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PSYKODYNAMISK GRUPPHANDLEDNING PÅ TRE UTBILDNINGSNIVÅER 

- erfarenheter av att handleda inom psykoterapi- och handledarutbildningar* 
 

Lisa Bernhard 
 
 

Studien är utförd i anslutning till ett pågående forskningsprojekt om 
grupphandledning i psykoterapi, GUT-projektet. Studiens syfte var att nå 
ökad kunskap om handledares upplevelse och erfarenhet av att handleda 
grupper på olika utbildningsnivåer med psykodynamisk inriktning. En 
kvalitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte.  Frågeställningarna 
omfattade handledares tankar om mål och bedömningskriterier för 
grupphandledning, erfarenheter av tillvägagångssätt i grupphandledning, 
gruppens inverkan på handledningen samt den organisatoriska ramens 
betydelse för grupphandledning på olika utbildningsnivåer. Nio handledare 
ingick i studien. Data har samlats in via öppna semistrukturerade intervjuer 
och har bearbetats genom tematisk analys. Målen uppgavs skilja sig mellan 
olika utbildningsnivåer främst genom olika grad av fördjupning inom till 
stora delar gemensamma områden. Nivåspecifika skillnader i tillvägagångs-
sätt i handledning redovisades medan respondenternas erfarenheter av 
gruppens inverkan på handledningen var likartad oavsett utbildningsnivå. 
Svårigheter förenade med utbildningshandledning i grupp redovisades och 
den organisatoriska ramens avgörande betydelse för grupphandledningen 
betonades. Studiens resultat diskuterades i förhållande till befintlig teori.  
 
Nyckelord: Psykodynamisk grupphandledning, psykoterapiutbildning, 
utbildningsnivå, grupprocess, organisatorisk ram. 

 
 
 

I n l e d n i n g 
 
 

Bakgrund till studien 
Studien har tillkommit inom ramen för ett forskningsprojekt vars syfte är att bidra till 
kunskapsutvecklingen kring grupphandledning under psykoterapiutbildning. Projektet 
initierades 2002 under namnet GUT- projektet (Gruppens inverkan på lärandeprocessen: en 
studie av psykoterapihandledning inom utbildningsramar) och omfattar såväl studerande som 
handledare på flera utbildningsnivåer och inom förekommande psykoterapiinriktningar. Flera 
lärosäten är engagerade i ett nätverk kring projektet: Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms universitet, Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet, 
Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, S:t Lukas utbildningsinstitut samt 
Ericastiftelsen. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
* Ett varmt tack till alla respondenter som genom att generöst dela med sig av sina 
    erfarenheter gjort studien möjlig.  Tack Marie-Louise för engagerad handledning och gott 
    stöd. 
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En omfattande, i huvudsak kvantitativ, datainsamling har gjorts inom projektet. Några 
kvalitativa studier baserade på intervjuer med studerande har tidigare genomförts som 
examensarbeten på psykologprogrammet (Braconier, 2005; Ström, 2004). De utgör 
tillsammans med föreliggande studie ett komplement till de kvantitativa data som inhämtats. 
Denna studie är såvitt bekant den första som samtidigt fokuserar erfarenheter av att handleda 
inom psykodynamisk inriktning på de tre utbildningsnivåerna grundläggande utbildningsnivå, 
legitimationsgrundande utbildningsnivå samt handledarutbildningsnivå. 
  
 
Författarens perspektiv 
Intresset för att göra studien väcktes av min egen erfarenhet av att ha gått i grupphandledning. 
Under den period som arbetet med studien pågick avslutade jag min grupphandledning inom 
ramen för psykologprogrammets grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk 
inriktning vid Stockholms universitet. Min egen erfarenhet av att bli handledd utgör en 
betydande del av min förförståelse för området.  Samtidigt som jag tror att min aktuella 
erfarenhet som handledd var till hjälp i arbetet har det varit angeläget att vara observant på att 
analysen av data inte har färgats av mina egna upplevelser utan i möjligaste mån har redovisat 
respondenternas upplevelser. Kunskap om grupprocesser, lärande och ledarskap som jag 
inhämtat genom psykologutbildningen har också bidragit till min förförståelse av 
forskningsområdet. Jag hade satt mig in i tidigare och aktuell forskning inom området men 
målsättningen var att genomföra datainsamling och analys med ett så öppet sinne som möjligt 
och utan att styras av på förhand formulerade hypoteser.  
 
 
  

T e o r e t i s k  o c h  e m p i r i s k  b a k g r u n d 
 
 
Handledning – ett mångtydigt begrepp 
Handledning är inte ett entydigt begrepp utan används med olika innebörd inom olika och allt 
fler verksamhetsområden. Begreppets oklara avgränsning gör forskningsområdet 
svåröverblickbart (Näslund och Ahlgren, 2005; Tveiten, 2003; Ahnér, 2001; Lindén, 2005). I 
engelskan används begreppet ”supervision” som ofta översätts med ”tillsyn” eller ”uppsikt” 
parallellt med ”counselling” som kan översättas med ”rådgivning”. Även begreppen 
”consultation”, ”guidance”, ”tutoring” och ”mentoring” används och leder vart och ett till 
olika tankar om innehåll och kvalitéer av handledning (Tveiten 2003). Szecsödy (1990) 
påpekar att det svenska begreppet handledning, ”leda vid handen” framhäver aspekten av att 
hjälpa en mindre erfaren kollega, kandidat eller elev att inte falla eller förlora spåret, att leda 
förbi fallgropar och hålla tillbaka när den handledde blir alltför ivrig.  
 
Gordan (1998, s 15) menar att det råder viss enighet om att handledning bör vara ”en 
pedagogisk metod, där en inom ett yrkesområde mer kunnig och erfaren person utbildar eller 
fortbildar en inom detta område mindre kunnig och erfaren person”.  När handledningen 
gäller psykoterapi är det dock mer än en pedagogisk metod eftersom den handleddas 
personliga egenskaper och inre konflikter berörs vilken gör att gränsen mot terapi kan bli 
oklar (Luggin, 2005; Tveiten, 2003). Tveiten (2003, s 32) förespråkar en vid definition och 
menar att handledning är en ”pedagogisk och relationsrelaterad process med upptäckt, 
inlärning, växande och utveckling som mål och där den som lär är i fokus”. En förutsättning 
för att lärande ska kunna ske är att den handledde är ”handledbar”. Har den handledde 
förväntningar på att i första hand få svar på frågor kan det bli svårt att reflektera och ta till sig 
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utmanande frågor. Ett ytterligare sätt att beskriva handledning är att den frigör och utvecklar 
kompetens som den handledde har så att hon/han bättre kan använda sig själv, sina kunskaper 
och erfarenheter i sin praktiska yrkesverksamhet (Gjems, 1997; Holmberg, 2001). Inom 
psykoterapiverksamhet brukar handledningens dubbla funktion betonas: den möjliggör en 
integrering av teori och kliniskt arbete men utgör också en kvalitetssäkring av patientarbetet 
(Boalt Boëthius & Ögren, 2003a; Holmberg, 2001). Handledningen syftar enligt Stiwne 
(2005) till att exempelvis fördjupa och bredda kunskap, lära av erfarenheten genom reflexion, 
utveckla och bibehålla professionell kompetens, motverka stagnation, förstå behandlings-
betingelserna och deras konsekvenser. 
 
 
Forskningsområdet psykoterapihandledning 
Trots att handledning inom psykoterapi länge har betraktats som ett av de viktigaste 
momenten för att utbilda, utveckla och bibehålla professionell kompetens så har teori- och 
forskningsutvecklingen varit svag med ett begränsat antal systematiska studier. Olika syn 
finns på hur man inom psykodynamiskt orienterad handledning exempelvis ska lägga vikt vid 
parallellprocesser och motöverföring, hur terapisessioner ska presenteras, vilken roll 
handledare har och vilka faktorer man bör ta hänsyn till vid rekrytering av handledare. Det 
diskuteras även var gränsen mellan terapi och handledning går (Lane, Barber & Gregson, 
1998). Handledning har en adekvat plats inom utbildning och behandling och det finns skäl att 
anta att handledning har såväl positiva som negativa potentialer (Stiwne, 2005; Lane et al, 
1998). 
 
Forskning om handledning i psykoterapi fokuserade under många år främst på 
individualhandledning (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). Grupphandledning diskuterades ofta 
också utifrån jämförelser med individualhandledning (Boalt Boëthius 1993). Även om det 
finns många likheter mellan handledning i grupp och individuellt finns det betydande 
skillnader. Det går exempelvis inte att helt överföra ett dyadiskt förhållningssätt till 
handledning i grupp (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). Forskning om psykoterapihandledning 
har ofta varit inriktad på handledning av nybörjarterapeuter, men på senare tid har även 
erfarenheter av handledarutbildning kommit i fokus (Ögren & Boalt Boëthius 2005; Sundin, 
Ögren & Boalt Boëthius, submitted; Reichelt & Skjerve, 2004a, b).  
 
För att kunna utforma handledning så att den på bästa sätt främjar de handleddas utveckling 
och motverkar stagnation krävs kunskap om vad som kännetecknar handledningsbehoven 
under olika faser i yrket. Rönnestad och Skovholt (2003) har i detta syfte i en omfattande 
studie kartlagt hur psykoterapeuter och handledare uppfattar sig själva under olika stadier av 
yrkeslivet. Delar av den professionella utvecklingprocessen kunde förklaras genom ett fas- 
eller stadieperspektiv. Annat hörde snarare samman med individuella variationer eller med 
omgivande faktorer. Några forskare är tveksamma till den starka betoning som Skovholt och 
Rönnestad (2003) gör av nybörjarterapeuters oro och ångest (Goodyear, Wertheimer, Cypers 
& Rosemond, 2003). Andra studier har också snarare lyft fram likheter än skillnader i hur 
terapeutarbetet och handledningen upplevs i olika stadier av utbildningsnivå: I en av Boalt 
Boëthius och Ögrens studier (2003b) pekade resultatet på att likartade utmaningar möter 
handledda oavsett utbildningsnivå. Känslor av osäkerhet och utsatthet tycks också förekomma 
vid handledning för mer erfarna terapeuter.  
 
Handledningsmodeller kan placeras in i ett kontinuum mellan undervisningsrelaterade och 
upplevelseorienterade modeller (Gordan, 1998). Den patient- eller problemfokuserade 
modellen understryker handledningens pedagogiska funktion. Förhållandet mellan handledare 
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och handledd påminner om det mellan mästare och lärling där lärlingen lär genom 
identifikation och imitation. Enligt den relations- eller processorienterade handlednings-
modellen är målet att frigöra den potentiella psykoterapeutiska förmåga som den handledde 
antas ha. Fokus är relationen mellan handledd och patient. Handledaren är en samarbets-
partner och förhållandet handledare/handledd präglas av ömsesidighet. I den terapeut-
fokuserade handledningsmodellen är den handledde terapeuten helt i fokus och svårigheter i 
arbetet med patienten ses i första hand som brister hos terapeuten. Distansen mellan 
handledare och handledd är liksom i den patientfokuserade modellen stor (Gordan, 1998). 
Handledning med oerfarna terapeuter sker ofta enligt den patientorienterade och den 
terapeutorienterade modellen. Processorienterad handledning har emellertid kommit att bli allt 
vanligare (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). 
 
 
Grupphandledning i psykoterapi 
Individualhandledning var länge den dominerande formen för handledning. Sedan 1970-talet 
har grupphandledning blivit allt vanligare och är idag i Sverige och internationellt den mest 
tillämpade handledningsformen, både inom psykoterapiutbildning och inom övrig 
behandlingsverksamhet (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a; Gordan, 1998). Handledning är det 
mest kostsamma momentet i psykoterapiutbildning och inte minst ekonomiska skäl har legat 
bakom utvecklingen mot att handledning sker i grupp (Ögren, Boalt Boëthius & Sundin, 
2005). 
 
Handledning i grupp kan utövas med olika fokus på gruppen. När arbetssättet från 
individualhandledning överförs till en grupp kan man tala om ”individualhandledning i 
grupp”, då gruppen utgörs av ett antal dyader mellan handledda och handledaren och 
samspelet mellan gruppdeltagarna är begränsat. Vid egentlig grupphandledning ligger istället 
fokus såväl på enskilda gruppmedlemmar som på gruppen (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). 
Individualhandledning i grupp kan ha fördelar när gruppdeltagarna är oerfarna och 
handledarens vana eller intresse av att arbeta med grupprocesser är begränsad (Boalt 
Boëthius, 1993).  
 
Proctor och Inskipp (2001) talar om ”handledning i en grupp” för att beskriva arbetssättet då 
handledaren handleder och gruppdeltagarna är mer eller mindre involverade åhörare. De 
menar att en fördel är att risken för destruktiva grupprocesser minskas och att det kan vara 
tryggare för personer som misstror grupper. Nackdelar som nämns är att medlemmarna kan 
bli mer passiva och att gruppens möjligheter att bidra begränsas medan handledaren 
dominerar. Vid tillämpning av den andra formen, ”handledning med en grupp” uppmuntras 
gruppdeltagarna att efterhand vara mer aktiva och kommentera varandras ärenden. Gruppens 
möjligheter tillvaratas mer och gruppmedlemmarna får möjlighet att lära sig mer om 
interaktion i grupper. En nackdel som nämns är att deltagarna kan känna sig mer osäkra. Vid 
”handledning genom en grupp” delar gruppdeltagarna ansvaret för grupphandledningen och 
det skapas möjligheter till lärande utifrån parallellprocesser och genom tillvaratagande av 
olika behandlingsstilar och erfarenheter. Proctor och Inskipp menar att formen i första hand 
fungerar i handledningsgrupper med erfarna terapeuter. Stor uppmärksamhet krävs på att inte 
destruktiva grupprocesser uppstår när man använder sig av gruppen på detta sätt (Proctor & 
Inskipp, 2001). 
 
Flera författare betonar att grupphandledning inte bör betraktas som en ersättning för 
individualhandledning. Det har framförts att erfarenhet av individualhandledning är viktig för 
terapeuter som arbetar med individualterapier (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). Olika 
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inlärningsprocesser stimuleras i individual- respektive grupphandledning och man lär sig 
följaktligen delvis olika saker i de olika typerna av handledning (Boalt Boëthius, 1993). I vår 
kultur är vi väl intränade på dyadiska relationer och även om individualhandledning kräver 
mycket av parterna kan det vara lättare att hitta ett gemensamt språk och känna trygghet 
(Boalt Boëthius, 1993, Gordan 1998). Den stora närheten och framträdande överföringarna 
kan ses som individualhandledningens främsta möjligheter men också största risker (Gordan, 
1998). 
 
Betydelsen av gruppkamraternas emotionella stöd har förts fram som en av 
grupphandledningens främsta fördelar. Deltagarna är inte ensamma om sina upplevelser och 
de kan få bekräftelse på att de är mer kompetenta än de kanske antagit. Att dela med sig av 
svagheter och misslyckanden stärker självtilliten. Gruppmedlemmarna kan ge varandra stöd 
och uppmuntran och fungera som handledare för varandra under förutsättning att strukturen i 
handledningssamtalet upprätthålls (Boalt Boëthius & Ögren 2003a; Gjems, 1997; Gordan, 
1998; Holmberg, 2001). Förutsatt att det avsätts tid för reflexion över det som händer i 
gruppen erbjuder grupphandledning möjligheter att lära sig om grupprocesser, samverkan i 
grupp och ökad insikt i hur man som individ förhåller sig i grupper (Holmberg, 2001).  
 
På grundläggande nivå betonas att gruppdeltagarna får en bredare erfarenhetsbank och 
referensram och kan dela svårigheter med andra i samma situation. I såväl norska som 
svenska studier har grupphandledningens fördelar förts fram även när det gäller 
handledarutbildning: möjligheter ges till diskussion kring och inblick i fler handlednings-
ärenden och deltagarnas tidigare erfarenheter av såväl individual- som grupphandledning gör 
att handledare kan använda sig av gruppens interaktion i hög utsträckning (Reichelt & 
Skjerve, 2003a,b; Ögren, Boalt Boëthius & Sundin, 2005). 
 
Nackdelar med grupphandledning som har förts fram är att under mindre gynnsamma 
förhållanden kan gruppmedlemmar känna sig övergivna. Konkurrens och rivalitet kan leda till 
låsningar som gör att inlärning och utveckling begränsas (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a; 
Gordan 1998). 
 
 
Gruppklimat och fokus i handledning 
Gruppklimatets betydelse för upplevelsen av handledning har diskuterats och undersökts i ett 
antal studier. I ett par intervjustudier med handledda på grundläggande utbildningsnivå har det 
framkommit att processer i gruppen inte lyftes fram i den utsträckning som de handledda 
önskade (Ögren, Apelman & Klawitter, 2003; Braconier, 2005). En annan studie på 
grundläggande utbildningsnivå visade att handledare tenderade att bedöma gruppklimatet som 
mer öppet och kreativt än de handledda gjorde (Ögren, Jonsson & Sundin, 2005) samt att både 
handledda och handledare bedömde att man arbetat mindre med gruppens dynamik än man 
önskat. Handledare upplevde dock att man tagit grupprocessen i beaktande i handledningen i 
högre grad än vad de handledda gav uttryck för. Möjliga förklaringar är att handledare genom 
sin längre erfarenhet har lättare att identifiera olika processer eller att handledaren inte alltid 
uppfattar de handleddas behov gällande gruppens interaktion (Ögren, Boalt Boëthius & 
Sundin, 2005). Fokus i handledningen visade sig först och främst vara psykodynamiska 
processer. En stark betoning av teoretiska aspekter tenderade att ha en negativ effekt på de 
handleddas upplevelse av att ha förbättrat sina psykoterapeutiska färdigheter. Enligt en 
nyligen genomförd studie tycks inte samma skillnad i upplevelse av gruppfokus finnas mellan 
handledare och handledda på handledarutbildningsnivå (Sundin, Ögren & Boalt Boëthius, 
submitted).   
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Det har framförts att en viss grad av oro och ångest ingår som en ofrånkomlig del i 
djupgående lärande. Tillit i ett accepterande gruppklimat kan överbrygga motsättningen 
mellan inlärning och ångest (Moxnes, 2001). Boalt Boethïus & Ögren (2003a) påpekar att ett 
gruppklimat som av gruppdeltagarna upplevs som ”dåligt”, genom en hållande ram och i 
övrigt goda förutsättningar, kan bidra till lärande och ge möjlighet till utveckling. Resultatet 
från en studie om gruppklimat och upplevelse av interaktionsmönster i handledningsgrupper 
på grundläggande utbildningsnivå visade att en viss grad av opposition i handledningsgrupper 
tycks över tid bidra till en flexibel interaktion i gruppen, som främjar utveckling och lärande. 
Det är naturligt att handledda, speciellt i början av gruppens arbete, tenderar att vara 
följsamma och instämmande. En slutsats som dras i studien är att handledare bör stimulera ett 
klimat som främjar inlärning genom att visserligen tillåta sådant beteende men samtidigt 
uppmuntra de handledda att framföra självständiga synpunkter, även då dessa kanske går 
emot handledarens uppfattning (Boalt Boëthius, Ögren, Sjövold & Sundin, 2004). Saknas 
däremot gynnsamma förutsättningar kan gränsen mellan det ”fruktbart dåliga” och det 
”genuint dåliga” gruppklimatet passeras (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). Handledarens 
förmåga att identifiera när grupprocesser främjar respektive hämmar inlärningen kan antas 
vara betydelsefull. Vad som egentligen sker i handledningsgrupper då ångesten blir så hög att 
den i huvudsak hämmar är däremot oklart (Ögren, Jonsson & Sundin, 2005). 
 
Tveiten (2003) påpekar att det kan uppstå maktstrukturer i gruppen till följd av olikheter 
mellan gruppmedlemmarna som kan påverka den fortsatta grupprocessen. Handledaren bör 
vara mån om att genom olika strategier vid starten, se till att alla deltar ungefär lika mycket 
för att underlätta medverkan för dem som annars riskerar att inte våga ta så stor plats.  
 
 
Handledning under psykoterapiutbildning 
Handledning ingår som ett obligatoriskt moment i all psykoterapiutbildning. Under utbildning 
har handledningen ofta såväl didaktiska, stödjande som självprövande moment. Teoretiska 
moment är ofta tydligt beskrivna i presentationer av olika psykoterapiutbildningar medan 
handledningsmoment kan vara svårare att få en bild av vad gäller innehåll och tillvägagångs-
sätt. Det kan ses som en konsekvens av att handledningsmomentet är så mycket mer komplext 
och att kunskapen om dess beståndsdelar ännu är begränsad (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). 
Den svenska legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen omfattas av statlig granskning, 
bedömning och tillsyn, vilket däremot den grundläggande psykoterapiutbildningen och 
handledarutbildningen inte gör. För antagning till den legitimationsgrundande utbildningen 
krävs ett människovårdande grundyrke och grundläggande psykoterapiutbildning med 
genomgången egenterapi och handlett klientarbete (Socialstyrelsen, 2006). För antagning på 
handledarutbildning krävs psykoterapeutlegitimation och minst två års psykoterapeutisk 
verksamhet efter erhållen legitimation. Trots att handledning har ingått som ett naturligt 
moment i psykoterapiutbildning är organiserad handledarutbildning en relativt sen företeelse. 
Den första statliga handledarutbildningen i Sverige organiserades 1974 och har sedan följts av 
flera inom ett antal olika organisationer (Boalt Boëthius & Ögren, 2003a).  
 
 
Handledarrollen  
Många betonar att psykoterapihandledning är en komplex uppgift som kräver hög 
professionell kompetens och en särskild utbildning. Att vara en skicklig terapeut är en 
nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att vara en skicklig handledare (Ellis & 
Douce, 1994; Reichelt och Skjerve, 2004a, b; Wrangsjö, 2004a; Ögren & Boalt Boëthius, 
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2005). Vad som skiljer terapeutfärdigheter från handledarfärdigheter och hur den process som 
terapeuter genomgår fram till en behärskning av handledarrollen är ofullständigt kartlagt 
(Lane et al, 1998; Reichhelt & Skjerve, 2004a; Rönnestad & Skovholt, 2003).  
 
Handledarkompetensen omfattar även kunskaper i gruppdynamik, organisationspsykologi och 
viss undervisningskompetens (Wrangsjö, 2004a). Handledarkompetens bör heller inte ses som 
något för alltid givet utan måste underhållas. Också erfarna handledare kan behöva söka 
handledning för sina handledningsuppdrag (Tveiten, 2003). I likhet med att det inte längre tas 
för givet att erfarna terapeuter alltid blir goda handledare har det diskuterats huruvida 
erfarenhet av att handleda blivande terapeuter ger kompetens att handleda blivande 
handledare (Lane et al, 1998; Reichelt & Skjerve 2004a). Reichelt och Skjerve  (2004b) har 
identifierat ett antal områden handledare måste behärska och ständigt utveckla. De betonar 
exempelvis engagemang i handledarrollen, medvetenhet om den relationella kontexten för 
handledningen, medvetenhet om sig själv i handledarrollen samt ett metateoretiskt perspektiv.  
 
En av handledarens huvuduppgifter som ofta betonas är att återkommande tydliggöra 
handledningens syfte och ram. Stiwne (1993) betonar att vid processorienterad handledning är 
handledarens ansvar framför allt att se till handledningsmålen, handledningsprocessen och 
gynna den handleddes autonomi. Åtagandena bör regleras i kontrakt som tydliggör målen för 
handledningen, relationen mellan handledd/handledare och deras respektive uppgifter i 
handledningen. Kontraktet kan vara muntliga eller skriftliga och måste bevakas och successivt 
rekonstrueras (Stiwne, 1993; Tveiten, 2003).  
 
En annan central uppgift för handledaren är att utveckla ett gott och tryggt samarbetsklimat 
eftersom det är en grundförutsättning för att de handledda ska våga vara öppna och för att 
handledningen ska vara meningsfull. Tydlighet med kontrakt för handledningen och 
regelbundna utvärderingar fyller en grundläggande funktion i skapandet av ett tryggt klimat 
(Holmberg, 2001). Handledaren måste också kunna hantera gränsen mellan handledning och 
psykoterapi (Boalt Boëthius & Ögren 2003a). Många har också betonat att handledaren måste 
ha kompetens att avgöra i vilken utsträckning gruppfaktorer påverkar handledningsprocessen. 
Är denna kunskap begränsad får handledaren problem med att avgöra om det är en 
grupprocessintervention eller en handledningsintervention som bör användas (Ellis & Douce, 
1994). Handledarens funktion som rollmodell är ofta särskilt påtaglig vid 
utbildningshandledning. Modellfunktionen innebär att lärande sker parallellt med det som 
förmedlas medvetet i handledningen (Tveiten, 2003). Utbildningshandledning ställer även 
krav på pedagogiska inslag. Hofsten och Sundberg (2004) påpekar att det måste finnas 
utrymme för den som har begränsad erfarenhet att diskutera mer renodlade handläggnings-
frågor. De har i intervjuer av handledningsgrupper på grundläggande utbildningsnivå funnit 
en önskan om att få en handbok och frustration över att inte få ”rätta svar”. Det fanns i början 
en önskan om att handledaren skulle fungera som ”sufflör” som dock övergick till att 
handledaren fick rollen som ”vägvisare” (s 72). 
 
Haesler (1993) poängterar den balans som handledaren måste finna mellan lärarrollen och 
terapeut- eller analytikerrollen. Han menar att lärandet sker i en reflekterande dialog som 
kräver att den handledde är öppen och redo att lyssna, kan acceptera handledarens position 
som erfaren expert, lär sig genom att ta in och reflektera snarare än att imitera det handledaren 
erbjuder i handledningen. För att det ska vara möjligt måste handledningen vara fri från all 
form av ”indoktrinering”, lärande i termer av rätt och fel samt präglas av ett förhållningssätt 
som hjälper den handledde att betrakta material från fler än endast ett perspektiv. Präglas 
handledningen av tal om ”misstag”, ”rätt och riktigt” eller ”fel och inkorrekt” kan den 
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handledde styras av missuppfattningen om att det skulle finnas en ”korrekt” bedömning och 
intervention. Handledningen blir då inte en process som främjar frihet och kreativitet i 
reflexion och tanke utan reduceras till pedagogik. Det fungerar dåligt eftersom det inte går att 
utforma ”korrekta” recept för hur terapi för den unike patienten ska bedrivas menar Haesler.  
 
Haesler (1993) menar vidare att det är handledarens uppgift att hjälpa den handledde att våga 
lyfta fram emotionella reaktioner och fantasier som den handledde är medveten om men 
riskerar att hålla tillbaka i handledningen av skam och rädsla över att kritiseras. Det är just de 
emotionella reaktionerna och fantasierna som är särskilt användbara och nödvändiga för att 
man ska kunna förstå de olika nivåerna och dimensionerna i den psykoterapeutiska processen. 
Wrangsjö (2004b) hävdar dock att den handledda i en utbildningshandledning kan hamna i en 
”öppenhetsparadox”: öppenhet kring både patientarbetet och handledningsrelationen är en 
förutsättning för godkännande men öppenhet kan också leda till att den handledde 
underkänns. Situationen blir en form av dubbelbindning. Att handledda under utbildning kan 
dra sig för att ta upp vissa saker i handledningen av rädsla för att inte bli godkända har 
framkommit i en enkätstudie riktad till verksamma psykoterapeuter (Holst, 2003). De 
tillfrågade gav exempel på att de hade undvikit att berätta om egna misstag eller fel, rambrott 
och motöverföringsreaktioner. Kritik mot handledaren eller handledningens utformning hölls 
också tillbaka av samma skäl. En dubbelbindande kontext finns alltid med vid 
utbildningshandledning menar Wrangsjö. Ett sätt att hantera dilemmat är att minska 
rollkonflikterna. Kollegialitet som kan bidra till ett gynnsamt inlärningsklimat får heller inte 
gå ut över handledarens skyldigheter eller leda till att motsättningar döljs (Wrangsjö, 2004b).   
 
 
Bedömning och hierarki  
Bedömningsmomentet som finns i utbildningshandledning utgör ofrånkomligen en påverkan 
på handledningen. Problem knutna till beroende, ansvar och auktoritet antas påverka hur såväl 
handledare som handledd upplever inlärningsprocessen (Boalt Böethius & Ögren, 2003b). 
Wrangsjö (2004b) menar att det kan finnas en tendens att utjämna den hierarkiska aspekten av 
förhållandet mellan terapeut och handledare till förmån för en jämlik kollegial relation. Det 
går dock inte att bortse från att handledaren vid utbildningshandledning ytterst har 
tolkningsföreträde när det gäller såväl ramar som regler för interaktion. Är gränserna oklara 
eller inkongruenta skapar det osäkerhet hos den handledde påpekar Wrangsjö.  
 
Evaluering finns med som en nödvändig del av utbildningshandledning men väcker ofta 
rädsla för att bli bedömd som oduglig, bli nedvärderad eller utlämnad åt handledarens 
godtycke, vilket kan göda paranoida fantasier. Lyckas handledaren etablera en öppen atmosfär 
blir evalueringen en gemensam process, där den handledde kan utveckla en förmåga att 
bedöma sina styrkor, begränsningar och framsteg (Haesler, 1993).  Utvecklingen av 
regressiva och undergivna tendenser hos den handledda kan på så sätt begränsas. Haesler 
betonar att det kan vara svårt då handledda ”pga specifika aspekter i sin personlighet visar 
tendenser till att inte lära, och känna sig narcissistiskt sårade av att bli uppmärksammade på 
sådant de själva inte har sett eller reflekterat över eller som de inte vill veta” (s 550, min 
översättning). 
 
Betydelsen av bedömningsmomentet och hierarkin i relationen varierar med utbildningsnivå: 
på handledarutbildning är de handledda godkända terapeuter med vanligen lång erfarenhet 
vilket gör att relationen blir mer kollegial. En studie av Ögren och Boalt Boëthius (2005) visar 
att det på handledarutbildningen däremot kan uppstå problem som handlar om sårbar eller 
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lättkränkt professionell självkänsla hos den blivande handledaren, särskilt om denne har 
påtagliga narcissistiska drag.  
 
Gordan påpekar att handledning i likhet med föräldraskap och psykoterapi är ojämlika 
förhållanden. Det finns en fara att handledare kan använda den handledda för att tillgodose 
egna otillfredsställda narcissistiska behov och förvänta sig terapeutiska framgångar för sin 
egen skull. Den handledda får i en sådan situation ta ansvar för handledaren och inlärningen 
hindras. Handledare måste regelbundet reflektera över sina motiv för att handleda och även 
som erfaren handledare vid behov söka handledning på handledning (Gordan, 1998). 
 
 
Organisatorisk ram och handledning 
Handledning äger alltid rum i en relationell kontext där patient och dennes anhöriga, handledd 
terapeut, handledare och organisation står i direkt eller indirekt relation till varandra vilket 
bidrar till handledningens komplexitet (Ekstein & Wallerstein, 1977; Szecsödy, 1990). 
Handledning som bedrivs i grupp och de speciella organisatoriska förutsättningar som 
utbildningshandledning innebär gör att komplexiteten ökar ytterligare (Boalt Boëthius & 
Ögren, 2003a; Luggin, 2005). 
 
Att den organisatoriska ramen har stor betydelse för handledningens förutsättningar har 
betonats i litteraturen. Kunskapen om hur samspelsprocesser mellan organisation och 
handledningsgrupper ser ut är dock begränsad och empiriska studier inom området efterfrågas 
(Ögren, Boalt Boëthius och Sundin, 2005). Den organisatoriska ramens betydelse för 
handledningen kan jämföras med den betydelse ramarna har för terapin. Den dynamik som 
finns inom den organisation som handledningen bedrivs inom påverkar handlednings-
processen (Luggin, 2005). Ibland kan svårigheter som handledningsgrupper hamnar i handla 
mer om faktorer utanför gruppen än inom den. Medvetenhet om att det kan vara så är 
nödvändig för att gruppen ska ha möjlighet att hantera problemen (Boalt Boëthius, 1993). 
Handledare måste också överväga hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut innan 
handledningsuppdrag accepteras (Gordan, 1998). 
 
Organisationer har ofta flera uppgifter vilka kan komma i konflikt med varandra. Luggin 
(2005) nämner sjukhusavdelningar som både ska behandla patienter och utbilda studenter och 
avdelningspersonal. Vid handledning inom psykoterapiutbildningar kan också fler 
organisationer behöva samverka exempelvis kring urval av patienter till utbildningsterapierna. 
När flera instanser delar på behandlings-, handlednings- och administrativt ansvar ökar den 
organisatoriska dynamiken. Det är viktigt att handledaren i ett sådant fall inte bara arbetar 
med innehållet i själva terapin i handledningen utan även tar in den ökade komplexiteten som 
den organisatoriska ramen omfattar. 
 
Spänningar eller motsättningar mellan handledaren och personal inom utbildningsinstitut eller 
andra personer som den handledde är i kontakt med ökar också komplexiteten i 
handledningen. Organisatoriska faktorer som påverkar handledningsprocessen går inte att 
kontrollera fullt ut men det är viktigt att vara medveten om deras betydelse (Luggin, 2005).   
 
En komplicerande omständighet för handledning är när handledaren har flera funktioner. 
Ansvarar handledaren även för undervisning innebär det en dubbelroll som ökar 
komplexiteten i handledningen och som kan leda till problem (Tveiten, 2003). Handledda kan 
bli hämmade av att handledaren t ex ansvarar för examination på andra moment i 
utbildningen. Gordan (1998) anser att det är önskvärt att parterna i en handledning inte har 

 12



några andra relationer vid sidan av handledningen. Då det inte går att undvika är det viktigt att 
man i handledningen diskuterar vad det innebär. 
 
 
Mål och bedömningskriterier i psykoterapi- och handledarutbildning  
Då den grundläggande psykoterapiutbildningen inte står under statlig granskning kan mål och 
bedömningskriterier för utbildningarna variera mellan olika lärosäten. Vissa krav gäller dock 
för att utbildningen ska ge deltagarna behörighet att söka vidare till den legitimations-
grundande utbildningen. Utbildningen ska vara sammanhållen med minst 240 timmar 
teoretisk utbildning och klientarbete under handledning. Handledningen ska omfatta minst 60 
timmar vid individualhandledning eller 120 timmar vid grupphandledning. De studerande ska 
också ha gått igenom egenterapi omfattande minst 50 timmar individualterapi eller 120 
timmar gruppterapi hos legitimerad psykoterapeut (Socialstyrelsen, 2006). 
 
På psykologprogrammet vid Stockholms Universitet formuleras det övergripande syftet med 
momentet handledd psykoterapi inom den psykodynamiska inriktningen som att de 
studerande ska ges en generell grund vad gäller professionellt förhållningssätt och etiska 
aspekter av yrkesrollen, integration av teori och tillämpning, specifika kunskaper vad gäller 
psykoterapeutisk teknik och process samt erfarenheter av grupprocess och gruppdynamik 
relaterad till psykoterapihandledning i grupp. Studenterna ska visa förståelse för latent och 
omedvetet material, kunna identifiera överförings- och motöverföringsfenomen och successivt 
lära sig hantera dessa (Psykologiska Institutionen, 2004). En jämförelse med några övriga 
grundläggande psykoterapiutbildningar visar liknande övergripande mål 
(Psykoterapisällskapet, 2006; SAPU, 2006a).  

 
Ett tjugotal lärosäten har för närvarande examensrätt för legitimationsgrundande 
påbyggnadsutbildning. Utbildningen bedrivs på deltid under tre år och omfattar 60 
högskolepoäng (Socialstyrelsen, 2006). Det övergripande målet för utbildningen är att 
kursdeltagarna ska tillägna sig och integrera teoretiska och kliniska kunskaper så att de 
självständigt kan bedriva professionellt psykoterapeutiskt arbete (Uppsala universitet, 2006; 
SAPU, 2006b). Bedömningskriterier beskriver att förmågan under utbildningen i allt högre 
grad ska gå från förståelse och identifiering av fenomen till att kunna använda sig av 
psykoterapeutiska interventioner. En central aspekt är medvetenheten om den egna 
personlighetens påverkan på terapiprocessen (Karolinska Institutet, 2002).  
 
Övergripande mål med handledarutbildning är att kursdeltagarna ska erhålla kompetens för att 
kunna förmedla kunskap genom undervisning och handledning (SAPU, 2006c; Ericastiftelsen, 
2004). På Ericastiftelsens tvååriga handledar- och lärarutbildning motsvarande 30 poäng ska 
studenten efter utbildningen kunna handleda psykoterapeutiskt arbete på flera nivåer. 
Medvetenheten om det egna förhållningssättets betydelse i handledningssituationer ska ha 
ökat. Den blivande handledaren ska kunna bedöma lämplighet och kompetens för 
psykoterapeutiskt arbete samt ha förvärvat kunskaper om känslomässig inlärning och 
pedagogikens betydelse i psykoterapiutbildning (Ericastiftelsen, 2004). 
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S y f t e 
 
 

Studiens syfte var att nå en ökad kunskap om handledares upplevelse och erfarenhet av att 
handleda grupper på olika utbildningsnivåer med psykodynamisk inriktning.  
 
Frågeställningar 
Vilka uppfattningar respektive erfarenheter har handledare om grupphandledning på olika 
utbildningsnivåer med avseende på:  

1) Mål och bedömningskriterier? 
2) Tillvägagångssätt i grupphandledning? 
3) Gruppens inverkan? 
4) Den organisatoriska ramens betydelse? 

 
 
 

M e t o d 
 
 
Studiens i huvudsak deskriptiva syfte var att belysa psykoterapihandledares erfarenhet av att 
handleda grupper på olika utbildningsnivåer med psykodynamisk inriktning. En explorativ 
ansats och kvalitativ metod bedömdes vara lämplig för att besvara frågeställningarna.  
 
 
Deltagare 
I samråd med handledaren valdes erfarna handledare med erfarenhet av grupphandledning på 
olika utbildningsnivåer ut. Nio handledare med psykodynamisk inriktning deltog i studien. 
Sju handledare hade erfarenhet av att handleda grupper i psykoterapiutbildning på samtliga tre 
utbildningsnivåer, medan två hade handlett grupper på två nivåer. Samtliga deltagare hade 
handlett grupper vid tiden för intervjuerna eller under närmast föregående termin. För ett par 
handledare låg erfarenhet av att handleda på en av nivåerna några år tillbaka i tiden.  
 
Fyra män och fem kvinnor intervjuades. Medelåldern var 60 år och medianen 59. Spridning i 
ålder mellan den yngsta och den äldsta handledaren var 18 år. Sju var legitimerade psykologer 
och två hade socionomutbildning. Samtliga var handledarutbildade psykoterapeuter och sex 
stycken var även psykoanalytiker. Respondenterna hade erfarenhet av att handleda i olika 
utbildningsorganisationer. Flertalet hade även bedrivit grupphandledning inom olika 
behandlingsverksamheter och hade dessutom erfarenhet av individualhandledning. 
 
 
Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har av Kvale (1997) beskrivits som en dialog, där den intervjuade 
uttrycker en egen uppfattning om sin livsvärld, vilket överensstämde med denna studies 
ansats. 
 
En intervjuguide utformades med studiens frågeställningar och tidigare forskning som grund 
(Bilaga 1). En modell med studiens tematiska forskningfrågor och förslag på intervjufrågor 
valdes (Kvale 1997). Intervjuaren utgick från de fyra frågeområden som var studiens syfte att 
belysa (vid den här tidpunkten formulerade som handledningens mål och innehåll, gruppen – 
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sammansättning och klimat, handledarrollen samt organisatoriska ramar). Guiden fungerade 
främst som ett underlag och stöd under intervjuerna (Thomsson, 2002). Strävan var att ge 
respondenterna möjlighet att definiera innehållet inom de fyra frågeområdena utifrån den egna 
förståelsen av och erfarenheten av fenomenen (Starrin & Svensson 1994). Av det följde att 
varje intervju blev unik även om samma områden behandlades.  
 
 
Procedur 
Under maj 2005 kontaktades nio tänkbara handledare per brev (Bilaga 2) med information om 
studien och en förfrågan om deltagande. Under följande vecka söktes respondenterna per 
telefon eller e-post. Intervjuerna bokades telefonledes eller via mail. Samtliga intervjuer 
genomfördes under augusti och september 2005, på respektive handledares mottagning.  
 
En kortfattad information om studien, dess syfte och frågeområden inledde varje intervju. 
Respondenterna upplystes om hur materialet skulle analyseras samt hur konfidentialitet skulle 
tillgodoses.  Intervjuerna varade mellan 50 och 90 minuter och spelades in på ljudband. 
Handledarna fick per mail se utkastet till resultatdelen och gavs möjlighet att komma med 
synpunkter på hur citat har använts.  
 
 
Databearbetning/analys 
Analysen innebar att materialet strukturerades under rubriker i enlighet med tematisk analys. 
Fokus för intervjuerna var förhandsstyrda av förförståelse som inhämtats genom tidigare 
forskning vilket gör att rapporten kan betraktas som resultatet av en kombination av induktiv 
och deduktiv analys (Langemar, 2005). Författarens egen erfarenhet av att bli handledd på 
grundläggande utbildningsnivå har också bidragit till förförståelsen för området. Under 
databearbetningen har anteckningar av idéer och tankar kontinuerligt förts och legat till grund 
för analys och diskussion. 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren i separata datafiler. Viss ickeverbal 
kommunikation som skratt, längre pauser och hummanden noterades för att begränsa den 
reducering av materialet som utskriften medför. Materialet lästes igenom en gång i syfte att få 
överblick. Bakgrundsinformationen skiljdes från den övriga texten för att avidentifiera 
materialet och säkerställa respondenternas anonymitet under arbetets gång. Intervjuerna 
numrerades vid utskriften.  
 
Under den följande genomläsningen av varje intervju markerades text som ansågs relevant för 
frågeställningen. Meningsbärande textenheter gavs nyckelord som sammanställdes i en 
datafil. Nyckelorden sorterades därefter utifrån de olika preliminära teman och övergripande 
begrepp som framträdde. Nya teman utvecklades efter hand. Textenheter från samtliga 
intervjuer lades in i en ny datafil med bibehållen markering om intervju och om var i den 
ursprungliga utskriften som texten hämtats. Endast en begränsad mängd material avvek 
tydligt från frågeställningen och sorterades in i en separat fil med rubriken ”övrigt” Under 
denna rubrik samlades exempelvis material kring andra yrkes- och forskningserfarenheter 
som berörts under intervjuerna och som sedan inte användes i analysen. Den ursprungliga 
texten gicks därpå åter igenom utifrån ett tema i taget. Några textenheter kom att föras in 
under flera teman som en följd av att frågeställningarna i flera avseenden låg nära varandra.  
 
I nästa skede gjordes en meningskoncentrering, det vill säga den väsentliga innebörden i varje 
separat textenhet sammanfattades i några få ord (Kvale, 1997) ovanför respektive textenhet. 
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Meningskoncentraten kopierades även separat in i en ny datafil tillsammans med hänvisning 
till intervju och placering för att kunna studeras mer överskådligt. I nästa steg sammanfattades 
innehållet i varje tema, teman slogs samman och indelades i underteman. Strävan var att nå en 
struktur där huvudteman med underteman var sammanhängande innehållsmässigt och i 
möjligaste mån inte överlappade varandra. Den slutliga strukturen med fyra huvudteman kom 
att nära följa strukturen för de ursprungliga frågeställningarna, vilka dock har modifierats 
under arbetets gång (Langemar 2005).  
 
 
Etiska överväganden 
Eftersom handledare med lång erfarenhet av att handleda på flera utbildningsnivåer är till 
antalet få har försiktighet iakttagits vid återgivande av citat i den slutgiltiga rapporten. En 
varsam redigering av citaten har gjorts, dels för att öka läsarvänligheten och dels för att värna 
respondenternas utlovade anonymitet. Material som på annat sätt lätt skulle kunna knytas till 
respondent eller handledningsgrupp har också uteslutits. Respondenterna har fått läsa 
resultatdelen före publicering och har haft möjlighet att komma med synpunkter och 
modifieringar av de egna citaten. Tre respondenter återkom med förslag på modifieringar som 
i huvudsak gällde justeringar av språket till en mer skriftspråklig form. Dessa förslag följdes. 
 
 
Resultatpresentationens form 
Analysen resulterade i att materialet fördes samman under fyra huvudteman: Handledares 
tankar om mål för grupphandledning, tillvägagångssätt i grupphandledning, handledares 
erfarenheter av gruppens inverkan på handledningen samt den organisatoriska ramens 
betydelse för grupphandledning. Varje huvudtema är indelat i ett antal underteman. De två 
första huvudtemana är helt respektive delvis presenterade utifrån de tre utbildningsnivåerna. 
Övriga teman är skapade utifrån innehållsligt sammanhang och nivåspecifika aspekter 
problematiseras i stället i texten.  
 
Samtliga nio intervjuer har legat till grund för det resultat som redovisas i text och citat. Den 
representerade materialmängden från varje intervju varierar dock beroende på 
respondenternas erfarenhet: för några respondenter har t ex handledning på en viss 
utbildningsnivå legat långt tillbaka i tiden medan ett par har erfarenhet av att handleda 
grupper från två av de tre utbildningsnivåer som diskuteras i studien. 
 
Av det omfångsrika material som respondenterna givit kan inte allt redovisas i en rapport av 
denna storlek. Det som har kunnat föras till frågeställningarna har presenterats. Annat 
material, som handledarnas egna erfarenheter av att ha blivit handledda eller vad de upplever 
som mest stimulerande med att handleda, har dock bidragit till förståelsen av materialet och 
tolkningen av resultatet. I kvalitativa studier är syftet inte att belysa kvantitativa fakta som hur 
mycket eller hur ofta. Följaktligen har inte frågeställningarna i studien besvarats i kvantitativa 
termer. Däremot har vissa tendenser med kvantitativa valörer urskiljts. Aspekter av en 
företeelse kan till exempel ha upplevts på liknande sätt av en majoritet av respondenterna 
vilket har beskrivits i rapporten. 
 
De medverkande i studien benämns omväxlande respondenter och handledare. Genomgående 
används neutral eller feminin form. De som studerar på utbildningarna benämns ”handledda” 
och de som går i terapi hos de handledda kallas ”patienter”. De nu gängse beteckningarna 
grundläggande utbildningsnivå och legitimationsgrundande utbildningsnivå används i 
rapporten. 
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R e s u l t a t 

 
 

Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter av att handleda i grupp på olika 
utbildningsnivåer utifrån de fyra frågeområdena. Till en del har resultatet påvisat tydliga 
nivåspecifika aspekter av handledning men ofta har skillnader framhållits som gradskillnader 
snarare än artskillnader. I de fall nivåspecifika företeelser specifikt har lyfts fram framgår 
detta av rubrikerna i presentationen.  
 
 
1. Handledares tankar om mål för grupphandledning 
 
Inom de flesta utbildningsorganisationer finns formella mål och kriterier fastställda för vad de 
handledda ska ha uppnått efter genomförd psykoterapiutbildning och handledning. Nedan 
presenteras handledarnas reflektioner rörande mål och bedömningskriterier för 
grupphandledning på de olika utbildningsnivåerna. Genomgående betonades att studenterna 
förväntas nå en kunskap som är mer integrerad med den egna personligheten på högre 
utbildningsnivå. 
  

Terapi handlar inte om att bara sitta och lyssna och förstå… man måste komma under, till det 
omedvetna. Det klart att det skiljer sig för att man kan ställa större krav på de övre nivåerna. Men 
för mig är det inte en artskillnad utan mer en gradskillnad. 

 
Resultatpresentationen för frågeställningen är uppdelad i tre teman som var och en är specifik 
för respektive utbildningsnivå nämligen 1) Grundläggande utbildning – Hålla ramen och 
känna till verktygen, 2) Legitimationsgrundande utbildning – Använda verktygen samt 3) 
Handledarutbildningen – Finna en ny roll. 
 
 
1.1 Grundläggande utbildning – Hålla ramen och känna till verktygen 
Respondenterna framhöll förmågan att kunna upprätthålla och se värdet av den 
psykoterapeutiska ramen som centralt mål. Vikten av att de handledda får en känsla och 
förståelse för de terapeutiska verktygen betonades. Att kunna bli handledd beskrevs som ett 
viktigt mål i sig. 
  

Att komma in i ett läge där man kan samarbeta kring… jag behöver lära mig någonting utan att för 
den skull hamna i en slags regressivitet, utan där man kan hantera den här knepiga relationen att 
både vara en som ska vara kunnig och jobba med patienten fullt ut men samtidigt vara i en 
lärosituation. Det är ett av handledningens dilemman och att klara av den situationen det är en 
viktig sak och det är det inte alla som gör. 

 
Målet formulerades även som att de handledda ska ha börjat forma en behandlaridentitet och 
en egen stil eller sätt att vara som terapeut.   
 
 
1.2 Legitimationsgrundande utbildning – Använda verktygen 
Respondenterna menade att man på legitimationsgrundande utbildningsnivå förväntar sig att 
de handledda lär sig att använda de terapeutiska verktygen utifrån den egna personligheten 
och att kunna utveckla de egna terapeutiska instrumenten. De ska kunna integrera teorin och 
genomföra en psykoterapiprocess från början till slut. En djupare förståelse för överföring och 

 17



motöverföring måste nås som grund för att kunna göra tolkningar och interventioner på en 
fasspecifik nivå.  
  

Ja då förväntar jag mig mycket mer… jag tänker att det handlar mycket mer om att kunna höra 
latent material och att bli mer bekant med sin motöverföring, med sina egna känslor. 

 
Det påpekades att den handledda måste lära sig att se interaktionen mellan sådant som handlar 
om realistiska nivåer såväl hos terapeuten som hos patienten. Att lära sig att se sin egen del i 
processen och sina egna begränsningar framhölls som ett viktigt mål och en förutsättning för 
att den blivande terapeuten ska kunna avgöra när behov av handledning uppstår framöver. 
  

Att aldrig se det som att nu är jag legitimerad psykoterapeut och klar utan det här är möten som 
ständigt, ständigt utmanar oss, nya sidor och på nytt sätt och som aldrig blir färdigt. Och det är ju 
det som är spännande! Någon slags ödmjukhet. 

 
 
1.3 Handledarutbildning – Finna en ny roll 
På handledarutbildningsnivå betonade respondenterna att den handledda förväntas finna en ny 
roll och yrkesidentitet. I likhet med tidigare utbildningsnivåer handlar det om att kunna 
använda sig av tidigare kunskap och erfarenheter. På handledarutbildningen betonade man 
dock att psykoterapeutiska erfarenheter ska kunna användas för att etablera en handledar-
relation, vilken i flera avseenden skiljer sig från relationen mellan terapeut och patient.  
  

Där kommer det in något som är annorlunda, att kunna etablera en handledningsrelation… som är 
oerhört mycket mer komplex än en terapi… eller en ny nivå i komplexitet som man måste kunna 
hantera.  

 
 
 
2. Tillvägagångssätt i grupphandledning 
 
Under detta avsnitt redovisas handledares erfarenheter av tillvägagångssätt i 
grupphandledning som antas bidra till att de handledda når uppsatta mål. Materialet 
presenteras under två huvudteman, nämligen 1) Innehållsmässigt fokus och 2) 
Handledarrollen, som vardera är indelat i fyra underteman. I de tre första redovisas aspekter 
som är specifika för respektive utbildningsnivå. Det fjärde undertemat innehåller aspekter 
som till stora delar är gemensamma för samtliga utbildningsnivåer.  
 
 
2.1 Innehållsmässigt fokus  
 
2.1.1  Grundläggande utbildning – Innehållsmässigt fokus 
 
Konkreta tekniska frågor 
Respondenterna betonade att de konkreta tekniska frågorna har en central plats på 
grundläggande utbildningsnivå eftersom studenterna är ovana i sin nya roll. De handledda 
behöver diskutera yttre aspekter av psykoterapisituationen som hur man ska sitta, hur 
psykoterapirummet ska arrangeras, hur man handskas med betalning osv. Även om konkreta 
frågor som rör hantverket tar stor plats på den grundläggande utbildningsnivån så kommer 
ofta också latent material att diskuteras efterhand. De handleddas erfarenheter och 
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förkunskaper avgör i vilken utsträckning det sker. En tydlig handledning kan bli nödvändig 
för handledda som har begränsade förkunskaper. 
  

Ibland är det ju mycket mer slit med att ”du får inte dra över” och ”du ska inte ta in klienten bara 
för att hon sitter i väntrummet fem minuter innan”. Och då blir jag ju så där fel och rätt, som jag 
egentligen inte gillar. Det finns inte tid att göra på något annat sätt.  

 
Integrering av teori och praktik 
Vikten av att i handledningen arbeta med en integrering av teori och praktik betonades av 
flera handledare. Man menade överlag att den teoretiska delen inte får tappas bort och att en 
koppling tydligt bör göras genom att formulera det kliniska i termer av teori. Först på nästa 
utbildningsnivå kan man förvänta sig att de handledda har fått det integrerade kliniska och 
teoretiska tänkandet automatiserat. Andra handledare menade att man vill begränsa 
användningen av teoretiska termer med hänvisning till att det kan medföra en risk att man 
distanserar sig från det emotionella i materialet. Olika uppfattningar fanns således kring i 
vilken utsträckning handledningen aktivt ska underlätta de handleddas integrationsarbete av 
teori och praktik.  
 

För det är viktigt på den grundläggande utbildningsnivån att de handledda får tankar kring 
diagnostik, tankar kring hur man kan uppleva andra människor… och också någon sorts 
teoriinriktning, där man visar på att det går att tänka driftspsykologiskt, jagpsykologiskt och 
objektrelationsteoretiskt, för det där tappas bort så väldigt mycket -  den teoretiska delen… 

  
I stället för att fråga hur ser din motöverföring ut så frågar jag hur kändes det i kontakten, hur 
kändes relationen? Sedan får man väl göra nedslag ibland och gå in på vad olika termer betyder… 

 
Förmedla terapins möjligheter 
Flera respondenter betonade att man på grundläggande utbildningsnivån vill förmedla att det 
är roligt och lustfyllt att arbeta terapeutiskt även om det är svårt. Man vill tydliggöra 
möjligheterna i det terapeutiska samtalet.  
  

Jag vill också konkret att studenterna får en känsla för möjligheterna: vad det kan leda till, vilken 
djup betydelse det kan ha för en patient. Det är ju så när man är nybörjare som student i utbildning 
att man sällan har riktigt klart för sig vilken betydelse man har för sin patient. 

 
 
2.1.2 Legitimationsgrundande utbildningsnivå – Innehållsmässigt fokus 
 
Identifiera personliga förutsättningar och begränsningar 
På den legitimationsgrundande nivån menade respondenterna att man framför allt arbetar med 
att de handledda ska få tillgång till den egna personligheten i det terapeutiska arbetet – att 
kunna utveckla sig själv som instrument. I början handlar det om att identifiera de personliga 
förutsättningarna och begränsningarna; vad tycker den handledda är svårast, vad har hon/han 
lättare för?  
  

När det gäller psykoterapeutnivån är det mera det här att utifrån att ha lärt sig den här grundidén 
om hur processen ska se ut och fungera, sedan få tillgång till sin personlighet i så hög utsträckning 
som möjligt. Att man som terapeut måste få vara i en mening den man är och det är svårt i början 
för då är man så upptagen av allt det här som man ska höra och förstå så många blir störda av det i 
början. Att få det här och utveckla sitt förhållningssätt i psykoterapi blir ju viktigt eftersom vi är 
väldigt olika och det ser väldigt olika ut i psykoterapirummen även om vi jobbar utifrån en 
gemensam idé. 
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Det ansågs angeläget att uppmärksamma inlärningsproblem hos de handledda och se hur man 
kan arbeta med dessa. Arbetet kräver uppmärksamhet på att man inte gör terapi av 
handledningen vilket kan vara en risk eftersom personliga förutsättningar och hinder hör nära 
samman med personlighet. Olika exempel gavs på hur man konkret kan gå till väga för att 
börja tala om olikhet och för att tydliggöra det som var och en behöver arbeta vidare med. 
  

Vi brukar börja med att titta på några snuttar då de gör intervjuer med varandra. Sedan använder vi 
de intervjuerna till att vaska fram: Om vi tittar på det här, vad verkar det som att du har för styrkor 
i det här mötet och vad verkar det som att du inte är så van att handskas med? Att få se, vad verkar 
det som att jag är rätt så bra på och vad verkar det som att jag inte är så vidare bra på? Så att alla 
på något vis formulerar sitt inlärningsmål … 

 
Respondenterna beskrev att de handledda på den legitimationsgrundande nivån ska ha 
integrerat teori och praktik och att man i mindre utsträckning behöver gå in på teoretiska 
begrepp. En metafor som användes var att det först är när man har lärt sig vad som finns i 
verktygslådan och hur verktygen ska användas, som man har möjlighet att associera fritt kring 
det material som kommer upp i handledningen. 
  

Ja och jag tänker mig att det blir tvärtom mot när man tänker på förskolan. I förskolan leker man. 
Sedan när man kommer upp i vanliga skolan så ska man lära sig läsa och skriva och sitta still. 
Medan här är det tvärtom tycker jag, så att på grundläggande utbildningsnivå ska man lära sig läsa 
och skriva men på legitimationsgrundande nivå kan man börja leka lite mer för då finns verktygen. 

 
 
2.1.3  Handledarutbildning – Innehållsmässigt fokus 
 
Betoning av skillnaden mellan terapeut- och handledarroll 
Respondenterna betonade att det på handledarutbildningsnivå handlar om att bli varse 
personliga förutsättningar, men nu för en ny roll. Handledningen betonar skillnaden mellan att 
vara terapeut och handledare. Det primära ska vara att arbeta med terapeutens utveckling, men 
de handledda måste även lära sig att arbeta indirekt med patienten. Ett fritt associerande och 
tankar om parallellprocesser brukar få ta större plats menade flera respondenter. Ett nytt 
moment tillkommer på denna utbildningsnivå, nämligen hur man förmedlar kunskap. Vissa 
skillnader i uppfattning och erfarenhet framkom; några handledare betonade pedagogik eller 
förmåga att lära ut, medan andra lade tyngdpunkt på att de blivande handledarna ska hjälpa de 
handledda att utveckla eget tänkande och personlig stil som terapeuter. 
 
Det uppfattades vara viktigt att förmedla att man kan ha olika förhållningssätt beroende på en 
presumtiv handledds behov. Man behöver kunna röra sig mellan en pedagogiskt inriktad och 
en emotionellt inriktad handledning. 
  

Att överhuvudtaget bli medveten om att det är ett spektrum som man rör sig emellan och hur man 
ibland, om terapeuten som man handleder blir för terapinära, kan flytta sig bort mot det mer 
pedagogiska och är det någon som är väldigt intellektuell får man lyfta fram emotionella aspekter. 
Ja, det är bland annat sådant som jag fokuserar i handledning på handledning. 

 
 
2.1.4  Generella aspekter – Innehåll och form 
De handleddas förkunskaper visade sig i hög grad styra handledningens innehållsmässiga 
fokus. Även form för presentation av handledningsmaterialet styrdes mer av förkunskap och 
behov än av utbildningsnivå. Olika principer för fördelning av tiden framkom som inte heller 
var nivårelaterade. Nedan presenteras respondenternas tankar och erfarenheter av 
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tillvägagångssätt som är att betrakta som generella för grupphandledning snarare än 
nivåspecifika. 
 
Förkunskaper styr innehåll 
Flera respondenter menade att det var svårt att prata om handledningens innehåll utifrån en 
indelning i utbildningsnivå, eftersom de handleddas förkunskaper kan variera inom samma 
utbildningsnivå. Ibland blir handledning på grundläggande nivå, av detta skäl, lik den på 
legitimationsgrundande nivå. Det kan i vissa fall även bli tvärtom, när studenter som 
egentligen inte är mogna för den legitimationsgrundande nivån ändå har kommit in på 
utbildningen.  
 
Skriftligt material, minnesbilder och associationer 
Vad gäller formen för handledning med avseende på om och hur man använder skrivet 
material, liksom hur gruppmedlemmarna kommenterar kamraternas dragningar, styrs till stor 
del av de handleddas kunskaper och behov snarare än utbildningsnivå. När det gällde synen 
på hur skrivet material används som underlag för handledningen förekom skillnader mellan 
respondenterna. Några beskrev att man konsekvent ställer krav på sessionsrapporter, oavsett 
utbildningsnivå och menade att de är nödvändiga framför allt vid bedömningssamtal. Andra 
framhöll att man kräver skriftliga sessionsrapporter främst när man uppfattar att de handledda 
är osäkra, oavsett utbildningsnivå. Några har förändrat hur skrivet material ska krävas och 
användas under olika perioder av handledarkarriären. Flera framhöll värdet av att uppmuntra 
de handledda att pröva olika sätt, så att de som brukar skriva ibland prövar att enbart dra sitt 
ärende utifrån minnesbilder och associationer och vice versa. 
  

Alla skriver. Det skriftliga har jag när jag inte förstår eller tycker att jag inte riktigt begriper… Sen 
kan det vara olika. I vissa grupper vill man ha papper med sig och läsa och andra vill mer fritt 
komma ihåg. Man kan göra lite olika och ta det i den takt det passar. Man har ju tid på sig att göra 
på olika sätt. Men det viktiga är ju att det finns rapport från varje session. 

 
En viktig funktion med att använda sessionsrapporter ansågs vara att de tydliggör 
handledningsunderlaget. Det betonades att det skrivna materialet kan behövas för att man ska 
kunna se och förstå interaktionen mellan terapeut och patient.  Andra betonade mer den 
pedagogiska poängen i att den handledda får göra en processbeskrivning. Nackdelar med 
skrivet material, som framfördes, var att man kan bli för bunden av texten och få svårt att 
associera fritt. Det som inte står på pappret kan vara det som är det viktigaste att prata om. 
 
Fördelning av tiden 
Principer för fördelning av den tid respektive handledd har att disponera i handledningen 
varierade mellan handledarna. Däremot angavs inte några större skillnader beroende på 
utbildningsnivå. Några beskrev att de låter de aktuella behoven styra fördelningen av tiden 
medan andra förespråkade en strikt uppdelning. 
  

 
Det är inte den som, till synes, behöver tid som får tid, utan tiden är uppmätt. Annars blir det alltid 
någon som är tyst och inte tar plats och så blir det en grupprocess av det. Kanske handlar det i 
botten om någon hysterisk eller agerande patient som behöver jättemycket tidsutrymme? När det 
är en utbildning så har alla rätt till lika mycket handledning. 
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2.2 Handledarrollen  
Frågor kring handledarroll och handledarstil liksom handledaren som modell har handlat om 
hur handledaren ser på sin uppgift på olika utbildningsnivåer med avseende på i vilken grad 
och på vilket sätt handledaren är aktiv. Majoriteten av respondenterna menade att man i någon 
mening anpassar sin handledarstil efter den utbildningsnivå man handleder på. Några menade 
att skillnaderna i sätt att handleda på olika nivåer inte är så avgörande men att man får förhålla 
sig till att det är olika problem man möter på olika utbildningsnivåer.  
  

När jag möter människor som går på grundläggande utbildningsnivå så måste jag förhålla mig till 
auktoritetssituationen på ett annat sätt, eftersom jag är så uppenbart en auktoritet där… Den frågan 
blir inte lika tydlig eller kommer inte upp på samma sätt i handledarutbildningen. Det jag tänker är 
på vilket sätt skulle detta då bli hinder eller en svårighet … ja jag måste förhålla mig till det… En 
del människor blir ju så… opponerar mot en auktoritet, en del människor ska bli så följsamma så 
att de tappar sitt eget tänkande och bara försöker lyssna efter vad jag möjligen skulle vilja att de 
gör… 

 
 
2.2.1  Handledarroll - Grundläggande utbildning 
Samtliga respondenter ansåg att handledarrollen på den grundläggande utbildningsnivån 
formas av att handledaren är den givna experten. Två olika sätt att förhålla sig till 
auktoritetspositionen framkom. Några menade att man intar mer av en lärarroll och ger 
kognitiva verktyg, än på de andra två nivåerna. Vidare påpekades att handledaren ofta 
förutsätts ta ett mer aktivt ansvar för de handleddas utbildningssituation på den grundläggande 
utbildningsnivån. Handledaren blir mer aktiv och använder gruppen lite mindre. Det kan vara 
att handledaren pratar mer eller tar första ordet. Andra respondenter påpekade tvärtom att 
auktoritetspositionen gör att man håller sig tillbaka och istället strävar efter att få med alla 
aktivt i arbetet med gruppdeltagarnas patienter. Handledarstilen anpassas också fortlöpande 
under hela handledningsprocessen. Det framfördes att handledaren liksom en terapeut, när en 
arbetsallians är etablerad, kan vara mer tydlig eller konfrontativ.  
  

Precis samma fenomen tycker jag måste ske i handledning: Så att den osäkra terapeuten känner att 
hon eller han får stöd att prata om sina egna funderingar och använder gruppen mer. Jag frågar: 
men vad tror du att hon menar och vad tror du om det? Det blir att jag går in mindre för att jag är 
en större auktoritet på den grundläggande utbildningsnivån.  

 
Flera respondenter beskrev negativa erfarenheter av att själva ha blivit handledda av 
handledare som de uppfattade som för passiva och tysta.  De såg inte lärarrollen i 
handledarrollen och la för mycket av sin identitet som psykoterapeut eller analytiker i arbetet 
som handledare. Ges inte feedback eller spegling i handledningen skapas inte den trygghet 
som är en förutsättning för inlärning.  
  

Jag delar med mig av min kompetens och jag bjuder in de andra och jag använder gruppen när jag 
tycker det behövs. Men ja, ibland blir jag aktiv. Jag tycker att man har ett ansvar också att använda 
sina egna terapeutiska kunskaper som handledare. Det har väl att göra med den där dåliga 
erfarenheten som jag hade av en handledare som blev för passiv. 

 
 
2.2.2  Handledarroll - Legitimationsgrundande utbildning 
Auktoritetspositionen ansågs vara mindre påtaglig på den legitimationsgrundade nivån. Den 
större erfarenheten och kunskapen hos de blivande terapeuterna gör att gruppen är mer aktiv. 
Samtidigt menade några att det är ett större allvar. De handledda ska bli godkända som 
terapeuter och handledarens ansvar är på så sätt större. Flera respondenter beskrev att man 
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pratar mindre än på den grundläggande nivån. Någon menade att det är angeläget att försöka 
hålla tillbaka egen ivrighet och låta gruppdeltagarna prata först då någon har dragit sitt ärende. 
  

Och det är ju också sådant som kommer upp i evalueringarna, att ja de kan ju uppskatta det men 
jag kan själv känna mig lite fundersam över den där ivrigheten och att det kunde vara bra att hålla 
mig tillbaka mer. Det finns ju den risken att studenterna inte får utrymme fast min förhoppning är 
då att det går att prata om det. Så att de kan säga att hör du du, den där diskussionen la du dig i för 
mycket. Det hade varit bättre om vi hade fått diskutera färdigt… Har man ett sådant klimat så… då 
går det. 

 
 
2.2.3  Handledarroll - Handledarutbildning 
På handledarutbildningen är de handledda legitimerade terapeuter och har ofta lång erfarenhet 
i yrket. Det framhölls att handledarrollen i hög grad präglas av ett mer jämbördigt förhållande 
mellan handledare och handledd. Handledarens centrala roll ansågs vara att observera och 
skapa förutsättningar för att grupprocessen utvecklas kontinuerligt. Flera respondenter 
betonade att handledning på handledning är än mer komplex, bland annat genom att 
handledningen blir ”befolkad” av så många. Relationen har en högre grad av kollegialitet än 
på de två tidigare nivåerna. 
  

Där är vi ju kollegor också och på ett sätt kunskapsmässigt och utbildningsmässigt närmare 
varandra än vad man är med dem på grundutbildningsnivån. Graden av kollegialitet eller vad man 
kan säga förändras så… Det blir en annan kollegial atmosfär i handledningen det är helt klart. Jag 
försöker nog att i handledningsarbetet inte bli alltför… ja, jag försöker att hitta den här 
arbetsrelationen i handledningen 

 
 
2.2.4  Generella aspekter av handledarrollen 
 
Handledaren som modell 
Handledarens funktion som modell för de handledda ansågs vara mest framträdande på 
handledarutbildningen. På de andra nivåerna får de handledda istället mer indirekt dra 
slutsatser om handledaren som terapeut genom dennas sätt att handleda. Oerfarna terapeuter 
är ofta upptagna av konkreta frågor och söker i hög utsträckning få kognitiva verktyg, men det 
framhölls att tankar kring imitation och identifikation finns med på alla utbildningsnivåer. 
Som handledare måste man alltid förhålla sig till hur man uppfattas, hur man vill bli uppfattad 
och vad man vill förmedla genom sitt sätt att vara.  
  

Klart att jag vill förmedla en idé om t ex aktivitet och passivitet… Hur man lyssnar 
uppmärksammat och närvarande. Att man vare sig i handledning eller psykoterapi överger dem 
man arbetar med, eller försätter dem i en alltför ensam position. 

 
Det påpekades att nybörjare kan ha en förutfattad föreställning om hur psykoterapi ska gå till, 
som bidrar till att den blivande terapeuten blir låst, att det blir svårt att utveckla egna tankar 
kring det terapeutiska arbetet. Ett sätt att bidra till att de handledda hittar sin egen stil kan vara 
att uppmuntra att de inte omedelbart tar efter eller upprepar något som handledaren förmedlat 
innan de gjort det till sitt eget. Det påpekades att det därför kan vara bra att rekommendera de 
handledda att låta det gå en tid mellan handledning och patientsamtal. Handledarens roll 
ansågs i första hand vara att hjälpa de handledda att hitta sin egen stil. 
  

Det är ju inte en rock man sätter på sig utan det är ju också att man ska ju få ihop det med sin 
personlighet. Och är det någon som är lite långsam och eftertänksam så passar man väl att vara sån 
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som terapeut och är man någon som tycker om att ge råd? Ja då får man väl sluta och ge råd men 
man kan ändå vara ganska aktiv.  

 
Några betonade att man som handledare på samtliga utbildningsnivåer bör vara tydligt aktiv 
och att ibland bjuda på att berätta hur man skulle göra i den handleddes situation. 
Handledaren kan genom att dela med sig erbjuda alternativ som underlättar för den handledde 
att pröva sig fram och hitta ett eget terapeutiskt förhållningssätt.  
  

Och det där har man tidigare sagt att så ska man inte alls göra! Man ska låta terapeuten hitta sin 
egen väg, men hur ska terapeuten hitta sin egen väg om han inte får reda på hur vägarna ser ut? 
Och så har man sagt att men då kommer han bara att härma dig som handledare, men då säger jag 
men vad gör det?  

 
 
 
3. Handledares erfarenheter av gruppens inverkan på handledningen 
 
Respondenterna betonade att handledning i grupp erbjuder andra förutsättningar för inlärning 
än individualhandledning. Det är delvis andra krav som ställs på handledaren och de 
handledda för att grupphandledningens möjligheter ska kunna tillvaratas.  
  

Jag tycker det var intressant det där vi kom att tala om med skillnaden mellan individual- och 
grupphandledning och vad som blir synligt. De specifika konsekvenserna kanske man tänker för 
lite på i de olika handledningsformerna. För det är ju verkligen olika former. 

 
Den handledda ansågs både skyddas och stärkas av gruppen och den större insynen. Samtidigt 
finns en risk att den handledda blir utlämnad i gruppen om handledaren inte är varsam. Olika 
förhållningssätt till fenomen i grupphandledning framkom som inte i första hand var knutna 
till utbildningsnivåer.  
 
Respondenternas erfarenheter av och tankar om gruppens inverkan på handledningen 
redovisas under sex teman nämligen: 1) Gruppsammansättning, 2) Ledarskap i 
grupphandledning, 3) Gynnsamt inlärningsklimat, 4) Utmaningar i handledningsgrupper 5) 
Svårlösta problem i grupphandledning samt 6) Grupphandledningens styrkor och 
begränsningar. Erfarenheten av gruppen i handledningen var likartad oavsett utbildningsnivå 
och därför redovisas de skillnader som uppgivits integrerat i texten. 
 
 
3.1 Gruppsammansättning 
 
Berikande heterogenitet 
Respondenterna menade överlag att det är bra med heterogenitet i handledningsgrupper. Det 
ansågs berikande att de handledda har olika erfarenhets- och yrkesbakgrund, vilket kan bidra 
till att behovet att konkurrera minskar. Olikheter kan vara utmanande, men går för det mesta 
att förhålla sig till och arbeta med. Lagom heterogenitet, i form av att det finns viss 
konsensus, att man förstår varandra förespråkades av några. Handledda med god tolerans för 
ångest, nyfikenhet och humor ansågs vara en tillgång i handledningsgrupper. En jämvikt 
mellan antalet män och kvinnor upplevdes fördelaktigt. Respondenterna ansåg inte att 
gruppsammansättningen skulle ha större eller mindre betydelse på någon av de tre 
utbildningsnivåerna. Erfarenheten var att den för utbildningshandledning vanliga 
gruppstorleken med tre eller fyra studenter fungerar bra. 
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Jag tycker nog att väldigt likartad bakgrund, många likheter mellan medlemmarna i gruppen det 
ger ju ofta en trygghet men jag tycker nog att det är spännande med utmaningen av att man 
kommer från olika håll och har olika… det kan jag tänka mig har också att göra med min egen 
ökade erfarenhet som handledare att jag känner mig så pass, ja jag känner mig tryggare i att det 
där kan vi ta, det kan vi se som möjligheter snarare än att risk eller fara eller att det skulle splittra 
för mycket. 

  
Då det har varit någon som har varit dominerande och jag har undrat hur det ska gå och så, men så 
när människor berättar för varandra om sig själva och talar om sådant som man känner att man går 
i försvar mot och man talar om tillgångar/svagheter så kan man ju också kommentera att ”ja, jag 
har märkt att du har lätt för att…” och det blir något avväpnande i det för de andra, som är de som 
skulle kunna vara utsatta för ett potentiellt förtryck, det blir annorlunda när man hör hur den 
personen pratar om det. Eller om någon är tillbakadragen… att man hjälper till att dra fram den. 

 
Flera respondenter konstaterade att det ofta är större variation i grupper på grundläggande 
utbildningsnivå: De handledda kan ha olika kunskaper och erfarenheter och ifrågasätter 
mycket. Upptäckarglädjen är stor och som handledare är det roligt när de handledda vittnar 
om att ”polletten trillat ned” och de har fått en ny förståelse. På avancerad nivå blir det i viss 
mening ofta mer homogent, de handledda är mer präglade av den ”psykoterapeutiska 
kulturen”. 
  

Det blir lätt så med folk som har varit med i branschen ett tag, att man talar på ett visst sätt och allt 
är lite självklart sådär. Det är lite bökigare på grundläggande nivån och det tycker jag är kul. 

 
Det framfördes att man på legitimationsgrundande- och handledarutbildningsnivån bör tänka 
på att psykoterapeutvärlden är liten och undvika att handledda som känner varandra eller 
kommer från samma arbetsplats placeras i samma grupp. Det påpekades att det i övrigt är 
svårt att förutse hur grupperna utvecklas utifrån den sammansättning som gjorts. 
  

Men hur en grupp sedan gestaltas, det är så svårt att förutspå, man bedömer människor hela tiden. 
Det är ju så, man tänker och har förväntningar men sedan vet man inte när man kommer 
tillsammans riktigt hur det blir. Det finns alltid människor som överraskar, som har mycket mer än 
man trott eller så eller tvärtom att man blir bedragen av en del människor som har en verbal 
förmåga att uttrycka sig och så… Det är först när man sitter där som man vet hur det blir… 

 
 
3.2 Ledarskap i grupphandledning 
 
Olika betoning av gruppaspekter 
Flera respondenter betonade att som handledare i grupphandledning är man gruppledare och 
att man måste arbeta med gruppen innan det egentliga handledningsarbetet kan påbörjas. Det 
kan ske på olika sätt. Några berättade att man brukar börja med att göra en 
grupprekonstruktion då var och en får berätta om sina tidigare grupperfarenheter, vilka roller 
man brukar tilldelas och ta sig i grupper, hur man tänker att man kan komma att hamna med 
den aktuella gruppen osv. Ibland får det här komma senare, det gäller att vara lyhörd för rätt 
tidpunkt så att det inte blir ett tvång. Har någon haft negativa erfarenheter från tidigare 
handledningsgrupper är det bra att det får komma fram på ett tidigt stadium.  
  

Det krävs mycket av en handledare att hålla i processen i gruppen. Att man inte bara tänker sig att 
här sitter jag som handledare för att lära studenterna att bli terapeuter utan jag sitter här även som 
gruppledare. 

 
Andra betonade att man är mån om att inte arbeta så mycket med grupptekniker. Handledaren 
bör observera och kommentera om gruppen intar en viss position som låser gruppen. Endast 
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när inlärningsprocessen hindras av grupprocessen behöver man arbeta med den för att så snart 
som möjligt återgå till det egentliga arbetet, nämligen handledning. Fokus på grupprocesser 
kan väcka motstånd mot inlärning på samma sätt som intellektuella motstånd kan förekomma 
i egenterapi.  
 

Det är det här med att hålla ordning på hur är du när du är gruppterapeut och hur är du när du är 
pedagog i en grupp? Det är för mig väldigt olika saker. Jag har säkert stor glädje av att jag kan 
fundera om gruppfenomen. Men jag tycker det kan få finnas där som ett slags funderingar men så 
länge som arbetsgruppen håller på med sitt arbete, och gör de det som vi har sagt att det här ska vi 
hålla på med, då tycker inte jag att tolkningar av grupper eller så hör till det arbetet.  

 
Interaktion i gruppen 
Det påpekades att det är vanligt att deltagarna i början av en grupphandledning vänder sig till 
handledaren i första hand. Grupphandledningen börjar ofta som individualhandledning i 
grupp. Det framfördes att det brukar vara tydligast på grundläggande utbildningsnivå men kan 
även förekomma på legitimationsgrundande utbildningsnivå, medan det på handledar-
utbildningsnivå är mer ovanligt. Handledaren kan hjälpa gruppen att föra processen vidare 
genom olika åtgärder. Handledaren kan fråga gruppdeltagarna efter deras reflexioner på det 
någon berättat, göra jämförelser mellan de handleddas patienter och terapiprocesser. Efter en 
tid brukar gruppmedlemmarna bli friare och interagera mer med varandra.  
  

Det blir för mig angeläget att så småningom hitta så att de också relaterar till varandra. Det kan 
man göra med ganska små medel… jag kan lägga ut frågan tillbaka till gruppen när jag får en 
fråga. Jag kan sådär ickeverbalt, titta på de olika deltagarna och det gör ganska mycket bara det. 
Man ser sig omkring och då börjar de också upptäcka att det sitter andra här runt omkring som de 
kan relatera till.  

 
 
3.3 Ett gynnsamt inlärningsklimat 
 
Tydlighet, trygghet och acceptans för misslyckande 
Vad som ansågs karakterisera ett gynnsamt inlärningsklimat i handledningsgrupper var i 
huvudsak gemensamt för de tre utbildningsnivåerna. Tydlighet och trygga ramar framhölls 
som en viktig grund för att ett gynnsamt inlärningsklimat ska uppstå. Att man känner sig 
trygg och fri i gruppen att tala även om sådant som man tänker att man misslyckats med sågs 
som ytterligare tecken på ett bra inlärningsklimat.  
  

Jag tycker att ett gott arbetsklimat karakteriseras av ett flöde, att var och en kan presentera sig så 
öppet som möjligt och att det går att föra samtal om den här ömtåliga och speciella processen som 
uppstår i det terapeutiska mötet med personer som kommer och söker terapi.  

 
Det finns samtidigt en gräns för hur trevligt det bör vara menade några. Handledningsgrupper 
är som andra grupper och kan hamna på beroendegruppsnivå när det blir en för stark betoning 
av att man ska ha det fint och mysigt tillsammans.  
  

Jag skulle vilja säga en lagom ångestfri nivå. Ångestfri kan den inte vara, då är det något konstigt. 
Det behöver finnas en acceptans inför varandra i gruppen. Det finns ibland en föreställning att en 
handledningsgrupp eller grupper överhuvudtaget, att det ska vara så trevligt i dem och att man ska 
anstränga sig och nästan ha saft och bullar när man ses och det tror inte jag man lär sig på. Det 
behöver vara någonting av arbetets allvar, det är en viktig del i ett bra klimat. Alltså att gruppen är 
väldigt arbetsinriktad det tänker jag är det primära. Ibland kan det vara ganska tufft och man kan 
lära sig oerhört mycket. Men det finns en balanspunkt där, det måste vara någon slags 
accepterande stämning och lagom vänlighet och sådana där saker för att man ska kunna känna att 
man kan arbeta med uppgiften. 
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Handledarens främjande av klimatet 
Handledaren kan främja ett gynnsamt klimat på flera sätt. Tydlighet med ramarna kan vara att 
hela tiden ha kursplanen aktuell i handledningen så att man påminns om handledningens 
uppgift. Att vara rättvis med tiden ansåg flera vara av stor vikt för klimatet. Att avsätta en 
stund mot slutet varje gång för evaluering av hur arbetet har gått gavs som ytterligare 
exempel. Handledaren kan främja ett gott klimat genom sitt förhållningssätt till ”att göra fel” 
och betona att det är just genom att se på och försöka förstå hur det blev som det blev som 
man lär sig. Det ansågs viktigt att hålla på att det är grupphandledning och inte handleda 
någon individuellt annat än i undantagsfall, vilket kan bli nödvändigt vid t ex risk för 
underkännande. Att handledaren genom sitt förhållningssätt begränsar risken att alltför starka 
överföringsreaktioner uppstår, utan att de helt tas bort ansågs också gynna klimatet.  
  

Jag tror… att motverka att det blir alltför mycket överföringsreaktioner till mig som handledare… 
Inte vara alltför återhållsam. Samtidigt är det inte idealt att vara motsatsen heller. Det gäller att den 
aspekten behålls i rummet också. Att det finns överföring här och att det är någonting som man 
också kan tala om och arbeta kring. 

 
 
3.4 Utmaningar i handledningsgrupper 
 
Avund 
Flera respondenter ansåg att något av det svåraste att hantera är när det blir problem med 
avund i en grupp, till exempel när en handledd upplever att andra konsekvent favoriseras av 
handledaren. Den som har lättare än andra att ta vara på handledningen kan uppfattas som 
favoriserad eftersom man kan arbeta på ett annorlunda sätt. Det svåra är när det uppfattas som 
att handledaren tycker mer om någon än en annan och arbetsaspekten inte finns med.  
 

För det är svårt med ett jobb som bygger så mycket på den där personliga lämpligheten eller vad 
man ska uttrycka det som och där är en del jättelyckligt lottade och andra av oss har fått slita som 
bara sjutton, så är det faktiskt… och det är klart att… att acceptera att det är så är naturligtvis inte 
så lätt… 

 
Ojämn kunskapsnivå och konkurrens 
När heterogeniteten gäller de handleddas kunskaps- och erfarenhetsnivå kan gruppinteraktion 
och klimat kompliceras. Stora krav ställs på handledaren för att det ska bli givande för alla i 
gruppen. 
  

Ja det som jag tänker är en utmaning vilken nivå det än är det är att få en grupp där kunskaps eller 
erfarenhetsnivån är väldigt diskrepant. Någon är brilliant teoretiker men har aldrig sett en patient 
och där det finns dem som i 20 år har suttit med patienter och är otroligt duktiga på att göra 
bedömningar och vet precis hur det är med patienter. Att då sitta i en sådan grupp och försöka få 
det så att alla på något vis känner att det ändå blir en nivå så att alla får något. Det tycker jag är ett 
problem och en utmaning.  

 
Erfarenheten var att på en del fristående utbildningar på grundläggande utbildningsnivå har de 
handledda ytterst begränsade kunskaper och man måste explicit arbeta med att hjälpa de 
handledda att hålla ramarna i det terapeutiska arbetet. På andra utbildningar som t ex 
psykologprogrammet har de handledda i allmänhet denna kunskap medan istället konkurrens 
kan vara ett mer problematiskt inslag.  
 
En enskild handledd med stora svårigheter bidrar ofta till att det blir problem i gruppen. Den 
personen måste ges extra uppmärksamhet vilket gör de andra besvikna. Det väcker inte sällan 
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ilska hos övriga gruppmedlemmar och den som har problem uppfattar sällan själv hur mycket 
tid och hjälp vederbörande fått. 
  

Och den situationen är ju inte lätt att hantera för gruppen … för det är klart att de som nu inte har 
så lätt för sig måste naturligtvis också få finnas med och få komma med sina tankar och 
synpunkter men det väcker naturligtvis gnissel hos dem som tycker oh… alltså ska… nu igen… 
och det är verkligen inte det här det handlar om… och så… 

 
Svårigheter att acceptera elevrollen 
Det framkom att problem i grupprocesser och klimat kan uppstå på alla nivåer men blir ofta 
mer uttalade och synliga på grundutbildningsnivå. På högre nivåer är ”naiviteten” mindre men 
problemen kan å andra sidan vara mer svåråtkomliga och finnas med som dolda motstånd. 
Vissa svårigheter är vanligare just på de högre nivåerna menar några. Exempelvis kan man på 
handledarnivå möta handledda som i första hand sökt utbildningen för att få den formella 
meriten på en kompetens man redan anser sig ha. För det mesta brukar det lösa sig när den 
handledda efter hand upptäcker att handledaruppgiften är något annat och nytt som till stora 
delar är skiljt från terapeutrollen.  
 
Svårigheter att ta emot handledning på legitimationsgrundande- och handledarutbildningsnivå 
ansågs ofta handla om att rädslan där är större för att sätta sig i en elevroll än på 
grundläggande utbildningsnivå. De handledda har redan mycket kunskaper och den kränkning 
det innebär att vara i en situation då man behöver hjälp kan vara svår att hantera. Man 
framhöll emellertid att problem med att ta emot handledning pga av en handledds 
lättkränkthet som personlighetsdrag kan förekomma på alla nivåer. 
  

Sen finns ett problem på handledarnivå, det kan finnas på andra nivåer också men det är kanske 
mest just på högre nivåer… och det är att jag får en medarbetare, en co-terapeut eller en co-
handledare i gruppen som då tycker saker och har synpunkter och vet hur saker och ting ska vara 
och på det sättet… eller talar om hur saker och ting är och har svårt att ta emot min handledning, 
att ta emot det jag har att ge. 

  
Jag menar, det är personer som kanske är chefer eller handledare på sina jobb och är vana vid att 
vara den som blir lyssnad till och som vet, som sitter inne med sanningen, om man ska spetsa till 
det… Då blir det svårt att sedan sitta och vara öppen för att ta emot det som ju ändå är nytt… Just 
den typen av psykoterapihandledning har de inte hållit på med... 

 
Bedömningens inverkan på grupphandledningen 
På alla utbildningsnivåer finns bedömningsmomentet med, man ska bli godkänd eller riskerar 
att bli underkänd. Det kan försvåra för den handledda att helt öppet tala om sina terapier eller 
handledaruppdrag i handledningen och exponera sina svårigheter. Det framfördes att man 
genom att tala om att det är så och genom att förklara att de handledda kommer att gå miste 
om mycket inlärning om de döljer vad som sker kan man försöka begränsa problemet.  
  

Man får hela tiden arbeta med det där att de ska bedömas och att man ändå måste ha högt i tak. 
Våga ta fram det som man kan tycka kanske inte var så bra… men att det är just det som är det 
viktiga att prata om, som kan ge förändring. Så att de inte bara sitter och har insikter för det ger ju 
ingen förändring. 

 
På grundläggande utbildningsnivå uppfattades inte detta problem vara så stort, eftersom 
förväntningarna på vad man antas kunna är mindre. Trots att vissa har kommit långt redan på 
den nivån är man nybörjare och definierad som sådan. Det kan vara lättare att ställa 
elementära frågor och framstå som trevande och okunnig. På legitimationsgrundande 
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utbildningsnivå och handledarutbildningsnivå ska man ha kommit längre och samtidigt är ofta 
fantasin om de andras skicklighet större på de nivåerna.  
  

För det är ju så här i det här jobbet att vi har ju alltid en känsla av att vi inte vet någonting… 
förstår ingenting kan ingenting alltså i en mening… För att med varje patient man träffar och varje 
sak patienten säger och varje gång man kommer in så…vad ska jag göra nu? Så känns den där 
dumheten, att jag vet inte vad jag ska säga… 

 
 
3.5 Svårlösta problem i grupphandledning 
 
Låsta lägen 
Samtliga respondenter betonar att det är viktigt att ta upp och benämna när det har uppstått 
något som hindrar inlärningen. Handledaren kan ha hjälp av att själv få handledning och det 
kan också vara bra att det finns möjlighet att kalla in en konsult för att hjälpa gruppen. Den 
möjligheten finns inte alltid och när den finns kan vissa handledare dra sig för att tillvarata 
den möjligheten eller vänta för länge med att föreslå gruppen att man ska be om hjälp. 
Samtidigt menar några att ibland får man acceptera att vissa problem inte går att lösa vilket 
kan vara svårt eftersom det ligger i kulturen att man ska kunna lösa problem. 
  

På psykoterapeututbildningar är det lite grand som att konflikter och det omedvetna och 
relationer… att man ska arbeta med det och det ska kunna gå att lösa. Men det är inte alltid det går 
att lösa och ibland får man konstatera, och då kan man kanske göra det med hjälp av en konsult, 
att det går inte, det är för stora svårigheter, det funkar inte. 

 
Hantera kritik mot handledaren 
Flera respondenter menade att det, åtminstone när det gäller individualhandledning, finns en 
tendens att handledda undviker att ta upp frågan att byta handledare när det skurit sig eftersom 
man är rädd att det ska förstås som ett agerande eller patologi. Man ansåg att det ofta nog kan 
ligga något i det men att det i vissa låsta lägen kan vara en möjlig lösning som sällan prövas. 
Möjligheten att byta handledningsgrupp är ofta begränsad så när svårigheter i gruppen inte går 
att lösa kan alternativet vara individuell handledning. Det framfördes att handledare kan ha en 
tendens att snabbt förstå och förklara kritik från en handledd som utslag av en 
parallellprocess. Parallellprocesser mellan patient/terapeut och handledd/handledare är 
vanliga, men risken finns att förtjusningen över att påvisa parallellprocesser kan göra att man 
inte hör och tillvaratar exempelvis kritik som handledare. I terapier tittar man inte på en dröm 
som patienten kommer med utan att först ställa sig frågan varför patienten kommer med  
drömmen till terapeuten vid den tidpunkten. Samma förhållningssätt bör finnas hos 
handledare i förhållande till de handledda, så att parallellprocesser inte används som ett 
försvar mot kritik av handledaren menar en respondent.  
  

Om terapeuten låt oss säga har en klient som har en ganska aggressiv överföring på terapeuten och 
terapeuten har med sig mycket aggressivitet i handledningsgruppen… är väldigt missnöjd med och 
har rätt i sin kritik mot handledaren. Så terapeuten säger: jag tycker inte att du lyssnar, jag tycker 
inte att du möter mig. Då finns det en risk att handledaren i det här fallet säger att det här är en 
parallellprocess. För du attackerar mig precis som din klient attackerar dig, och så går man runt en 
kanske relevant kritik.  

 
Underkännande 
När en handledd är så svag att det blir fråga om underkännande påverkas alltid grupprocessen. 
Det är viktigt att inte vänta för länge, dels för att hinna sätta in åtgärder i tid för den som 
behöver hjälp och dels för att undvika att frustrationen bland övriga gruppmedlemmar blir 
större än nödvändigt. Det är smärtsamt och bland det svåraste som finns i handledaryrket att 
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underkänna någon menade flera respondenter. Samtidigt betonades vikten av att man tar sitt 
ansvar och inte släpper igenom någon som inte har uppfyllt målen. Det är svårt på alla nivåer 
men blir naturligtvis svårare ju högre utbildningsnivå det rör sig om, eftersom studenterna har 
investerat så mycket av sin yrkesidentitet i utbildningen. Samtidigt är också ansvaret på 
handledaren som ska stå för godkännandet ännu större. På grundläggande utbildningsnivå ska 
det oftast också så mycket till för att någon ska bli underkänd. De flesta klarar av att upprätta 
en terapeutisk relation och ta handledning och när så inte är fallet är det oftast mycket 
uppenbart vilket underlättar beslutet.   
  

Men där, på grundläggande nivå är det ju att upprätthålla en terapeutisk situation och det klarar de 
flesta. Gör man inte det då är det så solklart… 
 

Det är vanligt att de som blir underkända inte fullt ut förstår varför de blir det, vilket 
ytterligare många gånger illustrerar graden av svårighet. Saknas den reflekterande förmågan 
att förstå egna svagheter blir det svårt att gå vidare inom ramen för den pågående 
handledningen. När handledda erbjuds extra stöd och ser detta som en tillgång är 
möjligheterna mer gynnsamma för att nå fram till en godkänd nivå. Flera respondenter hade 
handlett personer individuellt som inte blivit godkända av andra i individual- eller 
grupphandledning. Erfarenheten var att det efter mycket arbete med att rehabilitera 
självförtroende och med att upprätta en tillit i handledningssituationen gick att vända en 
negativ utveckling.  
 

Fast egentligen när jag talar om att inte godkänna så har det alltid varit i individualhandledning 
och det är ju inte det du frågar efter egentligen? Då kan man ju undra hur det kommer sig? Kanske 
att den som är den svagaste länken i en grupp ändå blir räddad eller uppdragen av att det inte blir 
så hård fokus på den som det blir i en individualhandledning. 

 
 
3.6 Grupphandledningens möjligheter och begränsningar 
 
Tillgång till mer material, fler förhållningssätt och perspektiv 
Det rådde stor enighet om att grupphandledning har många betydande fördelar. De handledda 
får tillgång till en stor materialbank genom att ta del av varandras patienter. De ges tillfälle att 
jämföra diagnoser, se olika upprepningsmönster och sätt att överföra vad som sker i relation 
till terapeuterna. Det breda materialet ger möjligheter att förstå teori och teknik mer distinkt. 
Värdet av att inte bara ta del av fler patienter utan också flera förhållningssätt och olika 
perspektiv ansågs stort. De handledda får också höra andras misstag vilket är en fördel. 
Mängden material underlättar handledarens uppgift att hålla processerna igång i 
handledningsgruppen och i de handleddas patientarbete. Det påpekades att man, förutsatt att 
gruppklimatet är gott, är mindre utsatt som handledd i en grupp än i individualhandledning, 
vilket gör att de handledda känner sig ”lite mer vuxna”.  
  

I en individualhandledning är man mer ensam och det blir ändå viktigare vad som händer i det där 
rummet. Det är svårt att få… ja insynen är noll. Det kan hända vad som helst, vilka galenskaper 
som helst faktiskt. Det kan det inte göra i en grupp, du har en social kontroll på gruppen som gör 
att den på det sättet också är mindre hotande. Och det är ju bra för det frigör också mycket.  

 
Begränsat djup 
På grundläggande utbildningsnivå ansåg respondenterna att fördelarna med grupp övervägde 
även om individualhandledning skulle uppfattas som ett bra komplement. Nackdelar som 
fördes fram med grupp var att man går miste om det djup som finns i den dyadiska relationen. 
Parallellprocesser kan också lättare bli synliga i individuell handledning. Det finns således 
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flera skäl till att det kan vara viktigt för blivande psykoterapeuter och handledare att få 
möjligheter att gå både i grupp- och individualhandledning. Ibland tillgodoses inte den 
möjligheten på legitimationsgrundande utbildningar i önskad utsträckning menade några. 
Människor lär sig på olika sätt vilket är ytterligare ett skäl till att det är bra att få handledning 
på olika sätt. Vissa kan dra stor nytta av gruppsituationen medan andra fungerar bättre i en 
individuell situation.    
  

Det blir någonting i djupet som man missar i grupper tycker jag även om jag gillar att ha grupper. 
När man jobbar med individuell psykoterapi i alla fall tycker jag att man bör ha prövat åtminstone 
någon gång att ha individuell handledning intensivt för det blir en helt annan skjuts i det. 

 
Personliga svårigheter svåra att nämna 
Respondenterna ansåg överlag att den största begränsningen med grupphandledning är att det 
är svårt, kanske omöjligt att ta upp vissa saker i grupp. För den handledda kan handledning i 
en grupp, då klimatet är gott ge en större rörelsefrihet eftersom insynen är större och man inte 
är utlämnad till en person. Handledaren kan däremot vara mer begränsad på grund av den 
hänsyn som måste tas till att individen inte får bli för utlämnad i gruppen. En försiktighet 
måste iakttas som inte behövs i individualhandledning. Flera hävdade att vissa aspekter som 
är knutna till den handledde som person inte bör tas upp i grupp eftersom det inte ingår i 
kontraktet. Majoriteten uttryckte att det här är ett problem som man tycker det är svårt att hitta 
tillfredsställande lösningar för.  
  

Det är väl det att man inte riktigt kan gå in på personliga saker… Det tycker jag gäller både för att 
bli handledd och att handleda. När man ser saker, så kan man inte fullt öppet ta upp det. Så jag 
tycker det blir en mer djupgående personlig erfarenhet med individualhandledning. Man kan mer 
gå in på svårigheter och kanske, den egna personligheten på ett sätt som man inte gör i grupp, inte 
bör göra i grupp.  

  
Det är lättare i individualterapi att ta upp svåra saker för då är det bara vår relation som avgör det. 
Tror jag att hon kan ta emot det då gör jag ju det för hon har ju bra hjälp av det men i grupp blir 
det plötsligt mycket mer faktorer att ta hänsyn till… men det kan ju också vara att man är feg 
också eller hur? Det kan ju bero på mig, att jag är för försiktig eller så, eller för ovan, eller har 
jobbat för lite med grupp eller så, det finns alla möjliga sådana möjligheter också. 

 
När studentens inlärningsproblem är kopplat till överföringsreaktioner på handledaren kan 
grupphandledningens format medföra svårigheter. Risken för att besvärliga 
överföringsreaktioner uppstår är visserligen mindre i grupp men då de har uppstått kan de 
vara svårhanterliga.  Man är i grupp medan det är ett dyadiskt problem man ska försöka lösa. 
Erfarenheten var att det är svårt att arbeta med detta utan att det blir ett gruppanalytiskt 
fenomen. I individualterapi går detta lättare utan att det riskerar att bli en terapeutisk relation 
mellan den handledde och handledaren.  
  

Jag tror också det har med självkänslan att göra för studenten… att det är svårare för studenten att 
känna den trygghet som gör att det är möjligt att tala om någonting som är så pass privat. För det 
närmar sig gränsen till något som är väldigt grannlaga att hantera och frågan är om man ska göra 
sådant i en grupp, man har inte det kontraktet… ja det är svårt att säga. 

 
När någon har så stora svårigheter att det närmar sig underkännande, kan individuella samtal 
vara nödvändiga. Det handlar både om studentens integritet och att handledaren måste känna 
sig fri att uttrycka det som behöver förmedlas. 
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4. Den organisatoriska ramens betydelse i grupphandledning 
 
Psykoterapihandledning ges inom mycket varierade organisatoriska sammanhang. 
Utbildningsorganisationer hyser ofta såväl behandlingsarbete som handledning och utbildning 
under samma ”tak”. Olika grad av insyn och extern kontroll av psykoterapi- respektive 
handledarutbildning förekommer dels beroende på det utbildningsprogram som utbildningen 
sker inom och dels beroende på utbildningsnivå. 
 
Handledarnas upplevelse av de organisatoriska ramarnas betydelse för grupphandledningen på 
olika utbildningsnivåer presenteras under följande fyra underteman: 1) Organisationens 
betydelse för handledningen generellt, 2) Organisationen på olika utbildningsnivåer, 3) 
Organisatoriska ramens betydelse vid underkännande samt 4) Handledarens behov av egen 
handledning. 
 
 
4.1 Organisationens betydelse för handledningen generellt 
Det rådde enighet om att de organisatoriska ramarnas betydelse för handledningen är mycket 
stor. Jämförelser gjordes med ramarnas betydelse för terapin – håller inte ramarna i 
organisationen påverkas handledningen. 
  

Att man ser till att man har förankrat ordentligt, att man har lov… särskilt när det är i 
Landstinget… har lov att bedriva terapi, att det är klart hur länge den ska pågå, att det står i 
journalen: godkänt av överläkare si och så. Man ska ha ett rum och ingen ska kunna komma och 
säga någonting… Röda lampan ska finnas där och telefonen ska vara avstängd. Att det både 
väldigt konkret och praktiskt är genomförbart men också att man har mandat för det man gör.  

 
Det är viktigt att handledningen är förankrad i utbildningsorganisationen och den övriga 
utbildningen. Handledarna behöver ha insyn i vad som är aktuellt i seminarier och 
föreläsningar. Samtidigt kan det vara bra att handledningen står vid sidan av andra 
examinationsmoment. Det är en komplikation när handledaren också ansvarar för 
examination. En välfungerande utbildningsorganisation som ansvarar för lokaler, en första 
telefonbedömning av patienter och för rutiner kring journalföring gör att handledaren kan 
koncentrera sig på den egentliga uppgiften. Det är också viktigt att det finns en tydlig 
utbildningsorganisation med en genomtänkt policy i samband med krissituationer som kan 
uppstå. 
  

Det kan ju flyta på ändå men det är då det märks… som om en patient suiciderar eller klagar till 
Socialstyrelsen eller anmäler terapeuten… 

 
Organisationen måste svara för rutiner att granska handledares arbete eftersom handledning är 
en kvalificerad och komplex uppgift. Konsekvenser av dålig handledning kan vara förödande. 
Det beskrevs att organisationen också måste ha en hållande funktion för den ångest som kan 
uppstå i samband med klinisk verksamhet. Sambandet mellan den hållande funktionen och 
kvalitén på utbildningen betonades. Organisationens hållande funktion ansågs vara avgörande 
för att man ska kunna granska det arbete man som handledare gjort tillsammans med den 
handledda.  
  

Har man den inte hållande så kan man säkert på ytan göra en lika bra utbildning i stort sett men 
där kvalitén är en helt annan, de är inte ens jämförbara skulle jag vilja säga, så stor skillnad är det. 
Om vi tar ett konkret exempel, när underkänner man en handledd? Kör man en utbildning som är 
lösligt hopsatt med inget organisatoriskt tänkande kring, ingen ram så är min erfarenhet att där 
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godkänner man i stort sett alla. Medan har man en organisatorisk struktur som håller utbildningen 
så vågar man ta i de här frågorna.  

 
Utbildningsinstitutioner har ofta parallella uppdrag och ska erbjuda såväl behandling som 
utbildning. Respondenterna beskrev erfarenheter av att handleda inom dels organisationer 
som präglades starkt av att vara behandlande institutioner och dels sådana som hade en stark 
tradition som utbildningsinstitutioner. Svårigheter med att få de olika funktionerna att fungera 
samtidigt beskrevs.  
  

Ibland kan jag störas av att det kliniska får stå tillbaka. Som t ex nu när vi har 
terapisammanfattningar vissa morgnar så får jag ställa in med en patient fyra veckor i rad. Det är 
irriterande men så är det och schematekniskt går det inte att lösa på något annat sätt. 

  
Man kan inte lägga lärarmöten hur som helst, utan man måste följa det kliniska arbetet och hela 
tiden blir det krockar… 

 
 
4.2 Organisationen på olika utbildningsnivåer 
Behovet av en väl fungerande organisation kring handledningen uppfattades vara extra stort 
på den grundläggande utbildningsnivån. Dels är de handledda terapeuterna ovana och dels är 
kontrollen i allmänhet mindre. Den grundläggande utbildningen på psykologprogrammet 
kontrolleras eftersom utbildningen till psykolog är legitimationsgrundande och granskas av 
Högskoleverket. På många andra fristående privatfinansierade grundläggande utbildningar 
finns det inte samma typ av granskning. På legitimationsgrundande nivå har Högskoleverket 
kontroll och avgör om en utbildningsinstitution kan få examensrätt. Respondenterna betonade 
att patientskyddet i högre utsträckning således behöver värnas på de grundläggande 
utbildningar som inte granskas av Högskoleverket. 
 
Det uppgavs att det tidigare var vanligt att utbildningsorganisationer hade stora brister. Numer 
händer det mer sällan men det fanns också erfarenheter av att det fortfarande finns 
utbildningsorganisationer som inte lever upp till rimliga krav. Man gav exempel på oklara 
kursplaner, avsaknad av fastställda kriterier för godkänt/underkänt och riktlinjer för åtgärder 
när en handledd riskerar att underkännas samt otydlighet kring ansvar på samtliga 
utbildningsnivåer.  
  

Och de finns överallt… det finns akademiska utbildningar som är dåliga och det finns privata 
utbildningar som är väldigt bra… Så det är liksom inte någon enkel…Ja, det är snårigt så det 
första jag brukar göra när jag har tillfrågats om att bli handledare är att fråga efter 
utbildningsplanen och fråga vem är utbildningsansvarig och hur ser kollegiestrukturen ut för 
handledaren och börjar de mumla då så brukar jag säga nej…  

 
Den övergripande granskning som Högskoleverket gjorde av legitimationsgrundande 
utbildningar för några år sedan ansågs viktig. Behovet av kontinuerlig granskning framhölls. 
Trots att det fanns erfarenheter av att såväl offentliga som privata utbildningar kan vara 
bristfälliga, förklarades en ökad heterogenitet vad gäller kunskapsnivå hos sökande till de 
legitimationsgrundande utbildningarna delvis med att landstingen minskat sin 
utbildningsverksamhet på grundläggande utbildningsnivå. 
  

Ett tag var de ju kopplade till universiteten och till några landstingsställen men nu i och med att 
landstinget har dragit ner, inte bara här i Stockholm utan i hela Sverige, så finns det väldigt få 
offentligt organiserade grundläggande psykoterapiutbildningar och det gör att kvalitén på dem 
som har gått den grundläggande utbildningen har sjunkit, både vad de har för klinisk erfarenhet 
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och vad de har för teoretisk erfarenhet. Det är en enorm skillnad om du flyttar dig 10 år tillbaka 
och flyttar du dig 20 år tillbaka är den ännu större. 

 
 
4.3 Organisatoriska ramens betydelse vid underkännande 
Organisationen ansågs särskilt viktig när en handledd riskerar att bli underkänd på 
handledningsmomentet. Ofta är det en lång process och fungerar samarbetet mellan 
organisation och handledare väl kan man se tecken tidigt och sätta in stödåtgärder. I regel är 
det handledarens ansvar att påtala problemen medan det är organisationens kursansvarige som 
beslutar om åtgärder, oftast i samarbete med handledaren.  
  

Man måste också se till den handleddas hela situation: hur har det varit på seminarierna, hur har 
hela utbildningssituationen sett ut? Handledningen får inte vara en löst hängande del.  

 
Nödvändigheten av en utbildnings tydlighet vad gäller ramar, mål och kriterier betonades 
således. Arbetet i handledningsgruppen är helt beroende av utbildningens härbärgerande 
funktion. Det behöver finnas en struktur kring hur man gör i samband med underkännande 
och dessutom en öppenhet kring dessa frågor. Att underkänna en handledd är komplicerat och 
plågsamt för alla involverade parter. Struktur behövs för att kunna genomföra en sådan åtgärd 
liksom för att kunna granska sig själv som handledare och de skäl man har att underkänna. 
Det måste finnas en organisation som kontrollerar att det är rimligt att underkänna så att detta 
ställningstagande inte grundas i handledarens egna ageranden eller svårigheter. En 
utbildningsledning som följer upp och granskar handledarnas arbete behövs för att 
kvalitetssäkra handledningen.  
 
Det fanns också erfarenheter av att handleda i organisationer där handledare, som påtalar 
svagheter hos en student, inte får gehör för sina synpunkter och att studentens brister slätas 
över. Det antogs kunna höra samman med att en tradition av att allt går att lösa och att man i 
vissa organisationskulturer är rädd för att hantera konflikter. 
 
 
4.4 Handledarens behov av handledning 
Möjligheten för handledare att få handledning på sina handledaruppdrag uppgavs variera 
beroende på utbildningsorganisation. I vissa organisationer ägnas handledarmötena mest åt 
formalia medan de på andra håll fungerar som ett forum där man ocensurerat kan tala om 
handledningsuppdragen. Majoriteten ansåg att handledarmötena har en handledande funktion 
– ett forum att vända sig till för att ventilera handledningsproblematik.  
 
Respondenterna ansåg sig själva ibland ha behov av handledning på sina handledaruppdrag. 
Exempel som gavs på problem som kan aktualisera handledningsbehov var underkännande av 
en handledd, när handledningsgruppers arbete försvåras av stor ojämnhet i kunskapsnivå eller 
när arbetet i grupper hindras till följd av problem med avund. När respondenterna talade om 
egen handledning var det i huvudsak samtal med kollegor man lyfte fram. Det beskrevs att en 
kollegial grupp som träffas regelbundet eller vid behov för att diskutera patientärenden eller 
handledningsuppdrag kan vara till stor hjälp. En respondent menade att man kan behöva både 
handledning och kollegiala diskussioner men framhöll att det inte är samma sak. Flera ansåg 
också att om man tror sig vara fullärd och aldrig själv behöver hjälp ska man sluta att 
handleda. Samtidigt menade de flesta att med längre erfarenhet kommer man alltmer sällan i 
situationer då man behöver hjälp.  
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D i s k u s s i o n  
 
 
Metoddiskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har inom den kvantitativa 
forskningstraditionen relativt bestämda innebörder medan en enhetlig begreppsapparat ännu 
saknas för den kvalitativa forskningen (Starrin och Svensson, 1996; Langemar, 2005). Många 
menar att begreppet validitet måste utvecklas och ges en något annorlunda innebörd för att 
kunna användas vid studier som denna.  
 
Starrin och Svensson (1994) har fört fram ett antal kvalitetskriterier för kvalitativ metod som 
så långt det var möjligt har beaktats i föreliggande studie. De betonar vikten av 
perspektivmedvetenhet. Enligt fenomenologin bör forskaren sträva efter att göra sig fri från 
förutfattade meningar för att inte nå ett på förhand väntat resultat. Att göra sig helt oberoende 
av förutfattade meningar om de fenomen som ska studeras är inte möjligt. Min erfarenhet av 
att själv bli handledd har som tidigare nämnts haft betydelse. Jag ansåg det också vara viktigt 
att något sätta mig in i det aktuella forskningsläget så att formulering och besvarande av 
angelägna frågeställningar skulle kunna bli en liten pusselbit att lägga till 
kunskapsutvecklingen inom området. Thomsson (2002) menar att syftet med förståelse-
grundande undersökningar är att öka förståelsen och synliggöra nya aspekter av till en del 
redan kända fenomen vilket är min förhoppning att föreliggande studie gör.  
 
Reliabilitet i den positivistiska vetenskapstraditionen handlar om huruvida man vid upprepade 
mätningar av ett konstant objekt når samma resultat vilket inte är möjligt i en kvalitativ studie 
som alltid innehåller en grad av subjektivitet (Starrin och Svensson, 1996). Kvale (1997) 
diskuterar subjektivitet och hur man kan värna reliabilitet i kvalitativa intervjuundersökningar 
genom att samla in och analysera data på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Exempel ges på 
hur ledande frågor både kan minska och öka reliabiliteten. I denna studie har t ex ambitionen 
överlag varit att undvika ledande frågor. Ibland har dock ledande frågor avsiktligt använts för 
att verifiera en tolkning. Kvale menar också att forskningsfrågan i sig kan ha en styrande 
effekt. Den aktuella studiens övergripande fokus på erfarenheter av grupphandledning på 
olika utbildningsnivåer kan t ex i sig ha haft en ledande verkan.  
 
Strävan har varit att så tydligt som möjligt redovisa hur datainsamling och analys genomförts. 
Citat har återgivits i syfte att för läsaren exemplifiera det material som har använts för 
analysen. Enligt Kvale (1997) bör respondenters spontana talspråk återges i en läsbar skriftlig 
form för att underlätta förståelsen. För att levandegöra texten har dock visst talspråk behållits i 
citaten. Förfarandet att låta samtliga intervjuade ta del av den preliminära resultatdelen med 
möjlighet att framföra synpunkter eller eventuella korrigeringar kan också ses som ett sätt att 
värna såväl reliabilitet som validitet (Starrin & Svensson, 1996).  
 
Thomsson (2002) diskuterar faktorer som påverkar förhållandet mellan intervjuare och 
respondent och som därigenom har betydelse för utfallet av en intervjuundersökning. I den 
aktuella studien var min position som nybörjare på den psykoterapeutiska banan i förhållande 
till de mycket erfarna respondenterna tydlig. Den auktoritetsposition som handledarna beskrev 
vid handledning på den grundläggande utbildningen fanns med även i intervjusituationen och 
kan ha begränsat den ”fritt flytande uppmärksamhet” som intervjuaren enligt Lantz (1993, s 
150) behöver ha tillgång till.  
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Generaliserbarhet 
Syftet med denna studie har inte varit att nå generaliserbarhet i den positivistiska 
vetenskapstraditionens mening, utan att nå en ökad förståelse för aspekter av att handleda i 
grupp på olika utbildningsnivåer med psykodynamisk inriktning. Istället för generalisering 
kan man tala om en möjlighet att öka förståelsen även för andra grupper än de undersökta 
(Thomsson, 2002). Urvalet gjordes utifrån en strävan att nå en bredd eller spridning av 
erfarenheter av att handleda i olika utbildningsorganisationer och på flera utbildningsnivåer. 
Förutom att den kvalitativa metoden i sig begränsar generaliserbarhet är urvalet för litet för att 
jämförande slutsatser ska kunna göras. Det är också troligt att ytterligare aspekter av att 
handleda grupper hade framkommit om även några mindre erfarna handledare valts ut till 
studien. Det är möjligt att respondenterna i studien genom sin långa erfarenhet och sitt 
engagemang i utbildnings- och handledningsfrågor överlag har reflekterat mer över 
handledningens komplexitet än den genomsnittlige handledaren. Trots nämnda begränsningar 
anser jag att det är rimligt att anta att erfarenheter av det studerade fenomenet kan tänkas gälla 
även för andra grupper av handledare inom det psykodynamiska handledningsområdet. Det 
kan också antas att åtminstone vissa aspekter även är gemensamma med andra 
terapiinriktningar.   
 
 
Sammanfattning av resultaten 
Mål för grupphandledning på grundläggande utbildningsnivå och legitimationsgrundande 
utbildningsnivå uppfattades handla om att nå förståelse för de terapeutiska verktygen men 
med olika djup. På handledarutbildningsnivå tillkommer ett nytt moment eftersom handledar-
rollen skiljer sig från psykoterapeutrollen. 
 
Nivåspecifika skillnader vad gäller tillvägagångssätt i grupphandledning framkom. På 
grundläggande utbildningsnivå betonades att yttre aspekter av handledningen och ramfrågor 
ges plats. En integrering mellan teori och praktik ansågs central. På legitimationsgrundande 
utbildningsnivå betonades att handledningen ägnas åt att de terapeutiska verktygen ska kunna 
användas och utvecklas i förhållande till den egna personligheten. På handledarutbildningen 
ligger fokus generellt på skillnader mellan terapeut- och handledarrollen. Handledningens 
fokus anpassas i första hand efter de handleddas kunskaps- och erfarenhetsnivå, vilken kan 
variera inom en och samma utbildningsnivå. När det gällde form för handledningen som 
exempelvis sessionsrapportering framkom olika arbetssätt för respondenterna sinsemellan 
medan nivåspecifika skillnader inte var så framträdande.  
 
Överlag ansåg respondenterna att man anpassade handledarstil efter utbildningsnivå. Det 
framfördes att man måste förhålla sig till skilda auktoritetssituationer på de olika nivåerna. 
Två linjer kunde urskiljas: den ena var att handledare betonade vikten av att mycket tydligt 
träda fram på grundläggande utbildningsnivå medan den andra förespråkade att handledaren 
håller sig mer tillbaka. Den dominerande uppfattningen var att man som handledare bör 
eftersträva att vara aktiv på alla nivåer, men att det sker på olika sätt. Handledarens funktion 
som modell ansågs generellt ha betydelse, men uppfattades som tydligast på handledar-
utbildningen. 
 
Heterogenitet i gruppsammansättningen ansågs överlag vara berikande. Handledarens roll 
som gruppledare betonades och även här framkom två olika förhållningssätt. Några gav 
uttryck för att rikta fokus mot gruppaspekter medan andra menade att grupprocessen endast 
bör lyftas fram när den hindrar inlärningen. Respondenterna betonade tydlighet och trygghet 
som viktiga faktorer för ett gott inlärningsklimat. Exempel gavs på hur handledare kan främja 
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klimatet: ha kursplanen aktuell, vara rättvis med tiden, evaluera arbetet i gruppen vid varje 
handledning, vara tydlig och aktiv som handledare samt förmedla en tillåtande attityd till 
misstag. Avund, konkurrens, svårigheter att acceptera elevrollen och en ojämn kunskaps- och 
erfarenhetsnivå nämndes som utmaningar för grupphandledararbetet på samtliga 
utbildningsnivåer. En av grupphandledningens största begränsningar ansågs vara att det är 
svårt att ta upp personliga svårigheter av hänsyn till de handleddas integritet.  
 
Betydelsen av handledningens organisatoriska ram betonades för samtliga utbildningsnivåer. 
En välfungerande organisation med en hållande ansågs avgörande för handledningens 
kvalitet. Även organisationens betydelse vid underkännande, granskning av handlednings-
arbetet och för att vid behov erbjuda handledaren handledning framfördes som central.   
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet av studien lyfter i vissa avseenden fram aspekter av grupphandledning som ännu är 
ofullständigt undersökta. Nedan diskuteras tre områden vars betydelse mer ingående kan 
fokuseras när det gäller grupphandledning i psykoterapi på olika utbildningsnivåer: 
organisatoriska ramar, handledarens aktivitet och arbete med grupprocesser samt 
grupphandledningens begränsningar. 
 
I andra avseenden bekräftar studien tidigare forskning. Respondenternas erfarenheter av att 
handleda grupper överensstämmer exempelvis med den bild av handledningens komplexitet 
som tidigare har beskrivits (Ekstein & Wallersten, 1977; Szecsödy, 1990; Boalt Boëthius & 
Ögren, 2003a; Luggin, 2005). Handledning i sig beskrivs också i föreliggande studie som 
komplex, liksom att komplexiteten ökar avsevärt när handledning sker i grupp. På 
handledarutbildningen ansågs även komplexiteten öka på grund av de många personer som 
”befolkar” handledningen och av att flera organisationer kan vara involverade. Handledning 
på handledning ställer således troligen andra krav på handledaren, men det är inte helt klarlagt 
vilka dessa är. 
 
 
Organisatoriska ramar 
Den organisatoriska ramens avgörande betydelse för handledningen underströks generellt. 
Vikten av en tydlig organisation som svarar för såväl administrativa frågor som utformning av 
kursplan, bedömningskriterier, policies och handledning för handledare betonades.  Resultatet 
av studien pekar på att det är troligt att flera av de fenomen som anses svårhanterliga när det 
gäller utbildningshandledning i grupp lättare kan hanteras i en välfungerande organisatorisk 
ram. 
 
En av utbildningsorganisationens uppgifter är att ansvara för sammansättning av 
handledningsgrupper. Vissa faktorer kan och bör utbildningsanordnare förutse, men den 
dominerande uppfattningen bland respondenterna var att möjligheten att på förhand veta hur 
handledningsgrupper kommer att te sig är begränsad. Möjligheten att påverka gruppklimat 
genom utbildningsorganisationens arbete med sammansättning av grupper är således 
begränsad. Kanske kan man, åtminstone på grundläggande- och legitimationsgrundande 
utbildningsnivå, genom förberedande undervisning minska svårhanterlig heterogenitet när det 
gäller kunskapsnivå. Teoretiska moment med fallexempel som avslutande examination innan 
det handledda klientarbetet påbörjas, kan vara ett medel att garantera nödvändiga 
baskunskaper. Att helt förhindra problem med ojämn kunskapsnivå lär däremot vara svårt: det 
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är först när klientarbete och handledning är igång som olikhet i förmåga att integrera de 
teoretiska kunskaperna i det kliniska arbetet blir tydlig.  
 
Resultatet av studien väcker också frågor kring handledarens och handledningens förhållande 
till organisationen. Flera respondenter betonade att det är önskvärt att handledningen inte är 
alltför sammanflätad med utbildningsorganisationen och att handledare inte bör ha dubbla 
roller genom att exempelvis ansvara för examination. Helt avskild kan dock inte en 
utbildningshandledning vara: handledare måste exempelvis ha insyn i vad som sker i 
föreläsnings- och seminarieverksamhet samt måste informera kursledning då en handledd 
behöver extra stödinsatser. Studien ger ytterligare stöd för behovet av en tydlig rutin för hur 
man går tillväga då handledningsmomentet riskerar att underkännas och att det ska finnas en 
organisation som granskar att underkännande görs på riktiga grunder. 
 
Studien ger också anledning till vidare diskussioner om former för handledning av 
handledare. Det tycks variera i vilken utsträckning organiserad handledning i praktiken 
förekommer inom utbildningsorganisationer. Vissa respondenter beskrev att man tar upp 
handledningsärenden vid behov i en egen kollegial grupp som träffas mer eller mindre 
regelbundet. Värdet av kamrathandledning har tidigare understrukits men också att den skiljer 
sig från sedvanlig handledning (Boalt Boëthius, 1993; Gordan, 1998). I föreliggande studie 
berördes handledning i form av samtal på handledarmöten summariskt. Det är rimligt att 
tänka att handledarmöten kan fylla en handledande funktion. Kanske finns det också skäl att 
vidare fundera över vilka möjligheter och begränsningar de organisatoriska ramarna har för 
handledning i sådan form? Man kan tänka sig att rollkonflikter kan uppstå som försvårar den 
öppenhet som är en förutsättning för utvecklande handledning. Det är också sannolikt att 
grupphandledning, när det är fråga om utbildning, genom sin komplexitet ställer handledaren 
inför situationer då egen handledning är betydelsefull. Det lär således vara av vikt att 
utbildningsorganisationer då behov uppstår också kan erbjuda organiserad handledning till 
handledare.  
 
 
Handledarens aktivitet och arbete med grupprocesser 
Vikten av en hög grad av aktivitet hos handledaren underströks av respondenterna. Olika 
förhållningssätt till på vilket sätt denna aktivitet bör komma till uttryck på de olika 
utbildningsnivåerna framkom däremot. I en tidigare studie på grundläggande utbildningsnivå 
gavs uttryck för att det ur handleddas perspektiv kan vara önskvärt att handledaren delger 
egna erfarenheter och ger synpunkter förutsatt att det sker i ett öppet klimat så att den 
handledde inte blir för styrd (Braconier, 2005). I föreliggande studie framfördes, speciellt för 
den grundläggande nivån, att tydlighet spar tid: frågor som exempelvis har med de 
grundläggande ramarna för terapi att göra måste initialt beröras, både för patientskyddets skull 
och för att tiden för utbildningen är kort. Det faller sig naturligt att handledning på 
grundutbildning får en mer uttalat pedagogisk prägel där handledaren framtonar tydligt.  
 
Är det önskvärt att aktivt betona grupprocesser i utbildningshandledning? Två skilda 
förhållningssätt till hur mycket grupprocesser bör lyftas framkom. Det ena var att 
grupprocesser endast bör tydliggöras då de stör inlärningsprocessen. Det andra var att 
betydelsen av gruppformatet bör tydliggöras från början, genom att exempelvis föra in 
grupprekonstruktion. Walch (2004) har beskrivit att grupprekonstruktion erbjuder möjligheter 
att utforska grupper man tidigare ingått i och att det tillför något nytt till självförståelsen. När 
man i en handledningsgrupp delar varandras grupperfarenheter kan också förståelsen för 
skeenden i den aktuella gruppen öka. Walch har särskilt betonat värdet av 
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grupprekonstruktion på handledarutbildning och några av respondenterna i föreliggande 
studie fann metoden användbar på alla nivåer av psykoterapiutbildning. Det är rimligt att 
tänka sig att när handledda tidigt i handledningen ges möjlighet att berätta om tidigare 
grupperfarenheter och funderingar kring hur det kan komma att bli i den aktuella gruppen, så 
kommer processer som handlar om gruppen troligen lättare att lyftas fram i 
handledningsgruppens arbete. Studien ger stöd för att det finns skäl att mer ingående 
undersöka huruvida det är önskvärt och berikande för handledningsarbetet att fokusera på 
upplevelsen av gruppinteraktionen eller om det snarare riskerar att ta fokus från 
huvuduppgiften. 
 
Rutinen att mot slutet av varje handledningssession specifikt utvärdera gruppens arbete ansågs 
av vissa vara viktig. Fördelar med en sådan återkommande evaluering har också lyfts fram i 
litteratur om grupphandledning (Gordan, 1998; Gjems, 2001; Wrangsjö, 2004). Tveiten 
(2003) menar att grupprocessen måste lyftas fram aktivt eftersom samspelet och 
kommunikationen i gruppen kontinuerligt påverkar deltagarna och har stor betydelse för om 
de ska kunna uppnå avsikten och målet med handledningen. Stora krav lär ställas på 
handledarens förmåga att hantera grupprocesser oavsett hur denne väljer att betona gruppen i 
handledningen. Mot bakgrund av tidigare studier och litteratur om handledning och 
grupprocesser kan man fundera över om handledarens möjligheter att avgöra gruppens behov 
av att arbeta med grupprocessen begränsas, då arbetet med denna inte finns med som en 
naturlig del under hela handledningsprocessen.  
 
Det är rimligt att tänka sig att betydelsen av gruppklimatet är stor för hur handledningen 
upplevs på samtliga utbildningsnivåer. I den aktuella studien poängterades att handledda på 
högre utbildningsnivåer har investerat mer i sin yrkesidentitet och att förväntningarna på 
kompetens är hög både från individen själv och gruppkamraterna. Att ångest ingår som en 
både ofrånkomlig och nödvändig del i handledning har tidigare påpekats, liksom att 
svårigheter kan uppstå då medlemmar i grupper har mycket olika ångesttolerans (Szecsödy, 
1990; Boalt Boëthius, 1993; Ögren, Apelman & Klawitter, 2003; Ögren, Boalt Boëthius & 
Sundin, 2005; Ögren & Boalt Boëtius, 2005). Man skulle kunna tänka sig att behovet av 
trygghet i handledningsgruppens klimat är störst på grundläggande utbildningsnivå där 
erfarenheten både av arbetet som psykoterapeut och av att bli handledd är begränsad. Å andra 
sidan kan de högre kraven på den egna förmågan och därmed den kränkning det innebär att 
sätta sig i en elevroll bli mer kännbar på avancerade nivåer  
 
 
Grupphandledningens begränsningar i utbildningshandledning 
Resultatet från studien talar för att det är angeläget att titta närmare på om, och i så fall hur, 
inlärningssvårigheter som är knutna till den handledde som person kan hanteras i 
grupphandledning. Återkommande betonades att det är svårt att ta upp inlärningsproblem som 
är nära knutna till den handledda som person och att det inte ingår i kontraktet. Samtidigt 
betonades att den enskilde är mindre utsatt i grupphandledning, förutsatt att klimatet är gott, 
jämfört med i individualhandledning där insyn saknas (Boalt Boëthius, 1993). Kanske är det i 
en trygg grupp med en varsam handledare och en välfungerande hållande organisation möjligt 
att arbeta även med svårigheter knutna till den handledde som person utan att det behöver 
innebära att individen blir alltför utlämnad? Samtidigt lär det vara omöjligt att generalisera 
hur handledare kan balansera i denna fråga då många faktorer varierar: handledarens vana att 
hantera grupprocesser, de handleddas känslighet och lättkränkthet, klimat i gruppen etc.  
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Om svårigheter med att arbeta med handleddas personliga inlärningsproblem i grupp inte går 
att lösa tillfredsställande finns kanske ytterligare anledning att betona vikten av omfattande 
individuell handledning, särskilt på legitimationsgrundande utbildningsnivå. Handledarna i 
studien uttryckte att individualhandledning på legitimationsgrundande utbildningsnivå inte 
alltid tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Det framfördes tankar om att en svag terapeut 
kanske kan bli skyddad – eller lyft – av gruppen. Respondenterna menade att det inte är så 
ofta som underkännande blir aktuellt och några erinrade sig att de oftare har ställts inför 
sådana överväganden i individualhandledning. Det skulle kunna ses som exempel på att 
individual- och grupphandledning kompletterar varandra och understryka vikten av att bägge 
formerna ingår parallellt på olika utbildningsnivåer. 
 
En annan begränsning som betonades var att dyadiska problem som exempelvis överföringar 
från handledd till handledaren som hindrar inlärningen svårligen låter sig hanteras i grupp. 
Vissa överföringsreaktioner uppstår lättare i grupp och kan ha ursprung i exempelvis tidiga 
syskonrelationer. De måste hanteras och kan kanske vändas till att erbjuda nya insikter (Boalt 
Boëthius, 1993; Boalt Boëthius & Ögren, 2003a). Respondenterna i föreliggande studie 
påtalade den risk det kan innebära att fokus tas från kärninnehållet i handledningen och läggs 
på gruppens process. Å andra sidan är det rimligt att tänka att gruppens process måste förstås 
av alla parter för att fokus ska kunna ligga på klientarbete och handledning.   
 
 
Avslutande kommentar 
Handledning är den vedertagna stommen i psykoterapiutbildning och är också det absolut 
mest kostsamma momentet. Numera sker handledning inom psykoterapiutbildning till största 
delen i grupp. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att kunskapen om exempelvis 
grupphandledningens verkan och metod, samt konsekvenser av dess organisatoriska ramar 
fortfarande är begränsad. Flera respondenter påpekade att det vi talat om är viktigt och inte 
alls enkelt, samt att frågor knutna till organisation inte diskuteras, beaktas eller 
problematiseras i nödvändig utsträckning. Under litteraturgenomgången har jag också noterat 
att systematiska empiriska studier kring organisationens betydelse för grupphandledningen 
inte har utförts i någon större omfattning.  
 
Syftet med studien var brett och resultatet belyser övergripande ett antal aspekter av att 
handleda på olika utbildningsnivåer.  Det breda syftet begränsade möjligheten till fördjupning. 
Å andra sidan blev det möjligt att identifiera områden som är angelägna att fokusera mer 
ingående i kommande studier. Studien har enbart berört grupphandledning på olika 
utbildningsnivåer med psykodynamisk inriktning. Det vore intressant att också studera vilka 
erfarenheter som handledare inom andra teoretiska inriktningar har. Resultatet ger enligt min 
mening stöd för att man i framtida studier också mer fördjupat bör undersöka exempelvis 
följande: Hur kan rollkonflikter minimeras vid utbildningshandledning? Hur kan patientskydd 
säkras på utbildningar som inte organiseras inom ramen för vedertagna utbildningar? Hur kan 
grupprocesser hanteras på olika utbildningsnivåer för att främja inlärningen? Kan och bör 
man, och i så fall hur, arbeta med inlärningshinder knutna till personliga svårigheter i 
grupphandledning på olika utbildningsnivåer? En övergripande fråga är slutligen: Hur bör 
utbildningsorganisationen vara uppbyggd för att verka gynnsamt för hanteringen av de 
utmaningar som är förknippade med grupphandledning under psykoterapiutbildning? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide handledare 
 

Bakgrund/inledning 
 
Yrkeserfarenhet/Handledarerfarenhet mm 
Egen erfarenhet av att blivit handledd under psykoterapeututbildning (individuellt och i 
grupp, positiva/negativa erfarenheter) – mest positiva erfarenhet, mest negativa erfarenhet.  
Annan erfarenhet som har varit avgörande för dig som handledare/modell? 
Vad lockade dig till att bli handledare? 
 
 
Psykoterapihandledningens mål och innehåll 
 
Vilka anser handledaren är de centrala målen för handledningen på respektive 
utbildningsnivå? 
Hur arbetar handledaren för att hjälpa de handledda mot målen på respektive nivå? 
Vad uppfattas som lustfullt/utmanande/problematiskt i att handleda  på respektive nivå? 
Hur beskriver handledaren läroprocessen i handledningen över tid på respektive nivå? 
Anser handledaren att det har någon betydelse att endast ett fåtal av dem som går den 
grundläggande utbildningen kommer att bli terapeuter så småningom? 
 
Exempelfrågor: 

• Vad vill du att den handledde ska ha fått med sig efter avslutad handledning? 
På grundutbildningen (nivå 1) 
Psykoterapeututbildningen (nivå 2)  
Handledarutbildningen (nivå 3) 

• Vad är gemensamt/vad är nivåspecifikt när det gäller målen? 
• Hur går det till när du handleder på nivå 1? Respektive 2 och3? 
• Vad kommer du att tänka på som är mest stimulerande med att handleda på nivå 1? 

Nivå 2 och 3? 
• Vad kommer du att tänka på som är mest utmanande eller svårt med att handleda på 

nivå 1?  
Nivå 2 och 3? 

• Hur kan läroprocessen se ut över tid på utbildningsnivå 1?  
Nivå 2 och 3? 

• Vilken anser du är den största skillnaden i läroprocessen mellan olika nivåer? 
• Vad anser du är gemensamt? 
• Tycker du att det märks att endast ett fåtal av dem som går på utbildningsnivå 1 

kommer att bli terapeuter? Hur? 
• Har det någon betydelse för lärandeprocessen  i handledningen?  
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Gruppen –sammansättning och klimat 
 
Hur ser handledaren på gruppsammansättningens betydelse för arbetet i handledningen på 
respektive nivå? 
Vad anser handledaren kännetecknar ett optimalt inlärningsklimat på de olika nivåerna? 
Hur kan handledaren främja inlärningsklimatet på de olika nivåerna? 
Hur upplevs och hanteras eventuella svårigheter i gruppens samspel? 
Upplever handledaren att hon/han har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hantera 
svåra grupprocesser? 
Hur används gruppen i handledning över tid på olika nivåer? 
 
Exempelfrågor: 
 

• Vad har gruppsammansättningen för betydelse på nivå 1? Respektive 2 och 3? 
• Vad tycker du är en bra gruppsammansättning på nivå1? Respektive 2 och 3? 
• Vad tycker du kännetecknar ett optimalt inlärningsklimat på nivå 1?  

Nivå 2 och 3? 
• Vad kan du som handledare göra för att påverka inlärningsklimatet i gruppen på nivå 

1?  
Nivå  2 och 3?  

• Vilka svårigheter har du erfarenhet av kan uppstå i gruppklimat på utbildningsnivå 1?  
Nivå 2 och 3?  

• Hur tar de sig uttryck? Ge exempel! 
• Hur hanterar du dessa svårigheter på nivå 1, 2 och 3? Skillnader/likheter? 
• Tycker du att du har tillräcklig erfarenhet och kunskap om grupprocesser för att 

hantera svårigheter som kan uppstå i handledningsgrupper? 
• Hur använder du gruppen i handledning på nivå 1?  

Nivå 2 och 3?  
• Vad är gemensamt/vad skiljer sig mest i hur du använder gruppen mellan de olika 

nivåerna? 
 
  
Handledarrollen 
 
Hur uppfattar handledaren sin uppgift som handledare på de olika utbildningsnivåerna? 
Anpassar handledaren sin handledarstil vid grupphandledning på de olika 
utbildningsnivåerna och i så fall hur och varför? 
Vad är lika och vad skiljer i handledarens stil på olika utbildningsnivåer? 
Finns behov av egen handledning på handledaruppdrag på olika utbildningsnivåer och hur 
tillgodoses det i så fall? 
Vilka tankar finns kring att vara modell som terapeut och handledare på de olika 
utbildningsnivåerna? 
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Exempelfrågor: 
 

• Vilken tycker du är din viktigaste uppgift som handledare på nivå 1?  
Nivå  2 och 3? 

• Tycker du att du anpassar din handledarstil vid grupphandledning beroende på 
utbildningsnivå?  

• Hur, vad kännetecknar din stil på respektive nivå?  
• Varför behöver stilen anpassas på de olika utbildningsnivåerna? 
• Hur tror du att du uppfattas som terapeut- och handledarmodell av de handledda på 

utbildningsnivå 1? Respektive nivå 2 och 3? 
• Tycker du att du behöver du egen handledning på dina handledaruppdrag? Kan du ge 

exempel på när ett sådant behov uppstår? 
• Hur tillgodoses dina behov av egen handledning på handledaruppdrag? 
 

 
Organisatoriska ramar 
 
Hur beskriver handledaren betydelsen av de organisatoriska ramarna på respektive 
utbildningsnivå? 
Hur beskriver handledaren erfarenheter av relationen mellan organisationen och 
handledaren på de olika utbildningsnivåerna? 
Vilket stöd kan/bör organisationen ge handledaren? Hur? 
Hur agerar organisationen och handledaren när en student inte uppfyller målen för 
psykoterapiutbildningen? Finns det skillnader mellan respektive utbildningsnivå? 
 
Exempelfrågor: 
 

• Vilken betydelse tycker du att de organisatoriska ramarna har för handledningen på 
utbildningsnivå 1? Respektive 2 och 3? Vad är gemensamt/vad skiljer? 

• När blir organisationen i vilken handledningen sker påtaglig/viktig? Ge exempel! 
• Vad har du för erfarenheter av hur relationen mellan organisationen och dig som 

handledare kan upplevas? Exempel! 
• Har det hänt att du upplever dig trängd mellan organisationens och din syn på 

handledaruppdraget? Exempel! 
• Vilka behov har du av stöd från organisationen?  
• Vilka erfarenheter har du av att få eller inte få det stöd du behöver av organisationen? 
• Målen för psykoterapiutbildningen fastställs av organisationen bakom utbildningen. 

Vad händer när en student inte uppfyller målen på nivå 1? Hur hanterar du som 
handledare det? Hur hanterar organisationen det? Respektive nivå 2 och 3? 

• Hur brukar ansvarsfördelningen se ut mellan handledare och organisation i ett sådant 
fall? Nivå 1, 2 och 3? 
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Bilaga 2 
 

Introduktionsbrev angående studien 
 
Bäste handledare,  
 
Jag kontaktar Dig med anledning av att Du har lång erfarenhet av att handleda studerande på 
psykoterapeututbildningar. Jag heter Lisa Bernhard och går sista året på psykologprogrammet 
vid Stockholms Universitet.  Jag har just påbörjat arbetet med min examensuppsats som 
kommer att handla om grupphandledning under psykoterapeututbildningar. Relativt få 
systematiska studier har hittills gjorts för att fördjupa kunskapen om grupphandledningens 
pedagogik och metod. Ett forskningsprojekt (GUT-projektet) pågår för närvarande med syfte 
att bidra till kunskapsutvecklingen kring grupphandledning i psykoterapi. Projektet bedrivs i 
nätverk mellan Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap Linköpings universitet, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, 
S:t Lukas utbildningsinstitut samt Ericastiftelsen.  
 
Jag har valt att skriva min examensuppsats i höst i anslutning till det pågående 
forskningsprojektet. Syftet med studien är att nå en ökad förståelse för hur handledare 
upplever grupphandledning på olika utbildningsnivåer med psykodynamisk inriktning 
(grundutbildning, psykoterapeututbildning samt handledarutbildning). Centrala frågeområden 
är betydelsen av gruppsammansättning, gruppklimat, lärandeprocess i grupp över tid samt 
handledarstilar. Erfarenheter från grupphandledning i psykoterapi har tidigare inhämtats 
genom en omfattande enkätstudie riktad till handledare och studenter under ett antal år. Den 
nu aktuella studien kan ses som ett komplement till de kvantitativa data som enkätstudien 
givit och för att göra detta behöver jag genomföra individuella djupintervjuer med ett antal 
psykoterapeuter med erfarenhet av handledning på olika utbildningsnivåer. Intervjuerna 
kommer att analyseras i enlighet med kvalitativ metod. 
 
Min uppsatshandledare Marie-Louise Ögren har hjälpt mig att göra ett strategiskt urval av 
handledare med erfarenhet av handledning på såväl grundläggande utbildningsnivå som 
psykoterapeut- och handledarutbildningsnivå. Det vore värdefullt om Du skulle kunna ha 
möjlighet att delta i en intervju. Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt under hela 
projektet och de intervjuades identitet kommer inte att röjas i uppsatsen. Intervjun beräknas ta 
60-90 minuter. Min förhoppning är att kunna göra intervjuerna så snart som möjligt efter 
sommaren och jag kommer att kontakta Dig under de närmaste veckorna för att höra om Du 
kan tänka Dig att delta och i så fall se om vi kan komma överens om tid för intervju.  
 
Med förhoppning om ett kommande samarbete! 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Lisa Bernhard   Handledare: Marie-Louise Ögren 
Psykologstudent termin 9  Psykologiska institutionen Stockholms universitet 
tel: XXXXXX  tel: XXXX 
e-mail: XXXXX  e-mail: XXXXX 
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