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FÖRÄNDRINGAR I ARBETSKLIMAT OCH PSYKOTERAPEUTISKT
ARBETE HOS HANDLEDNINGSGRUPPER MED OLIKA

PROBLEMBILDER*

Claudia Bañares J.

Denna studie ingick i ett större forskningsprojekt om
grupphandledning under psykoterapiutbildning (GUT). Studiens syfte
var att belysa betydelser av problem i handledningsgrupper för
upplevelsen av kvalitativa förändringar i arbetsklimat och
psykoterapeutiskt arbete. Frågeställningarna gällde hur förändringarna
beskrevs samt om det fanns skillnader i beskrivna förändringar mellan
handledningsgrupper med olika problembild. 54 handledare och
handledda från 12 handledningsgrupper på den grundläggande
utbildningsnivån deltog. Data samlades in via frågeformulär med
kvantitativa och kvalitativa frågor. Databearbetningen gjordes
huvudsakligen med tematisk analys, men även en begränsad del av de
kvantitativa data analyserades. Resultaten visade att handledda i
grupper som var mindre belastade av problem i högre utsträckning
framhöll handledarens och gruppens betydelse för ett positivt
arbetsklimat och förändringar i det terapeutiska arbetet. I grupper som
var mer drabbade av problem hämmades i vissa fall det terapeutiska
arbetet och handledningsupplevelsen färgades i högre utsträckning
negativt. Den kvantitativa analysen visade inte på signifikanta
skillnader mellan grupperna i arbetsklimat eller kunskapsutveckling.
Resultaten diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning.

B a k g r  u n d

Denna studie genomfördes inom ramen för ett större forskningsprojekt om
grupphandledning under psykoterapiutbildning (GUT). Projektet inleddes år 2002
med syfte att skapa kunskap kring olika aspekter av grupphandledning i
psykoterapi. Det bedrivs i samarbete mellan Psykologiska institutionen vid
Stockholms universitet, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet,
Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet, S:t Lukas
utbildningsinstitut i Göteborg, Luleå, Lund och Stockholm samt Ericastiftelsen i
Stockholm (Ögren, Boalt Boëthius & Sundin, 2005).

* Jag vill rikta ett stort tack till handledare Gunnar Carlberg för alla värdefulla råd
och synpunkter under arbetet med uppsatsen.
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Tidigare forskning inom projektet har resulterat i ett flertal publicerade rapporter
om bland annat upplevelser av gruppformatet i psykoterapihandledning,
utvecklandet av interaktionsmönster och polarisering i handledningsgrupper samt
betydelsen av gruppklimat och innehåll i handledningen för upplevda förvärvade
psykoterapeutiska färdigheter (Ögren, Jonsson & Sundin, 2005; Boalt Boëthius,
Ögren, Sjøvold & Sundin, 2005; Ögren & Sundin, 2005).

Under projektets gång har data samlats in från 184 handledningsgrupper på olika
utbildningsnivåer. Handledare och handledda har besvarat enkäter med
självskattningsfrågor och öppna, kvalitativa frågor (Ögren & Sundin, 2004). De
kvalitativa avsnitten i frågeformuläret skapades i syfte att fånga upplevelser av
förändring i gruppens arbetsklimat och i det handledda psykoterapiarbetet.
Frågorna formulerades av Gunnar Carlberg som har studerat förändringsprocesser
i barnpsykoterapier i sin forskning om vändpunkter (Carlberg, 1999). I fyra
delstudier som gjordes med det övergripande syftet att beskriva
förändringsprocesser och villkor för förändring, visade sig tre aspekter av
förändring vara fruktbara för att beskriva förändringsprocesser - förändringens
natur, förändringens innehåll samt faktorer bakom förändringen. Dessa aspekter
låg också till grund för innehållet i de kvalitativa enkätfrågorna.

När det gäller förändringar i handledningsgrupper aktualiserades frågor i GUT-
projektet kring hur problematiska händelser i handledningssituationen kan
relateras till förändringar i gruppens arbetsklimat och terapiarbete (Ögren, Boalt
Boëthius & Sundin, 2005). Föreliggande studie syftar till att undersöka betydelser
av problem i grupphandledning och är i huvudsak baserad på insamlade
kvalitativa data.

Författarens perspektiv
Utifrån mina erfarenheter av grupphandledning och klientarbete inom ramen för
psykologutbildningen vid Stockholms universitet, har jag känt igen en del av de
gruppfenomen som handledare och handledda beskriver i det insamlade
materialet. Det faktum att jag har fördjupat mig inom och bedrivit klientarbete
enligt psykodynamisk teori har inneburit att jag varit mer bekant med de
tankegångar som förekommer i de handledningsgrupper som arbetat utifrån den
psykodynamiska terapiinriktningen. Det gäller också förståelsen av innehållet i
handledningen. Mina förkunskaper i ämnet bygger också på tidigare studier om
handledning och grupper under psykologutbildningen. Under arbetets gång har jag
eftersträvat att förhålla mig öppet till materialet för att förståelsen av deltagarnas
utsagor ska vara välgrundad i data och inte påverkas av förutfattade hypoteser.

Den grundläggande psykoterapiutbildningen
Deltagarna i studien kommer från psykologiska institutionen vid Stockholms
universitet, institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet och S:t
Lukas utbildningsinstitut i Lund. Psykoterapihandledning ingår som ett
obligatoriskt inslag i alla svenska psykoterapiutbildningar och omfattar på den
grundläggande nivån sammanlagt 120  timmar (http://www.sos.se/
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hs/bu/psykoter/krav.htm). Inom ramen för den femåriga psykologutbildningen i
Sverige tar de psykologstuderande del av en grundläggande psykoterapiutbildning
där psykoterapeutiskt behandlingsarbete bedrivs under handledning i tre terminer
parallellt med teoretiska studier. På psykologprogrammet vid Stockholms
universitet får studenterna välja inriktning på terapiutbildningen, som bedrivs
enligt psykodynamisk eller kognitiv-beteendeterapeutisk teori
(http://www.psychology.su.se/units/gu/pl/kursinfo/kurs9.html). Vid Linköpings
universitet är psykoterapiutbildningen generalistinriktad, vilket innebär att
klientarbetet bedrivs utifrån inslag som är gemensamma för olika
psykoterapeutiska metoder, snarare än utifrån en teorisk inriktning
(http://www.liu.se/utbildning/program/FBPSY). På S:t Lukas utbildningsinstitut
bedrivs psykoterapiutbildning utifrån psykodynamisk teori. Den grundläggande
utbildningen sträcker sig över fyra terminer (http://www.utbildningsinstitutet.st-
lukas.se/).

T e o r i  o c h  e m p i r i

Psykoterapihandledning
Näslund (2004) skriver att begreppet handledning inte har någon tydlig
avgränsning eller definition. Han föreslår en vid definition där handledning är en
metod genom vilken en mindre kunnig och erfaren individ som ett led i sin
utbildning eller professionella utveckling får stöd och vägledning av en mer
erfaren och kunnig person. En annan syn på handledning är att det är en
inlärningsprocess där man använder sig av intellekt och känslor för att utveckla
sin kompetens (Gjems, 1997). I litteratur om psykoterapihandledning finns skilda
uppfattningar om huruvida det främst är att betrakta som en pedagogisk metod
eller om handledningens funktion i att underlätta utvecklingsprocessen hos den
handledde är central (Szecsödy, 1990). Dessa skillnader medför olika syn på vad
som bör vara handledningens mål och natur, liksom handledarens roll.

Fram till 70-talet var individualhandledning den mest tillämpade formen av
handledning. Sedan dess har grupphandledning blivit allt vanligare som
handledningsformat  på  psykoterapiu tb i ldningar  och  inom
behandlingsverksamheter. Till en början motiverades det tilltagande användandet
av grupper i psykoterapihandledning främst av ekonomiska hänsyn, men med
ökade kunskaper om grupphandledningens olika fördelar har det kommit att
betraktas som ett fruktbart pedagogiskt format (Boalt Boëthius & Ögren, 2003).

Övergripande målsättningar för psykoterapiutbildningar varierar beroende på
vilken utbildningsnivå de avser. På den grundläggande nivån eftersträvas
tillägnandet av en yrkesmässig kompetens, ett professionellt förhållningssätt och
grundläggande kunskaper i psykoterapi. Handledningens mål och syfte anges i
kursplaner och handledningslitteratur vara att: bidra till en integrering av teori och
praktik, utveckla förmågan att bedriva psykoterapeutiskt arbete under
handledning, skapa förutsättningar för utveckling av den individuella
kompetensen och den professionella identiteten, ge möjligheter till reflektion och
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bearbetning av kliniska erfarenheter samt utgöra en kvalitetssäkring när det gäller
det utförda behandlingsarbetet (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Gordan, 1998).

Man brukar skilja mellan patient-, terapeut- och relationsorienterade metoder för
psykoterapihandledning. I den patientfokuserade handledningen är patientens
problem och behov det centrala innehållet i handledningen, och handledarens roll
blir den av instruktör och förmedlare av kunskaper. Den terapeutfokuserade
metoden betonar i stället betydelsen av terapeutens person och självkännedom för
terapiarbetet. Handledningen syftar till att skapa en utveckling inifrån hos
terapeuten genom att försöka förstå de känslomässiga reaktioner som väcks i
arbetet med patienten. I den relationsorienterade modellen sätts
handledningsrelationen i fokus och används som modell för terapeutens relation
till patienten (Gordan, 1998; Laurell & Svensson, 1978). Rönnestad och Skovholt
(1992) menar att modellerna sällan tillämpas i renodlad form, och att all
psykoterapihandledning har inslag av både teknikinlärning och bearbetning av den
handleddes känslor inför det utförda arbetet och sin blivande yrkesroll.

Betydelsen av handledningsrelationen mellan handledare och terapeut brukar
framhållas som betydande för terapeutens förmåga att tillgodogöra sig
handledningen. Trots det finns en tendens att undvika att undersöka relationen
inom ramen för handledningen. Det kan bottna i en rädsla att handledningen ska
glida över i en terapiliknande situation, och medför att känslomässiga hinder för
handlednings- och terapiprocessen hos terapeuten inte undersöks (Laurell &
Svensson, 1978). Gordan (1998) förespråkar en relationsfokuserad modell där
uppmärksamheten riktas mot både terapi- och handledningsprocessen, eftersom
det aktiva emotionella lärande som den relationsfokuserade modellen innebär ger
bäst förutsättningar för en integrering av kunskaper.

Handledningsprocessen
Faktorer relaterade till handledningsmetod, handledarens roll, relationen mellan
handledare och handledd, och den handleddes förmåga att skapa en balans mellan
beroende och autonomi antas färga handledningsprocessen. Som handledd ställs
man inför att hantera den utvecklingsprocess mot en professionell identitet som
beskrivs röra sig från osäkerhet och beroende mot en ökad grad av autonomi
(Rönnestad & Skovholt, 1992). Den handleddes behov och syn på handledning
skapar förväntningar på relationen till handledaren som en blivande mentor,
lärare, någon att identifiera sig med, eller kanske mer negativa förväntningar om
att handledaren ska komma att upplevas som dömande eller kontrollerade
(Szecsödy, 1990). Kraven att leva upp till olika förväntningar från klient och
handledare, och vara en tillräckligt kompetent behandlare samtidigt som man
förväntas redovisa brister i handledningen i syfte att utvecklas kan tidvis upplevas
som svåra.

Handledningsprocessen brukar delas in i ett antal olika faser. En vanlig
beskrivning är den av handledningsprocessen som bestående av en inlednings-,
mellan- och avslutningsfas (Dewald, 1987). Inledningsfasen ägnas åt att
handledare och handledd lär känna varandra och etablerar en inlärningsallians
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som möjliggör för den handledde att känna sig tillräckligt trygg för att kunna tala
öppet om tvivel, svårigheter och misstag. Under mellanfasen anses merparten av
det terapeutiska arbetet äga rum. Den handledde känner sig mer säker i
terapeutrollen och handledningen kännetecknas av en högre grad av öppenhet och
spontanitet. Samtidigt gör sig olika terapeutiska problem gällande och perioden
upplevs ofta som slitsam. I avslutningsfasen uppvisas en ökad självständighet, ett
mer kreativt lärande och en förmåga att uttrycka andra åsikter än handledarens,
som gradvis kan dra sig tillbaka och vara mindre aktiv.

Handledarrollen
Handledarens roll och pedagogiska stil anses vara viktig för
kunskapsutvecklingen hos de handledda. Handledarens huvudsakliga
arbetsuppgifter beskrivs vara att bidra till förståelse för terapiprocessen och
underlätta inlärningen hos de handledda. När det gäller grupphandledning har
handledaren ett ansvar att underlätta ett konstruktivt gruppklimat och att se till att
var och en i gruppen får ta del av den tid som finns tillgänglig (Boalt Boëthius &
Ögren, 2003). Mängden tid man får i grupper tenderar att få en symbolisk
laddning för de handledda, varför det är viktigt att tidigt komma överens om en
fungerande struktur för tidsfördelningen. Den stabilitet som ramarna kan ge
begränsar också en del osäkerhet och ångest i gruppen (Laurell & Svensson,
1978).

Handledaren är också i utbildningssituationer oftast examinator av
handledningsmomentet. Den dubbla målsättningen att ge stöd och hjälp och
samtidigt bedöma den handleddes uppnådda utveckling och förmåga antas
komplicera handledningsrelationen. Ur den handleddes perspektiv blir det mer
känsligt att öppet redovisa olika problem och tillkortakommanden som upplevs i
relation till terapeutrollen (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Szecsödy, 1993).

För kompetensutvecklingen understryks betydelsen av handledarens förmåga att
stödja och stimulera deltagarna att formulera tankar, upplevelser och behov
relaterade till klientarbetet och handledningen. Szecsödy (1993) skriver att
handledare trots kunskaper om fördelarna med att uppmuntra handledda till att
reflektera och lära sig genom erfarenhet i många fall väljer att ge råd, oavsett vilka
inlärningsproblem den handledde förefaller ha. Han påpekar nyttan av att även
misstag används för att reflektera över och att kritik bör användas med
försiktighet för att inte aktivera defensiva reaktioner hos de handledda. Boalt
Boëthius (1993) stämmer in i att misslyckanden måste vara tillåtna som en del i
inlärningsprocessen, och därför inte ska värderas utan användas för att försöka
förstå.

När handledningen sker i grupp anses det vara av vikt att handledaren uppmuntrar
deltagarna till att engagera sig i varandras ärenden för att ett positivt arbetsklimat
ska utvecklas som underlättar för gruppen att tala om problem som annars kan
upplevas som svåra att ta upp (Gjems, 1997). På ett liknande sätt antas
handledarens lyssnande, neutrala, förstående och icke-värderande attityd kunna
hjälpa de handledda att acceptera och stå ut med negativa känslor som hat och
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avund i det terapeutiska arbetet (Gordan, 1998). Möjligheten för de handledda att
få hjälp med hanterandet av de känslomässiga reaktioner som handlednings-
situationen väcker anses kunna undanröja emotionella hinder för inlärning.

Grupphandledning
All handledning sker i en relationell kontext och gruppformatet kan te sig mer
svårhanterligt jämfört med individualhandledning på grund av att antalet möjliga
relationer och interaktioner mångfaldigas  i gruppen. Samspelet i gruppen färgas
också av faktorer som gruppens sammansättning, individuella förutsättningar hos
gruppdeltagarna och förmågan att hantera negativa känslor i gruppen. Därför
förutsätts goda kunskaper om grupper och deras dynamik hos handledaren.
Uppgiften att hantera destruktiva processer, förhindra att ångesten i gruppen blir
för hög och kunna läsa av gruppens behov anses utgöra en stor utmaning för
handledaren (Ögren, Boalt Boëthius & Sundin, 2005).

Gjems (1997) skriver att under förutsättning att klimatet i gruppen är tryggt kan
även svåra inslag i handledningen leda till utveckling. Men om de processer som
uppstår blir alltför destruktiva kan de hämma lärandet och arbetet i gruppen
genom att försvåra för deltagarna att tala om olika problem som de möter. När det
gäller att förstå handledningssituationen från gruppdeltagarnas perspektiv skriver
Boalt Boëthius och Ögren (2003) att de ställs inför krav på att kunna arbeta med
klientens problematik, konfronteras med tidigare okända sidor av sig själv i rollen
som handledd och som terapeut, och att kunna hantera detta i en grupp.

De fördelar som brukar framhållas med gruppformatet är att handledningen
berikas av att varje gruppmedlem får ta del av de andras kunskaper och
perspektiv, får erfarenheter av den lilla gruppens dynamik och möjlighet att på
nära håll följa de andra medlemmarnas terapeutiska arbete och upplevelse av
terapeut-klientrelationen. Gruppformatet anses också kunna bidra till en utvecklad
förmåga att förstå interpersonella relationer och göra handledningssituationen
mindre hotande för den enskilde deltagaren. Genom sina möjligheter att
härbärgera känslor med ursprung i den terapeutiska processen och de handleddas
utveckling kan gruppen utgöra en trygghet (Ögren & Sundin, 2004).

När det gäller gruppens arbetssätt finns det en tendens att betrakta all handledning
som sker i gruppformat som grupphandledning, trots att det finns stora skillnader i
hur gruppen används i pedagogiskt syfte. Sätten att utnyttja gruppformatet ger
upphov till olika typer av dynamik och ställer olika krav på de handledda när det
gäller rollen som medhandledare (Proctor, 2000; Ögren & Sundin, 2004). Proctor
och Inskipp (2001) urskiljer fyra olika typer av grupphandledning. Den första
kallas handledning i en grupp, och där har handledaren hela ansvaret för att i
turordning handleda varje enskild gruppmedlem. De fördelar som framhålls med
handledningstypen är att den minimerar gruppenergin och risken för destruktiva
grupprocesser. I den andra formen som kallas handledning med en grupp har
handledaren fortfarande huvudansvaret för handledningsuppgiften, men
gruppmedlemmarna uppmuntras också till att handleda varandra. En nackdel kan
vara risken för att handledningens fokus i alltför hög utsträckning förflyttas från
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klientarbetet till gruppens process. I det som författarna kallar handledning genom
en grupp har handledaren ett övergripande ansvar för arbetet, men tar en mindre
aktiv ledarroll. Samtliga gruppdeltagare är aktiva medhandledare till varandra och
har ett eget ansvar att identifiera behov för den egna utvecklingen. Den sista typen
av grupphandledning kallas kamrathandledning och innebär att innehavandet av
det formella handledarskapet i gruppen roterar och alla deltagare är lika ansvariga
för gruppens arbete.

Studier har visat att både handledare och handledda generellt sett önskar ett ökat
fokus på gruppens samspel i handledningen. När det gäller i vilken utsträckning
man upplever att gruppens potential faktiskt används har inga skillnader visats
mellan olika terapiinriktningar, men inom den psykodynamiska inriktningen
önskade handledare och handledda i en undersökning ett större fokus på gruppens
samspel än vad man gjorde inom den kognitiv-beteendeterapeutiska inriktningen.
Överlag upplevdes inom båda inriktningarna att handledningen mest var att likna
vid individualhandledning i grupp (Ögren & Sundin, in press).

Gruppteorier
Granström (1996) refererar till Bions teorier om hur grupper i sitt arbete alltid
eftersträvar att tillgodose gemensamma behov av trygghet, ångestreducering och
undvikande av ansvar. Det sker genom ett ömsesidigt förstärkande hos
gruppmedlemmar av varandras motstånd och försvar. I linje med tidigare
resonemang innebär det att upplevelsen av ett bra gruppklimat inte nödvändigtvis
är detsamma som ett positivt inlärningsklimat, om det trygga klimatet innebär ett
gemensamt undvikande av att benämna svårigheter i en grupp där medlemmarna
är rädda för förändring (Granströn, 2000; Näslund, 2004). På ett liknande sätt
anses roller i grupper utvecklas utifrån mer eller mindre medvetna behov. Roller
påverkar hur gruppmedlemmarna förhåller sig till varandra och till gruppens
uppgift. Ställda inför att vara aktiva eller passiva tenderar många att bete sig på
det sätt som väcker minst ångest, och vissa anpassar sig i alltför stor utsträckning
för att få trygghet (Svedberg, 1992).

I konfliktfyllda och dåligt fungerande grupper finns det en risk för att deltagarna
låser sig i statiska roller som är svåra att bryta och som kan bli ett hinder för
lärande och utveckling (Laurell & Svensson, 1978). I en studie om utvecklandet
av subgrupper och upplevelser av gruppklimat i handledningsgrupper visade
resultaten att en majoritet av gruppmedlemmarna upplevde sig bli mer nöjda med
sina roller i gruppen och med gruppklimatet över tid. Dessutom antyddes att en
viss grad av motsättning och oliktänkande i gruppen gynnar utvecklingen av
tolerans och flexibilitet och bidrar till att gruppens potential tas till vara.
Resultaten visade att grupper som inte upplevdes vara tillräckligt flexibla i högre
utsträckning än andra innehöll subgrupper präglade av närhet och beroende (Boalt
Boëthius, Ögren, Sjövold & Sundin, 2005).

När det gäller gruppers utveckling menar Granér (1991) att det är lösandet av
problem och konflikter som grupper ställs inför som driver fram
utvecklingsprocessen. Problem innebär alltid en risk att förlora kontrollen över det
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som sker i gruppen, men det måste vägas mot den stagnation som kan bli
resultatet av ett undvikande beteende i relation till problem. En faktor som
påverkar uppkomsten såväl som synliggörandet av konflikter är den
konformitetstendens som finns i grupper. Den får medlemmarna att anpassa sig
till varandra så att skillnaderna mellan individuella uppfattningar i gruppen inte
blir alltför stora.

Kunskapsutveckling
Olika faktorer med betydelse för gruppens inlärningsklimat har undersökts i
tidigare studier med anknytning till GUT-projektet. I en intervjustudie med
handledare på olika utbildningsnivåer drogs slutsatser om att ett gynnsamt
inlärningsklimat bland annat präglas av trygghet och tydlighet kring ramar
(Bernhard, 2006). Resultaten från en annan intervjustudie med handledda på den
grundläggande utbildningsnivån visade att gruppen i allmänhet upplevdes ha en
positiv inverkan på inlärningsprocessen (Ström, 2004). Ytterligare en
intervjustudie om grupphandledning med fokus på lärande och utveckling i den
professionella rollen visade på ett antal faktorer som upplevdes gynna respektive
hämma lärande och utveckling. Bland annat framhölls att en handledarstil präglad
av ett stödjande förhållningssätt, tillit till de studerandes förmåga och öppenhet
inför olika teoretiska perspektiv bidrog till ett tryggt och utvecklingsfrämjande
klimat. Hämmande faktorer ansågs vara otillräckligt med feedback, brist på råd
och praktisk handledning, och för lite reflektion kring gruppen och dess process.
Det sista upplevdes särskilt starkt i de fall där det hade funnits inslag av
konkurrens eller avundsjuka som inte öppet togs upp (Braconier, 2005).

När det gäller grad av trygghet och kunskapsutveckling har det tidigare resonerats
kring att klimatet i gruppen kan antas behöva rymma en tillräcklig nivå av
utmaning för att lärandet ska stimuleras. Handledningsgrupper med en alltför
stark betoning på närhet och likhet mellan medlemmarna löper risk att gå miste
om sådana lärdomar som kan göras genom erfarenheter av att arbeta med
motsättningar och ta tillvara gruppens potential (Gjems, 1997) En viss grad av
otrygghet tycks vara ofrånkomligt vid inlärning. Parallellt med en önskan om att
lära och utvecklas kan det finnas ett motstånd mot förändring (Szecsödy, 1990).
När lärandet kräver att individen för att släppa in ny kunskap gör sig av med
tidigare uppfattningar kan det upplevas som hotande för den professionella
identiteten såväl som den personliga (Moxnes, 1984). För att tolerera de inslag av
ångest som alltid finns i utvecklingsprocesser behövs trygghet och stabilitet i
gruppen. En optimal ångestnivå beskrivs som tillräckligt hög för att motivera
individen till utveckling, men inte så hög att man reagerar defensivt och låser sig i
gamla beteendemönster.

Gruppklimat
Forskning om gruppklimat visar att det har stor betydelse för gruppens dynamik
och för de enskilda gruppmedlemmarnas prestationer och personliga utveckling.
Faktorer som sammansättning, gruppstorlek, typ av ledarskap, uppgift och
medlemmarnas delaktighet antas i sin tur inverka på gruppklimatet (Olsson &
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Lindgren, 1998). Med begreppet kan avses den generella atmosfär som råder i
gruppen som helhet (Boalt Boëthius, 1983). Ett exempel på en avgränsning av
begreppet gruppklimat är det som användes i en studie där gruppklimatet
bedömdes utifrån i vilken utsträckning gruppdeltagarna upplevde att stämningen i
gruppen präglades av tillit och acceptans, lärande och/eller misstro och rivalitet
(Boalt Boëthius, Sundin & Ögren, 2006).

I en studie av Ögren, Apelman och Klawitter (2003) identifierades fyra extrema
typer av gruppklimat som benämndes otrygg och uppgiftsinriktad, otrygg och
relationsinriktad, trygg och uppgiftsinriktad samt trygg och relationsinriktad.
Resultaten visade att handledda i trygga grupper i högre utsträckning angav att de
hade genomgått en positiv utveckling och fått större acceptans för olikheter i
synsätt och sätt att reagera, medan utvecklingen i otrygga grupper upplevdes som
mer smärtsam och omvälvande. Inga skillnader visades när det gäller grad av
kompetensutveckling inom ramen för de olika klimattyperna. Däremot förefaller
gruppklimatet ha en avgörande betydelse för upplevelser av handledningen, som
kan finnas kvar obearbetade hos de handledda efter att handledningen avslutats.

Gruppsammansättning
Kombinationen av medlemmar i en grupp utgör en signifikant aspekt i gruppers
interaktion och utveckling, snarare än personliga egenskaper hos de enskilda
medlemmar som utgör en specifik grupp. Två viktiga aspekter av
gruppsammansättning är motivationen till att samarbeta kring gruppens uppgift
och skillnader i synsätt som har relevans för olika problem i gruppen (Boalt
Boëthius, 1983). En viss grad av olikhet anses främja arbetet i en grupp.
Heterogenitet med avseende på erfarenheter och bakgrund anses vara berikande i
handledningsgrupper, men inte alltför stora skillnader eftersom de kan bli svåra att
hantera. En viss grad av samförstånd är viktigt för gruppsammanhållningen. Så
bör t ex den teoretiska referensramen vara gemensam för medlemmarna i en grupp
för att de ska ha ett gemensamt språk för sitt arbete. Alltför ojämna kunskaper och
erfarenheter i gruppen kan göra det svårt att nå en nivå på handledningen som
känns givande för alla parter. (Bernhard, 2006; Laurell & Svensson, 1978).

När det gäller individuella egenskaper har många studier visat att självförtroende
och ångesttolerans hos gruppmedlemmar är av betydelse. Ett gott självförtroende
tenderar att göra anpassningen till gruppens normer lättare och inverka positivt på
gruppens känsla av samhörighet. Vad gäller ångesttolerans kan gruppens
interaktion hämmas av att ångestnivån tenderar att anpassas efter den
gruppmedlem som har lägst ångesttolerans så att ångesten i gruppen inte
överstiger den nivå som kan hanteras av alla (Boalt Boëthius, 1983).

En studie av Boalt Boëthius, Sundin och Ögren (2006) bekräftade att faktorer som
gruppstorlek, könssammansättning och handledningsstil har betydelse för
gruppens samspel och kunskapsutveckling. En större gruppstorlek visades
medföra bättre relationer till handledare och handledda och ett upplevt positivt
gruppklimat. Grupper om fyra medlemmar med ett lika antal män och kvinnor i
gruppen präglades av tillit och acceptans i högre utsträckning än grupper med
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enbart kvinnor och grupper med färre deltagare. Resultatet tolkades kunna bero på
att en sådan gruppkonstellation ger ett tillräckligt utrymme för att uttrycka
avvikande åsikter, exponera egna svagheter i gruppen och söka stöd hos
gruppdeltagare och handledare, jämfört med mindre och enkönade grupper. Också
Gordan (1998) diskuterar gruppstorleken utifrån möjligheten till konstruktiva
relationer och menar att med tre gruppdeltagare finns alltid risken att två av dem
lierar sig med varandra och utesluter den tredje. Moxnes (1991) skriver om hur
bildandet av allianser mellan gruppmedlemmar kan komma till stånd genom att
individer som inte får gehör för sina behov i gruppen kan liera sig med andra som
har liknande behov, i ett försök att få sina behov tillgodosedda.

Problematiska inslag i handledningsgrupper
När svårlösta problem uppstår i grupper har det betonats att hjälp kan behövas i
form av en utomstående konsult (Gordan, 1998). Det är viktigt att handledaren
inte avstår från eller väntar för länge med att söka hjälp. I den intervjustudie med
handledare som tidigare har refererats till uttrycktes det att problem ibland inte går
att lösa och att någon eller flera gruppmedlemmar kan behöva lämna gruppen
(Bernhard, 2006). Handledaren anses ha ett särskilt ansvar att lyfta fram
potentiella problem i gruppens interaktion, och en större förmåga att pendla
mellan närhet och avstånd i handledningen och få syn på det som sker på
gruppnivå (Gjems, 1997). När en konflikt är ett uttryck för problem i
handledningsrelationen kan försöken att lösa situationen ofta försvåras av att
handledaren är lika känslomässigt inblandad som de handledda. Då är det
önskvärt att handledaren söker hjälp utifrån.

Handledningssituationen har beskrivits vara svårbemästrad och komplex för alla
parter. Spänningar i handledningsprocessen är oundvikliga, och så länge de
problem som uppstår kan förstås och hanteras kan de som tidigare nämnts bidra
till de handleddas utveckling. Det finns en tendens att undvika tidiga tecken på
kommunikations- och samarbetssvårigheter, vilket kan orsaka en ackumulering av
spänningar och minska förutsättningarna för att finna konstruktiva lösningar på
problem och konflikter. Gordan (1998) menar att handledningen genom sin
struktur bäddar för uppkomsten av problem. Krav på förändring och målet att
utvecklas kan upplevas som hoppfullt och hotande på samma gång, och även
handledare kan uppleva osäkerhet och ängslan. När rädsla och ångest tar sig
uttryck i aggressivitet, konfrontationer och olika former av motstånd riskerar
handledningsprocessen att ta en destruktiv vändning. Vanliga orsaker till kriser i
handledningen är att handledarens och de handleddas mål och förväntningar inte
klargjorts tillräckligt i handledningens inledningsskede, och att skillnader
efterhand accentueras. Kontinuerliga samtal och noggrant inplanerade tillfällen för
utvärdering kan minska risken för uppladdning av problem. I olika faser av
handledningsprocessen har vissa moment beskrivits vara viktiga för gruppens
funktion, så som skapandet av en inlärningsallians i början av handledningen.
Formulerandet av handledningskontrakt för att klargöra förväntningar på
handledningen och förhindra frustration och missnöje, skyddandet av ramar för att
skapa trygghet i gruppen, aktivering av de handledda till att engagera sig i
gruppens gemensamma arbete och arbete med att uppnå en fungerande
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tidsfördelning anses kunna skapa förutsättningar för ett fungerande samspel i
gruppen (Gjems, 1997; Gordan, 1998; Szecsödy, 1990).

S y f t e  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g a r

Undersökningens syfte var att belysa betydelser av problem i
handledningsgrupper på den grundläggande utbildningsnivån när det gäller
upplevda förändringar i gruppens arbetsklimat och de handleddas
psykoterapeutiska arbete. Dessa kvalitativa förändringar i arbetsklimat och
terapeutiskt arbete studerades ur de handleddas såväl som handledarnas
perspektiv. Frågeställningar var:

- Hur beskrivs förändringar i arbetsklimatet?
- Hur beskrivs förändringar i det terapeutiska arbetet?

    - Finns det skillnader mellan grupper med olika problembild när det gäller
beskrivningen av förändringar?

M e t o d

För att besvara frågeställningarna bedömdes kvalitativ metod vara mest lämplig.
En mindre analys av det kvantitativa materialet gjordes i syfte att bättre beskriva
eventuella skillnader mellan grupperna beträffande arbetsklimat och
kunskapsutveckling.

Deltagare
I studien ingick tolv grupper som gick i psykoterapihandledning på den
grundläggande utbildningsnivån. Sex av grupperna utgjordes av det som här
benämns ”problemgrupper”. De valdes utifrån kriteriet anmält eller oanmält
avhopp från handledningen till följd av förmodade konflikter i grupperna. I fyra
av problemgrupperna bestod avhoppet av att en enskild handledd utgick från
handledningen. Två av dessa fyra handledda avbröt handledningen helt, en av
dem gick över till individualhandledning, och den fjärde bytte handledningsgrupp.
I de övriga två problemgrupperna bestod avhoppet i den ena gruppen av att två
handledda slutade, och i den andra gruppen skedde ett handledarbyte. I gruppen
där två handledda slutade framgick det inte om dessa bytte grupp, fick
individualhandledning eller avbröt handledningen.

Resterande sex grupper benämns här ”jämförelsegrupper” och valdes ut i syfte att
i den mån det var möjligt matcha problemgrupperna med avseende på kön,
ungefärlig ålder, könsfördelning i gruppen, gruppstorlek samt studieort och
terapiinriktning.
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När det gäller inslag av konflikter och problem i grupperna fanns det exempel på
problematiska händelser även i jämförelsegrupperna, men de var inte av en sådan
art eller omfattning att de ledde till att den ursprungliga gruppen splittrades. I
problemgrupperna, som definierades utifrån förekomst av avhopp relaterade till
förmodade konflikter, framgick av datamaterialet för fyra av problemgrupperna
att avhopp från gruppen skedde till följd av någon form av konflikt. I övriga två
grupper gick det endast att konstatera att en, respektive två gruppmedlemmar
avbröt handledningen.

De tolv handledningsgrupperna bestod av sammanlagt 42 studerande, fördelade på
21 i vardera problem- och jämförelsegrupperna, och 12 handledare. Sex av
handledarna var kvinnor och sex män. För de handledda var könsfördelningen 39
kvinnor och tre män. Utöver handledare bestod åtta av handledningsgrupperna av
fyra deltagare, tre grupper hade tre deltagare, och en grupp hade två deltagare.
Gruppstorleken förändrades efter avhoppen, och i en grupp fanns det bara en
handledd kvar den sista terminen. När det gäller könssammansättning var det fem
grupper som hade enbart kvinnliga deltagare samt kvinnlig handledare, fem
handledningsgrupper bestod av enbart kvinnliga deltagare med en manlig
handledare, medan det i två grupper fanns både kvinnor och män bland deltagarna
och en kvinnlig handledare. Av dessa två bestod den ena handledningsgruppen av
tre kvinnor och en man, medan det i den andra ingick två kvinnor och två män.
Genomsnittsåldern för de handledda var 32 år, med en spridning i ålder från 23 till
48 år, och en median på 29. För handledarna saknades information om ålder.
Samtliga handledare var handledarutbildade och hade tidigare erfarenhet av
utbildningshandledning såväl som handledning i grupp.

Tre handledningsgrupper kom från Linköpings universitet och arbetade utifrån ett
generalistperspektiv. Två grupper tillhörde S:t Lukas utbildningsinstitut i Lund
och arbetade psykodynamiskt, medan övriga sju grupper var från Stockholms
universitet. Av de sju stockholmsgrupperna var fyra kognitiv-beteendeterapeutiskt
inriktade, medan övriga tre grupper var psykodynamiskt inriktade.

Datainsamling
Data från de studerade grupperna samlades in mellan år 2002 och 2005.
Insamlingen gjordes med ett frågeformulär som innehöll kvantitativa och
kvalitativa frågor och besvarades av handledare såväl som handledda. Enkäterna
fylldes i en gång per termin och utgör början-, mitt- och slutskattningar. I den
kvantitativa delen av formuläret skattade de handledda sin kunskapsutveckling,
upplevd relation till handledare och övriga gruppmedlemmar, arbetsklimatet i
handledningsgruppen, handledarens stil samt hur de uppfattade att gruppen
användes som pedagogiskt format. Handledarna kompletterade med skattningar
av de studerandes kunskapsutveckling och relation till handledare och
medhandledda, samt gjorde egna skattningar av upplevt arbetsklimat, nyttjandet
av gruppen som pedagogiskt format och den egna handledarstilen.

Följande sex kvalitativa frågor besvarades:
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1. Ge exempel på någon situation eller något händelseförlopp i
utbildningshandledningen som följts av en kvalitativ förändring i ditt
handledningsarbete.

2. När under terminen inträffade förändringen och vad bestod den av?
3. Vilka faktorer tror du låg bakom förändringen?
4. Ge exempel på någon situation eller händelseförlopp i gruppens samspel

som har följts av en kvalitativ förändring av arbetsklimatet i gruppen.
5. När under terminen inträffade förändringen och vad bestod den av?
6. Vilka faktorer tror du låg bakom förändringen?

Svaren på de kvalitativa frågorna har utgjort studiens huvudsakliga material.
Frågorna 1-3 besvarades för varje enskild handledd dels av studenten själv och av
grupphandledaren, som svarade utifrån hur handledaren hade uppfattat kvalitativa
förändringar i de studerandes handledda terapiarbete. Frågorna 4-6 besvarades av
gruppmedlemmarna och handledare utifrån egna upplevelser av arbetsklimatet.

Kvalitativ analys
Materialet analyserades enligt tematisk analys. Det innebar att data ordnades
utifrån olika teman för att ge materialet mesta möjliga mening och förståelse. Alla
kvalitativa metoder innehåller ett mått av tolkning. I tematisk analys sker
tolkningen under arbetet med struktureringen av materialet, då ett stycke text
bedöms ha en innebörd som medför att det kan sorteras in under en viss
överordnad kategori. Tolkningar sker alltid utifrån tidigare kunskaper och
erfarenheter hos den som tolkar, varför de bör göras på ett så medvetet och
systematiskt sätt som möjligt, och med ett receptivt förhållningssätt (Langemar,
2005). Meningen är att tolkningarna ska vara välgrundade i materialet, vilket har
eftersträvats i arbetet med studien genom att pendla mellan rådata och det
tematiserade materialet (Stiles, 1993).

De sex kvalitativa frågor som ställdes i enkäten kom att bilda underlag för dels de
två huvudkategorier som teman utarbetade från materialet sorterades under, och
dels för de underkategorier som varje tema delades in i. Huvudkategorierna
benämndes Kvalitativa förändringar i arbetsklimatet och Kvalitativa förändringar i
det terapeutiska arbetet, och underkategorierna benämndes Innehåll i förändringen
och Bakomliggande faktorer. Den kvalitativa frågan om när förändringen
inträffade och vad den bestod av avsåg att ge en bild om förändringens natur. Det
ansågs dock inte träda fram tillräckligt tydligt i materialet för att utgöra en
underkategori.

Till att börja med lästes hela materialet igenom flera gånger för att skapa en god
överblick och ge en tydligare bild av de olika grupperna. Därefter gjordes en
sammanfattning av texterna från varje grupp för att ytterligare bli bekant med
grupperna och de olika förändringar som rapporterades av deltagarna. Sedan
följde en preliminär strukturering av materialet, där problem- och
jämförelsegrupperna hanterades separat. Data sorterades då in under olika
preliminära teman som i sin tur var inordnade under de två huvudkategorier som
nämndes ovan. För varje preliminärt tema delades utsagorna in i
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underkategorierna Innehåll i förändringen och Bakomliggande faktorer. Samtliga
utsagor lästes igenom för varje grupp utifrån varje preliminärt tema, vilket
medförde att vissa teman ströks eller ändrades och att nya teman tillkom.

Flera teman innehöll endast ett fåtal utsagor, varför det slutligen bedömdes bli
mest meningsfullt att sortera materialet under följande samlingsteman: Positiva
förändringar av arbetsklimatet, Negativa förändringar av arbetsklimatet,
Oförändrat arbetsklimat, Positiva förändringar i det terapeutiska arbetet samt
Negativa förändringar i det terapeutiska arbetet. Indelningen i underkategorierna
om förändringens innehåll och bakomliggande faktorer togs bort och varje utsaga
placerades in under respektive tema i sin helhet, för att ge ett tydligare
sammanhang. Anledningen till temat Oförändrat arbetsklimat var att det i både
problem- och jämförelsegrupperna av olika skäl fanns mer eller mindre betydande
svårigheter att besvara frågorna om kvalitativa förändringar, som bedömdes vara
intressanta att redovisa. När det gäller temat Negativa förändringar i det
terapeutiska arbetet består innehållet endast av utsagor från problemgrupperna,
medan övriga teman innehåller svar från både problem- och jämförelsegrupper.

Bortfall
En bortfallsanalys gjordes av det kvalitativa materialet i syfte att undersöka
eventuella systematiska faktorer i bortfallet. Analysen visade inte på något
systematiskt bortfall. Däremot var bortfallet betydande och endast ett fåtal
deltagare besvarade samtliga kvalitativa frågor varje termin, varför det blev svårt
att se eventuella förändringar över tid i arbetsklimat och terapeutiskt arbete.
Bortfallet beskrivs i tabell 1 nedan. Med bortfall avses i tabellen att inga svar
erhölls en, två eller tre terminer. Med delvis bortfall menas att det fanns ett
bortfall antingen beträffande frågorna om arbetsklimatet eller frågorna om det
terapeutiska arbetet, en eller flera terminer.

I problemgrupperna påverkades bortfallet av att sammanlagt sex handledda
slutade i gruppen under olika terminer. I jämförelsegrupperna slutade en handledd
av ett skäl som inte var problemrelaterat, och i en grupp tillkom en medlem,
varför det totala antalet handledda i jämförelsegrupperna förblev konstant.

Tabell 1. Förteckning över bortfall

                           Problemgrupp Problemgrupp Jämförelsegrupp Jämförelsegrupp
                                 Handledare (n=6) Handledda (n=21) Handledare (n=6) Handledda (n=21)

Bortfall 1 7 1 4
3 terminer
Bortfall 0 6 1 5
2 terminer
Bortfall 4 4 1 7
1 termin
Bortfall 3 5 3 4
delvis
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Validitet
I kvalitativ metod brukar validitetsbegreppet användas synonymt med faktorer
som kvalitet och trovärdighet (Langemar, 2005). Ett validitetskriterium är graden
av empirisk förankring. Vid arbetet med analysen av det kvalitativa materialet har
det eftersträvats att resultaten är noga förankrade i data. En metod för att validera
kvalitativa analyser är triangulering (Larsson, 1994). Det innebär att fler än en
analysmetod eller mer än en källa används för att ge en mer tydlig beskrivning av
det fenomen som studeras. I denna studie användes förutom kvalitativa data även i
begränsad utsträckning kvantitativa data samt både kvalitativ och kvantitativ
analysmetod i syfte att öka validiteten, även om den huvudsakliga analysen var
kvalitativ. Det faktum att både handledare och handledda ingick i undersökningen
bidrog också till att ge en mer allsidig bild av de rapporterade fenomenen. Wedin
och Sandell (2004) skriver att en kombination av kvalitativ och kvantitativ
metodik kan och bör användas när det fyller ett syfte utifrån studiens
frågeställning, vilket anses vara fallet i föreliggande studie.

Kvantitativ analys
Den kvantitativa analysen baserades på de handleddas skattningar av gruppklimat
och kunskapsutveckling. Den del av formuläret som avsåg att mäta upplevelser av
gruppklimat heter Group Climate in Group Supervision (GCGS) och består av 23
items (Sundin & Ögren, 2005). Den faktoranalys som gjordes av de 23 items när
formuläret konstruerades resulterade i en trefaktorlösning med följande delskalor:
Tillit och Acceptans, Lärande, och Misstro och Rivalitet. Den interna
konsistensen för delskalorna var god (Tillit och Acceptans; a =.91, Lärande; a
=.88, och Misstro och Rivalitet; a = .85). 21 av de 23 items hade laddningar över
[> .40].

Den del av formuläret som var ämnad att mäta kunskapsutvecklingen hos de
handledda bestod av 7 items. När dessa items användes i en faktoranalys
resulterade det i en enfaktorlösning där samtliga items hade starka laddningar
[> .80] (Ögren & Sundin, 2005). Skattningen av samtliga items gjordes enligt en
5-gradig skala som gick från (1) ´i mycket liten utsträckning´ till (5) ´i mycket stor
utsträckning´.

Ett oberoende t-test gjordes för var och en av de tre delskalor som tillsammans
avsåg mäta arbetsklimatet och av de items som avsåg mäta kunskapsutvecklingen
hos de handledda, för att signifikanspröva medelvärdesskillnader mellan problem-
och jämförelsegrupperna i syfte att komplettera bilden av grupperna.

Bortfall i kvantitativa data
Bortfallet i de kvantitativa data redovisas i tabell 2 nedan. Endast bortfallet från de
handledda redovisas eftersom t-testen beräknades på medelvärden från deras
skattningar. Anledningen till att handledarnas bedömningar av de handledda
exkluderades var att de utgjorde ett alltför litet antal (n=12) för att t-testas.
Bortfallet i tabell 2 avser den eller de terminer som de handledda inte gjorde några
skattningar. Därutöver tillkom ytterligare bortfall i form av enstaka items som
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enskilda handledda inte skattade. Därför varierar antalet deltagare något i de
utförda t-testen, vilket redovisas i tabell 3 nedan. Eftersom varje handledd hade
möjlighet att göra en skattning per termin, räknas varje handledd tre gånger i
tabell 3 (n=63), i syfte att göra den mer överskådlig.

Bortfallet är något större i problemgrupperna, men skillnaden minskar när hänsyn
tas till att sex handledda har slutat i dessa grupper.

Tabell 2. Förteckning över bortfall terminsvis, kvantitativa data

Problemgrupp Jämförelsegrupp
Handledda (n=21) Handledda (n=21)

Bortfall 3 1
3 terminer
Bortfall 2 0
2 terminer
Bortfall 4 6
1 termin

Tabell 3. Förteckning över bortfall i varje t-test

Problemgrupp Jämförelsegrupp
Handledda (n=63) Handledda (n=63)

Tillit och 25 17
Acceptans
Lärande 25 17

Misstro och 25 17
Rivalitet
Kunskaps- 18 10
utveckling

Etiska överväganden
Etisk hänsyn har tagits i enlighet med riktlinjer framtagna av Vetenskapsrådet
(1999) för psykologisk forskning i Sverige. Materialet har behandlats
konfidentiellt. För att värna om deltagarnas anonymitet ströks vissa uppgifter som
skulle kunna medföra att någon enskild medverkande blev igenkänd. Även
uppgifter som skulle kunna upplevas som kränkande undveks. I de fall där
ändringar av information bedömdes som nödvändiga gjordes de på ett sådant sätt
att det inte förändrade den förmedlade innebörden i deltagarnas utsagor (Kvale,
1997).
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R e s u l t a t

Föreliggande avsnitt är ämnat att redovisa de subjektiva upplevelser av
arbetsklimat och terapeutiskt arbete som har förmedlats av gruppdeltagarna och
deras handledare. Ibland har de beskrivit händelseförlopp som har upplevts ha
betydelse för gruppens samspel eller utvecklingen i den terapeutiska processen.
Dessa utsagor återges nedan med avsikt att belysa mångfalden av kvaliteter i de
förändringar som har ägt rum, och gör inte anspråk på att återge en sann version
av de faktiska händelserna.

Presentationen av resultat
De kvalitativa resultaten redovisas först. Innehållet är ordnat i två huvudavsnitt
där det första utgörs av de teman som hör till huvudkategorin Kvalitativa
förändringar i arbetsklimat. Dessa teman presenteras i följande ordning:

1. Positiva förändringar av arbetsklimatet
2. Negativa förändringar av arbetsklimatet
3. Oförändrat arbetsklimat

Därefter följer innehållet i huvudkategorin Kvalitativa förändringar i det
terapeutiska arbetet, med följande teman:

1. Positiva förändringar i det terapeutiska arbetet
2. Negativa förändringar i det terapeutiska arbetet

Varje huvudkategori med tillhörande teman redovisas för problemgrupperna först
och jämförelsegrupperna sedan.

Därefter presenteras resultatet av den kvantitativa analysen.

Kvalitativa förändringar i arbetsklimat

Problemgrupper

1. Positiva förändringar av arbetsklimatet

I nästan alla problemgrupper gavs exempel på händelser som upplevdes ha lett till
ett öppnare och tryggare arbetsklimat. Att någon i gruppen vågade tala om sådant
som kändes svårt i handledningen eller klientarbetet, och att det som kom fram
togs om hand i handledningen förknippades i flera fall med positiva förändringar i
gruppens arbetsklimat. Andra faktorer som framhölls ha haft betydelse för ett
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förbättrat klimat var att handledaren gjorde en relevant intervention som
förbättrade förhållandena i gruppen, att en konflikt aktivt blev löst, att en individ
som av olika skäl inte fungerade väl i gruppen slutade, att man tidigt gjorde en
utvärdering samt att gruppen visade ett gemensamt intresse för varandras
terapeutiska arbete.

En beskrivning som framstod som typisk för problemgrupperna var den som
gjordes i en grupp där det mot slutet av den andra terminen hade skapats en ökad
trygghet och öppenhet i handledningen efter att en deltagare berättade om sin
rädsla att misslyckas. En bidragande faktor till att den händelsen ansågs förbättra
klimatet var att gruppen kunde ta emot det på ett bra sätt.

[…] ökad trygghet och öppenhet. När en gruppdeltagare delat med sig av sin
rädsla att misslyckas. Deltagarna visade att gruppen höll för att man var
öppen för egna svagheter.

I en annan grupp var det positivt att en deltagare vågade berätta om sin osäkerhet
därför att gruppen fram till dess hade varit alltför prestationsinriktad.

Ett annat exempel på att svårigheter exponerades för gruppen var när en handledd
pratade om sin känsla av att bli åsidosatt i gruppen. Handledaren kommenterade
att arbetsklimatet hade förbättrats efter den händelsen och efter den tolkning som
handledaren gjorde av situationen i gruppen i anslutning till det. Dels skapades en
mer avspänd relation mellan handledaren och gruppmedlemmen som kände sig
åsidosatt, och dels gynnade handledarens insats stämningen i gruppen som helhet.

En medlem kände sig åsidosatt. Hon uttrycker detta. De andra ansåg henne
vara mycket modig, och jag tror att de kände sig nöjda med min respons.
Gruppmedlemmen var nöjd. En medlem tog ett mycket sado-masochistiskt
material under lång tid. Jag tolkade parallellprocessen. Gruppen blev ännu
öppnare. Relationen mellan handledare och en studerande blev mer avspänd.

En handledd i samma grupp som i likhet med handledaren upplevde ett förbättrat
klimat, framhöll det som betydelsefullt att handledaren hade visat förmåga att
hantera de kritiska synpunkter som riktades från deltagaren som kände sig
åsidosatt. Handledarens respons förmedlade att också negativa åsikter är tillåtna.

Ytterligare en gruppmedlem som kommenterade klimatet i gruppen menade att
handledarens tolkning av situationen hade skapat förståelse för underliggande
processer i gruppens samspel.

[…] gruppen görs uppmärksam på en parallellprocess och hur den kan
gestalta sig. Fokus flyttas från de verkliga personerna i gruppen till mer
omedvetet material som gestaltade sig genom grupprocessen.

En tredje handledd i gruppen kommenterade en annan händelse som hade haft en
positiv inverkan på klimatet. Det var när handledaren i slutet av den första
terminen hade tydliggjort tidsfördelningen mellan deltagarna och framhållit
möjligheten att delta mer i varandras dragningar av ärenden. Det upplevdes leda
till en större delaktighet och ökad trygghet i gruppen.
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[…] Tydlighet från handledaren kring att få ta plats och fördela utrymmet
samt därav ökad trygghet att inte känna att man stör genom att prata på
någon annans tid.

Samma student menade den sista terminen att oron för att störa och rädslan att ta
för mycket plats hade följt gruppen som ett olöst tema. Efter en konflikt som
inträffade sista terminen tyckte sig studenten i efterhand se att osäkerhet kring
utrymmet i gruppen hade legat kvar sedan första terminen och fortsatt att negativt
påverka gruppens samspel.

I en annan problemgrupp rapporterades varje termin om händelser som tillfälligt
upplevdes ha förbättrat ett otryggt klimat. Den första terminen uppfattades en
ökad känsla av gemenskap ha infunnit sig efter det att man talat om en
gruppmedlems känsla av att vara utanför i relation till de två andra
gruppmedlemmarna. Följande termin beskrevs arbetsklimatet som
otillfredsställande, men att det hade förbättrats efter att en gruppmedlem talade
om sina svårigheter med att lämna ut sig för de andra i gruppen. Den handledde
som kommenterade förändringen upplevde att övriga i gruppen hade stöttat
gruppmedlemmen i fråga, men att en insats från handledaren saknades.

Senaste gången då en av gruppmedlemmarna kunde ge uttryck för
svårigheten att "lämna ut sig" i gruppen. Kändes som en öppning. Att
gruppmedlemmen helt enkelt inte orkade med att klimatet var som det var,
att vi andra i gruppen stöttade och att förhoppningsvis handledaren kan ta sin
del av ansvaret.

Den tredje terminen berättade handledaren i samma grupp om en konflikt som
hade uppstått med en gruppmedlem och som ledde till att medlemmen bytte
handledningsgrupp. Eftersom konflikten hade dominerat gruppens interaktion
under en längre tid, menade handledaren att ett öppnare och tryggare klimat
möjliggjordes efter gruppbytet.

I materialet gavs fler exempel på händelser där avhopp från en gruppmedlem av
olika skäl relaterades till ett förbättrat arbetsklimat. I ett fall upplevdes gruppen bli
avlastad och mer sammansvetsad när en studerande som hade en avvisande
inställning till de andra avbröt handledningen. Dessutom upplevdes det avhoppet
möjliggöra för en medhandledd i gruppen att ta mer plats och bättre tillgodogöra
sig handledningen.

Ett avhopp i en annan grupp beskrevs ha haft stor betydelse för studenten som
slutade såväl som för en medhandledd. I den gruppen hade klimatet under en tid
försvårats av att studenten som senare slutade i gruppen hade ett patientmaterial
som delvis kolliderade med en medhandledds privata erfarenheter. Det medförde
svårigheter för studenten med patientmaterialet att fritt kunna tala om sitt
klientarbete och orsakade ångest och sorg hos studenten som kände igen sig i
materialet.
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Något som ytterligare förknippades med förbättring av klimatet i en grupp var att
man hade arbetat sig igenom en konflikt. Gruppens gemensamma arbete med att
lösa konflikten och det faktum att alla kom till tals och vågade tala om problemen,
upplevdes ha lett till att gruppen blev tryggare och mer sammansvetsad.

Slutligen uppgav en handledd från en annan grupp två olika händelser med positiv
effekt på klimatet. En tidig utvärdering av arbetet i gruppen upplevdes ha
möjliggjort att relevanta aspekter av handledningen kunde ringas in och tas upp.
Det andra som ansågs gynna klimatet var när gruppmedlemmarna i högre
utsträckning gav synpunkter på varandras klientarbete. Andras engagemang i det
egna terapiarbetet hade varit viktigt för studentens egen motivation att bidra till
gruppens arbete, jämfört med den tidigare fokuseringen på det egna
klientmaterialet.

2. Negativa förändringar av arbetsklimatet

I fyra av grupperna där en student slutade framgick det att avhoppet hade föregåtts
av konflikter. För två av grupperna framgick det inte av materialet om det hade
inträffat några problem. De faktorer som uppgavs vara förknippade med ett
försämrat klimat var handledarens oförmåga hantera konfliktsituationer,
utvecklandet av gruppnormer som försvårade öppenheten i gruppen, enskilda
handledda som upplevdes ha svårigheter i handledningssituationen samt
handledares oförmåga att hålla tidsramar och skapa trygghet i gruppen.

I den handledningsgrupp där en handledds patientmaterial kolliderade med en
medhandledds privata erfarenheter, upplevdes klimatet ha försämrats som ett
resultat av den omständigheten. Två medlemmar i gruppen som kommenterade
det inträffade såg delvis olika förklaringar till varför klimatet hade försämrats. En
av dem menade att problem hade funnits under en längre tid mellan de två
gruppmedlemmarna men att det inte hade uppmärksammats. Handledaren
uppfattades visa en bristande förmåga att hantera situationen, vilket minskade
förtroendet för att det som kom upp i gruppen kunde tas om hand.

En situation uppstod mellan två gruppmedlemmar som jag inte tyckte
handledaren kunde hantera på ett bra sätt. […] Situationen hade funnits
under lång tid, men ej uppmärksammats i tid, varvid den nådde en topp.
Signalerade: var öppen, men bara om jag kan hantera det.

Den andra studenten beskrev hur en av de två inblandade gruppmedlemmarna
hade uppfattats som aggressiv då en avvikande åsikt uttrycktes, och hur klimatet
därefter blev obehagligt. Det tolkades bero på att en gruppnorm som inte tillät
avvikande åsikter tidigt hade utvecklats, att det fanns inslag av avundsjuka i
gruppen och att, som tidigare nämnts, det fanns en rädsla för att störa varandra om
man yttrade sig när någon annan disponerade tiden.

[…] Jag kan se, nu, rätt troliga parallellprocesser kring avundsjuka i det som
hände. Vad gäller gruppen tror jag att vi, genom en rätt idealiserad första
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termin, där alla verkade nöjda och överens, lite för mycket grundlade en
norm av att inte tycka annorlunda. Vi har varit lite för rädda för att lägga sig
i eller störa när någon av oss drar sin klient.

I gruppen där ett handledarbyte skedde efter den första terminen beskrev
handledaren som slutade att klimatet hade präglats av dålig stämning och
osäkerhet. En deltagare i gruppen beskrev stämningen som aggressiv till följd av
ett utbrett missnöje med handledarens oförmåga att tillgodose gruppens behov av
trygghet att och ta ett övergripande ansvar för ramar och fördelningen av tid i
gruppen.

I en annan grupp ansåg handledaren att gruppens ångestnivå hade ökat till följd av
en konflikt mellan handledaren och en gruppmedlem som uttryckte önskemål om
en annan handledare.

En av de handledda uttryckte önskemål om annan handledare. En obekväm
och ångestfylld stämning skapades därmed i gruppen. På grund av […]
svårighet ta kritik omöjliggjordes dialog mellan den handledda och
handledaren. Detta har tagit mycket tid av det övriga handledningsarbetet
och försämrat arbetsklimatet. Försöken att få igång dialogen mellan
handledaren och den handledda lyckades inte heller genom enskilt samtal.

Den handledde som önskade handledarbytet menade sig ha utvecklat ett defensivt
förhållningssätt på grund av ett upplevt behov att skydda sig själv och sin klient i
handledningen, och att det hade bidragit till den otrygga stämning som bredde ut
sig i gruppen. Ytterligare en handledd i gruppen som kommenterade klimatet
menade att försämringen berodde på den nämnda konflikten mellan handledare
och handledd, men att kritiken från den handledde inte delades av övriga i
gruppen. Det framhölls att en lösning av konflikten hade försvårats på grund av
kommunikationsproblem mellan de inblandade i konflikten.

3. Oförändrat arbetsklimat

Några handledda uppgav att det var svårt att uppfatta några kvalitativa förändring-
ar i arbetsklimatet. I två fall berodde det på att det hade känts bra i gruppen från
början och att inget försvårande ansågs ha inträffat. I de fallen är det på grund av
ett omfattande bortfall svårt att veta om några problem upplevdes under senare
terminer. En annan handledd uppgav den första terminen att det var svårt att se
några förändringar efter så kort tid.

Ytterligare en handledd som inte upplevde några påtagliga förändringar i
arbetsklimatet uttryckte samtidigt ett ointresse av att fokusera på gruppens
samspel. Det förklarades med att tidigare moment i psykologutbildningen hade
haft ett utpräglat grupprocessperspektiv, och att det därför fanns en önskan om att
handledningen skulle bedrivas som individuell handledning i grupp.
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Vi har väldigt mycket fokus på grupprocesser i allt arbete under
utbildningen. Jag känner därför väldigt stort behov av individuell
handledning men den får gärna vara i grupp.

Också den sista terminen kommenterade gruppmedlemmen det upplevda behovet
av att avstå från att arbeta med gruppens process. Det tillades att det saknades
motiv för att ha ett gruppfokus då arbetet i gruppen fungerade så pass
problemfritt.

I en annan grupp som var KBT-inriktad, menade handledaren att det inte hade
varit fråga om några kvalitativa förändringar i klimatet, men att en kvantitativ
ökning hade uppfattats av intresset för terapiprocessen och grundläggande
aspekter av behandling. I materialet som helhet var det svårare för KBT-grupper
att uppge några kvalitativa förändringar och vid flera tillfällen påpekades sådant
som att förändringar snarare uppfattades som kvantitativa, att frågor om
grupprocesser är svåra att besvara samt att frågorna missar en del viktiga aspekter
av handledning så som den bedrivs inom KBT.

Jämförelsegrupper

1. Positiva förändringar av arbetsklimatet

Jämfört med problemgrupperna beskrevs jämförelsegrupperna i högre
utsträckning som öppna, trygga och välfungerande. Det gavs relativt få exempel
på bakomliggande faktorer till det positiva klimatet eller konkreta händelser som
ansågs ha underlättat framväxten av det. I stället beskrevs olika omständigheter
som bedömdes ha utgjort förutsättningar för att grupperna skulle fungera bra
redan från början.

Det som i likhet med problemgrupperna beskrevs ha legat bakom ett förbättrat
arbetsklimat i en grupp var att någon hade vågat tala om sin osäkerhet i
terapeutrollen. Därefter kunde det ägnas mer tid i gruppen till att prata om
osäkerhet, vilket upplevdes som positivt. Det betonades att fokus i handledningen
bör vara på det som sker i det terapeutiska arbetet, men att mer tid till
självreflektion skulle vara positivt.

När en har uttryckt sig om sin osäkerhet i terapeutrollen då öppnades dörren
till mer tid utsatt för osäkerhet. Det viktigaste är att uppmärksamhet ges åt
det vi gör i behandlingen med klienten. Önskvärt vore om det fanns mer tid
till självreflektion i handledningen.

I en annan grupp upplevdes en större öppenhet och ett fördjupat förtroende efter
att man hade talat med varandra om olika erfarenheter av klientarbetet. En annan
beskrivning som påminde om det som uttrycktes i flera problemgrupper var
upplevelsen att klimatet blev tryggare efter att en handledd hade slutat i gruppen
(av andra skäl än en konflikt), eftersom den handledde upplevdes ha gjort de
andra i gruppen osäkra.
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Det gavs ett exempel på när tidsfördelningen i gruppen inte upplevdes fungera
under den första terminen, och att det hade lösts efter att den handledde som fått
för lite tid hade tagit upp det. Den handledde drog slutsatsen att gruppen behöver
ta ett visst eget ansvar för tidsramarna.

Vid ett tillfälle sa jag ifrån då jag gången innan varit sist och fått för lite tid.
Ganska tidigt. Det medförde att alla i gruppen tar ansvar för att dela ungefär
lika på tiden. Hittills har det stämt med våra behov. Eventuellt förlitade vi
oss i början för mycket på att handledaren skulle styra upp tiden. Vi tog inte
ansvar själva.

Samma student tillade att man i övrigt inte hade upplevt något behov av att
fokusera på grupprocessen eftersom hela gruppen tyckte att arbetet hade fungerat
mycket bra.

I en annan grupp uppfattades arbetsklimatet ha utvecklats väl och under den sista
terminen ansågs de handledda ha kommit nära målsättningen med handledning.
Handledaren menade att handledningen närmast påminde om en kollegial
situation där hela gruppen var mycket aktiv, och var tacksam för frånvaron av
destruktiva konflikter som hade kunnat ta tid från handledningens huvuduppgift.

Gruppen har successivt utvecklats och under senaste delen av terminen har
det känts som vi varit fem kollegor som "spånat" och funderat. Gruppen har
varit mycket aktiv. Vi har börjat närma oss målsättning med handledning
och terapi. Att kunna utvecklas på egen hand. Tacksamhet att få arbeta med
en sådan grupp. Slippa arbeta med destruktiva processer och använda tiden
till handledning.

En utvärdering av handledningen upplevdes i ett par fall ha haft en positiv
inverkan. En handledare tyckte att en individuell utvärdering som hade gjorts i
mitten av den andra terminen hade varit bra för klimatet, även om inga specifika
förändringar av gruppklimatet ansågs ha inträffat. I en annan grupp upplevde en
handledd att en utvärdering i slutet av den första terminen hade varit positiv
genom att leda till ett ökat fokus på gruppen, handledaren, samspelet och klimatet
i gruppen.
Slutligen uppgav en handledd i en annan grupp att en ökad aktivitet till följd av att
samtliga i gruppen hade kommit igång med sina terapier hade varit bra för
klimatet.

2. Negativa förändringar av arbetsklimatet

Det framkom ganska få exempel på negativa förändringar av klimatet. Det som
framför allt ansågs ha medfört problematiska inslag var när storleken i en grupp
förändrades en lång bit in på handledningen, då en ny medlem tillkom. Det
skapade initialt känslor av osäkerhet, otrygghet och besvikelse hos medlemmarna
i den ursprungliga gruppen. En handledd påpekade att det innebar att varje
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medlem skulle få mindre tid till sitt förfogande, men att det också skulle tillföra
fler synpunkter på klientarbetet. En annan handledd tyckte att det medförde en
stor förändring i arbetsklimatet när en ny medlem började eftersom medlemmen
upplevdes ha ett annorlunda förhållningssätt jämfört med den befintliga gruppen.

Stor kvalitativ skillnad i gruppens samarbetsklimat denna termin jämfört
med tidigare på grund av ny tillkommen gruppmedlem. Vi var redan en
sammansatt grupp när ny gruppmedlem tillkom. Försiktighet mot den nya
medlemmen eftersom hans stil och förhållningssätt var minst sagt
annorlunda och han var inte öppen för att dela med sig. Jag tror att det fick ta
sin tid för honom att lära känna oss.

Handledaren i gruppen upplevde istället att den nye medlemmen hade bidragit till
att få gruppen att bli mer avslappnad på grund av sin mindre ambitiösa inställning
till studierna, vilket i en prestationsinriktad grupp upplevdes som positivt.

I en grupp upplevde en deltagare att klimatet i gruppen hade stelnat en aning efter
att handledaren hade frågat om medlemmarna om de hade fått PTP än, en fråga
som deltagaren inte ansåg hörde hemma i handledningssituationen. I övrigt
underströks det att den gruppen inte hade upplevt några försvårande processer.

I en annan grupp menade handledaren att spänning hade uppstått kring en medlem
sedan handledaren hade deklarerat att medlemmen i fråga klart uppfyllde
handledningsmålen. Slutligen berättade en handledd i gruppen där en ny medlem
hade tillkommit att en medhandledds problem med att skicka sina
behandlingsrapporter i tid inför handledningstillfällena påverkade det egna
engagemanget negativt.

3.   Oförändrat arbetsklimat

I jämförelsegrupperna uttrycktes de nämnda svårigheterna med att ringa in någon
förändring av klimatet i hög utsträckning bero på att det hade varit bra i gruppen
redan från början. Exempel på bakomliggande faktorer till att gruppen fungerade
väl uppgavs vara att den präglades av en hög grad av likhet hos medlemmarna, att
de trivdes bra med varandra, gav varandra stöd, var engagerade i varandras arbete
och hade samma referensramar. Känslan av likhet och samhörighet ansågs ha
bidragit till en god stämning utan konkurrens och avundsjuka.

Homogeniteten, likhet i kön och ålder har hittills underlättat klimatet.

Vi är en ganska homogen grupp, där jag känner att vi förstår varandra/har
samma referensramar.

Har varit bra hela tiden. Gynnat: Trivs med varandra som personer. Tar
ungefär lika mycket plats. Kan lyssna på varandra. Är intresserade av hur det
går i varandras terapier. Ger varandra stöd. Försvårat: Inget
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Den har bidragit till en avslappnad stämning utan konkurrens eller avund
(som jag tror hade hänt i vissa andra konstellationer). Klimatet har varit bra
från början, tycker jag.

En student tillägger att även en viss grad av konkurrens fanns i gruppen och att
det hade en stimulerande inverkan på arbetet. En handledd från en annan grupp
resonerade kring eventuella positiva effekter av motsättningar, men påpekade att
ändå var skönt att slippa konflikter.

Vi studenter tänker ganska lika, vilket gör att arbetet i gruppen flyter bra. En
del motsättningar kanske skulle vara nyttigt, men jag saknar dem inte.

Slutligen uttrycktes också uppfattningen att homogeniteten i gruppen beträffande
kön, ålder, och det faktum att alla medlemmar upplevdes vara ganska
kontrollerade, hade inverkat hämmande på gruppens dynamik. Samtidigt
upplevdes det som positivt med empatiska och lugna människor i gruppen, som
ökade tryggheten att ta upp det man upplevde behov att tala om.

Kvalitativa förändringar i det terapeutiska arbetet

Problemgrupper

1. Positiva förändringar i det terapeutiska arbetet

Det som upplevdes ha förändrats i det terapeutiska arbetet var bland annat
relaterat till utveckling hos de handledda i terapeutrollen, den terapeutiska
alliansen med klienten, att studentterapeuterna genom handledningen kunde få ett
friare förhållningssätt gentemot klienten, att den härbärgerande funktionen i
terapin stärktes av handledningsgruppens härbärgerande förmåga, och att de
handledda hade rört sig mot en ökad integrering av teori och praktik. De faktorer
som ansågs ha bidragit till förändringarna var ökad tillit till handledningsgruppen,
att handledaren tolkade en parallellprocess som ökade förståelsen hos de
handledda, uppmuntrande och bekräftande feedback från handledare, naturlig
inlärning och tillägnandet av nya terapeutiska verktyg. Vissa genomgående
skillnader framträdde mellan grupper med psykodynamisk (PDT) och kognitiv-
beteendeterapeutisk (KBT) inriktning.

Förändringarna i det terapeutiska arbetet relaterades i till egenskaper hos
handledaren och gruppen, som upplevdes som viktiga för självförtroendet som
terapeut och genererade nya idéer och perspektiv när det gällde förståelsen av
klientens problematik. En handledd i en psykodynamisk grupp beskrev hur
uttryckandet av känslor av ilska och besvikelse på klienten i handledningen och
den tillåtande och bekräftande feedback som erhölls från gruppen, möjliggjorde
ett friare förhållningssätt gentemot klienten nästa session.
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I samma grupp beskrev en medhandledd en liknande upplevelse av att kunna
förhålla sig friare till klienten genom ett minskat behov av att skydda klienten. Det
uppgavs ha skett efter att handledaren hade tolkat en parallellprocess, som också
nämndes i avsnittet om arbetsklimat, som störde handledningen och som
dessutom inverkade störande i studentens terapeutiska arbete. Den ökade
förståelsen för processen i handledningen upplevdes i det fallet gå hand i hand
med en ökad förståelse av det som skedde i terapin, vilket möjliggjorde en viss
frigörelse hos terapeuten.

Ytterligare en handledd i den gruppen upplevde att handledningen hade haft en
stor betydelse för självförtroendet som terapeut. Den handledde upplevde att
handledarens stöd hade stärkt tilltron till den egna förmågan och kapaciteten att
härbärgera klientens starka känslor inför avslutet på terapin.

Jag kunde under den sista månaden av terapin räcka till en lite mer hållande
terapeut, trygg och nöjd trots en mycket ledsen, sur och ändå väldigt
närvarande klient och orka tryggt ta emot all frustration och känslostorm
[klienten] hade inför avslutet. Inför de avslutande gångerna fick jag mycket
uppmuntran och bekräftelse, mest av handledaren, på att jag nått till en punkt
med klienten där jag kunde komma till något och inte oroa mig för avslut
och så vidare. Min handledare förmedlade en känsla till mig av att hon
trodde på mig som terapeut. Då jag har stort förtroende för min handledare
stärkte det min tillit till mig som terapeut.

Även den fjärde medlemmen i samma grupp upplevde att handledningen hade
haft betydelse för den egna härbärgerande förmågan, som hade stärkts av
handledningsgruppens härbärgerande av de känslor av sorg som väcktes i relation
till klienten. En förutsättning som framhölls var det framväxande av tillit till
gruppen och handledaren som gjorde att studenten vågade visa egna känslor och
svårigheter.

I två grupper är det huvudsakligen handledaren som har uttalat sig om
förändringar i det terapeutiska arbetet. Båda grupperna arbetade enligt KBT-
inriktningen. Förändringarna handlade framför allt om de handleddas utveckling
mot ett terapeutiskt förhållningssätt, att kunna släppa på egna prestationskrav och
färdiga föreställningar om hur terapi ska se ut och att bli medveten om egen
överskottsaktivitet i terapin. Förändringarna beskrevs ibland som kvantitativa
snarare än kvalitativa och uttrycktes vara resultatet av en naturlig läroprocess och
tillgodogörande av handledning, seminarier och litteraturinhämtning. Ett avhopp
som tidigare har refererats till ansågs ha gynnat utvecklingen hos en medhandledd
som fick mer utrymme i handledningen och uppfattades bli mer självsäker.

I en annan grupp upplevdes en metoddiskussion i anslutning till en medhandledds
klientarbete ha förändrat det terapeutiska arbetet. Betydelsen av en teoretiskt
skicklig handledare framhölls.

Jag fick i ett slag nya spännande redskap för min klient. När vi talade om
regelstyrt beteende kopplat till en studentkollegas klient. Teoretiskt skicklig
handledare.
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Andra förändringar som relaterades till handledaren och gruppen var hjälp att
hantera och utveckla alliansen med en klient som uppvisade ett stort motstånd till
terapin, att använda sig av det som händer i rummet här-och-nu och att kunna
möta klienten där denne befann sig.

2. Negativa förändringar i det terapeutiska arbetet

Det var bara problemgrupperna som beskrev negativa förändringar i det
terapeutiska arbetet. Samtliga beskrivningar gjordes av handledaren i grupperna. I
en handledningssgrupp ansågs en students svåra livssituation ha begränsat
förmågan att vara så flexibel som handledaren menade att studenten hade
kapacitet till.

I gruppen där en handledd uppfattades ha en avvisande inställning gentemot
övriga gruppen såg handledaren stora svårigheter med det terapeutiska arbetet
parallellt med svårigheterna för studenten att anpassa sig till gruppen.

En gradvis accentuering av svårigheter med både det egna arbetet och
förhållandet till gruppen. Kandidaten har haft generellt svårt med såväl
klientarbetet som att bli delaktig i gruppen.

I samma grupp ansåg handledaren att en handledd som arbetade med en klient
vars problembild var svårare än optimalt för en nybörjarterapeut, hade blivit
alltmer osäker och beroende av handledaren och gruppen.

Slutligen beskrev handledaren i den grupp där en handledd kände sig utanför i
relation till sina medhandledda hur handledningen hade blivit fastlåst på grund av
att den handledde ville använda egna principer för behandling. Handledaren
uppfattade att studenten kände sig kränkt i handledningssituationen och hade svårt
för att hantera kritik.

Jämförelsegrupper

1.  Positiva förändringar i det terapeutiska arbetet

I jämförelsegrupperna rapporterade handledarna och de handledda enbart om
positiva kvalitativa, eller som det betonades i vissa fall, kvantitativa förändringar i
relation till klientarbetet. Även här framträdde vissa skillnader mellan grupperna
beroende på teoretisk inriktning.

En av grupperna utmärkte sig genom att samtliga handledda framhöll
handledarens betydelse för självförtroendet i terapeutrollen eller för framgångar i
klientarbetet. En handledd upplevde att det hade varit betydelsefullt att få
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feedback på att ha gjort ett bra arbete när terapin med den första klienten
avslutades. Att ha klarat av en terapi och få gå vidare och påbörja nästa upplevdes
också som viktigt i sig.

En annan handledd i gruppen upplevde att handledarens personlighet och tillit till
de handleddas förmåga som terapeuter redan från början i handledningen hade
varit betydelsefullt. En tredje handledd tyckte den andra terminen att handledarens
lugna inställning hade varit viktig för att kunna hålla prestationsångesten på en
uthärdlig nivå. Dessutom hade handledarens flexibla förhållningssätt haft
betydelse för den egna förmågan att använda sig av olika metoder på ett flexibelt
sätt.

Handledarens lugna och flexibla sätt har hjälpt till att minska ångest
(prestation) och hjälpt en att se de metoder han använder som flexibla och
möjliga att själv använda på olika sätt.

Den sista terminen uttryckte samma gruppmedlem att ett samtal med handledaren
om att inte vara inriktad på att prestera i terapiarbetet fick omedelbar effekt genom
att ha gjort studenten mer avslappnad i terapeutrollen.

 Jag vågade lyssna mer och inte vara stressad över att det blev tystnader. Då
min handledare under ett feedback samtal vid terminsslut (enskilt) sa till mig
att inte "prestera". Det gjorde mig avslappnad och mycket mer lugn, vilket
direkt märktes i arbetet. Ett bra samtal med handledaren, men också ökad
vana vid samtalssituationen och klienten.

Den fjärde gruppmedlemmen upplevde att goda råd om exponeringsövningar den
sista terminen hade haft betydelse för terapiarbetet. En av de handledda påpekade
att eftersom man inom KBT-inriktningen inte har fokus på grupprocesser
upplevdes vissa frågor som svåra att besvara.

I en PDT-grupp betonades betydelsen av stöd från handledningsgruppen och
handledaren, och vikten av att ha reflekterat kring psykodynamiska processer i
handledningsmaterialet för terapeuternas förmåga att förstå det som skedde i
terapierna. Handledaren beskrev hur en handledd efter att ha uppmanats att
reflektera kring sin reaktion på klienten lättare kunde se sin egen del i
terapiprocessen, vilket fick betydelse för terapin. Det faktum att den handledde
hade lätt för att ta till sig handledning ansågs också ha varit en bidragande faktor
till den ökade frigörelsen. Den handledde själv tyckte att hjälp från handledaren
och gruppen hade bidragit till förändring i det terapeutiska arbetet genom de
möjligheter det gav när det gällde att identifiera och förstå mönster i materialet.

Jag tycker att handledningen i stort ger en möjlighet att hitta material och se
mönster på ett tydligt sätt och att handledarens och de övrigas inlägg är
mycket värdefulla i detta arbete.

Ytterligare en handledd upplevde att reflekterandet i handledningen kring det som
skedde i terapin var värdefullt för den egna förståelsen.
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[…] handledaren gjorde mig uppmärksam på sådant jag "missat".
Diskussioner kring ramar samt den egna rollen inför klienten (överföring).
Att jag fått kunskap i sådant jag ej tidigare visste/kunde/förstod.

För en annan handledd i gruppen ledde råd och synpunkter i handledningen från
handledaren och gruppen om hur man bör förhålla sig som terapeut under
bedömningssamtalen med klienten till en tydlig förändring i terapeutrollen under
resterande bedömningssamtal.

Att jag förstod att jag faktiskt fick och skulle vara aktiv under
bedömningssamtalen och att jag inte behövde iklä mig den "traditionella
terapeutrollen" innan själva terapin påbörjades. […] poletten ramlade ner
och jag verkligen insåg på vilket sätt min roll skulle skilja sig under
bedömningssamtalen jämfört med påföljande terapisamtal. Att jag fick tala
om mitt första bedömningssamtal och hur ostrukturerad och relativt
obekväm jag känt mig och att jag sedan fick bra råd och synpunkter från
handledningsgruppen och handledaren.

Den sista terminen framhöll samma deltagare betydelsen för terapiarbetet av att i
handledningen ha fått hjälp med att förstå de starka känslor som arbetet väckte.

När jag i handledningen visade de starka känslor som klientarbetet för
tillfället väckte, och vi då kunde prata om var dessa känslor kom ifrån och
hur man kunde förstå dem. Att jag fick hjälp att förstå vad jag kände och
varför. Jag kunde sedan komma vidare och var inte längre fast i den
projektiva identifikationen eller klientens motstånd.

I ännu en grupp betonades vikten av hjälp i handledningen med att förstå och få
syn på det som inträffade i det terapeutiska arbetet. En handledd berättade om hur
handledarens påpekanden om klientens användande av försvar ledde till att den
handledde dels blev observant kring olika tendenser hos klienten och dels kunde
konfrontera klienten med det. Den handledde tillade att det inte hade medfört
någon egentlig förändring i terapin, men att det hade upplevts som viktigt att sätta
ord på.

En annan handledd uppgav att det blev möjligt att bibehålla ett neutralt
förhållningssätt som terapeut trots en stor frustration över klientens uteblivande
från terapin, efter att i handledningen ha fått hjälp med att förstå sin egen reaktion.

Min [klient] uteblev ett antal gånger och jag blev mycket frustrerad av detta.
Kunde inta ett neutralt förhållningssätt utan att min egen frustration gick ut
över [klienten]. Jag blev uppmärksammad på [klientens] förmodliga
problematik och dessutom min egen problematik "rädslan för att bli
övergiven".

Ytterligare en handledd i gruppen hade upplevt det som värdefullt för terapiarbetet
att gruppen och handledaren engagerade sig när studenten drabbades av känslor av
värdelöshet som terapeut, och att det blev möjligt att förstå de känslorna utifrån en
parallellprocess som lyftes fram.
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I en annan grupp var det främst handledaren som uttalade sig, och då framför allt
om förändringar i de handleddas förhållningssätt. En handledd beskrevs ha fått
begränsa sina egna ambitioner och acceptera ett tillräckligt bra resultat i arbetet
med en klient med en svår problematik, något som handledaren menade var
nyttigt för en högpresterande student. Angående en annan student uppfattade
handledaren att arbetet under den första terminen hade kretsat kring accepterandet
av klientens eget ansvar för terapin. Andra terminen hade klienten avbrutit terapin,
vilket enligt handledaren ledde till att studenten fick ett mer avslappnat
förhållande till det terapeutiska arbetet.

Studenten själv framhöll att det hade varit betydelsefullt när det påpekades i
handledningen att den egna känslan av misslyckande antagligen var en följd av
klientens upplevelse av misslyckande. Studenten menade också att det faktum att
någon annan i gruppen tidigare hade talat om svårigheter i relation till
terapeutrollen hade underlättat möjligheten att kunna tala om den egna
osäkerheten.

Då det påpekades att min känsla av misslyckande följer klientens känsla av
misslyckande. När en har uttryckt sig om sin osäkerhet i terapeutrollen då
öppnades dörren till mer tid utsatt för osäkerhet.

I ytterligare en grupp betonades handledarens och gruppens funktion i att
konfrontera och hjälpa de handledda med att förstå klientens och den egna rollen i
den terapeutiska processen.

Jag började tänka på och utforska klientens berättelse runt ett speciellt tema
ur ett för mig nytt perspektiv. Synpunkter och reflektioner på något klienten
berättade som skilde sig mycket från de tankebanor jag själv hade, innan
handledningen, angående detta. Synliggörande av andra aspekter vilket
övriga i gruppen gav mig. Skygglappar av.

I en annan grupp berättade en handledd om hur kunskaper från en föreläsning och
diskussioner utifrån detta i handledningen fick en direkt betydelse för klientarbetet
och klientens beslut angående att fortsätta terapin.

En föreläsning och senare diskussion i handledningen om "self-empathy"
ledde till att jag kunde reda ut tankar hos min klient om att fortsätta eller
avsluta terapin. Medvetenheten om bristen på self-empathy hos min klient
som diskussionerna ledde till (bearbetning av latent material).

En handledd från en annan grupp berättade om en förändring i sitt förhållningssätt
som bestod i en större tydlighet med ramarna i terapin, efter att handledaren hade
förklarat vikten av det. Den handledde betonade också i likhet med studenter i de
andra PDT-grupperna vikten av att i handledningen ständigt ha uppmärksammat
relationsaspekterna i det terapeutiska arbetet.
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Kvantitativ analys

Beräkning av t-test gjordes för delskalorna Misstro och Acceptans, Lärande och
Tillit och Acceptans som tillsammans avsåg att mäta arbetsklimatet i grupperna,
samt för den skala som avsåg mäta kunskapsutveckling. Resultaten visade inte på
signifikanta skillnader i medelvärde mellan problem- och jämförelsegrupperna.
Dock hade problemgrupperna skattat något högre än jämförelsegrupperna på
delskalan Misstro och Rivalitet.

                                                 D i s k u s s i o n

Syftet med studien var att belysa betydelser av problem i grupphandledning för
handledares och handleddas upplevelser av kvalitativa förändringar i
arbetsklimatet och det utförda psykoterapeutiska arbetet. Frågeställningarna gällde
hur förändringar i arbetsklimat och psykoterapeutiskt arbete beskrevs, och om
skillnader fanns i beskrivna förändringar mellan handledningsgrupper med olika
problembilder. Datainsamlingen skedde genom enkäter bestående av öppna frågor
och skattningsfrågor. Nedan följer en diskussion av metodologiska överväganden,
sammanfattning av de viktigaste fynden samt resultatdiskussion.

Metoddiskussion
Ett antal kriterier brukar användas för att bedöma kvaliteten hos undersökningar.
Dessa har delvis olika innebörd för kvalitativa och kvantitativa studier (Larsson,
1994). Reliabilitet anses vara ett begrepp med störst relevans för kvantitativ
forskning och diskuteras därför inte i anslutning till den kvalitativa analysen av
data (Langemar, 2005).

Begreppet validitet handlar i kvalitativa studier om faktorer som rimligheten i
tolkningar, kvaliteten i framställning och resultat samt graden av empirisk
förankring (Larsson, 1994). Riktlinjer när det gäller att redovisa betydelsen av
förförståelse och forskningsläget för gjorda tolkningar har beaktats, och likaså
kraven på överskådlighet och struktur i resultatpresentationen. Empirisk
förankring har eftersträvats genom att pendla mellan rådata och det tematiserade
materialet för att det som förmedlas i utsagorna inte ska förlora sitt sammanhang
(Stiles, 1993).

En metod för att öka validiteten i analyser är triangulering, som innebär
användandet av fler än en typ av data, analysmetod eller bedömare (Langemar,
2005). Användandet av både kvalitativa och kvantitativa data i studien syftade till
att komplettera bilden av grupperna, liksom insamlandet av data från både
handledda och handledare, som kan anses berika bilden av de olika grupperna ur
de undersökta aspekterna. Av resursskäl har det inte varit möjligt att använda fler
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än en bedömare av data, men handledaren har haft insyn i analysprocessen genom
att ta del av materialet allteftersom det har tematiserats.

När det gäller generaliserbarheten är det kvaliteten hos gjorda tolkningar och
slutsatser som anses vara väsentligt i kvalitativa studier. Användbarheten och
nyttan av studien blir upp till läsaren att bedöma (Kvale, 1997; Langemar, 2005).
Möjligheten att utifrån graden av representativitet känna igen resultaten genom
egna erfarenheter är också relevant i sammanhanget. Mångfald i beskrivna
aspekter och kvaliteter, och en tillräcklig innebördsrikedom är önskvärt. I denna
studie har urvalskriterierna för deltagande begränsat antalet möjliga medverkande
grupper, eftersom endast sex grupper uppfyllde kriterierna för att betraktas som
problemgrupper. Det har påverkat möjligheterna att få rikligt med information och
utgjort en brist i studien. Uppföljande intervjuer med gruppdeltagarna hade kunnat
ge en bredare bild och fördjupad förståelse av de beskrivna fenomenen, men var
inte möjligt att genomföra av etiska skäl, då enkäterna fylldes i anonymt.

Ett visst bortfall förekom inom samtliga grupper. Det kan ha orsakats av bristande
motivation till att delta och därför att frågorna kan ha upplevts som svåra och
tidskrävande att besvara. Den bortfallanalys som gjordes av materialet visade inte
på några systematiska faktorer i bortfallet, som var jämnt fördelat i båda
huvudgrupperna. Bortfallet orsakade i vissa fall svårigheter att få en tydlig bild av
grupperna därför att det saknades svar från flera deltagare eller därför att en
betydande mängd data saknades från en eller två terminer. En svaghet relaterad till
bortfallet när det gäller urvalskriterierna är ovissheten beträffande två av
problemgrupperna om huruvida det förelåg problem bakom avhoppen. I övrigt
visade sig metoden att samla in skriftliga svar på öppna frågor kunna fånga en
bred variation av utsagor.

I grupper med KBT-inriktning ansågs frågorna i några fall inte ligga tillräckligt
nära det egna teoretiska perspektivet, vilket upplevdes vara en försvårande faktor
när det gällde att besvara dem. En annan faktor relaterad till innehållet i enkäten
som kan ha viss påverkan på svaren är det faktum att påståendena i
skattningsdelen av formuläret har kryssats i före ifyllandet av de öppna frågorna,
som kan ha färgats av innehållet i de olika påståendena om kunskapsutveckling,
relationer till handledare och medhandledda, arbetsklimat, handledarestil samt
gruppens användande som pedagogiskt format.

Resultatsammanfattning
I både problem- och jämförelsegrupperna har deltagarna gett uttryck för att stödet
från gruppen och framför allt handledaren har upplevts som viktiga för
arbetsklimatet, självförtroendet i terapeutrollen och förmågan att klara av det
terapeutiska arbetet. Handledda i jämförelsegrupperna har i något högre
utsträckning uppskattat betydelsen av såväl gruppen som handledaren. I KBT-
grupperna har betydelsen av teoretiska diskussioner och förslag på olika tekniker
betonats i högre utsträckning, och i PDT-grupperna har gruppens härbärgerande
förmåga och hjälpen att få syn på aspekter i terapiarbetet som man tidigare missat
framhållits.
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När det gäller förändringar i arbetsklimatet framkom vissa skillnader mellan
problem- och jämförelsegrupperna. I problemgrupperna uppfattades de exempel
på förbättringar av arbetsklimatet som uppgavs i många fall ha utgjort tillfälliga
förbättringar i ett mer eller mindre problematiskt arbetsklimat. De positiva
förändringar som uttrycktes handlade till stor del om ökad trygghet och öppenhet i
grupperna till följd av att någon i gruppen vågade tala om det som upplevdes vara
svårt i handledningssituationen, och i något fall i det terapeutiska arbetet. De
faktorer som ansågs ligga bakom förbättringen av klimatet var relaterade till hur
de problem som uttrycktes togs om hand i gruppen. Problematiska inslag tycks ha
präglat vissa av grupperna redan från början.

Jämförelsegrupperna beskrevs jämfört med problemgrupperna i högre
utsträckning som trygga och välfungerande från början. Istället för beskrivningar
av vad som ansågs ha förbättrat ett klimat med problematiska inslag beskrevs
faktorer som kännetecknade ett välfungerande klimat. Flera gruppmedlemmar
förde resonemang kring varför gruppen fungerade så väl. Homogeniteten i
gruppen i olika avseenden framhävdes som en bidragande faktor till att
gruppmedlemmarna kom överens och trivdes ihop. Likhet i kön, ålder och
referensramar, intresse för varandras arbete samt god förmåga att lyssna
upplevdes som underlättande. Någon resonerade kring avsaknaden av konkurrens
som hämmande för gruppens dynamik, men det som dominerade var
värdesättandet av gruppens stödjande funktion och den trygga stämningen.

Gemensamma inslag för grupperna, även om det framförallt kännetecknade
problemgrupperna, var upplevelsen att klimatet gynnades av att kunna tala om
osäkerhet och att öppenheten fördjupades av att dela erfarenheter i gruppen. Ett
annat exempel som var gemensamt var upplevelsen att tidsfördelningen inte
fungerade tillfredsställande för alla i gruppen. Det tycks ha haft en större laddning
i en problemgrupp där det fanns en del osäkerhet kring att ta plats och störa
varandra, medan det i jämförelsegruppen ledde till en hållbar lösning där alla tog
ett gemensamt ansvar för att dela på tiden efter att någon i gruppen tog upp att det
inte fungerade. I båda grupperna upplevdes utvärdering av handledningen ha haft
en positiv effekt på klimatet.

Svårigheter att se några förändringar i klimatet ansågs i båda grupperna bero på att
arbetet fungerade bra och att inget försvårande ännu hade inträffat. I en grupp
uttryckte en handledd att fokus på grupprocesser hade präglat
psykologutbildningen i övrigt och att det var skönt att handledningen var befriad
från det. Några handledda och handledare från KBT-grupper påpekade att de
utifrån sitt teoretiska perspektiv inte alltid tyckte att de öppna frågorna var
relevanta. Ibland var det lättare att ange kvantitativa förändringar.

I båda grupperna gavs exempel på förändringar som upplevdes som negativa för
arbetsklimatet, men dessa färgade i högre utsträckning handledningsupplevelsen
negativt i problemgrupperna, där de också har upplevts hämma det terapeutiska
arbetet. Bakomliggande faktorer till försämringar av arbetsklimatet ansågs vara
sådant som brister hos handledaren när det gällde att uppmärksamma en
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underliggande konflikt, ta ansvar för att stödja en handledd som upplevdes ha det
svårt i handledningen och upprätthålla ramarna. I ett fall där problemet lyftes fram
och diskuteras i gruppen upplevdes det ha blivit löst, och gruppens arbete tycks ha
fungerat väl övriga terminer. I två fall upplevdes problemet ha varit relaterat till
svårigheter hos en enskild handledd, varför klimatet uppgavs fungera bättre efter
att berörda handledda slutade i gruppen.

I jämförelsegrupperna framkom få upplevelser av försämringar i arbetsklimatet.
Det som uppgavs var dels negativa reaktioner när det gällde att förhålla sig till en
förändrad gruppstorlek långt in i handledningen då en ny medlem tillkom. Det
påpekades att gruppen redan var sammansvetsad när den nye kom och att det fick
bli en gemensam anpassningsprocess för både den nye medlemmen och den
ursprungliga gruppen. I övrigt framkom att spänning i ett i övrigt fungerande
klimat uppstod i anslutning till att man talade om frågor som upplevdes vara
känsliga. Inga försämringar av det terapeutiska arbetet redovisades.

Resultatdiskussion
Handledningssituationen kan beskrivas som svårhanterlig för samtliga
medverkande, och gruppformatet anses öka handledningens komplexitet på grund
av det ökade antalet relationer och interaktioner som försvårar möjligheten till
överskådlighet över det som sker i gruppen (Boalt Boëthius & Ögren, 2003).
Uppgiften att läsa av och försöka tillgodose gruppens grundläggande behov av
stöd och trygghet utgör en utmaning för handledaren och anses förutsätta goda
kunskaper om gruppdynamiska processer (Ögren, Boalt Boëthius & Sundin,
2005). Ytterligare forskning om grupphandledning behövs eftersom
gruppformatet kan bidra till att skapa ett stimulerande arbetsklimat såväl som
hämma gruppens arbete och utveckling (Näslund, 2004; Boalt Boëthius, 1993).
Inom ramen för denna studie har betydelser av problem för upplevda förändringar
i gruppens arbetsklimat och terapeutiska arbete belysts. Nedan diskuteras
resultaten från studien mot bakgrund av tidigare forskning.

De fördelar som grupphandledning antas rymma är gruppens kapacitet att utgöra
ett känslomässigt stöd, de handleddas tillgång till en bredare referensram,
möjligheten att följa det terapeutiska arbete som utförs av de andra i gruppen samt
möjligheten att erfara och lära om gruppdynamiska processer (Ögren & Sundin,
2004). I denna studie visade resultaten att gruppen upplevdes som en tillgång och
att fördelarna med den framhölls i något högre utsträckning i
jämförelsegrupperna. Gruppens förmåga att bidra med nya infallsvinklar på den
terapeutiska processen uppskattades i både problem- och jämförelsegrupperna,
medan förmågan att ge stöd och tillhandahålla ett tryggt klimat framförallt tycks
ha funnits i jämförelsegrupperna. Resultaten från den kvantitativa analysen
antyder en viss skillnad mellan grupperna i form av större inslag av misstro och
rivalitet i problemgrupperna, även om den inte var signifikant.

Faktorer i jämförelsegrupperna som ansågs bidra till att skapa ett tryggt klimat var
till stor del relaterade till upplevelsen av likhet mellan gruppmedlemmarna i fråga
om ålder, kön, referensramar, engagemang i gruppens arbete och förmåga att dela
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på det gemensamma utrymmet. Det stämmer väl överens med uppfattningen att ett
aktivt deltagande i gruppens gemensamma arbete är betydelsefullt för etablerandet
av goda relationer mellan medlemmarna (Boalt Boëthius, 1993; Gjems, 1997).
Likaså anses en gemensam teoretisk referensram vara en underlättande faktor för
kommunikationen i gruppen och känslan av samhörighet (Laurell & Svensson,
1978).

Däremot anses en viss grad av heterogenitet beträffande bakgrund, erfarenheter
och kön kunna berika arbetet i handledningsgrupper genom att ge utrymme för
avvikande åsikter (Boalt Boëthius, Sundin & Ögren, 2006). Viss opposition och
oliktänkande i början av handledningsprocessen tros kunna gynna utvecklingen av
flexibilitet och tolerans (Boalt Boëthius, Ögren, Sjövold & Sundin, 2005).
Samtidigt har det påpekats att motsättningar inte alltid kommer till uttryck på
grund av de konformitetstendenser och värnande av trygghet som är vanliga
förekommande gruppfenomen (Granér, 1991; Granström, 2000; Näslund, 2004).
Inom både problem- och jämförelsegrupperna finns exempel på att man varit mån
om arbetsklimatet och inte velat riskera att försämra det, och i
jämförelsegrupperna antyddes det att dynamiken i gruppen ibland kunde hämmas
av den utpräglade likheten mellan medlemmarna.

Det leder in på frågan när det kan antas vara lämpligt att synliggöra problematiska
skeenden i grupper. Problematiska inslag i handledning är oundvikliga och ur
inlärningssynpunkt har det hävdats att det inte är önskvärt att undvika problem
eftersom de i ett tillräckligt tryggt klimat kan erbjuda möjligheter till utveckling
(Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Gjems, 1997; Gordan, 1998; Granér, 1991).
Handledaren anses ha ett övergripande ansvar för att lyfta fram potentiella
konfliktkällor (Boalt Boëthius, 1993). Näslund (2004) skriver att handledaren har
en speciell ställning i handledningen utifrån sin förmodade förmåga att distansera
sig och med ett annat perspektiv se vad som sker i gruppen. I det sammanhanget
har Gordan (1998) skrivit att handledaren kan vara lika känslomässigt involverad
som de handledda i en pågående konflikt, och därmed ha en begränsad förmåga
att agera konstruktivt. Sådana situationer kan föranleda att handledaren tar hjälp
utifrån.

Ett exempel på när en handledare lyfte fram gruppens interaktion var tolkandet av
en parallellprocess i en problemgrupp, som uppskattades av de handledda.
Förståelsen för att olika känslor hos gruppmedlemmarna avspeglade sig i
gruppens process upplevdes ha en positiv verkan på klimatet. Något som senare
väckte besvikelse var handledarens misslyckande med att uppmärksamma en
annan situation i gruppen som tilläts förvärras och bli ohållbar. Enligt Gjems
(1997) bör handledarens utgångspunkt vara att se konflikter som utvecklande för
gruppens samspel, men eftersom handledare liksom handledda kan uppleva dem
som hotande väljer man ibland att bortse från tidiga tecken på problem i gruppen.

Alla problem som uppstår i grupper är inte möjliga att lösa. Det kan till exempel
gälla konflikter som uppstår i ett klimat som i grunden är otryggt (Boalt Boëthius,
1993). Vissa inbyggda skillnader i arbetsklimat mellan problem- och
jämförelsegrupperna förefaller ha funnits. Medan samtliga jämförelsegrupper kan
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sägas ha haft ett fungerande klimat verkar ett otryggt klimat i ett par fall ha
funnits innan i problemgrupperna innan en specifik konflikt bröt ut. I två av
problemgrupperna fanns också uppfattningen att problemen framförallt var
relaterade till enskilda deltagares svårigheter i handledningssituationen. Boalt
Boëthius (1993) menar att när ett problem är knutet till en individ är det svårt att
bearbeta det gemensamt i gruppen. Det faktum att grupperna blev tryggare med
tiden efter att någon lämnat gruppen förstärker bilden av att det i de fallen var
individuella svårigheter som bidrog till problemen.

När problem blir destruktiva riskerar gruppens arbete att hämmas (Boalt Boëthius
& Ögren, 2003; Gjems, 1997). I en studie om gruppklimatets inverkan på
handledningen visades att inga skillnader fanns i kompetensutveckling för
handledda i grupper med olika klimattyper (Ögren, Apelman och Klawitter,
2003). I denna studie framkom inte heller några signifikanta skillnader avseende
kunskapsutveckling mellan handledda i problem- och jämförelsegrupperna.
Däremot ansågs konflikter ha påverkat arbetet negativt på flera sätt i
problemgrupperna. Det upplevdes ta tid från gruppens uppgift med att reflektera
över klientarbetet, det försämrade förmågan för en enskild handledd att
tillgodogöra sig handledning och gjorde att handledningen blev fastlåst för en
annan handledd som uppfattades ha svårigheter att ta kritik. En handledd som
hade en svår privat situation och ingick i en grupp som var belastad av konflikter
fick svårt att vara tillräckligt flexibel som terapeut. I jämförelsegrupperna förekom
inga exempel på försvårande effekter av arbetsklimatet på det terapeutiska arbetet.

När det gäller uttryckandet av kritik skriver Boalt Boëthius (1993) att det bör ske
med försiktighet för att inte upplevas som konfronterande och skapa defensiva
reaktioner och motstånd, vilket verkar ha varit fallet i en av problemgrupperna.
Även Szescödy (1993) menar att en faciliterande handledarstil där man reflekterar
över misstag är att föredra framför en konfrontativ. Handledarstilens betydelse för
kunskapsutveckling och gruppklimat har betonats tidigare (Boalt Boëthius &
Ögren, 2003). I studien gavs olika exempel på hur handledaren i flera grupper
upplevdes som viktig för förändringar i det terapeutiska arbetet och för förmågan
att känna sig tillräckligt bra i terapeutrollen. Det skedde i högre grad i
jämförelsegrupperna. Handledarens förhållningssätt och lugna stil uppgavs ha en
lugnande effekt när det gällde prestationsångest hos handledda.  En accepterande
och icke-värderande attityd ansågs viktig för att avdramatisera negativa känslor
som väcktes i klientarbetet, och handledarens härbärgerande förmåga ansågs vara
viktig för den egna förmågan att orka vara hållande i den terapeutiska situationen.

Ett annat fynd som kan anses ge stöd åt tidigare slutsatser är att handledda i
grupper med PDT-inriktning i högre utsträckning uttryckte intresse för att
reflektera över gruppens process. När det gäller i vilken utsträckning man bör
arbeta med gruppens process och om det överhuvudtaget är önskvärt att fokusera
på gruppens samspel i handledningen, menar Boalt Boëthius (1993) att man bör
lyfta fram gruppens dynamik då det finns goda skäl till det. I grupper med
betydande problem finns en risk att för mycket uppmärksamhet tas från gruppens
uppgift, vilket kan sägas ha inträffat i vissa problemgrupper. Jämförelsegrupperna
har inte i samma utsträckning upptagits av händelser i gruppen, vilket kan ha
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inneburit möjligheter till ett större fokus på handledningsarbetet. Handledda i
problemgrupperna har antagligen i högre utsträckning upplevt en otrygg
handledningssituation.

När det gäller det förändringar i det terapeutiska arbetet betonades olika
bidragande faktorer från gruppen beroende på vilken teoretisk inriktning man
arbetade efter. Det har tidigare påpekats att man utifrån skilda synsätt på vad som
bör utgöra handledningens innehåll och mål betonar olika delar i handledningen
(Gordan, 1998; Laurell & Svensson, 1978; Szecsödy, 1990). I studien har
handledda som arbetade enligt PDT-inriktningen i högre utsträckning upplevt att
hjälp från handledaren och gruppen med att förstå egna reaktioner i anslutning till
det terapeutiska arbetet har ökat förmågan att se den egna rollen i terapiprocessen,
vilket har varit betydelsefullt för förändringar i det terapeutiska arbetet.

Deltagare i KBT-grupperna har i stället framhävt betydelsen av att få lära sig olika
tekniker och diskutera teoretiska aspekter av behandling. Boalt Boëthius och
Ögren (2003) påpekar att det mesta som har skrivits om handledning är baserat på
erfarenheter utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, varför mer forskning behövs
om både generella aspekter av handledning i gruppform och mer specifika effekter
av olika behandlingsinriktningar.

Avslutande kommentarer
Ännu finns relativt lite forskning om grupphandledning trots att det idag är den
mest tillämpade handledningsformen. Mer kunskap behövs om olika faktorer som
underlättar skapandet av goda förhållanden för lärande och utveckling, för att
handledningssituationen ska kunna bli givande för de inblandade. Det finns också
skäl att studera konflikters betydelse och lära mer om handledningsgruppens
inverkan på klimatet. Behovet av fortsatt forskning är stort konstaterar bland annat
Näslund (2004) och Boalt Boëthius och Ögren (2003) efter genomgångar av
forskningsläget. Näslund menar att grupphandledning kommer att utgöra ett
osäkert inslag i utbildningssammanhang så länge man inte arbetar för att empiriskt
utveckla och pröva handledningsmodeller.

Det har nämnts att problem är ett oundvikligt inslag i all handledning, och att
dessa problem ibland kan kräva särskilda åtgärder. Utifrån resultaten i denna
studie avslutas detta arbete med följande rekommendationer som har föreslagits i
litteraturen för att underlätta samspelet mellan deltagarna och göra
handledningsprocessen mer trygg (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Gjems, 1997;
Gordan, 1998; Szescödy, 1990):

- att arbeta med att skapa en positiv inlärningsallians vid handledningens början
- tidigt planera in tillfällen för utvärdering av handledningen
- tidigt diskutera handledningens mål och innehåll
- komma överens om en fungerande fördelning av den tillgängliga tiden
- aktivera deltagarna till att engagera sig i varandras terapeutiska arbete
- skydda handledningens ramar
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