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STRUKTUR OCH PROCESSER KRING HANDLEDNING 
 

Ulrika Olsson Benyamin 
 
 

Att bedriva psykoterapi under handledning är en obligatorisk delkurs 
på den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Syftet med 
denna studie var att belysa den organisatoriska strukturen och 
processerna kring handledningsmomentet vid de legitimations-
grundande psykoterapeututbildningarna i Sverige. Data från 13 
utbildningsinstitutioner samlades in via en enkät, vilka kompletterades 
med två intervjuer. Resultaten visade att både många likheter men 
också stora skillnader förekom mellan utbildningarnas utformning av 
den organisatoriska strukturen och processerna. Detta gällde såväl 
rutiner som informationsflöden och organisationens hållande funktion. 
Inga markanta skillnader framkom mellan avgiftsbelagda och 
avgiftsbefriade utbildningar. Studien visade att den organisatoriska 
strukturen och processerna har en stor inverkan på arbetet och 
inlärningen i handledningen. Hur den organisatoriska strukturen och 
processerna kan användas på ett konstruktivt sätt diskuteras. 

 
Nyckelord: struktur, process, organisatoriska ramar, handledning, lärande, potentiellt 
utrymme, kommunikation, information, rutiner, psykoterapeututbildning. 
 
 
Att bedriva psykoterapi under handledning är ett obligatoriskt moment på den 
legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. De systematiska studier som gjorts 
av psykoterapihandledning inom ramen för utbildningar fokuserar i första hand på 
relationen mellan handledare och handledd, handledningsgruppens dynamik samt 
inlärningsprocessen. Många forskare talar dock om betydelsen av att undersöka 
handledningsmomentet och lärprocessen utifrån ett vidare perspektiv, där inflytandet av 
den organisatoriska strukturen inom vilken handledningen bedrivs beaktas. Detta 
vidgade perspektiv av vad som påverkar psykoterapihandledning utgjorde 
utgångspunkten för denna studie.  
 
Förtydligande 
Begreppet organisatoriska ramar användes som övergripande term under 
datainsamlingsfasen och ansågs inrymma de regler, rutiner, policies och processer som 
inverkar på handledningsmomentet. Närmare studier av teori och tidigare forskning 
kring handledning, visade dock att det svenska begreppet organisatoriska ramar inte 
används på ett sådant sätt att de processer som ingår i denna studie inkluderas. 
Begreppet organisatorisk struktur och processer kommer därför att användas som 
samlingsnamn för att både belysa den organisatoriska struktur som omsluter 
handledningen och de processer som sker inom denna struktur. Organisatoriska ramar 
kommer att användas på samma sätt som det förekommer i litteratur och tidigare studier 
samt under resultatredovisningen då denna term användes under datainsamlingen. 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika begreppen. 
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Författarens förförståelse 
Författaren har erfarenhet av handledning på psykodynamisk grund inom ramen för 
psykologlinjen vid Stockholms universitet. Förförståelsen innefattar även en ekonomisk 
utbildning på högskolenivå. Dessa skilda erfarenheter har, var och en på sitt sätt, präglat 
den ansats som valts för denna uppsats. 
 
 

Teori och empiri 
 
Detta avsnitt är uppdelat i två underpartier: en generell del som behandlar teori och 
empiri utifrån ett allmänt organisationsperspektiv och en andra del med teori och empiri 
som är direkt kopplade till handledning. Det första avsnittet, Teori och empiri utifrån ett 
allmänt organisationsperspektiv, är indelat i tre underrubriker: Struktur och processer 
inom organisationer, Vikten av en hållande organisation och Det potentiella utrymmet. 
Det andra avsnittet, Teori och empiri utifrån ett specifikt handledningsperspektiv, är 
indelat i fem underrubriker: Den svenska legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildningen, Handledning – en introduktion, Modeller för att förstå de 
organisatoriska ramarna kring handledningsmomentet, Den organisatoriska strukturen 
och processer kring handledningsmomentet samt Vikten av en hållande organisation för 
handledning. Både teori och empiri (när sådan finns) redovisas under respektive rubrik. 
 
Teori och empiri utifrån ett allmänt organisationsperspektiv 
Det svenska ordet ”ram” syftar på de villkor som gäller för någots existens (SAOB) och 
avser ofta en begränsning av en verksamhet (Norstedt, 2003). Den engelska 
motsvarigheten ”frame” översätts med orden ”ram, organisation, system, struktur” 
(Norstedt, 1993). Det engelska ordet ligger således närmare den betydelse som 
inledningsvis gavs åt uttrycket organisatoriska ramar för detta arbete.  
 
En omfattande litteratursökning och litteraturgenomgång kring ”organisatoriska ramar” 
kunde inte påvisa att begreppet förekom i den svenska organisationsteorilitteraturen. 
Någon allmänt vedertagen definition på begreppet hittades därför inte. I litteraturen 
användes i stället begreppen ”struktur” och ”process” för att beskriva en organisations 
inre uppbyggnad och funktionssätt.  
 
Struktur och processer inom organisationer 
Den svenska termen organisationsstruktur ”... står för hur arbetet har arrangerats och 
fördelats mellan de personer som arbetar i organisationerna” (Abrahamsson & 
Andersen, 2005, sid. 60). Både arbets- och auktoritetsfördelning ingår i begreppet 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). Hatch och Cunliffe (2006) tar upp det engelska 
begreppet social structure eller, som det ibland också kallas, organizational structure: 
”In organization theory, social structure refers to relationships among people who 
assume the roles of the organization and to the organizational groups or units to which 
they belong …” (Hatch & Cunliffe, 2006, sid. 101) Den sociala strukturen beskrivs på 
liknande sätt av Moxnes (1981, 1991). Formalisering, som är en dimension av 
organisationsstrukturen, beskriver i vilken utsträckning uttalade regler, rutiner, policies 
och procedurer styr arbetet. Dessa kan t ex finnas nedskrivna i form av handböcker, 
arbets- och rollbeskrivningar eller rutiner för kvalitetskontroll. Det handlar alltså om 
vem som gör vad och hur detta arbete utförs (Abrahamsson & Andersen, 2005; Hatch & 
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Cunliffe, 2006). Formalisering innebär således att de anställdas beteende regleras 
(Mintzberg, 1983). Man kan också uttrycka det som att ramarna och rutinerna beskriver 
en organisations tydlighet eller fasthet (Granström, 2000). Syftet med formalisering är 
att styra och kontrollera arbetet (Abrahamsson & Andersen, 2005; Hatch & Cunliffe, 
2006), att reducera olikheter samt att förutsäga anställdas beteenden. En av orsakerna 
till formalisering av beteenden kan vara att organisationen behöver garantera att alla 
intressenter inom en kategori behandlas på samma sätt, vilket t ex är fallet inom 
offentliga organisationer (Mintzberg, 1983). En hög grad av formalisering bidrar till en 
känsla av opersonlighet (vilket brukar kopplas samman med byråkratiska 
organisationer) medan en avsaknad av formalisering är förknippad med flexibilitet och 
spontanitet (Hatch & Cunliffe, 2006).  
 
Inom strukturen sker olika processer. Koordinerings- och styrningsprocesser är 
nyckelaktiviteter för att skapa och upprätthålla en effektiv organisation där 
medarbetarna trivs och mår bra. Kommunikations- eller informationsprocessen ingår 
som en del i detta och är en av de viktigaste samordningsprocesserna som står till 
organisationens förfogande (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001; Bruzelius & Skärvad, 
1989; Kaufmann & Kaufmann, 1998; Williams, 1991). Den kan användas för att 
koordinera och kontrollera arbetsuppgifter och för att skapa motivation bland 
medarbetarna, t ex genom klarläggande av arbetsuppgifter. Kommunikation kan också 
fylla funktionen av att förstärka samarbetet mellan olika delar av organisationen, t ex 
mellan ledare och medarbetare samt för att ge återkoppling på arbetsprestationer 
(Kaufmann & Kaufmann, 1998). Liknande kommunikationsfunktioner tas även upp av 
Williams (1991). Han nämner också att kommunikationen fyller en viktig funktion på 
det personliga planet. Den bidrar bl a till att individuella behov tillfredsställs, den skapar 
en förståelse för andra och främjar en känsla av välbefinnande. 
 
Ångest skapas i organisationer då det finns för lite struktur (Moxnes, 1991). De fyra 
viktigaste strukturella elementen för att fördriva ångest är (enligt Moxnes) målet, 
reglerna, rollerna och arbetsro. Det krävs alltså en klar målsättning som är förankrad i 
en filosofi, ett regelverk med handläggningsgång, procedurer och styrningsprinciper, 
vilket ger en viss stabilitet i sättet att fungera inom systemet. Vidare behövs roller som 
är klart definierade och hierarkiskt ordnade samt känslomässigt stabila relationer mellan 
de enskilda deltagarna i systemet. Organisationsstrukturen kan således fungera som ett 
socialt försvar mot ångest. Blir ångesten för stark, tar den död på lärprocesser, personlig 
utveckling och förändring. Den optimala situationen är ”... en organisation som är väl 
strukturerad och samtidigt ger utrymme för ostruktur” (Moxnes, 1991, sid. 165). För att 
fungera optimalt, måste dock strukturen även anpassas till de mänskliga behoven i 
organisationen.  
 
Strukturen kan också användas för att förebygga konflikter: ”Tydliga mål, ramar, 
spelregler och befattningsbeskrivningar, dvs. struktur, är metoder för att hindra 
systemkonflikter från att slå igenom i samspelet mellan människor. Organisationens 
utformning kan alltså förebygga konflikter” (Lennér Axelson & Thylefors, 1996, sid. 
199). Även andra organisatoriska faktorer kan ha en förebyggande effekt, t ex att 
anställa lika personer. Nackdelen med detta är dock att kreativiteten sjunker då 
infallsvinklarna blir färre (Lennér Axelson & Thylefors, 1996). Ytterligare faktorer som 
kan användas för att fånga upp problem innan de leder till konflikt är t ex utvärderingar, 
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internkontroll och genom att vara öppen för negativa reaktioner (Bisno, 1988 i Lennér 
Axelson & Thylefors, 1996). Dessutom reducerar direkta kommunikationsmöjligheter i 
form av arbetsplatsmöten och möjligheten till informella möten etc., att olikheter och 
missförstånd växer till konflikter (Lennér Axelson & Thylefors, 1996).  
 
Vikten av en hållande organisation 
Studier har visat att positiva upplevelser av organisationens förmåga att stödja anställda 
genererar gynnsamma återverkningar nedåt i hierarkin. Utgångspunkten för dessa 
studier är teorin om organisatoriskt stöd, ”Organizational support theory” (Eisenberger, 
Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986). Den utgår ifrån att anställda utvecklar en 
övertygelse om i vilken omfattning företaget värderar de anställdas insatser och bryr sig 
om deras välmående. Detta görs för att kunna uppskatta företagets vilja att belöna ökad 
arbetsinsats och möta socioemotionella behov. Den engelska termen för detta är 
”Perceived Organizational Support”, (POS). POS ses också som en försäkran om att 
organisationen ställer upp och hjälper till när så behövs för att den anställde ska kunna 
utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och kunna hantera stressfulla situationer. Teorin 
bygger bland annat på normen om ömsesidighet: om en part känner sig väl behandlad 
av den andra, vill den gottgöra detta genom att på något sätt ge tillbaka det den upplever 
sig ha fått. Detta kan antingen ges till den givande parten, men det kan också ges till 
någon annan om detta indirekt gynnar den givande parten (Rhoades & Eisenberger, 
2002). Studier visar att anställda med ett högt POS i allmänhet är mer tillfredsställda 
med sitt arbete, mår bättre på arbetet och har färre symptom av typen trötthet, 
utbrändhet, oro och huvudvärk.  
 
Enligt Levinson (1965, refererad i Rhoades & Eisenberger, 2002), ses handlingar 
utförda av en representant för företaget ofta som indikationer på företagets intentioner, i 
stället för att endast ses som individens personliga motiv. På detta följer att eftersom 
arbetsledare agerar som representanter för företaget då de utvärderar och bestämmer 
underordnades prestationer, kan de underställda uppfatta att arbetsledarnas beteende 
reflekterar hur organisationen ser på dem. Resultat från en studie utförd av Rhoades 
Shanock och Eisenberger (2006), visade att det fanns ett positivt samband mellan 
ledares POS och leddas POS. Utifrån detta antar författarna att ett stödjande 
förhållningssätt gentemot underordnade åtminstone delvis kan bero på det stöd som 
överordnade får ifrån organisationen. En gynnsam relation mellan anställd och 
organisation får således positiva återverkningar nedåt i hierarkin. Detta kan t ex ta sig 
uttryck i ett gott behandlande av arbetsledare, arbetskamrater, underställda eller kunder, 
beroende på var i hierarkin den anställde själv befinner sig och vilken typ av tjänst 
personen innehar.  
 
Det potentiella utrymmet 
Det potentiella utrymmet, eller mellanområdet som Winnicott (1981) också kallade det 
för, syftar på det område som existerar mellan individens inre verklighet och den yttre 
verkligheten. Individen har möjlighet att fylla detta utrymme med kreativa aktiviteter 
som t ex skapande lek. Området utvecklas för första gången mellan spädbarnet och 
vårdaren under den utvecklingsfas då barnet börjar förstå att hon och modern är två 
olika personer. Det krävs en tillit i relationen mellan barnet och vårdaren för att detta 
utrymme ska kunna skapas och ge barnet möjlighet att lära sig leka kreativt (Winnicott, 
1981). Det potentiella utrymmet existerar även i andra sammanhang, t ex i grupper och 
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organisationer. Det handlar om ett område som präglas av osäkerhet, ett utrymme där 
man kan komma till insikt, utvecklas och känna frihet, men där det också finns en risk 
för att tankar, känslor och handlingar blir låsta (ISPSO, 2006).  
 
Utifrån bl a Winnicotts teorier om ”the good enough mother” och det potentiella 
utrymmet har Stacey (1996) utvecklat sina tankegångar kring det potentiella utrymmet. 
Det kreativa (potentiella) utrymmet för en grupp finns i övergången mellan stabilitet 
och instabilitet. Stabiliteten utgörs av rigida roller och rutiner samt defensiva 
inlärningsscheman medan instabiliteten består av omedvetna grupprocesser, beteenden 
kopplade till olika grundantaganden samt psykotiska fantasier. En grupp som vill vistas 
i det kreativa utrymmet, ett område som således befinner sig på gränsen till kaos, måste 
kunna härbärgera ångest. Det handlar alltså inte om att avlägsna ångesten. Likaså 
behöver gruppmedlemmarna känna tillit till varandra. Det kreativa området i sig är dock 
utrustat med en inre ångestbehållare i form av utformningen av och kvaliteten på 
gruppens organisering av ledarskaps- och anhängarroll samt den externa, ”good 
enough” hållande omgivningen. Denna utgörs av den organisation som gruppen är en 
del av. Den hållande omgivningen i sin tur präglas av tillit och ett stabilt, välgrundat 
system som bl a består av en tydlig hierarkisk struktur. På samma sätt som gruppen 
behöver en extern, hållande omgivning, behöver även organisationen detta för att kunna 
tygla den ångest som finns inom organisationen. Detta stöd bör tillhandahållas av den 
bransch eller det samhälle som organisationen tillhör (Stacey, 1996).  
 
Det potentiella utrymmet kan användas vid reflektioner kring organisationer för att 
undersöka hur ett utrymme för reflektion och kreativt lekande skapas. Ett sådant 
utrymme har en hållande förmåga samtidigt som det kan hantera aggressivitet och 
ångest som är kopplade till förändringsprocesser (ISPSO, 2006). 
 
Teori och empiri utifrån ett specifikt handledningsperspektiv 
 
För att ta del av tidigare litteratur och forskning om struktur och processer kring 
handledning, genomfördes en omfattande litteratursökning i augusti 2006 i databaserna 
Business Source Premier, Ebrary, EconLit, ISI, Libris, Medline, PsycINFO och 
Substansen (SUB). Sökningar genomfördes bl a med olika kombinationer av orden 
administrat*, advi*, aspect*, characteristic*, coordinat*, couns*, environment*, factor*, 
formalis*, frame*, function*, group, institution*, mentor*, organi*, platform*, 
procedur*, process*, psycho*, routin*, rule*, setting*, standard*, supervi*, support, 
structur*, system och tutor*. I april 2007 utfördes en kompletterande litteratursökning i 
databaserna EconLit, PsycINFO, PubMed och ScienceDirect Elsevier. Olika sökningar 
med kombinationer av orden administrat*, agenc*, learning, organi*, psycho*, 
supervision och support genomfördes. Ett trettiotal artiklar och böcker med relevans för 
denna uppsats påträffades. 
 
Den svenska legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen 
Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i Sverige är en treårig 
utbildning på halvfart om 90 högskolepoäng. Både teoretiska och praktiska inslag ingår 
som t ex att bedriva psykoterapi med klienter under handledning. Handledningen syftar 
bl a till att underlätta inlärningen och integrationen av de praktiska och teoretiska 
kunskaperna.  
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För att antas till utbildningen krävs avlagd psykologexamen, läkarexamen med 
specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller 
annan motsvarande examen. För de två sistnämnda examina krävs även att de 
studerande har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning. Dessutom ska de 
studerande ha minst två års erfarenhet av kliniskt arbete. 
 
Utbildningen kontrolleras av Högskoleverket och regleras av Högskoleförordningen, 
där bl a examensordningen ingår (Högskoleförordningen, 1993). En ny examensordning 
börjar gälla 2007-07-01 (mail av Iréne Häggström, Högskoleverket, 2007-03-27). 
Därutöver finns ett antal kriterier angivna som varje utbildning bör följa för att uppfylla 
kvalitetskraven. Dessa är indelade i nio olika områden: 1) Behörighet och antagning, 
2) Utbildningens inriktning, organisation och omfattning, 3) Lärarkompetens och 
kompetensutveckling, 4) Stabilitet och långsiktighet i verksamheten, 5) Utvärdering och 
kvalitetssäkring, 6) Forskningsanknytning och samarbete med andra organisationer, 
7) Internationalisering, 8) Studerandemedverkan samt 9) Infrastruktur. En utbildning 
som inte uppfyller dessa kriterier kan antingen påläggas att vidta åtgärder eller fråntas 
sin examensrätt (Högskoleverket, 1999). 
 
Vid en utvärdering av psykoterapeututbildningar 1999-2000, blev handledningen ”... 
utslagsgivande vid bedömningen. De sakkunniga anser att den utgör själva 
kärnverksamheten och att den i sin tur avgör hur den teoretiska kunskapen kan 
förankras i den kliniska tillämpningen” (Högskoleverket, 1999, sid. 10). I maj 2007 
utkom en ny rapport där en utvärdering av samtliga psykoterapeututbildningar 
presenterades. 
 
Handledning – en introduktion 
Handledning definieras som ”... en pedagogisk metod, där en inom ett yrkesområde mer 
kunnig och erfaren person utbildar eller fortbildar en inom detta område mindre kunnig 
och erfaren person” (Gordan, 1998, sid. 15). Utbildningshandledning präglas av en 
dubbel målsättning: dels att bistå den studerande i dennas professionella utveckling, 
dels att säkra kvaliteten på klientarbetet (Rønnestad & Reichelt, 1999). Till detta kan 
läggas att en av utbildningsinstitutionens prioriteringar med stor sannolikhet är att så 
många studerande som möjligt ska slutföra utbildningen (Scaife & Walsh, 2001).  
 
Olika metoder för handledning har olika fokus. Den patient- eller problemfokuserade 
metoden präglas av ett pedagogiskt synsätt där den studerande lär genom att imitera och 
identifiera sig med handledaren. Klientens behov är i centrum och först i andra hand 
kommer den studerandes behov och reaktioner. ”Den intellektuella förståelsen och 
kopplingen av erfarenhetsmaterialet till genomgångna teorier betonas” 
(Gordan, 1998, sid. 21). En annan metod är den relations- eller processfokuserade 
metoden som betonar terapeutens roll i det terapeutiska arbetet. En viktig uppgift för 
handledaren blir därför att härbärgera de emotionella reaktioner som väcks hos den 
handledda i samband med klientarbetet. Detta anses vara en förutsättning för att den 
studerande ska kunna integrera kunskaperna och använda sig av dem i det terapeutiska 
arbetet. Metoden utgår ifrån att de studerande besitter en potentiell psykoterapeutisk 
förmåga, vilken handledningen syftar till att utveckla ”... genom att erbjuda optimala 
förutsättningar för inlärning samt personlig och professionell utveckling” 
(Gordan, 1998, sid. 21).  



 

 

10 

 

Enligt Szecsödy (1993) är handledningens primära uppgift ”... att skapa en miljö i 
vilken kapaciteten att lära kan utvecklas” (Szecsödy, 1993, sid. 99). Handlednings-
situationen är dock motsägelsefull för den studerande. Samtidigt som hon vill lära och 
utvecklas, upplever hon en rädsla för det okända och tenderar att dröja kvar vid det 
bekanta och inte förändras (Szecsödy, 2003). Moxnes (1991) framhåller att personligt 
lärande och växande är förknippat med ångest. En viss mängd ångest och hot i 
situationen befrämjar inlärningen, men blir situationen alltför hotande, har vi en tendens 
att fly undan eller göra motstånd och då hämmas inlärningen (Moxnes, 1981). Det 
handlar dock inte om att finna sätt att avlägsna ångesten på utan att upptäcka hur man 
kan använda sig av den. ”Ångest är energi och därför en resurs” (Moxnes, 1991, sid. 
165-166). Vi behöver ångesten för att handla, men vi behöver också en bas att handla 
ifrån. Denna bas är trygghet (Moxnes, 1991). Handledaren kan inte tvinga den 
studerande att lära, men ansvarar för att handledningsprocessen sker på ett sådant sätt att 
inlärningen underlättas (Scaife, 2001a; Szecsödy, 2003).  
 
Pedder (1986) tar upp att likheter mellan handledning och psykoterapi, i form av en 
bestämd plats och tid, för tankarna till Winnicotts uttryck om det potentiella 
lekutrymmet. Han undrar därför om det inte går att skriva om ett av Winnicotts uttryck 
gällande psykoterapi för att beskriva det utrymme som existerar mellan handledare och 
handledd i handledningssituationen: ”... supervision takes place in the overlap of two 
areas of playing, that of the therapist and that of the supervisor” (Pedder, 1986, sid. 3). 
 
Modeller för att förstå de organisatoriska ramarna kring handledningsmomentet 
Den första modellen syftar till att underlätta förståelsen av vad som händer i 
handledningsgruppen genom att undersöka skeendet ur tre olika perspektiv (Boalt 
Boëthius, 1993). Dessa är ”(a) kärninnehållet eller handledningens objekt, (b) samspelet 
grupp-deltagarna emellan och i förhållande till handledaren samt (c) den organisatoriska 
ramen” (Boalt Boëthius & Ögren, 2003, sid. 57). Det första perspektivet handlar alltså 
om det klientmaterial som presenteras under handledningen och hur grupp-
medlemmarna reagerar på detta. Materialet kan aktivera impulser, tankar, känslor och 
handlingar både på ett medvetet och på ett omedvetet plan. Det presenterade materialet 
och reaktionerna det väcker inom gruppen är två viktiga beståndsdelar i det arbetsklimat 
som utvecklas. Det andra perspektivet, som utgår ifrån hur gruppdeltagarna interagerar 
med varandra och med handledaren, kan t ex studeras utifrån hur handledningstiden 
fördelas mellan medlemmarna. Gruppdynamiken visar sig också genom de överförings- 
och motöverföringsreaktioner som väcks inom gruppen. Det händer t ex att 
handledningssituationen väcker till liv tidiga syskonrelationer och överförings-
reaktionen kan då uttrycka sig i form av en syskonöverföring. Det tredje perspektivet 
avser förhållanden som rör gruppens och den bakomliggande organisationens struktur. 
Hit räknas t ex inom vilken övergripande organisatorisk ram handledningen sker. Om 
det handlar om en utbildningshandledning är således utbildningens upplägg av 
betydelse och vid en verksamhetshandledning är verksamhetens utformning av vikt. 
Andra faktorer som rör organisationens ram är ”... handledningens mål eller syfte, 
gruppens sammansättning och storlek, ledningsförhållanden, hur ofta och hur länge 
gruppen träffas, ekonomiska villkor, fysisk miljö etc.” (Boalt Boëthius, 1993, sid. 172). 
Att olika handledningsgrupper inom ramen för en utbildning påverkar varandra är ett 
exempel på hur de organisatoriska förhållandena inverkar på gruppens arbete. 
Gruppdeltagare, handledare och kursledning jämför naturligtvis grupperna med 
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varandra i olika avseenden. Om man betraktar handledningsgruppen utifrån ett 
systemteoretiskt synsätt, ses den lilla gruppen som en del i ett större system, nämligen 
organisationen som helhet. Sett utifrån detta perspektiv är det ”... uppenbart att arbetet i 
en grupp alltid måste vara mer eller mindre påverkat av vad som sker i de andra 
parallella grupperna” (Boalt Boëthius, 1993, sid. 181). Denna typ av organisatorisk 
påverkan kan få en positiv effekt om utrymme ges för återkommande diskussions-
tillfällen där handledarna och gruppdeltagarna både gemensamt och var för sig kan 
utbyta information, erfarenheter och förslag. På så sätt minskar också risken att 
tillskriva andra eller projicera tankar, känslor, handlingar och impulser som den egna 
gruppen inte klarar av att härbärgera (Boalt Boëthius, 1993). Studier som bygger på den 
ovan beskrivna modellen har hittills berört de två första perspektiven. Endast indirekt 
har den organisatoriska ramen belysts. 
 
Den kliniska romben skapades av Ekstein och Wallerstein (1977) för att beskriva 
förhållandena mellan administratör, handledare, terapeut och klient. Administratören 
(momentansvarig för handledningsmomentet) är den person som från institutionens sida 
är ansvarig för handledningen och som kan tänkas identifiera de organisatoriska 
ramarna. De organisatoriska ramarna bildar den hållande struktur inom vilken hand-
ledningen sker, på samma sätt som den psykoterapeutiska relationen sker inom de 
terapeutiska ramarna. Administratörens roll innebär att skydda både handledare, 
terapeut och patient. Hon svarar således för ”... att miljön garanterar ett maximum av 
trygghet för [...] att bli frisk, att ge behandling medan man förvärvar ett kunnande och 
att lära ut ett kunnande medan man övervakar det kliniska arbetet” (Ekstein & 
Wallerstein, 1977, sid. 34). Det är viktigt att administratören håller samma distans till 
handledare, terapeut och patient och inte överidentifierar sig med någon av dem. En 
övervikt åt något håll skulle innebära ett mindre gott skydd för övriga parter. En pålitlig, 
fast och smidig administration som håller samma distans till alla parter i romben, 
hjälper dessutom till att skapa ett klimat i handledningen som främjar kreativitet och 
som möjliggör för handledaren att ge sitt bästa under så optimala förhållanden som 
möjligt. Handledaren kan endast göra detta om hon stöds av en förstående 
administration och har möjlighet att använda sig effektivt av organisationens struktur. 
Detta leder i sin tur till entusiastiska och mottagliga studerande och patienter som kan 
maximera nyttan av terapiprocessen och minimera besvären.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att även administratören verkar inom vissa ramar. Hon 
måste t ex anpassa handledningsmomentet till personalens och de studerandes 
kunskaper och bakgrund samt till ”... typen av patienter och vilket behandlingsprogram 
det större samhället tolererar och ger sitt stöd” (Ekstein & Wallerstein, 1977, sid. 44).  
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Figur 1. Den kliniska romben. Ekstein & Wallerstein, 1977, sid. 19. 
 
Den utvidgade kliniska romben är baserad på den kliniska romben och skapades av 
Szecsödy (1990) för att ytterligare klargöra den komplexitet som präglar kontakten 
mellan handledare och studerande. Dimensioner som t ex ledarskapet på den institution 
där handledningen bedrivs, övrig personal, klientens familj och samhället har integrerats 
i modellen. Ännu en dimension är organisationens primära och sekundära uppgifter. 
Organisationens olika uppdrag kan vara kompletterande, konflikterande, explicita eller 
implicita. Ledningens uppgift är att tydliggöra uppgifterna och fördela resurser mellan 
dem så att de kan genomföras. Målen, värderingarna och uppgifternas inbördes 
förhållande måste vara tydliga för att individen ska veta vilka uppgifter hon ska utföra 
samt för att kompetensen och arbetets kvalitet ska kunna utvärderas.  
 
Författaren lyfter också fram att handledningen är en del av den organisation som den 
bedrivs inom och påverkas av denna organisation, liksom organisationen påverkas av 
handledningen. Handledningsaktiviteten kan t ex dras ned på grund av ekonomiska 
motiv, vilket kan uppfattas som ett problem i handledningen och skapa en känsla av 
fara. Ytterligare ett exempel är att konflikter bland handledare på utbildnings-
institutioner kan få till följd att studerande lämnar utbildningen eller att klienter överger 
behandlingen (Szecsödy, 1990).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. The extended clinical rhombus, Szecsödy, 1990, sid. 10. 
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Den organisatoriska strukturen och processer kring handledningsmomentet 
Den organisatoriska ramens stora betydelse för det arbete som sker i handledningen har 
framhållits i litteraturen (Bernhard, 2005; Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Ekstein & 
Wallerstein, 1977; Gordan, 1998; Näslund, 2004; Ögren, Boalt Boëthius & Sundin, 
2005). Utveckling, förändring och lärande i handledningssituationen främjas av en 
stabil och välfungerande organisatorisk struktur. Exempel på ramar och riktlinjer av 
betydelse är hur sammansättning av handledningsgrupper sker, på vilket sätt handledare 
och studerande informeras och görs delaktiga i utbildningens mål, ramar och rutiner 
samt vilka riktlinjer institutionen har för eventuella konflikter och svårigheter som kan 
uppkomma (Ögren, Boalt Boëthius & Sundin, 2005). Andra ramfaktorer som spelar in 
är den ekonomiska ramen, frekvens av och längd på handledningen, den fysiska och 
geografiska miljön, hur stabil denna miljö är samt utvärderingar av handledningsarbetet 
och den enskilda studerande. Även faktorer som val av handledare och handledarens 
ansvar i förhållande till de studerande och utbildningsorganisationen är centrala (Boalt 
Boëthius & Ögren, 2003). I stället för ramar talar Tveiten (2003) om att handledningen 
bör struktureras. Detta innebär att normer, ramar och regler som underlättar att 
handledningens mål uppnås definieras. Strukturen, som bör vara känd av grupp-
deltagarna, kan dessutom bidra till att skapa trygghet i gruppen. Betydelsen av att både 
stabilitet och ett utrymme för flexibilitet samexisterar betonas av Ekstein och 
Wallerstein (1977).  
 
Vikten av att upprätta ett kontrakt mellan de parter som är involverade i handledningen 
betonas av Scaife (2001b). Kontraktet måste ge akt på krav från alla berörda parter, t ex 
från utbildningsorganisationen, handledaren, den studerande och klienten. Hur många 
klientfall som ska tas upp i handledningen är ett exempel på krav från utbildnings-
institutionens sida. Det är också av betydelse att de olika parternas önskemål och 
förväntningar klart uttrycks. Om dessa endast är implicita, finns det risk för att 
missförstånd uppstår, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på relationen mellan 
parterna. Det kan också vara bra att redan under kontrakteringsfasen beröra, men inte 
fördjupa sig i, hur problem som eventuellt uppstår under handledningsperioden kommer 
att hanteras. Kontraktet tjänar också till att identifiera vilket ansvar de olika parterna har 
i förhållande till varandra (Scaife, 2001b). Berant, Saroff, Reicher-Atir och Zim (2005), 
vilka har studerat handledning vid personlighetsbedömningar, lyfter fram att 
institutionens policies ofta genomsyrar och påverkar det diagnostiska arbetet, t ex 
genom att den styrande ideologin avgör vilken typ av behandling som klienten erbjuds. 
Handledare och handledda måste således anpassa sitt arbete så att det överensstämmer 
med organisationens policies och procedurer. 
 
Rollfördelning har också en stor inverkan på handledningen. Vad gäller rollen som 
handledare är det upp till utbildningsinstitutionen att informera handledaren om vad 
som förväntas i denna roll (Scaife, 2001a). Morrison (1993, refererad i Hughes & 
Pengelly, 1997) föreslår att handledarens ansvarsområden finns nedtecknade i 
arbetsbeskrivningar. En tydlighet med arbetspolicies och tillgång till relevanta 
professionella råd, kan i stor utsträckning minska ångest och underlätta ett arbetsfokus 
(Hughes & Pengelly, 1997). Det är också av vikt att lyfta fram svårigheten med att 
besitta dubbla roller, t ex att både ha en ledarposition och vara handledare. Detta kan 
medföra en känsla av otrygghet hos den studerande och resultera i att hon inte vill visa 
upp sin osäkerhet i handledningen (Reichelt & Rønnestad, 1999; Tveiten, 2003). 
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Dubbelrollen bör tas upp redan i början av handledningen (Reichelt & Rønnestad, 
1999), men det bästa är antagligen att dubbla roller inte förekommer (Tveiten, 2003). 
Handledarna själva tycker att det är en komplikation att vara ansvarig för 
examinationen. Detta framkom i en intervjustudie som bl a belyste handledarnas syn på 
de organisatoriska ramarna kring handledning (Bernhard, 2005). 
 
Kriterier för grupp- och parsammansättningar är ytterligare en aspekt som är av stor 
betydelse för arbetet i handledningen. För att skapa balans i gruppen är det av vikt att de 
studerande har ungefär samma teoretiska nivå och ungefär lika stor terapeutisk 
erfarenhet. Det är också en fördel om de studerande och handledaren inte har eller har 
haft nära relationer till varandra. I övrigt ses ett visst mått av olikhet mellan 
gruppmedlemmarna som en tillgång, t ex vad gäller bakgrund, tidigare erfarenheter och 
ålder (Gordan, 1998). En jämn könsfördelning är också att föredra. Detta framkom i en 
studie av handledningsgrupper inom ramen för psykoterapiutbildningar. Studien visade 
att grupper om fyra studerande med två män och två kvinnor, upplevde mer tillit och 
acceptans än grupper om fyra kvinnliga studerande (Boalt Boëthius, Sundin & Ögren, 
2006). Det är också önskvärt att varje studerande får möjlighet att handledas av såväl en 
man som en kvinna (Gordan, 1998).  
 
Information till de studerande är ett sätt att förbereda dem inför handledningen och 
minska risken för svårigheter. Detta kan t ex gälla information om de olika faserna i 
utvecklingen av kliniska färdigheter och en professionell identitet, liksom om de 
svårigheter som kan uppstå i relation till handledaren. Det är också av vikt att den 
studerande blir informerad om de olika mål och roller som styr utbildnings-
organisationen och klinikverksamheten då dessa i vissa fall kan stå i motsättning till 
varandra (Dodds, 1986).  
 
Konflikthantering utgör en viktig rutin då det är normalt att allvarliga konflikter sker i 
ett par handledningskonstellationer varje år, vilket tas upp av Gordan (1998). Han utgår 
ifrån Ericastiftelsens 24 elever under psykoterapiutbildning. Konflikterna kan få 
destruktiva följder för både studerande och handledare och därför är det av stor vikt att 
utbildningsinstitutionen ” ... erbjuder en genomtänkt strategi, en beredskap för 
förhållningssätt vid kriser och konflikter” (Gordan, 1998, sid. 181). Detta har även 
bekräftats vid intervjuer med handledare (Bernhard, 2005). Vid problemsituationer är 
det angeläget att handledare och studerande får möjlighet att diskutera sina upplevelser. 
Kursledningen skulle i detta sammanhang kunna fungera som en resurs och moderator 
för att underlätta förståelsen av den uppkomna situationen (Boalt Boëthius & Ögren, 
2003). Det är också en fördel om handledare och handledda från början vet vem de ska 
kontakta om det uppstår missnöje eller oenighet kring handledningen (Hughes & 
Pengelly, 1997). Gordan (1998) lyfter även fram regelbundna evalueringssamtal som 
den kanske mest effektiva åtgärden för att förhindra att allvarliga kriser utvecklas i 
handledningssituationen.  
 
Evalueringar bör omfatta ett samarbete mellan lärarna och de studerande och bör 
behandla de kriterier som ligger till grund för bedömningen. Både handledningens 
innehåll och samspelet i gruppen bör fortlöpande evalueras för att säkra målet med 
handledningen (Tveiten, 2003). En planerad genomgång av handledningen ett par 
gånger om året, oavsett om bedömningar ska göras eller inte, hjälper till att fokusera på 
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erfarenheten av själva handledningen och dess effektivitet (Hughes & Pengelly, 1997). 
Återkoppling är centralt för att lärande ska ske och kan minska känslan av osäkerhet 
(Kaufmann & Kaufmann, 1998). Dessutom är ofta de traditionella utvärderingar som 
handledaren gör av den studerandes arbete det enda mått man har på en handlednings 
effektivitet och utfall (Boalt Boëthius & Ögren, 2003).  
 
Rutiner och processer vid underkännande har belysts i litteraturen. Att organisationen 
har extra stor betydelse vid risk för underkännande på det handledda momentet 
framkom i den ovan nämnda studien av Bernhard. En tydlighet kring ramar, mål och 
kriterier framhölls (Bernhard, 2005). Redan från handledningens start måste därför både 
handledare och studerande veta utifrån vilka kriterier den studerandes arbete kommer att 
bedömas (Scaife, 2001d).  
 
Vid en intervjustudie med handledare som hade underkänt en studerandes kliniska 
arbete, tydde resultaten på att såväl den studerande som handledaren och utbildnings-
institutionen påverkades av den skuld, skam och ängslan som då uppstod. Författaren 
menar att det är ”... väsentligt att utbildningsinstitutionen skapar en struktur som kan 
erbjuda stöd åt handledaren, kandidaten och andra på institutionen” (Samec, 1999, sid. 
12). Det bör också finnas en möjlighet för den studerande att överklaga handledarens 
bedömning till administrationen (Samec, 1999). Även Scaife (2001c) tar upp att den 
studerande måste ha möjlighet att överklaga samt att handledarens evaluering ska vara 
rättvis och skälig. För att kunna garantera rättvisa och klargöra att svårigheterna inte 
beror på en besvärlig handledningsrelation, kan det vara klokt att flera personer eller en 
kommitté deltar i processen. Liknande synpunkter framfördes i Bernhards studie 
(Bernhard, 2005). 
 
Nästan hälften av de studerande som blev underkända uppgav att de inte kände till att de 
hade svårigheter, trots att handledarna ansåg att de hade varit tydliga i att framföra detta, 
i vissa fall även skriftligt (Samec, 1999). Liknande resultat framkom i Bernhards studie, 
där handledarna uppgav att det var vanligt att de studerande inte fullt ut förstod varför 
de blev underkända, vilket tolkades som ett tecken på svårigheternas omfattning 
(Bernhard, 2005). För att den studerande ska kunna bearbeta informationen måste 
handledare och utbildningsinstitution vara tydliga och noga med att informationen tas 
emot och förstås av den studerande. Flera samtal bör hållas för att följa upp 
utvärderingen, vilket minskar risken för att bristerna förnekas och ökar möjligheten att 
bearbeta dem (Samec, 1999). Det är också av stor betydelse att handledaren identifierar 
brister så tidigt som möjligt så att den studerande delges vilka de är och ges möjlighet 
att ta itu med dem. Ordet ”underkännande” bör användas för att öka tydligheten (Scaife, 
2001c). Samecs studie visade att handledare kunde ha svårt för att uttrycka den 
studerandes brister. ”Man kan undra om handledarnas ängslan att göra en kandidat illa 
och utbildningsinstitutioners svårighet att handskas med situationen gör att fler 
kandidater som borde ha underkänts får passera utbildningen” (Samec, 1999, sid. 12). 
Ett underkännande kan av handledaren upplevas ha så djupgående konsekvenser för den 
studerandes efterföljande karriär att det blir outhärdligt att ens överväga det. Det är ett 
svårt beslut att fatta samtidigt som det är viktigt att ämnet inte undviks (Scaife, 2001b). 
Ett underkännande är ofta en traumatisk och krisartad erfarenhet för de inblandade 
parterna (Bernhard 2005; Boalt Boëthius & Ögren, 2003). Bernhard fann i sin studie att 
flera handledare upplevde att ett underkännande var bland det svåraste med själva 
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handledaryrket, samtidigt som vikten av att ta sitt ansvar och inte godkänna någon som 
inte uppfyller målen framhölls.  
 
Vikten av en hållande organisation för handledning 
Utbildningsorganisationer måste erbjuda en hållande funktion för den ångest som kan 
genereras i samband med det kliniska arbetet (Bernhard, 2005). För att handledaren ska 
kunna underlätta gruppens egen hållande funktion, behöver hon själv ha tillgång till ett 
hållande utanför gruppen (Hughes & Pengelly, 1997; Nitsun, 1996). Att handledaren 
har möjlighet till spegling och stöd från handledarkollegium och kursledning är därför 
av stor betydelse (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). Stödet kan också ske i form av 
handledning på handledning (Nitsun, 1996). Handledaren behöver alltså en 
professionell och förtroendefull relation som erbjuder detta hållande. Dessutom känner 
de studerande sig mer hållna om de känner att handledaren tar hand om sig själv och att 
hon i sin tur är hållen (Brown & Bourne, 1996, refererad i Hughes & Pengelly, 1997). 
 
I en studie som undersökte hur psykoterapistuderande upplevde lärande i grupp, 
betonades vikten av att lärandet sker i en trygg miljö där det finns möjlighet att ta risker. 
En sådan miljö underlättar för gruppmedlemmarna att upptäcka blockeringar, både inom 
sig själva och i relationen till andra, som hindrar möjligheterna till arbete, lek och 
kreativitet. Resultaten underströk även vikten av en kursledning som håller gränserna 
och som erbjuder ett hållande, trygghet och värme (Bacha, 2005).  
 
Ingen tidigare forskning kring rollen som momentansvarig för handledningsmomentet 
hittades under litteraturgenomgången. Däremot påträffades en studie där kursledaren för 
en psykoterapiutbildning var i fokus (Boalt Boëthius & Cleve, 1999). Ansvaret för 
handledningsmomentet ingick som en del i arbetsuppgifterna. Studien syftade till att 
belysa innebörden av att vara kursansvarig för en flerårig utbildning där integrering av 
känslomässigt och kognitivt lärande utgjorde själva grunden. Data om kursledarens 
funktion och betydelse för gruppen samlades in från kursdeltagarna via en enkät. En 
mycket viktig funktion som lyftes fram i samtliga svar var det psykologiska hållande 
som kursledaren erbjöd. Studien i sin helhet belyste även vikten av en hållande struktur 
för att alla som berördes av utbildningen skulle känna att ramarna höll och att det fanns 
utrymme för att utvecklas.  
 
 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen var att belysa den organisatoriska strukturen och processerna 
kring handledningsmomentet vid de legitimationsgrundande psykoterapeut-
utbildningarna i Sverige.  
 
Frågeställningar 
Hur beskriver momentansvariga: 

• Rutinerna kring handledningsmomentet? 
• Informationsflödet i samband med handledningsmomentet? 
• Utbildningsorganisationens hållande funktion? 
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Metod 
 
Design 
Undersökningen var huvudsakligen ämnad att vara deskriptiv till sin karaktär och 
ambitionen var därför att utföra en totalundersökning, dvs. att samtliga utbildnings-
institutioner deltog i studien (Patel & Tebelius, 1987). Då utbildningsorganisationerna 
är geografiskt spridda över en större del av Sverige hade det både tidsmässigt och 
ekonomiskt varit svårt att utföra intervjuer på alla institutioner inom ramen för en 20-
poängsuppsats. Att endast samla in information från några av utbildningarna skulle å 
andra sidan ha kunnat medföra att viktig information uteblev. Valet föll därför på att 
samla in data via en enkät till ansvariga för handledningsmomentet.  
 
Semistrukturerade intervjuer med två momentansvariga planerades till våren 2007. 
Intervjuerna syftade till att komplettera och fördjupa förståelsen av de data som då 
skulle ha inkommit via enkäten. De syftade också till att lyfta fram momentansvarigas 
personliga erfarenhet av och syn på den organisatoriska strukturen och processerna. 
 
De kontaktade utbildningsinstitutionerna 
Arton av Sveriges 19 legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar kontaktades för 
information om vem eller vilka som var ansvariga för handledningsmomentet. 
Undantaget var Stockholms universitet där utbildningen startade hösten 2006 och därför 
ansågs vara för ny för att ingå i studien. Ytterligare en utbildningsinstitution sållades 
bort under informationsinsamlingsfasen eftersom ingen utbildning hade hållits där på tio 
år. Den person som då var ansvarig ansåg att det hade gått för lång tid för att hon skulle 
kunna svara på frågor om de då rådande förhållandena.  
 
På de 17 återstående utbildningsorganisationerna pågick under hösten 2006 en till fyra 
olika utbildningsinriktningar för att bli psykoterapeut t ex inom barn- och ungdoms-, 
existentiell, familje-, gruppanalytisk, kognitiv, kognitiv-beteende-, psykoanalytisk och 
psykodynamisk terapi. Både avgiftsbelagda, dvs. privatfinansierade utbildningar och 
avgiftsbefriade, dvs. finansierade utbildningar kunde förekomma vid samma institution. 
En eller flera personer var ansvariga för handledningen på varje inriktning och någon 
enstaka person var ansvarig för handledningsmomentet på mer än en inriktning. Således 
identifierades en till fyra personer per utbildningsorganisation som ansvarig för 
handledningsmomentet. Ibland kunde det röra sig om personer som var ansvariga för 
samma psykoterapiinriktning, men för olika terminsgrupper.  
 
Det framkom under denna informationsinsamling, att det organisatoriska upplägget 
kring handledningsmomentet såg olika ut på utbildningarna. Vid vissa institutioner 
ansvarade en kursansvarig för hela psykoterapeututbildningen under de tre åren den 
pågick. I detta uppdrag ingick då även handledningsmomentansvaret. Vid andra 
institutioner var den handledningsmomentansvariga endast ansvarig för detta moment. 
Ytterligare en organisationsvariant var att en handledarkommitté eller handledargrupp 
ansvarade för handledningen.  
 
Budgeten för handledningen uppgavs vara mellan 0-90 000 kronor per studerande. På 
många institutioner ingick handledningen som en del utav kurspaketet och ingen extra 
handledningsavgift togs ut av de studerande. De organisationer som uppgav ringa 
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kostnader för handledningen hade en konstruktion där de studerande bidrog med klient-
arbete mot att erfarna kliniker bidrog med handledning. Det förekom också på vissa 
institutioner att den studerande betalade handledararvode. 
 
Undersökningsdeltagare 
Sammanlagt uppgavs 37 personer vara ansvariga för handledningsmomentet vid de 
17 utbildningsorganisationer som kontaktades under hösten 2006. Av dessa var 25 
kvinnor och 12 män. Arton av dessa personer, tio kvinnor och åtta män, från 13 olika 
utbildningsorganisationer, besvarade enkäten. Det inkom ett till tre svar per institution, 
ibland från olika inriktningar. Respondenterna var mellan 49 och 65 år, med en 
medelålder på ca 60 år. I stort sett alla uppgav att de själva var utbildade 
psykoterapeuter eller psykoanalytiker och den genomsnittliga erfarenheten som 
handledarmomentansvarig var sju år, dock med stora skillnader (1-18 års erfarenhet). 
Hälften av respondenterna arbetade på utbildningar där de studerande eller 
arbetsgivaren betalade för utbildningen.  
 
Deltagarurvalet för de två intervjuerna skedde genom att svaren på de avkodade 
enkäterna för de frågor som undersökte om någon handledare hade valt att sluta, om 
institutionen hade sagt upp någon handledare, om någon studerande hade valt att 
avbryta handledningen eller hade bytt handledningsgrupp på grund av konflikter och om 
institutionen hade underkänt någon studerande granskades (frågorna 53, 54, 56, 57 och 
59, bilaga 1). Frågorna gällde de senaste fem åren. Det bedömdes vara extra intressant 
att intervjua personer som hade erfarenhet av situationer som ställde specifika krav på 
organisationen. Även geografisk närhet beaktades.  
 
Material och apparatur 
Under augusti-september 2006 fördes flera samtal med en referensgrupp. Gruppen 
bestod av uppsatshandledaren samt ytterligare en person. Båda personerna hade stor 
erfarenhet av att arbeta som momentansvariga för handledning och som handledare på 
legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Samtalen resulterade i en enkät med 
ett 50-tal frågor, som testades på referensgruppen. Testningen ledde till att frågor ströks, 
lades till samt omformulerades. Den slutliga enkätversionen (bilaga 1) bestod utav elva 
olika områden (antalet områden överensstämmer inte med antal rubriker i enkäten): 
1) Allmänna frågor kring utbildningsorganisationen, 2) Data gällande den 
handledarmomentansvariga och information om dennas roll, 3) Kontaktpersoner för 
handledare, studerande och klienter, 4) Ansvarsfördelning gällande examination och 
behandlingsansvar, 5) Hur grupp- och parsammansättningarna för handledning sker, 
6) Kriterier för att välja handledare och om handledaren kan ha flera roller, 
7) Information kring handledningsmomentet, 8) Kommunikation mellan 
handledarmomentansvarig och handledare, 9) Stöd för handledarmomentansvarig, 
handledare och studerande under handledningsperioden, 10) Rutiner och 
kvalitetssäkring samt 11) Förändring av de organisatoriska ramarna. Enkäten var 
utformad för att kunna besvaras direkt via datorn, alternativt skrivas ut och besvaras på 
separat papper. Uppskattad tid för besvarandet beräknades till 30-45 minuter. 
 
Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide med åtta olika områden (bilaga 2) som 
följde eller vidgade de områden som hade behandlats i enkäten: 1) De organisatoriska 
ramarnas inverkan på handledningen, 2) Att skapa Winnicotts ”potential space”, 3) Stöd 
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för momentansvarig, handledare och studerande, 4) Rutiner kring handlednings-
momentet, 5) Information och kommunikation, 6) Om handledarna har flera roller, 
7) Eventuella erfarenheter från andra utbildningsinstitutioner och 8) Goda råd till andra. 
Intervjuerna uppskattades ta en timme och inspelningsapparaturen bestod utav en mp3-
spelare. 
 
Procedur 
I november kontaktades undersökningsdeltagarna via mail (bilaga 3) där de 
informerades om studien. Bifogad var enkäten (bilaga 1) och ett introduktionsbrev 
(bilaga 4) där det framgick att deltagande var frivilligt och att all information skulle 
avidentifieras och bearbetas på gruppnivå.  
 
Cirka tre veckor efter enkätutskicket sändes en mailpåminnelse ut. Denna följdes av 
ännu en påminnelse via post i början av december. I denna försändelse ingick 
introduktionsbrevet och enkäten. Dokumenten hade modifierats en aning för att 
överensstämma med pappersversionen i stället för datorversionen. Ytterligare en vecka 
senare skickades återigen en påminnelse via mail. Dessutom sändes personliga 
påminnelser ut via mail i mitten av december till de personer som hade svarat att de 
skulle fylla i enkäten, men där inget svar ännu hade inkommit. I januari skickades en 
påminnelse ut ännu en gång. I februari/mars kontaktades två institutioner som uppgivit 
att de skulle svara på enkäten. Dessutom kontaktades en organisation där rätt 
kontaktperson hade fått enkäten först i december. Detta gjordes med tanke på att denna 
person hade fått färre påminnelser än övriga. Vid varje påminnelse bifogades enkäten 
och introduktionsbrevet. 
 
I mitten av februari skickades ett brev (bilaga 5) ut till de två personer som hade valts ut 
för intervjuer enligt den ovan beskrivna urvalsmetoden. Brevet följdes upp med 
telefonsamtal eller mail veckorna efter. En av personerna hänvisade till en annan person 
inom samma organisation som hade varit delaktig i besvarandet av enkäten, varefter 
kontakt togs med denna. Datum för intervjuerna bestämdes per telefon och hölls under 
mars månad. Respondenterna informerades både i brevet och vid intervjutillfället om att 
deras identitet endast var känd av intervjuaren, att deltagande var frivilligt och att all 
information skulle avidentifieras. Vid varje intervjutillfälle diskuterades syftet med 
datainsamlingen och hur respondentens anonymitet skulle kunna garanteras (se nedan). 
Respondenterna tillfrågades även om det var i sin ordning att intervjuerna spelades in. 
Den bandade intervjutiden var mellan 40 minuter och en timme.  
 
Båda intervjuerna inleddes med en fråga om vad respondenten menade med begreppet 
organisatoriska ramar. Därefter ställdes frågor från intervjuguiden i huvudsak utifrån 
det material som den intervjuade berörde. Detta tillvägagångssätt valdes för att i så stor 
utsträckning som möjligt följa den intervjuade och dennas tankebanor. Efter den första 
intervjun var det uppenbart att alla områden i intervjuguiden inte hanns med under den 
timme som var avsatt för varje intervju. För att ändå få en så bred bild av den 
organisatoriska strukturen och processerna som möjligt, försökte intervjuaren under den 
andra intervjun att dels komplettera/verifiera den information som framkommit under 
den första intervjun, dels att vidga informationsinsamlandet genom att beröra områden 
som inte tidigare hade belysts. Förutom det sista temat i intervjuguiden, Goda råd till 
andra, berördes alla områden vid antingen den ena eller båda intervjuerna. 
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Etiska överväganden 
Redan under transkriberingen togs material bort som kunde röja de intervjuades 
identitet. Ord som riskerade att avslöja vid vilka institutioner som intervjuerna hade 
genomförts, byttes ut mot neutralare ord. Detta hade diskuterats med respektive 
respondent efter avslutad intervju. De två intervjuade personerna fick sedan läsa igenom 
det transkriberade materialet. En av de intervjuade ville att smärre stycken skulle utgå, 
främst för att de inte tillförde något till det övriga materialet. Dessa önskemål beaktades.  
 
För att inte peka ut de två intervjuade har resultaten från intervjuerna integrerats 
tillsammans med enkätresultaten. 
 
Dataanalys 
De inkomna enkätsvaren tilldelades ett nummer och skiljdes från avsändarens namn och 
institution. Varje enkät lästes först igenom i sin helhet och de tankar och idéer som då 
väcktes antecknades i ett separat dokument. Numret på de frågor som inte hade 
besvarats skrevs också ned. Resultaten från enkäterna sammanställdes därefter fråga per 
fråga i samma ordning som de förekom i formuläret.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, förutom de ovan nämnda styckena som av 
konfidentialitetsskäl togs bort eller lätt omarbetades. Detta gjordes i en speciell färg så 
att den intervjuade skulle kunna ta ställning till om omarbetningen var tillfredsställande 
eller inte. Ord som byttes ut markerades med överstruken text och det föreslagna 
alternativet ströks under.  
 
Dataanalysen började med att enkätsvaren bearbetades fråga per fråga. Om mer än ett 
svar inkommit från en och samma institution, beaktades detta i databearbetningen. Om 
de olika svaren representerade olika terapiinriktningar, behandlades svaren separat. Om 
de däremot representerade samma inriktning, gjordes en avvägning beroende på frågan, 
svaren och hur dessa redovisades. Ibland kunde svaren variera trots att de alltså berörde 
samma terapiinriktning på samma institution. I de fallen har de olika svaren tagits med i 
analysen. Vid analys av frågorna 52-54, 56-57 och 59 har stor vikt lagts vid att förstå 
och rätt tolka resultaten per institution. Detta har dock ibland försvårats av att det inte 
har gått att utläsa om respondenten har svarat för hela institutionen eller endast för de 
personer som hon själv har ansvarat för. En avvägning gjordes och liknande svar från 
samtliga respondenter från samma institution räknades endast en gång (fråga 59). Om 
svaren tydligt avvek, räknades de däremot var för sig. När frågorna hade bearbetats 
separat, grupperades resultaten under olika teman. Dessa följde i stort de ovan nämnda 
enkätområdena. 
 
Intervjuerna lästes igenom en och en samtidigt som nyckelord markerades i marginalen. 
Data från intervjuerna som överensstämde med de tidigare utmejslade temana 
integrerades sedan med enkätsvaren. Endast i ett par fall skapades nya teman som enbart 
innehöll material från intervjuerna. All rådata lästes igenom ännu en gång för att 
kontrollera att data hade integrerats under rätt tema och inte plockats ur sitt initiala 
sammanhang. Genomläsningen syftade även till att undersöka att ingen för studien 
relevant information hade utelämnats. Både enkäter och intervjuer innehöll viss 
information som inte direkt kunde kopplas till studiens frågeställningar eller till något 
av de uppkomna temana. Denna information har uteslutits. Resultaten jämfördes 
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därefter med studiens frågeställningar och materialet strukturerades upp utifrån dessa. I 
något fall innebar detta att ett tidigare tema bantades ned och ersattes med en ny titel 
och i något fall slogs ett par teman ihop till ett. Slutligen lästes enkätsvaren återigen 
igenom för att, fråga per fråga, jämföra svaren mellan avgiftsbelagda och 
avgiftsbefriade utbildningar. Skillnader integrerades under respektive tema. Under 
arbetets gång har tankar och idéer noterats som sedan har använts som underlag för 
diskussionen. 
 
Resultatpresentationens form 
Resultatdelen följer studiens frågeställningar och består utav tre delar: 1) Rutiner kring 
handledningsmomentet, 2) Informationsflödet i samband med handledningsmomentet 
och 3) Utbildningsorganisationens hållande funktion.  
 
För att bevara institutionernas och respondenternas anonymitet, används omväxlande 
begreppen utbildningsinstitution, utbildningsorganisation eller endast institution och 
organisation samt utbildning för att beteckna de utbildningar som ingår i studien. 
Respondenterna kallas för momentansvariga om inte nedanstående specificeringar 
används. De beteckningar som har använts av respondenterna är kursansvarig, 
kursledare, utbildningshandledaransvarig, handledarkommitté och studierektor. 
Benämningen grupp syftar ibland både på gruppen vid grupphandledning och på 
parkonstellationen vid individualhandledning. Studenterna benämns de studerande 
oavsett vilka ord som har använts av respektive institution och de som går i terapi 
benämns klienter. Neutral eller feminin form används genomgående. 
 
Citat från intervjuerna och enkäterna har försiktigt omarbetats för att öka följsamheten i 
texten. Ord som har bedömts kunna röja respondentens eller utbildningens identitet har 
antingen bytts ut mot neutralare ord eller uteslutits, t ex namnet på institutionen. Ibland 
har samma ämne tagits upp mer än en gång i en enkät eller under intervjuerna. Ett citat 
kan därför vara sammansatt av olika delar av en och samma intervju eller enkät. Detta 
har då markerats med tre punkter: ... . De tre punkterna har även använts för att markera 
att text har utgått i ett stycke som citeras.  
 
 

Resultat 
 
1. Rutiner kring handledningsmomentet 
Vid alla utbildningsorganisationer finns olika rutiner utarbetade som berör 
handledningsmomentet. Nedan följer respondenternas beskrivningar av sex olika 
rutiner: 1) Att välja handledare, 2) Grupp- och parsammansättning, 3) Komma i kontakt 
med klienter, 4) Konflikthantering och klagomål, 5) Underkännande samt 
6) Kvalitetssäkring av handledningsmomentet. Den sista rutinen är uppdelad i fyra 
delområden: Utvärdering av handledningens kvalitet, Fokus på handledarna, Fokus på 
de studerande och Utveckling av handledningsmomentet i förhållande till föränderliga 
samhällskrav. 
 
1.1 Att välja handledare 
Det varierade utifrån vilka kriterier som handledarna valdes. Krav på att handledarna 
var handledarutbildade nämndes utav flera, liksom att personen skulle vara skolad i den 
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teoriinriktning som utbildningen bedrev. Någon nämnde att handledaren skulle ha 
utbildats vid den egna institutionen. Kompetens, geografiska förhållanden och kön togs 
också upp. 
 
1.2 Grupp- och parsammansättning 
Momentansvarig satte oftast ihop handledningsgrupperna och parkonstellationerna, 
ibland själv och ibland i samråd med handledarna, kursledningen, studierektor, 
mottagningarna eller de studerande. I ett par fall gjorde de studerande 
gruppsammansättningarna och vid nästan en tredjedel av utbildningarna valde de 
studerande själva (eller i samråd med handledaren/någon vid institutionen) handledare 
för individualhandledningen. Några avgiftsbelagda utbildningar erbjöd endast 
individualhandledning. Vid en av dessa hade dock några studerande valt att bilda en 
grupp för grupphandledning. 
 
Det fanns många likheter bland de kriterier som nämndes för grupp- respektive 
parsammansättning, t ex matchning handledare/studerande, kön, yrkestillhörighet, att 
hitta tider som passade och geografiska förhållanden. Några respondenter nämnde flera 
kriterier, medan andra endast lyfte fram en eller ett par aspekter, t ex ”att uppgivna tider 
kan samordnas”. Varken vid grupp- eller individualhandledning var det vanligt med 
förändringar i konstellationen, undantaget en utbildning där de studerande roterade två 
och två varje termin. När förändringar skedde vid övriga utbildningar, berodde detta 
oftast på sjukdom, avhopp eller konflikter. Vad gällde handledares och studerandes 
möjligheter att påverka grupp-/parkonstellationen och valet av klient var skillnaderna 
stora. På vissa institutioner var handledarnas och de studerandes inflytande obefintligt, 
medan de på andra hade stora möjligheter att påverka.  
 
1.3. Komma i kontakt med klienter 
De studerande kom huvudsakligen i kontakt med klienter på två olika sätt: antingen 
genom sina arbetsplatser eller genom institutionens psykoterapiverksamhet. I något fall 
kunde lokala BUP-mottagningar erbjuda klienter och vid någon institution var det de 
studerandes eget ansvar att komma i kontakt med klienter. Det var betydligt vanligare 
vid de avgiftsbelagda utbildningarna att klienter förmedlades, vilket gjordes genom den 
egna mottagningen/väntelistan. 
 
1.4. Konflikthantering och klagomål 
 
Konflikthantering 
Några respondenter uppgav att studerande hade bytt handledningsgrupp på grund av 
konflikter (tabell 2). Dubbelt så många besvarade dock frågan om hur konflikt-
hanteringen hade sett ut i de fallen och svaren visade att konflikter hanterades på 
likartade sätt. I ett par fall skedde samtal med den aktuella studerande, med 
handledaren, med dem tillsammans samt med gruppen. Några nämnde möjligheten att ta 
in en utomstående konsult. I något fall resulterade konflikthanteringen i att en person 
fick individualhandledning i stället för grupphandledning då situationen inte gick att 
lösa på annat sätt. Dessutom påverkades hela gruppens inlärningsklimat av den 
pågående konflikten.  
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Välfungerande konstellationer vid en utbildning ansågs bero på det täta och fungerande 
samarbetet mellan momentansvarig-kursledning-studerande-handledare. När problem 
uppstod utfördes extra evalueringar där handledare och studerande erbjöds extra tid för 
samtal med kursledningen eller en representant därifrån. Samtal med kursledning och 
studierektor togs även upp av ytterligare ett par institutioner.  
 
Att man som momentansvarig befinner sig i en mellanposition blev tydligt genom ett 
exempel där en studerande ville byta handledare och tog upp saken med moment-
ansvarig. Momentansvarig menade att den studerande och handledaren måste tala om 
detta. Den studerande ville då att momentansvarig skulle medverka vid samtalet: 
 

”Men då är jag egentligen stöd för både handledaren och den studerande i det läget, som en tredje 
person kan man säga, som månar om hela utbildningssituationen men som också månar om 
handledaren som faktiskt är en anställd person på just den här utbildningen.” 

 
Ett annat exempel rörde en svår konflikt kring en grupphandledning där respondenten 
inte kunde se vilka administrativa eller organisatoriska ramar som skulle ha behövts för 
att behandla problemet. Händelsen blev dock en viktig erfarenhet: 
 

”... det här är ju en utbildning där man ska tänka omkring processer och försöka förstå vad det är 
för nånting ...  och då får vi väl försöka fundera över vad det är för konflikter. ... Det som vi inte 
gjorde då och som jag lärde mig var att jag aldrig talade med en och en för jag såg det som att det 
här var en grupprocess och att de måste försöka förstå vad det var med den här gruppen ... Ibland 
är det ju såna delikata situationer så det går inte med hjälp av ramarna eller organisationen att hitta 
en lösning.” 

 
Klagomål 
Klagomål hanterades jämförelsevis enhetligt av institutionerna. Momentansvarig, 
kursledning, studierektor, rektor, handledarkollegiet, etik- och/eller besvärsnämnd, 
studentombudsman och utbildningsnämnd togs upp som tillgängliga instanser för 
klagomål. I två tredjedelar av fallen uppgavs minst en högre instans än moment-
ansvarig. Några nämnde att klagomål bemöttes med öppenhet eller samarbete, några att 
frågorna fördes tillbaka till inblandade parter och någon att grupprocessen diskuterades 
tillsammans med de studerande vid varje terminsslut och om problem uppkom. Möten 
med berörda parter och att anlita en utomstående konsult lyftes också fram som 
åtgärder. 
 
1.5. Underkännande 
 
Åtgärder 
Flera lyfte fram handledar- och evalueringsmöten som viktiga källor för att fånga upp 
risk för underkännande. Kriterier för godkännande fanns angivna och tveksamma fall 
diskuterades på handledarmötena. En av de vanligaste åtgärderna som nämndes var 
samtal med den studerande. Några poängterade att både momentansvarig, handledare 
och lärare eller studierektor närvarade vid dessa möten. På en institution skulle den 
studerande få en ny handledare vid underkännande och därefter kunde den studerande 
godkännas eller åläggas mer praktik. Någon lyfte fram att den studerande 
rekommenderades att göra studieupphåll. Även skattning av terapisessioner berördes: 
 



 

 

24 

 

”Videoinspelade terapisessioner skattas i första hand av aktuell handledare, i andra hand second 
opinion från rektor och studierektor.” 

 
En rutin beskrevs där den studerande och alla kliniska lärare som var inblandade i just 
den studerande möttes under 30 minuter i mitten av varje termin. Mötet syftade till att 
klarlägga den studerandes totala utbildningssituation. Både den studerande och lärarna 
beskrev hur de uppfattade situationen, vilka styrkor och svårigheter som fanns och en 
summering gjordes. Om allvarliga brister upptäcktes, rapporterades detta till 
momentansvarig. 
 
Flera tog upp att extraresurser erbjöds den studerande, t ex i form av fortsatt 
konsultation efter utbildningens slut. I samband med detta nämndes också att en 
handlingsplan upprättades. Även den ekonomiska faktorn lyftes fram: 
 

”Om detta gäller individualhandledningen så uppstår ekonomiskt mindre problem då den aktuella 
handledaren i samtliga fall kunnat ’skjuta på’ handledningen och därmed också uttaget för 
ekonomisk ersättning. I samband med grupphandledning får man diskutera från fall till fall hur den 
ekonomiska extra kostnaden som det innebär med ytterligare handledningstimmar ska kunna 
lösas.” 

 
Någon tog upp att de studerande fick stå för den extra kostnad som tillkom om 
handledningen behövde fortsättas utanför utbildningens ram, t ex då terapin inte hade 
varit tillräckligt lång. För att undvika att sådana situationer uppstod, försökte 
organisationen att informera de studerande om riskerna när de anade att en klient inte 
skulle vara så regelbunden eller om det fanns risk för terapiavhopp. Det nämndes också 
att ingen kursavgift betalades tillbaka till studerande som underkändes vid en 
avgiftsbelagd utbildning. 
 
Ett par respondenter betonade vikten av antagningsintervjuer för att undvika 
underkännande. En anledning till detta uppgavs vara att det inte var så lätt att 
underkänna någon helt och hållet då den studerande hade rätt till omprövning av 
beslutet. 
 
Rutinförfarandet kring underkännande eller risk för underkännande skedde ofta i flera 
steg: 
 

”Den studerandes handledda arbete evalueras årligen av ... . Om det finns problem tas det i första 
hand upp av handledaren med den studerande som erbjuds stöd och hjälp att utvecklas. Om den 
studerandes handledda arbete inte kan godkännas eller om klienten avbryter behandlingen innan de 
två år gått som krävs för godkännande erbjuds den studerande möjlighet att ta en ny klient. Om 
den studerandes arbete ändå bedöms ha brister som inte är acceptabla finns skriftliga rutiner för 
hur detta skall hanteras med noggrann dokumentering och samtal och skriftlig information till den 
studerande i flera steg.” 

 
Vid en institution påminde studierektorn varje termin om att brister måste rapporteras 
till den studerande som riskerar att bli underkänd före ett visst datum, annars fanns 
ingen möjlighet att få fram extraresurser. Om risk för underkännande förelåg, kallade 
den momentansvariga berörda lärare och den studerande till ett möte för att diskutera 
situationen: 
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”... om man tillsammans med den studerande lyckas kartlägga vad det är för svårigheter, det finns 
kriterier, man kan alltså inte bara säga att ’du har svårigheter’ utan man måste konkret säga att 
dina svårigheter ser ut så här ... då försöker man att ge en extraresurs. Och det skrivs papper då.” 

 
Rutiner kring underkännande – en säkerhet för de studerande 
Rutinen kring underkännande lyftes fram som en säkerhet för de studerande: 
 

”... jag har varit med om studerande som har trott att de ska gå ur termin sex och få sin legitimation 
där handledaren har sagt under sista veckorna att ’jag kan inte godkänna det här’ och det tycker jag 
är illa, för då har handledaren all makt och den studerande får finna sig i att den inte blir godkänd, 
så jag tycker att det här som lärarna tycker är så krångligt, jag tycker att ur studenträttslig synpunkt 
så är det något bra.” 

 
Ytterligare någon poängterade att det inte fick inträffa att en studerande blev informerad 
om underkännande eller risk för underkännande i slutet av utbildningen medan en 
respondent uppgav att inga rutiner fanns för underkännande.  
 
Det framhölls att lärarna hade ett stort ansvar i processen kring underkännande, då det 
låg på deras ansvar att visa vilka kriterier den studerande inte uppfyllde:  
 

”Men ... lärarna ... som var inblandade då, de drog sig för att sätta sig ned med kriterierna. ... här 
backade lärarna, ville inte göra det här. ... Det är så svårt för lärarna att ta tag i det här med 
underkännande därför att det är en process. Att det här är brister och då kan man ge extraresurser 
men om de inte hjälper så kan man underkänna. Man kan inte underkänna om man inte har 
varnat.” 

 
Det handlar om en svår process för alla inblandade: 
 

”Även om man ska in i det och göra det och det ofta är plågsamt för alla inblandade, så tycker jag 
att det är bra.” 

 
”Det är så svårt att ta hela den processen med en studerande ... oavsett om den [utbildningen] är 
gratis, så är det så mödosamt så man låter helst bli om man kan. Samtidigt som alla som har 
utbildningar på specialistnivå är så medvetna om vilket ansvar man har. Och ingen vill ju 
godkänna en person som man inte kan stå för, som man inte skulle kunna tänka sig att skicka sina 
vänner till ... Det där är ett stort problem som jag tror alla institutioner diskuterar och som är ett 
problem även om det inte är en ekonomisk faktor med. Man står ändå med en tom plats, förutom 
allt annat känslomässigt besvär som det är.”  

 
Det betonades att processen försvårades ytterligare om den studerande inte själv såg att 
det fanns svårigheter. Ett par respondenter underströk att det var ett mindre trauma eller 
kränkande för den studerande som inte blev godkänd i handledningen på grund av 
brister i förmågan. Vidare framhölls det att det var oerhört svårt för handledaren att 
underkänna: 
 

”... de [studerande] har svårt att se det som att vi från utbildningsorganisationen vill hjälpa till så 
att de ska klara av de här sex terminerna och komma ut på andra sidan och att vi kan känna att de 
kan gå ut som legitimerade terapeuter, att vi känner att nu kan de det de ska kunna, utan det kan bli 
en kränkning.”  
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1.6. Kvalitetssäkring av handledningsmomentet 
 
1.6.1. Utvärdering av handledningens kvalitet 
Institutionerna bedömde handledningens kvalitet främst genom skriftliga utvärderingar. 
I några fall evaluerades handledningen endast genom handledaren eller genom den 
studerandes handledda arbete. Handledarmöten, vidareutbildning av handledarna, 
regelbunden rapportering till Institutsstyrelsen, fortlöpande utvärdering inom 
handledningsgruppen samt årliga, enskilda möten mellan momentansvarig och den 
studerande lyftes också fram. Vid någon institution arbetade man på att hitta lämpliga 
utvärderingskriterier förutom sedvanlig kursutvärdering. Det framfördes också att 
utvärdering kunde ske lite oregelbundet.  
 
1.6.2. Fokus på handledarna 
Som framkommer av tabell 1 var det något vanligare att handledare slutade vid de 
avgiftsbelagda utbildningarna medan det oftare förekom att de avgiftsbefriade 
utbildningarna avbröt samarbetet med en handledare. Skäl till att säga upp en 
handledare var inkompetens eller att handledaren inledde olämpliga allianser med de 
handledda. Dåliga evalueringar, saklig kritik eller upprepade klagomål från de 
studerande nämndes också. Psykisk ohälsa, att handledaren inte förmådde upprätta 
allians eller på grund av att handledaren hade en för snäv teoretisk inriktning togs också 
upp som skäl till uppsägning. I tabellen nedan anger siffrorna antal utbildningar (det 
totala antalet utbildningar som medverkade i studien var 18 stycken) och de kursiverade 
siffrorna inom parentes antal handledare. Data gäller de senaste fem åren.  
 
Tabell 1. En jämförelse mellan avgiftsbefriade och avgiftsbelagda utbildningar vad 
gäller kliniskt arbete och avslutad tjänst bland handledarna under de senaste fem åren. 

 
Antal utbildningar 
(Antal handledare) 

 Avgiftbefriad Avgiftsbelagd 

Handledare bedriver kliniskt arbete utanför institutionen 8 8 

Handledare har valt att sluta* 0 
3 

(3+”några”) 

Utbildningen har sagt upp handledare 
3 

(3-4) 
1 

(1) 
* De utbildningar som specificerat att detta har hänt pga. ålder eller sjukdom har inte räknats med. 
 
 
1.6.3. Fokus på de studerande 
Den skillnad som är värd att notera i tabell 2 mellan avgiftsbelagda och avgiftsbefriade 
utbildningar gäller antalet studerande som hade valt att avbryta handledning – de var ca 
fem gånger så många vid de avgiftsbefriade utbildningarna. I tabellen nedan anger 
siffrorna antal utbildningar (det totala antalet utbildningar som medverkade i studien var 
18 stycken) och de kursiverade siffrorna inom parentes antal studerande. Data gäller de 
senaste fem åren. 
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Tabell 2. En jämförelse mellan avgiftsbefriade och avgiftsbelagda utbildningar vad 
gäller avbruten handledning, konflikter och underkännande av studerande under de 
senaste fem åren. 

 
Antal utbildningar 
(Antal studerande) 

 Avgiftsbefriad Avgiftsbelagd 

Studerande har valt att avbryta handledningen 
5 

(14-17) 
3-4 
(3) 

Studerande har bytt handledningsgrupp pga. konflikter 
2 

(1+några) 
1 

(4) 

Studerande har underkänts 
3 

  (8-9)* 
4 

  (8-9)* 
* Två institutioner (en avgiftsbefriad och en avgiftsbelagd) uppgav att två av de studerande hade godkänts 
senare. Observera att liknande svar från en och samma institution har sammanvägts för denna fråga. 
 
 
1.6.4. Utveckling av handledningsmomentet i förhållande till föränderliga samhällskrav  
I några fall diskuterades handledningens utveckling i relation till samhället kontinuerligt 
och någon använde sig av kursstyrelsen som referens. På vissa institutioner skedde 
utvecklingen genom de studerande och deras arbetssituationer och på andra genom 
handledarna och deras kliniska arbete. Utbildning av handledarna togs upp liksom att 
utvecklingen skedde genom föreläsningar eller genom problemformuleringar kring detta 
med hjälp av PBL-pedagogiken. Det framhölls även att handledningen skulle innehålla 
evidensbaserade KBT-metoder. KBT nämndes också av en psykodynamisk utbildning: 
 

”Vi bedriver en psykodynamisk utbildning i en tid där KBT är 1:a handsval inom många 
studerandes faktiska vardag. ... vi försöker hålla denna fråga levande samt ge information om 
forskning.” 

 
2. Informationsflödet i samband med handledningsmomentet 
De flesta institutioner informerade handledare och studerande med hjälp av mer än en 
informationskanal. Tillvägagångssätten utgjordes av personlig kontakt, handledar-, 
informations- och kursmöten, telefon, brev, mail, lappar i postfack, hemsidan samt 
genom utvärderingar. Informationen kunde också ske vid mera informella tillfällen som 
t ex över en gemensam fika.  
 
Vid en utbildning fick de studerande och handledarna omfattande skriftlig information 
vid utbildningens start, bl a de kriterier som gällde för att bli godkänd på det kliniska 
arbetet. Ändå var det inte ovanligt att både handledare och studerande senare under 
utbildningen påstod att de inte hade fått en viss information:  
 

”Det är det som är svårigheten med information. Hur gör man för att den ska landa?” 
 
Frågeställningen är uppdelad i tre huvudteman, varav det första är indelat i underteman: 
1) Information inför handledningsmomentet, vilket är uppdelat i information till 
handledarna, de studerande och klienterna, 2) Handledarmöten samt 3) Att ge 
tillräckligt med information vid rätt tillfälle. 
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2.1. Information inför handledningsmomentet 
 
2.1.1. Information till handledarna 
Handledarna förbereddes i olika utsträckning och på olika sätt inför 
handledaruppdraget. Det kunde röra sig om handledarmöten, skriftliga instruktioner, 
tillgång till kurs- och delkursplaner samt regelbunden information om schema och 
förändringar. Möjlighet att övervara en del seminarier, att få föreläsningsanteckningar 
och använda artiklar samt att delta i diskussioner om utbildningens upplägg nämndes 
också. Andra informationssätt som togs upp var fortbildning, gemensamma litteratur-
studier, ”inskolning” via handledningsuppdrag på grundutbildningen och samskattning 
av terapisessioner varje termin. Förberedelsen kunde också ske genom att moment-
ansvarig samtalade med handledaren, att handledaren fick information om uttagnings-
processen av studerande och vilka som valts samt genom information om hur kursen 
”gick”.  
 
2.1.2. Information till de studerande 
Även för de studerande skiftade förberedelserna inför handledningsmomentet från 
institution till institution, både vad gällde omfång och tillvägagångssätt. Muntlig och 
skriftlig genomgång av vad som krävdes samt hur examinationen såg ut nämndes som 
informationskällor, t ex genom informationsseminarier och genom kursplan/kurs-
momentsdokument. Information om rutiner av mottagningarna lyftes också fram. Någon 
framhöll att de studerande fick en introduktionsföreläsning om att bli handledd inom en 
psykoterapeutbildning. Även olika typer av seminarier/kurser togs upp: bedömning 
inför psykoterapi, teknik, ramar, val av klient, intervjuteknik och samtalsmetodik 
(videoinspelningar). Grupparbete uppgavs av någon medan andra poängterade att 
information och diskussion kring detta skedde redan under antagningsintervjuerna. Vid 
någon institution skedde dessutom kontakt mellan handledare och studerande redan före 
utbildningens start: 
 

”Samtliga studerande får också namn och kontaktmöjligheter (mail/tel) till sin respektive 
handledare. En kontakt med denna ska tas redan innan sommaren då frågor om setting och val av 
klient och annat kan tas upp. Allt detta för att underlätta för den studerande så att det blir möjligt 
att starta utbildningen så bra som möjligt och utan yttre oförutsägbara hinder.” 

 
2.1.3. Information till klienterna 
Klienterna informerades i stort sett alltid om att terapeuterna var under utbildning. I 
något fall nämndes att klienterna fick skriftlig information om detta. Endast i ett par fall 
vid avgiftsbefriade utbildningar ansågs det vara upp till den handledde eller den 
handledde och handledaren att bestämma om klienten skulle informeras eller inte. 
 
2.2. Handledarmöten 
 
Frekvens av handledarmöten 
Handledarmöten hölls med olika frekvens. På en utbildning hade det inte förekommit 
några möten alls, då handledarna var spridda över en stor del av landet. Någon nämnde 
två möten på tre år och på ett par ställen hölls möten en gång per år. Det vanligaste var 
dock att handledarmöten anordnades en till två gånger per termin men det förekom även 
att möten hölls en gång per månad eller var 14:e dag. 
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I fokus under handledarmötena 
Olika ämnen kunde vara i fokus under handledarmötena, t ex information till 
handledarna, framtiden och problem. Evaluering av de studerande och handlednings-
processen för den studerande och för gruppen diskuterades också. Även vad som 
hindrade och befrämjade inlärningen, kriterier för vad de studerande skulle lära sig, 
metod- och teoridiskussioner samt aktuella frågor var i fokus. På någon institution hölls 
gruppdiskussioner där c:a fem till sju handledare per grupp gavs möjlighet att ta upp 
individuella frågeställningar rörande studerande för synpunkter från övriga handledare i 
gruppen.  
 
Skäl till kontakt mellan handledningsmötena 
Den momentansvariga och den enskilda handledaren kunde ha kontakt mellan 
handledningsmötena gällande problem eller oklarheter som uppstod. Kontakt skedde 
också gällande praktiska frågor som t ex lov och frånvaro, angående framtidsfrågor eller 
för att upprätthålla kontakt och tillhörighetskänsla. 
 
2.3. Att ge tillräckligt med information vid rätt tillfälle 
En respondent beskrev att hon alltid började med att ta upp de kriterier som gällde för 
det aktuella momentet när hon träffade en ny grupp. Detta gjordes för att påminna både 
sig själv och gruppen (t ex en handledningsgrupp) om vad som gällde och vilka mål 
som gruppen borde uppnå. I slutet av varje termin gjordes sedan en avstämning. Det 
betonades att tydlighet var väldigt viktigt. Det gällde både att handledaren hade fått en 
tydlig rollbeskrivning (se även nedan), men också att: 
 

”... det finns kriterier som man delar med de studerande så att det är uttalat vad målen är och att vi 
delar dem. Ja, tydlighet där. Jag tror att jag skulle känna mig oerhört bekymrad om jag jobbade 
nånstans där jag inte visste det här.” 

 
Men kunde en alltför stor tydlighet även ha en hämmande effekt? Kunde t ex 
information om den sammanfattning som skulle göras i slutet av klientarbetet bli som en 
”stor propp”? 
 

”... vad befrämjar det här utrymmet [ett gynnsamt inlärningsklimat] och vad kan bli som en stor 
propp om handledaren tar upp det? ... Jag tror att tydlighet i början, att säga att det här är vårt 
uppdrag och sen luta sig tillbaks och låta det växa fram en kommunikation som kan se väldigt 
olika ut beroende på vem den andra är.” 

 
3. Utbildningsorganisationens hållande funktion 
Den hållande funktionens utformning varierade mellan olika utbildningsinstitutioner. 
Nedan kommer respondenternas syn på och tankar kring den hållande funktionen att 
presenteras under sex huvudteman: 1) Kontaktpersoner, 2) Ansvarsfördelning, 3) Att 
skapa ett potentiellt utrymme i handledningen, 4) Stöd under handledningsperioden, 
5) Organisatoriska ramar av avgörande betydelse? och 6) Önskvärda förändringar av de 
organisatoriska ramarna.  
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3.1. Kontaktpersoner 
 
3.1.1. För handledarna 
Oftast var det den momentansvariga som utsåg och var i kontakt med handledarna, 
antingen ensam eller tillsammans med en eller flera personer, t ex rektor, studierektor 
eller kursledningen. I något fall utsågs handledarna av de studerande tillsammans med 
en handledarkommitté. Vid problem och för rapportering vände sig handledarna likaså 
till den momentansvariga, handledarkommittén eller till kollegiet. 

 
3.1.2. För de studerande 
Det var likaså den momentansvariga (eller en handledarkommitté) som i de flesta fall 
var i kontakt med de studerande och som de studerande vände sig till vid problem i 
handledningen. Vid några institutioner var dock handledaren den som hade kontakt med 
de studerande och som dessa i första hand skulle vända sig till om problem uppstod. 

 
3.1.3. För klienterna 
När det gällde klienterna och vart de skulle vända sig om problem uppstod i terapin var 
svaren skiftande. Momentansvarig, handledarkommittén, kursledningen, 
utbildningsnämnd och besvärsnämnd togs upp. Även terapeuten, handledaren, den 
studerandes chef och verksamhetsansvarig på hemmaplan nämndes. Mottagningen och 
respektive klinik lyftes också fram, liksom klinikansvarig, PAL och sekreterarna. 
 
3.2. Ansvarsfördelning 
 
3.2.1. Roller 
 
Rollen som handledarmomentansvarig 
Rollen som momentansvarig var i flera fall likartat utformad vid olika institutioner, men 
det fanns även uppgifter som endast uppgavs förekomma vid någon utbildning. De 
arbetsuppgifter som togs upp var: att rekrytera och hålla en kontinuerlig kontakt med 
handledarna, att organisera handledningen, skapa handledningsgrupper samt rekrytera 
och fördela klienter. Uppdraget kunde också innebära att upprätta riktlinjer, att leda 
arbetet kring utarbetning av kriterier för de färdigheter som de studerande skulle uppnå 
och hur de kunde visa att de besatt dessa. Att följa upp de studerande via handledarna, 
utvärdera och hantera konflikter nämndes också. Momentansvariga kunde också ha till 
uppgift att hålla handledarmöten, anordna vidareutbildning för handledarna samt 
klinikverksamhet. Nästan alla momentansvariga framhöll att de även hade andra 
uppgifter vid utbildningsinstitutionen, som t ex föreläsare, kursansvarig, handledare, 
forskare, studierektor och professor. 
 
Rollen skiljde sig även åt vad gällde antalet handledare och studerande som den 
momentansvariga ansvarade för. Genomsnittligt antal handledare var 14 personer men 
varierade från 3 till 36 stycken. Antalet studerande varierade mellan 11 och 52 stycken 
med ett genomsnitt på 23 studerande. Genomsnittligt antal handledare och studerande 
per momentansvarig var i stort sett detsamma för avgiftsbelagda och avgiftsbefriade 
utbildningar. 
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Hierarkiskt befann sig de momentansvariga på mellanchefsnivå och deras överordnade 
kunde vara prefekt, rektor, studierektor, professor, verksamhetschef, institutets 
ordförande, sektionschef, enhetschef och utbildningsansvarig. Chefens inverkan på 
arbetet var, i de fall något nämndes, rådgivande eller ekonomiskt styrande. 
 
Rollen som handledare 
På de allra flesta institutioner kunde handledarna ha flera roller, t ex som lärare, 
seminarieledare, examinator, forskare, kursansvarig och uppsatshandledare. Någon tog 
upp svårigheten med att ha dubbla roller:  
 

”Helst ska man inte vara handledare när man är kursansvarig. ... det är konflikterande 
verksamheter.” 

 
3.2.2. Ansvarig för examinationen på handledningsmomentet 
Knappt två tredjedelar uppgav att rollen som examinator innehades av momentansvarig, 
handledarkommittén, studierektor eller (handledar)kollegiet, medan handledaren var 
ansvarig i de återstående fallen. Momentansvarig var oftast ansvarig vid de 
avgiftsbefriade utbildningarna, medan det något oftare var handledaren vid de 
avgiftsbelagda utbildningarna. 

 
3.2.3. Behandlingsansvarig 
Behandlingsansvaret kunde vila på handledaren, den studerande eller dessa två 
tillsammans. Det kunde också vila på momentansvarig, prefekt, PAL, den 
behandlingsansvariga på institutionen där behandlingen bedrevs eller mottagningens 
föreståndare. 

 
3.2.4. Åtgärder då behandlingsansvaret låg utanför utbildningsorganisationen 
I några fall låg behandlingsansvaret på den studerande eller på den studerandes 
mottagning och i några fall nämndes handledaren som ansvarig. Vid någon institution 
var handledaren endast ansvarig för de interventioner som diskuterades i 
handledningsgruppen. Ett par personer tog upp att kontakt initierades med 
arbetsgivare och verksamhetschef: 
 

”ALLA studerandes verksamhets/enhetschefer inbjuds även en gång per läsår till chefsmöten då 
ramarna och möjligheterna att utföra såväl utbildningen som klientarbetet synliggörs och 
diskuteras. ... Vi har dock i samtliga fall krävt ett skriftligt godkännande av resp. chef innan den 
studerande startar utbildningen att den sanktioneras (med eller utan ekonomiska medel) av 
ledningen och att den studerande kan beredas möjligheter att bedriva behandlingen där.” 

 
3.3. Att skapa ett potentiellt utrymme i handledningen 
 
Att kommunikation kan ha en positiv inverkan på inlärningssituationen belystes med 
hjälp av ett exempel från en extrainsatt handledning. Den studerande var så blockerad 
på grund av ett överhängande hot om underkännande att det inte gick att arbeta i 
handledningen. Handledaren tog då upp detta och genom att klargöra situationen blev 
klimatet mer rörligt och fritt:  
 

” ... att handleda, vara en sån här extraresurs med nån som vet att det vilar ett underkännande, då 
får man verkligen anstränga sig för att få till ett klimat som är öppet så att man ska kunna arbeta. ... 
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här använde jag mig av organisationen, jag tog upp organisationen och hur det var för henne och 
för oss och var vi befann oss.” 
 

Tydlig kommunikation i handledningen kring de mål och kriterier som gällde för 
momentet ansågs vara ett viktigt redskap för att skapa ett friskt klimat i handledningen. 
Även tydliga organisatoriska ramar lyftes fram: 
 

”Man behöver naturligtvis ha tillräckligt tydliga, synliga ramar så att man vet, ... vilket utrymme 
man har och också om man har möjlighet att påverka det utrymmet ännu mer, så att det blir ännu 
större. Jag tror att befogenheterna för alla som jobbar inom organisationen är väldigt viktiga. ... vi 
har exempelvis inte speciellt mycket skrivet [om rollbeskrivningar] men vi försöker ... muntligt 
hitta sätt att definiera vad det är man ska göra, så att man inom det område man då har, eller i de 
små utstickarna man kan hitta i det området, får lov att vara kreativ och hitta på mer, röra sig fritt 
och ha roligt, känna kreativitet.” 

 
Engagerade medarbetare som tyckte att arbetet var roligt ansågs vara en viktig faktor 
för att skapa den trygghet som behövdes för att släppa fram kreativiteten. 
 

”Man kan inte vänta sig att de studerande ska vara kreativa om inte vi är det. Och då måste man 
öppna och släppa lite så att det kan bli lite inom de ramar som finns och inom alla de påfrestningar 
som är om man nu talar om en specialistutbildning, att man ändå kan få pröva och undersöka. Och 
att det är just ett sånt klimat där man får undersöka.” 

 
Att handledningsgrupperna alltid präglades av en balansgång belystes: 
 

”... det finns en frestelse att man vill visa upp det man är duktig på för att man ska bli godkänd ...  
det gäller att utforska det okända och det gäller att visa vad man inte kan också, utmana de 
gränserna och utmana sig själv med att våga säga mer. ... Det är väldigt mänskligt att man 
undanhåller saker, medvetet och omedvetet. Ibland säger man inte vissa saker väldigt medvetet 
och det är inget bra inlärningsklimat. Man ska ha högt i tak.” 

 
Det poängterades att bedömningen gällde själva processen, dvs. utvecklingen från den 
punkt där den studerande befann sig inledningsvis, vilket innebar att det fanns... :  
 

”... ganska mycket möjlighet att famla och det är mycket bättre att man gör det än att man tror att 
man måste gå från A till B.” 

 
Att arbeta med grupper för att skapa trygghet nämndes som ett redskap för att underlätta 
inlärningen i handledningsgrupperna. Detta åstadkoms t ex genom att ha många olika 
gruppkonstellationer i början av en utbildning. 
 
3.4. Stöd under handledningsperioden 
 
3.4.1. Stöd till momentansvariga 
 
Momentansvarigas nuvarande stöd 
De allra flesta momentansvariga hade någon typ av institutionellt stöd. Det kunde t ex 
vara i form av prefekt, rektor, studierektor, kollegiet, kursledningen, föreståndare på den 
egna mottagningen, eller programrådet. Även kursansvarigmöten, arbetsplatsmöten, 
handledarmöten, föreläsningar, utbildningar, kurser eller möjligheten att kontakta en 
utomstående konsult nämndes. Någon fick själv ordna stöd och tyckte då att 
forskarseminarier fyllde denna funktion.  
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Momentansvarigas önskemål om stöd  
Knappt hälften tyckte att stödet var bra som det var. Av övriga efterfrågades de 
ekonomiska medel som behövdes, möjlighet till konsult utifrån i vissa komplicerade 
processer, en juridisk kompetent person att fråga, diskussioner i kollegiet och mer tid 
för delande av erfarenheter och idéer. 
 
3.4.2. Stöd till handledare 
 

”Om det är så att det blir problem som handlar om underkännande eller handlar om något annat 
problem i handledningsgruppen ... då behöver ofta handledaren stöd, även om man har erfarenhet 
att handskas med en sån här situation ... för det är jobbigt. Och man kan känna sig väldigt utsatt 
som handledare då. Det kan bli tufft.” 

 
Enkätsvaren visade att det institutionella stödet till handledarna skiftade från institution 
till institution. Några utbildningar erbjöd inget stöd alls, i något fall på grund av 
ekonomiska faktorer, medan andra organisationer erbjöd ett väl utvecklat stöd:  
 

”... erbjöds alla handledarna en uppdatering av utbildningens innehåll. Med c:a en föreläsnings- 
eller studiedag per termin fick de i ”miniformat” träffa respektive huvudlärare som var aktuella 
den innevarande terminen och läsa och på annat sätt ta del av den uppdaterade litteraturen och 
kursinnehållet. För närvarande pågår en vidareutbildning i pedagogik med en studiekväll per 
termin angående pedagogiska frågor och aktuella frågeställningar som genusperspektiv, ny teknisk 
utrustning på institutionen, osv.” 

 
Ytterligare stöd som lyftes fram var handledarmöten, handledning på handledning, 
vidareutbildning, föreläsningar och att läsa artiklar om utbildningshandledning. Även 
gemensamma eller mer privata diskussioner, samskattning, tillgänglighet till 
klinikverksamheten samt utomstående konsult uppgavs som stödfunktioner: 
 

”Handledargruppen är väldigt viktig, ... om en handledare har problem, så är det ju alltid så att 
andra har varit med om det tidigare ... så det kan vara väldigt stöttande och hjälpa till så att det inte 
blir så dramatiskt.” 

 
3.4.3. Stöd till de studerande 
Vid en tredjedel av utbildningarna erbjöds de studerande inget stöd alls, dåligt stöd eller 
inget formaliserat stöd under handledningsperioden. Flertalet av dessa svar berörde 
avgiftsbelagda utbildningar. Vid övriga utbildningar erbjöds stöd i form av diskussioner 
i handledningsgruppen eller med studierektor och rektor. Även föreläsningar och PBL-
vinjetter som fokuserade handledning togs upp. Ytterligare stöd som nämndes var en 
studeranderepresentant i utbildningsnämnden, tillfälle att diskutera med en utifrån 
kommande konsult en gång per termin samt att den studerande meddelades i mitten av 
terminen om hon riskerade att bli underkänd. Någon poängterade att de studerande nog 
tyckte att organisationen var trygg: 
 

” ... när det blir problem så upptäcker de [studerande] att det finns en struktur som de kanske inte 
tänker på i vanliga fall.” 
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3.5. Organisatoriska ramar av avgörande betydelse? 
 
3.5.1. Antagningsförfarande 
Ett par respondenter belyste själva antagningsprocessens utformning där två intervjuer 
per sökande utfördes. Någon tog upp att intervjuerna förbereddes noga med möten för 
intervjuarna och någon nämnde att intervjuarna sedan jämförde sina bedömningar med 
varandra. Att ringa på referenser och att be de sökande att skriva levnadsbeskrivningar 
framhölls också som komponenter i antagningsförfarandet. Någon efterfrågade ett bra, 
heltäckande test, då det ansågs svårt att utföra bra bedömningar. 
 
3.5.2. En legitimationsgrundande utbildning 
Att den svenska psykoterapeututbildningen är legitimationsgrundande lyftes fram som 
en viktig innehållsram. Legitimeringsaspekten satte en extra press på hela utbildningen, 
vilket i hög grad styrde handledningen. Detta märktes genom att handledaren innehade 
dubbla roller. Hon var både en hjälpande person som skulle hjälpa till i processen för att 
bli terapeut, men också någon som bedömde. Just rollen som bedömare kunde bli 
väldigt central för den studerande, särskilt under perioder när den studerande kände sig 
mindre kompetent.  
 
3.5.3. Den ekonomiska faktorn 
Ekonomin togs upp som en viktig ramfaktor, i synnerhet om de studerande betalade för 
utbildningen. Då kunde denna faktor innebära att många skärpte sina krav, samtidigt 
som de studerande arbetade hårdare. 
 
3.5.4. Tydliga arbetsbeskrivningar 
Vikten av att ha tydliga arbetsbeskrivningar för de olika rollerna framhölls av ett par 
personer, t ex skriftliga instruktioner för handledare där det var angivet vilken uppgift 
de hade. Någon nämnde att denna organisatoriska ramfaktor hade stor betydelse för 
handledning och lärprocess. 
 
3.6. Önskvärda förändringar av de organisatoriska ramarna 
Respondenterna tog även upp förändringar av de organisatoriska ramarna som de 
önskade se vid sin institution. Utökat antal timmar för handledning efterfrågades, dels 
för handledningsgrupperna, dels för att kompensera om problem uppkom, t ex för att 
klienter avbröt eller flyttade och den studerande måste ’starta om’. 
 
Någon efterfrågade en grupphandledning då det idag endast fanns 
individualhandledning på utbildningen. Förbättrade ekonomiska resurser önskades av en 
avgiftsbefriad institution och någon efterfrågade mer information från momentansvarig 
till de studerande. Ytterligare ett önskemål var: 
 

”Att hålla handledarträffar under terminerna. Svårt och dyrbart att organisera eftersom studerande-
handledare är spridda över landet. – En organisation som medförde, garanterade att handledarna 
har jämförbara normer skulle ha varit önskvärt, men inte lätt att åstadkomma!” 

 
Det framkom även en önskan om en kontinuerlig vidareutveckling likt den som redan 
pågick samtidigt som risken för att ramen kunde demoleras vid ekonomiska 
åtstramningar betonades. 
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Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att belysa den organisatoriska strukturen och processerna 
kring handledningsmomentet vid de legitimationsgrundande psykoterapeut-
utbildningarna i Sverige. Resultaten visade att både många likheter men också stora 
skillnader förekom mellan utbildningarnas utformning av den organisatoriska strukturen 
och processerna. Detta gällde såväl rutiner som informationsflöden och organisationens 
hållande funktion. Däremot framkom inga markanta skillnader mellan avgiftsbelagda 
och avgiftsbefriade utbildningar.  
 
Metoddiskussion 
Fyra institutioner avstod från att svara på enkäten. Två av dessa uppgav tidsbrist som 
skäl medan de andra uppgav personalförändringar samt tekniska problem. Tre av 
institutionerna representerade olika typer av terapiinriktningar. Bortfallet bedöms därför 
inte påverka studiens resultat i någon större omfattning.  
 
En analys av de enkätfrågor som inte besvarades visade ett högre bortfall än tre på 
frågorna 29, 35 och 58. Sex respondenter besvarade inte fråga 29, På vilka grunder sker 
förändringar i gruppsammansättningen?, medan fråga 35, På vilka grunder sker 
förändringar i parsammansättningen? inte besvarades av sju respondenter. En av 
anledningarna till detta kan vara att vissa utbildningar bedriver antingen individual- 
eller grupphandledning men inte båda delar. En annan orsak kan vara att förändringar 
faktiskt inte sker i grupp- och parkonstellationerna. Fråga 58 löd Hur såg 
konflikthanteringen ut i de fallen? och besvarades endast av sex personer. Detta var 
dock dubbelt så många jämfört med de tre som hade uppgivit på fråga 57 att studerande 
hade bytt handledningsgrupp på grund av konflikter. 
 
Termerna reliabilitet och validitet är betydelsefulla begrepp inom den positivistiska 
vetenskapstraditionen. Tillförlitlighet och trovärdighet är inte mindre viktigt inom den 
kvalitativa forskningen, men det blir dock betydligt mer komplicerat att bedöma dessa 
utifrån traditionella, positivistiska metoder (Wedin & Sandell, 1995). Inom den 
kvalitativa forskningstraditionen sker validering genom undersökning i form av 
kontroll, ifrågasättande och teoretisk tolkning av resultaten. Ett undersökande 
tillvägagångssätt eftersträvas också under hela forskningsprocessen, som en inbyggd 
kvalitetskontroll (Kvale, 1997). För att motverka en låg validitet, jämfördes således 
resultaten från de olika respondenterna fråga per fråga, vilket visade på en hög 
överensstämmelse i svaren. På liknande sätt verifierades den insamlade informationens 
trovärdighet under intervjuerna. Data från intervjuerna komparerades också med 
varandra och med enkätsvaren för att granska trovärdigheten. En hög samstämmighet 
kunde konstateras, samtidigt som individuella avvikelser naturligtvis också förekom. En 
jämförelse gjordes även mellan insamlad data och resultat från tidigare undersökningar 
samt med för studien relevant teori (Wärneryd, 1986). Även denna komparation visade 
på en hög grad av överensstämmelse. 
 
Respondenterna arbetar alla på legitimationsgrundande utbildningar där det finns en risk 
för att legitimationsrätten dras in om institutionen inte uppfyller de kvalitetskrav som är 
fastställda av Högskoleverket. Det finns därför en risk att respondenterna har velat 
framställa institutionen i en så positiv dager som möjligt och tonat ned information som 
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skulle kunna tolkas negativt. Anledningen till detta skulle kunna vara att värna om den 
egna utbildningen så att den inte framstår som mindre stabil och välgenomtänkt i 
förhållande till övriga utbildningar. Om detta är fallet skulle studiens interna validitet 
kunna vara något begränsad (McGhee, 2001). Den externa validiteten bedöms vara hög 
då studien bygger på data från respondenternas nuvarande arbetssituation.  
 
Det är en konst att utforma enkätfrågor så att alla respondenter uppfattar frågorna på 
samma sätt. Sannolikheten är därför stor att respondenter väver in olika betydelser i 
frågorna, vilket naturligtvis också påverkar svaren. Detta försökte avhjälpas genom att 
använda ett så enkelt språk som möjligt i enkätfrågorna. För att kontrollera om en och 
samma fråga hade uppfattats på olika sätt av olika respondenter (och därmed undersöka 
svarens reliabilitet) jämfördes alla svar gällande en fråga med varandra. Det visade sig 
då att svaren på fråga ett var disparata och det förefaller som om vissa respondenter har 
angivit totalt antal sökande, medan andra har uppgivit antal sökande per plats. Denna 
fråga har därför inte integrerats i studien. Som redan tagits upp i metoddelen, visade sig 
tillförlitligheten vara lägre på de frågor som berörde det antal handledare och studerande 
som av någon anledning hade slutat, underkänts eller bytt handledningsgrupp. Ett skäl 
till detta kan vara att frågorna var oklart formulerade, vilket ökade tolknings-
möjligheterna. Ett annat skäl skulle kunna vara att frågornas känsliga natur påverkade 
svaren. I det senare fallet präglas således dessa frågor av en lägre validitet. 
 
Vad gäller en intervjus tillförlitlighet eller reliabilitet kan detta kontrolleras med hjälp 
av ledande eller uppföljande frågor samt tolkningar under själva intervjun (Kvale, 
1997). Detta tillvägagångssätt användes därför under de två intervjuerna. För att värna 
om tillförlitligheten i denna studie, fick alla respondenter också möjlighet att granska 
metod- och resultatdelen i förväg. Detta syftade till att upptäcka feltolkningar som 
kunde ha skett under databearbetningen. 
 
En begränsning med denna studie är dess fokusering på den organisatoriska strukturen 
och processernas utformning vid psykoterapeututbildningar i Sverige. Då dessa 
utbildningar är legitimationsgrundande, genomgår de noggranna, statliga kvalitets-
kontroller med jämna mellanrum. Detta kan vara en bidragande faktor till att den 
organisatoriska strukturen och processerna i denna studie över lag visade sig vara så 
genomtänkta. Psykoterapiutbildningar på en lägre utbildningsnivå innefattas inte alltid 
av denna statliga kontroll, vilket i sin tur minskar generaliserbarheten av denna studie 
till andra utbildningsnivåer. Undantaget är de statligt kontrollerade psykolog-
utbildningarna, förlagda till universitet och högskolor.  
 
Delar av resultaten skulle med stor försiktighet kunna generaliseras till andra situationer 
där liknande förhållanden råder, t ex olika specialistutbildningar inom människo-
vårdande yrken där handledning ingår i utbildningen. Ett annat exempel är 
lärarutbildningar där handledning också ingår som ett obligatoriskt inslag. Vissa 
delresultat skulle även med yttersta varsamhet kunna generaliseras till andra typer av 
bedömningssituationer där det finns en risk att bli utesluten om prestationen inte är 
tillfredsställande. Sådana situationer förekommer t ex i vissa typer av rekryterings-
processer samt under provanställningsperioder där den nyanställda ibland skolas in av 
en mer erfaren person och där en bedömning görs av den nyanställdas förmåga att utföra 
arbetsuppgifterna. Generaliseringen gäller t ex vikten av en hållande och stödjande 
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organisation för de anställda (i detta fall de momentansvariga för handledningen och 
handledarna) för att dessa i sin tur ska kunna skapa gynnsamma förhållanden för sina 
underställda (i detta fall de handledda) (Rhoades Shanock & Eisenberger, 2006).  
 
Resultatdiskussion 
 
Rutiner 
Endast ett fåtal respondenter beskriver rutinen för underkännande eller risk för 
underkännande som en process i flera steg med både muntliga och skriftliga 
komponenter. Om en situation med risk för underkännande uppstår, kan en oklar och 
ofullständig rutin skapa osäkerhet kring vad som faktiskt gäller. Resultaten visar också 
att ansvaret för examination, behandling och kontaktmannaskap kan vara utspritt på 
olika parter vid en och samma utbildning, vilket kan ge upphov till en otrygghet kring 
vem man ska kontakta i olika ärenden. Dessa resultat ligger i linje med en tidigare 
studie där handledare uttryckte att vissa utbildningsorganisationer inte levde upp till 
rimliga krav. Detta gällde bl a fastställda kriterier för godkänt/underkänt, åtgärder som 
skulle vidtas vid risk för underkännande samt tydlighet i ansvarsfördelningen 
(Bernhard, 2005).  
 
När det gäller grupp- och parsammansättning visar resultaten att de momentansvariga 
delvis arbetar i enlighet med aktuell forskning och beprövad erfarenhet (Boalt Boëthius, 
Sundin & Ögren, 2006; Gordan, 1998). Samtidigt styr praktiska aspekter som 
matchning av tider och geografiska förhållanden grupp- och parindelningen på några 
utbildningar. Detta kan vara nog så viktigt ur en aspekt, men bör kompletteras med ett 
beaktande av ytterligare parametrar som t ex kön och förekomst av tidigare relationer 
för att främja ett gott inlärningsklimat. Vidare är det anmärkningsvärt att handledare och 
studerande inte har någon möjlighet att påverka grupp- och parkonstellationerna vid 
vissa utbildningar. Att ha inflytande över den egna arbetssituationen anses som bekant 
ha en motivationshöjande effekt (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 
 
Studien visar att endast ett fåtal studerande har avbrutit handledningen eller bytt 
handledningsgrupp under de senaste fem åren, trots att det är naturligt att ett par 
allvarliga konflikter inträffar varje år i handledningskonstellationerna (Gordan, 1998). 
Detta skulle kunna tyda på att många allvarliga konflikter löses på ett sådant sätt att den 
ursprungliga par- eller gruppkonstellationen kan bibehållas. Att endast ett fåtal 
respondenter uppger att studerande faktiskt har bytt handledningsgrupp medan flera 
nämner hur själva konflikthanteringen har gått till, kan också tyda på att rutinen för 
konflikthantering är effektiv vid många institutioner och att flertalet konflikter klaras 
upp.  
 
Den ekonomiska faktorn är en viktig ramaspekt, vilket tydliggörs i uttalandena kring 
extrainsatt handledning då risk för underkännande föreligger. Vid avgiftsbelagda 
utbildningar får den studerande stå för de extra kostnader som uppstår i samband med 
förlängd handledning, medan den finansiella frågan inte verkar beröra den studerande 
vid de avgiftsbefriade utbildningarna. Denna skillnad kan ha en inverkan på 
institutionernas rutiner för extraresurser och kanske finns det en risk att de 
avgiftsbefriade utbildningarna drar sig för att sätta in sådana resurser om den 
ekonomiska ramen sedan tidigare är överskriden eller hårt åtstramad. 
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Kommunikation och information 
Studien visar att det kan vara svårt att få information att ”landa”, vilket påvisar vikten 
av att ha en tydlig kommunikationsprocess, gärna där flera olika informationskanaler 
används vid olika tidpunkter. Flera respondenter tar upp att kommunikationsprocessen 
ser ut så idag, men detta gäller inte alla institutioner. Kaufmann och Kaufmann (1998) 
skiljer på kommunikationssätt som förmedlar mycket och lite information. Att samtala 
ansikte mot ansikte och tala i telefon, dvs. tvåvägskommunikation, anses vara särskilt 
bra i motsats till brev och meddelanden som förmedlar mindre information. 
Momentansvariga borde därför eftersträva att minst en informationsväg utgörs av 
tvåvägskommunikation.  
 
Det framkommer tydligt i studien att ett underkännande ställer extra höga krav på 
kommunikations- och informationsprocesserna. Som nämnts ovan, är det endast vissa 
respondenter som betonar att dessa processer sker i flera steg, med både muntliga och 
skriftliga inslag. Att kommunikationen sker vid mer än ett tillfälle och på mer än ett sätt 
är av stor vikt för att underlätta informationsbearbetningen för den studerande (Samec, 
1999; Scaife, 2001c). Studien visar också att den studerande kan uppleva 
underkännandet som ett mindre trauma eller en kränkning samt att processen försvåras 
ytterligare om den studerande inte ser de egna svårigheterna. Detta är förhållandevis 
vanligt (Bernhard, 2005; Samec, 1999) och en anledning kan vara att individen inte 
längre har tillgång till sitt potentiella utrymme vid ett trauma. Personen överväldigas av 
känslor av misstrogenhet, svek och hopplöshet. Hon befinner sig på gränsen till kaos 
(LaMothe, 2005) och kan således inte tänka fritt kring det som sägs till henne utan blir 
helt utlämnad till den som förmedlar budskapet. Detta ställer således höga krav på den 
eller de personer som är i kontakt med den studerande under den tid som processen 
kring underkännande, eller risk för underkännande, pågår. 
 
Kommunikation och information kan användas för att förebygga att problem uppstår i 
handledningen. Handledare och studerande som noga förbereds inför detta moment har 
sannolikt större möjligheter att övervinna de svårigheter som vid någon tidpunkt uppstår 
under arbetets gång. Det är därför värdefullt att inte bara informera handledare och 
studerande om mål, kriterier och rutiner kring handledningsarbetet utan också lyfta fram 
de olika faser som en grupp (eller parkonstellation) genomgår och hur olika 
grupprocesser tar sig uttryck. Att redan från början vara medveten om vilken typ av 
känslor och tankar som kan väckas i detta sammanhang, t ex känslor av syskonrivalitet 
(Boalt Boëthius, 1993) eller auktoritetssvårigheter, kan också underlätta hanteringen av 
dessa om, eller när, de uppkommer. Vidare är det av vikt att upplysa om de olika faser 
som den studerande genomgår under utvecklingen av kliniska färdigheter och en 
professionell identitet (Dodds, 1986).  
 
Handledningsmöten, som troligen är den viktigaste informationskällan för handledarna, 
anordnas sällan eller inte alls på några utbildningar. Det vore intressant att undersöka 
hur detta upplevs av såväl momentansvarig som handledare och studerande. Påverkar 
detta handledningen och i så fall på vilket sätt? Vilka andra informationskanaler 
används för att uppväga detta? Kanske att videokonferenser via dator vore ett sätt att 
anordna handledningsmöten då de ekonomiska ramarna eller geografiska förhållandena 
inte tillåter reguljära träffar. I USA utförs handledning via telefon med gott resultat vid 
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vissa utbildningar (Manosevitz, 2006). Detta tyder på att känsliga områden kan 
behandlas på ett tillfredsställande sätt via detta kommunikationsmedel.  
 
För att bli antagen till den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen måste den 
studerande arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete, vilket ska styrkas med intyg 
från arbetsgivaren. Den studerandes arbetsplats är således en viktig part som också, på 
ett eller annat sätt, påverkar vad som sker i handledningen, vilket framkommit i en 
tidigare studie (Boalt Boëthius & Cleve, 1999). Ändå nämner endast ett fåtal 
respondenter denna part. Detta kan bero på att ingen direkt fråga ställdes angående den 
studerandes arbetsplats, även om en enkätfråga gällde rutiner då behandlingsansvaret 
ligger utanför utbildningsorganisationen. Även dessa svar speglar dock ytterst sällan en 
relation mellan utbildningsorganisationen och den studerandes arbetsplats. Det är 
emellertid av stor vikt att fungerande kommunikationskanaler existerar mellan dessa två 
parter t ex genom möten som hålls någon gång per år med de studerandes chefer, vilket 
nämndes i studien. Kanske att de kliniska romberna (Ekstein & Wallerstein, 1977; 
Szecsödy, 1990) skulle utökas med den studerandes arbetsplats? En sådan 
komplettering av modellerna skulle betona denna parts betydelse och minimera risken 
att arbetsplatsens inflytande förbises. 
 
Utbildningsorganisationens hållande funktion 
Det är intressant att notera att examinationsansvaret vilar på handledarna vid drygt en 
tredjedel av utbildningarna, varav majoriteten är avgiftsbelagda utbildningar, trots att 
handledarna upplever denna typ av ansvarsfördelning som en komplikation (Bernhard, 
2005). Samtidigt är stödet till de studerande mindre utvecklat vid de avgiftsbelagda 
utbildningarna än vid de avgiftsbefriade utbildningarna. En konsekvens av detta kan 
vara att den hållande funktionen är svagare vid de avgiftsbelagda utbildningarna och att 
både handledare och studerande lämnas mer åt sig själva. Tar utbildningsinstitutionen 
samma ansvar i examinationsförfarandet när ansvaret är delegerat eller står handledaren 
ensam? Hur påverkar detta själva bedömningen och är risken större att handledaren 
upplever situationen som ett personligt nederlag under sådana omständigheter? Detta är 
något som vore intressant att närmare undersöka i framtida studier. 
 
Resultaten visar att handledare, studerande och klient kan ha olika kontaktpersoner. Det 
är möjligt att organisationer där detta ansvar är uppdelat på olika personer, erbjuder en 
lägre grad av hållande än när ansvaret vilar på en och samma person. De kliniska 
romberna är baserade på att en och samma person fyller funktionen av kontaktperson 
från organisationens sida och vikten av att administratören håller samma distans till alla 
parter betonas (Ekstein & Wallerstein, 1977; Szecsödy, 1990). Hur blir situationen när 
kontaktmannaskapet är delat och problem uppstår, där t ex klienten går till en 
kontaktperson och den studerande till en annan? Finns det risk för att problemen blåses 
upp och splittrar institutionen internt eller bidrar en uppdelad ansvarsfördelning till att 
klient och studerande känner ett personligare organisatoriskt stöd? 
 
Att rollen som momentansvarig är komplex framkommer av respondenternas svar. 
Dessutom uppger de allra flesta respondenter att de också har andra arbetsuppgifter vid 
institutionen, t ex som handledare. Även om detta uppdrag inte är kopplat till de 
studerande som personen är momentansvarig för, blir resultatet av denna typ av struktur 
att den momentansvariga är koordinator för sina kollegor inom organisationen i de fall 
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då dessa är handledare för den momentansvarigas studerande. Vilka praktiska följder får 
detta internt vid institutionen? Boalt Boëthius och Cleve (1999) framhåller att det är en 
svår uppgift för kursledaren att framföra kritik till de egna kollegorna. Det är säkert en 
utmaning för den momentansvariga att balansera sitt stöd till alla parter i de båda 
kliniska romberna (Ekstein & Wallerstein, 1977; Szecsödy, 1990) när en konflikt 
uppstår mellan handledare (som dessutom är kollegor) och den studerande. För att 
undvika att olika typer av intressekonflikter uppstår är det sannolikt att föredra att 
handledarna är externa med så få andra uppdrag som möjligt vid institutionen (Tveiten, 
2003). 
 
Det är förvånande att vissa utbildningar inte erbjuder stöd till de momentansvariga med 
tanke på tidigare undersökningar där vikten av stöd till överordnade betonas (Rhoades 
Shanock & Eisenberger, 2006). Samtidigt är det kanske inte så överraskande då den 
litteratur och de studier som fokuserat specifikt på handledning har lyft fram vikten av 
stöd till handledarna, utan att beröra vikten av stöd till dem som stödjer dessa. 
Undantaget är Boalt Boëthius och Cleves studie från 1999 där även värdet av stöd till 
den kursansvariga betonas. Det vore intressant att undersöka vilka återverkningar 
avsaknaden av stöd till den momentansvariga får nedåt i hierarkin, dvs. vilka 
konsekvenserna blir för handledare och studerande.  
 
Värdet av ett organisatoriskt stöd för handledarna, i synnerhet vid kritiska lägen som 
t ex vid risk för underkännande, betonades i undersökningen. Handledarmöten ansågs 
vara en viktig källa för detta stöd, även för dem som har mycket erfarenhet av att 
handleda. Resultaten ligger således i linje med tidigare studier och rekommendationer 
kring handledning (Bernhard, 2005; Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Brown & Bourne, 
1996, refererad i Hughes & Pengelly, 1997; Hughes & Pengelly, 1997; Nitsun, 1996; 
Samec, 1999). Det är därför anmärkningsvärt att vissa medverkande utbildningar inte 
erbjuder handledarna stöd och oroväckande att några utbildningar saknar de ekonomiska 
medel som krävs för att anordna stöd i form av handledningsmöten. Konsekvensen kan 
bli att studerande godkänns trots att de egentligen inte uppfyller de specificerade 
kraven, på grund av att handledaren inte har tillräckligt med stöd för att driva en 
underkännandeprocess på egen hand. Avsaknaden av ett härbärgerande stöd kan 
dessutom öka risken för att handledaren blir utbränd och inte orkar med arbetet som 
handledare. 
 
Det är förvånande att en tredjedel av utbildningarna inte erbjuder ett formaliserat stöd 
till de studerande under handledningsperioden. Kanske att den bakomliggande orsaken 
är att själva handledningen ses som ett stöd till den studerande. Detta är naturligtvis 
riktigt utifrån en synvinkel. Handledningen är till för att stödja den studerande i 
klientarbetet, i integreringen av teoretisk och klinisk kunskap samt i processen att bli en 
självständig psykoterapeut. Men samtidigt kan själva handledningen i sig vara krävande 
för den studerande. Den kan t ex väcka till liv tankar och känslor som ännu inte är 
riktigt bearbetade, vilket kan försvåra inlärningen eller bli ett hinder i relationen till 
den/de andra i parkonstellationen/gruppen. Andra exempel är när personkemin mellan 
handledare och studerande inte riktigt stämmer eller när den studerande upplever att det 
händer något i handledningssituationen som hon inte riktigt förstår. Sådana situationer 
skulle till viss del kunna avhjälpas genom att den studerande erbjuds ett kontinuerligt 
stöd från organisationens sida under hela handledningsmomentet. Stödet kan t ex 
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utgöras av vetskapen om vem man kan kontakta om situationen känns svår. Som nämnts 
ovan kan det också vara till hjälp att kontinuerligt bli informerad om de olika faser som 
den studerande och gruppen genomgår samt kunskap om grupprocesser. Att ha en viss 
inblick i hur vanligt förekommande konflikter är och hur man kan ta sig igenom dem är 
ytterligare ett kunskapsområde som kan fungera som stöd under handlednings-
momentet. Slutligen känner sig den studerande sannolikt mer hållen om hon är väl insatt 
i vilka kriterier som ligger till grund för bedömningen av momentet och när 
underrättelse om komplettering/underkännande sker. En studerande som känner sig 
hållen av organisationen har troligen större förutsättningar att använda sig av det 
potentiella utrymme som kan skapas i handledningssituationen. Studerandes och 
handledares uppfattning om organisationens hållande funktion jämfört med de egna 
känslorna av kreativitet och ångest under handledningssessionerna borde undersökas i 
framtida studier. 
 
Även organisationen behöver bli hållen, t ex av branschorganisationer (Stacey, 1996). 
Högskoleverket och informella nätverk skulle kunna erbjuda ett sådant stöd för 
utbildningsinstitutionerna, t ex genom att initiera diskussionsseminarier. En 
utomstående konsult, vilket efterfrågades av ett par momentansvariga, skulle också till 
viss del kunna fylla denna hållande funktion.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att den organisatoriska strukturen och processerna 
har ett stort inflytande på handledningsmomentets utformning. Utbildnings-
organisationen bör därför nyttja de redskap, baserade på den organisatoriska strukturen 
(Axelson & Thylefors, 1996; Moxnes, 1991) och processerna, som den har till sitt 
förfogande för att skapa ett främjande inlärningsklimat och ett potentiellt utrymme i 
handledningen. Följande konkreta redskap härrör från denna studie samt den teori och 
tidigare undersökningar som har behandlats: 
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Organisatoriska redskap baserade på struktur och process 

• Tydliga arbets- och ansvarsbeskrivningar där bl a examinations- och 
behandlingsansvar är klart uttryckta.  

• Kontinuitet i kontaktmannaskapet för både handledare, studerande och klienter, 
t ex genom att endast en person är i kontakt med en part/parterna och som 
parten/parterna vänder sig till vid behov. 

• Tydliga ramar för handledningsmomentet. Detta gäller bl a mål för 
handledningsmomentet, kriterier för godkännande och rutiner vid underkännande, 
konflikthantering och evaluering där processernas olika steg är klart angivna.  

• Kommunikationskanaler mellan momentansvarig, handledare och studerande som 
är lättillgängliga och flerfaldiga.  

• Information om ramarna till alla berörda parter genom åtminstone två olika 
kommunikationskanaler där (minst) en är tvåvägskommunikation. 

• Kommunikation av samma information till både handledare och studerande.  

• Metakommunikation kring det som händer i handledningsrummet och i 
organisationen.  

• Information till momentansvariga, handledare och studerande om den tidpunkt på 
terminen då ett underkännande ska ha delgivits den studerande samt vem som är 
ansvarig för detta. 

• En organisation som stödjer både momentansvarig och handledare så att de 
känner sig hållna i sina roller och i sin tur kan härbärgera de handleddas ångest 
och arbete i handledningen.  

• En organisation som erbjuder de studerande stöd så att de känner sig hållna under 
handledningsmomentet.  

• Regelbundna evalueringar av arbetet och samspelet i handledningen.  

• Engagerade medarbetare (momentansvarig, handledare och lärare) som trivs med 
sitt arbete. (Regelbunden fortbildning kan vara ett sätt att åstadkomma detta.) 

• Ett bra gruppklimat, vilket kan skapas genom att arbeta med olika 
gruppkonstellationer i början av en utbildning så att de studerande lär känna 
varandra och lär sig att arbeta tillsammans.  

• En välgenomtänkt antagningsprocess som fungerar som ett förberedande och 
förebyggande led inför utbildningen.  
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Avslutande kommentarer 
Detta är en av de första studierna i Sverige som belyser betydelsen av den omgivande 
utbildningsorganisationen för handledningsmomentet vid de legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildningarna. Det är därför viktigt att fundera över vilka termer som 
bäst beskriver de aspekter som studeras. Jag har valt att använda begreppen struktur och 
process för att betona att både struktur (Abrahamsson & Andersen, 2005; Hatch & 
Cunliffe, 2006) och olika processer som kommunikations- och informationsprocesser 
(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001; Bruzelius & Skärvad, 1989; Kaufmann & 
Kaufmann, 1998; Williams, 1991) har varit i fokus. Studien påvisade också att både 
struktur och processer är av stor betydelse. Processer ingår inte i det svenska begreppet 
organisatoriska ramar så som det normalt används inom forskning och litteratur där 
ramarnas betydelse för handledning betonas. Utifrån dessa källor kan organisatoriska 
ramar uppfattas som en statisk struktur även om det är underförstått att kommunikation 
och information intar en central plats för att skapa en miljö som främjar inlärning i 
handledningen. Att strukturen måste förmedlas från momentansvarig till handledare och 
studerande via informations- och kommunikationsprocesserna bör därför betonas. Även 
dessa processers betydelse för att implementera och använda strukturen på ett 
konstruktivt sätt bör lyftas fram liksom rollen de fyller för att skapa trygghet och 
kontinuitet mellan parterna. Ett explicit fokus på dessa processer i framtida forskning 
och litteratur kring handledning vore därför önskvärt. 
 
Eftersom denna undersökning belyser hur strukturen och processerna kring 
handledningsmomentet är organiserade vid olika utbildningar, är min förhoppning att 
berörda momentansvariga ska hämta inspiration från varandra genom detta dokument. 
Detta i sin tur skulle kunna vara ett första steg mot utvecklandet av en Best Practice för 
handledningsmomentet vid de legitimationsgrundande psykoterapeututbildningarna i 
Sverige. 
 
 

”För att vara fri att utvecklas måste man ha gränser,  
innanför vilka man kan fungera och känna sig trygg.”  

(Ekstein & Wallerstein, 1977, sid. 268) 
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Bilaga 1 

 
Enkät till ansvariga för handledningsmomentet 

vid de legitimationsgrundande psykoterapeututbildningarna 
 
 

Enkäten är konstruerad så att Du kan fylla i Dina svar med hjälp av 
datorn. För att underlätta detta, är det bra om Du aktiverar ¶-knappen. 
Varje ¤-tecken visar då i vilken ruta Du kan fylla i Ditt svar. 
 
För den som önskar, går det naturligtvis bra att skriva ut enkäten och besvara frågorna 
för hand på separat papper. Glöm inte att tydligt markera frågornas nummer! 
 
Enkäten består av 65 frågor, varav hälften kan besvaras med endast ett par ord eller 
siffror. Frågorna tar hänsyn till att vissa utbildningsinstitutioner bedriver både grupp- 
och individualhandledning. Detta innebär att vissa frågor kanske inte är relevanta för 
just Din institution.  
 
Jag har för avsikt att följa upp eventuella oklarheter i enkäten med kortare 
telefonintervjuer. Därefter kommer alla svar att avidentifieras och bearbetas på 
gruppnivå. För den som önskar sända in ett helt anonymt svar, går det bra att skriva ut 
och skicka den ifyllda enkäten till undertecknad. 
 
Den beräknade svarstiden är 30-45 minuter och jag behöver Ditt svar SENAST DEN 
29 NOVEMBER 2006! 
 
Den ifyllda enkäten kan antingen mailas till: XXX 
 
eller skickas per post till: 
 
Ulrika Olsson 
XXX 
XXX Stockholm 
 
Du är varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare, Marie-Louise Ögren, 
om Du har några frågor eller funderingar. 
 
 

Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Ulrika Olsson    Handledare: Marie-Louise Ögren 
Psykologkandidat, termin 8  Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 
Tel: XXX    Tel: XXX 
E-mail: XXX    E-mail: XXX 
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Enkät till ansvariga för handledningsmomentet 
 

Allmänna frågor kring utbildningsinstitutionen 
1. Hur många sökanden har ni per 

psykoterapiplats? 
 

2. Hur mycket betalar den enskilda 
studeranden i avgift per termin? 

 

3. Vilken budget per studerande har 
institutionen för handledning? 

 

4. Vilken teoretisk inriktning har den 
utbildning där du är handledarmoment-
ansvarig? 

 

 
Handledarmomentansvarig 

5. Kön:  

6. Född år:  

7. Utbildning:  

8. Antal år som momentansvarig:  

9. Övriga uppdrag vid 
utbildningsinstitutionen: 

 

 
Följande frågor gäller din roll som ansvarig för handledarmomentet 
10. Arbetsuppgifter som momentansvarig:  

11. Hur många studerande ansvarar du för?  

12. Hur många handledare ansvarar du för?  

13. Vilken befattning har din chef?  

14. Vilken inverkan har din chef på ditt 
arbete som momentansvarig? 

 

 
Kontaktpersoner (var vänlig svara med personens funktion) 
15. Vem utser handledarna?  

16. Vem är i kontakt med handledarna?  

17. Vem rapporterar handledarna till?  

18. Vem vänder sig handledarna till om 
problem uppstår i handledningen? 

 

19. Vem är i kontakt med de studerande?  

20. Vem vänder sig de studerande till om 
problem uppstår i handledningen? 
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21. Hur får de studerande sina klienter?  

22. Vem vänder sig klienterna till om 
problem uppstår i terapin? 

 

 
Ansvarsfördelning 

23. Vem är examinator för 
handledningsmomentet? 

 

24. Vem är behandlingsansvarig?  

 
Gruppsammansättning vid grupphandledning (handledare och studerande) 

25. Vem gör gruppsammansättningarna?  

26. Vilka kriterier ligger till grund för 
gruppsammansättningarna? 

 

27. Hur många studerande ingår i varje 
grupp? 

 

28. Hur ofta sker förändringar i 
gruppsammansättningen under 
handledningsmomentet? 

 

29. På vilka grunder sker förändringar i 
gruppsammansättningen? 

 

30. Vilken möjlighet finns för handledarna 
att påverka valet av studerande, 
gruppsammansättning och klient? 

 

31. Vilken möjlighet finns för de 
studerande att påverka valet av 
handledare, gruppsammansättning och 
klient? 

 

 
Parsammansättning vid individualhandledning (handledare och studerande) 
32. Vem parar ihop handledare och 

studerande? 
 

33. Vilka kriterier ligger till grund för 
parsammansättningarna? 

 

34. Hur ofta sker förändringar i 
parsammansättningen under 
handledningsmomentet? 

 

35. På vilka grunder sker förändringar i 
parsammansättningen? 

 

36. Vilken möjlighet finns för handledarna 
att påverka valet av studerande och 
klient? 
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37. Vilken möjlighet finns för de 
studerande att påverka valet av 
handledare och klient? 

 

 
Handledarna 
38. Utifrån vilka kriterier väljs handledarna?  
 
 
 
39. Kan handledarna ha ytterligare roller inom psykoterapeututbildningen? 
 
 
 
Information 
40. Hur förbereder utbildningsinstitutionen handledarna inför handledaruppdraget (t ex 

information om utbildningsupplägg och ramar, föreläsningar, etc.)? 
 
 
 
41. Hur förbereder utbildningsinstitutionen de studerande inför handledningsmomentet 

(t ex information om lärandemål och ramar, föreläsningar om handledning, etc.)? 
 
 
 
42. På vilka sätt informeras handledare respektive studerande (t ex via hemsida, mail, 

brev, informationsmöten, etc.)? 
 
 
 
43. Informeras klienterna om att terapeuterna är under utbildning? 
 
 
 
Kommunikation 
44. Hur ofta kallas handledarna till handledarmöten? 
 
 
 
45. Vad är i fokus under handledarmötena? 
 
 
 
46. Av vilka skäl har du som momentansvarig och den enskilda handledaren kontakt 

mellan handledningsmötena? 
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Stöd under handledningsperioden 
47. Vilket institutionellt stöd erbjuds dig som momentansvarig (och på vems initiativ)? 
 
 
 
48. Hur skulle du vilja att det institutionella stödet till dig som momentansvarig såg ut? 
 
 
 
49. Vilket institutionellt stöd erbjuds handledarna (t ex handledning på handledning, 

föreläsningar om utbildningshandledning, etc.)? 
 
 
 
50. Vilket institutionellt stöd erbjuds de studerande (t ex 

föreläsningar/diskussionsgrupper om handledning, etc.)? 
 
 
 
Rutiner och kvalitetssäkring 
51. Hur utvärderar utbildningsinstitutionen handledningens kvalitet? 
 
 
 
52. Hur många av handledarna bedriver kliniskt arbete utanför utbildningsinstitutionen? 
 
 
 
53. Hur många handledare har valt att sluta under de senaste 5 åren? 
 
 
 
54. Hur många handledare har utbildningsinstitutionen sagt upp under de senaste 5 

åren? 
 
 
 
55. På vilka grunder sägs en handledare upp vid din utbildningsinstitution? 
 
 
 
56. Hur många studerande har valt att avbryta handledningen under de senaste 5 åren? 
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57. Hur många studerande har bytt handledningsgrupp på grund av konflikter under de 
senaste 5 åren? 

 
 
 
58. Hur såg konflikthanteringen ut i de fallen? 
 
 
 
59. Hur många studerande har underkänts under de senaste 5 åren? 
 
 
 
60. Hur ser rutinerna för underkännande eller risk för underkännande ut? 
 
 
 
61. Hur hanteras klagomål (från handledare, studerande, klient samt från utbildnings-

institutionens sida gentemot handledare eller studerande)? 
 
 
 
62. Vilka rutiner finns om behandlingsansvaret för en studerandes klient ligger utanför 

utbildningsorganisationen? 
 
 
 
63.  På vilket sätt ser ni till att handledningen utvecklas i relation till samhället och den 

situation som de studerande kommer att möta som färdigutbildade? 
 
 
 
Förändring av de organisatoriska ramarna 
64. Vilka förändringar av de organisatoriska ramarna kring handledningsmomentet 

önskar du se vid din utbildningsinstitution? 
 
 
 
65. Övriga kommentarer 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till momentansvariga 
 
Kontext 
1. Vilken teoretisk inriktning har den utbildning där du är handledarmomentansvarig? 
2. I vilken utsträckning finansierar de studerande utbildningen? 
 
De organisatoriska ramarnas inverkan på handledningen 
3. Vad tänker du på när du hör ordet ”organisatoriska ramar”? 
4. Vilken betydelse anser du att de organisatoriska ramarna har för handledningen? 
5. Vilka organisatoriska ramar anser du har stor/liten betydelse för handlednings- och 

lärprocessen? 
6. Exempel på situationer där ramarna har ”räddat” situationen. 
7. Exempel på situationer där ramarna har ”stjälpt” situationen. 
8. Har du varit med om någon situation där det inte fanns tillräckligt med ramar? 

Berätta. Vilka ramar saknades? Åtgärdades detta? Hur då? 
9. Hur skulle du vilja att de organisatoriska ramarna såg ut vid din institution? 
10. Hur prioriterade är de organisatoriska frågorna vid din institution (önskar du mer - i 

så fall vad - eller mindre prioritering)? 
 
Att skapa Winnicotts ”potential space” 
11. På vilket sätt använder du dig av de organisatoriska ramarna för att skapa ett så 

gynnsamt klimat som möjligt i handledningssituationen? 
12. Vilka möjligheter har du som momentansvarig att påverka de organisatoriska 

ramarna kring handledningsmomentet? 
13. I vilka situationer har du märkt av att själva organisationen har påverkat det arbete 

som sker i handledningen? (Både positivt och negativt). Exempel! 
 
Stöd för momentansvarig, handledare och studerande 
14. Vilken typ av stöd får du i din roll som momentansvarig? På vems initiativ? 
15. Vart kan du vända dig för stöd/vid problem/vid oklarheter? 
16. Vilket stöd skulle du vilja ha? 
17. Vilket stöd finns för handledare och studerande? 
18. Vilket stöd ger du till handledare och studerande? 
19. Vilka önskemål finns? 
20. Hur skulle du vilja att stödet till handledare och studerande såg ut? 
21. Vad känner du att samhälle/institution/chef/handledare/student/klient vill ”ha” av 

dig? Vilken roll vill de att du ska fylla? 
 
Rutiner kring handledningsmomentet 
22. För vilka situationer har ni utarbetade rutiner? (Underkännande, konflikthantering, 

etc) 
23. Hur har rutinerna tillkommit? Genom behov? Som ett förebyggande stöd? 
24. Vilken funktion tycker du att rutinerna fyller? 
25. Diskuteras rutinerna? 
26. Händer det att rutiner ändras? Exempel? 
27. Hur ser du på rutinerna? 
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Information och kommunikation 
28. Hur förmedlas information till handledare/student/klient? 
29. Vad får handledare respektive studerande veta om vilken information respektive 

kategori får? 
30. Hur viktigt är det att respektive part vet vad den andra parten vet? 
31. På vilket sätt kommunicerar du och handledarna med varandra? 
32. Hur ofta har du och handledaren kontakt? 
 
Om handledarna har flera roller 
33. Kan handledarna vid din institution ha ytterligare roller, som t ex lärare och 

examinator? 
34. Vilka erfarenheter har du av detta (för- och nackdelar)? 
 
Erfarenhet från andra utbildningsinstitutioner 
35. Har du arbetat med handledning/handledningsmomentet på andra 

utbildningsinstitutioner? 
36. Skillnader mellan olika institutioner 
37. Lärdomar? 
 
Goda råd till andra 
38. Råd till en institution som ska starta upp en ny utbildning 
39. Råd till en nybliven momentansvarig 
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Bilaga 3 
 

 
Bäste momentansvarig, 
  
Jag kontaktar Dig i Din roll som ansvarig för handledningsmomentet på den 
legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Mitt namn är Ulrika Olsson och jag 
studerar på psykologlinjen vid Stockholms Universitet.  
  
Anledningen till denna kontakt är att jag arbetar med min examensuppsats som syftar 
till att belysa de organisatoriska ramarna kring handledningsmomentet. Jag hoppas 
därför att Du har möjlighet att medverka i min kartläggning genom att svara på den 
enkät som är bifogad (se bifogad fil, "Enkät till ansvariga för handledningsmomentet"). 
  
Bifogat finner Du även ett introduktionsbrev (se bifogad fil, "Introduktionsbrev"). 
  
Med förhoppning om att Du vill ta Dig tid att medverka! 
  
Vänliga hälsningar,  
  
Ulrika Olsson 
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Bilaga 4 
 

Stockholm, 2006-11-09 
 
Bäste momentansvarig, 
 
Jag kontaktar Dig i Din roll som ansvarig för handledningsmomentet på den 
legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Mitt namn är Ulrika Olsson och jag 
studerar på psykologlinjen vid Stockholms Universitet. Anledningen till att jag 
kontaktar Dig, är att jag arbetar med min examensuppsats.  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa de organisatoriska ramarna kring 
handledningsmomentet vid de legitimationsgrundande psykoterapeututbildningarna i 
Sverige. Detta forskningsområde är både eftersatt och angeläget. 
 
Jag vänder mig till Dig som är momentansvarig för det handledda klientarbetet, 
eftersom Du har den mest kompletta bilden av hur de organisatoriska ramarna ser ut på 
just Din utbildningsinstitution. Denna information är ovärderlig för min kartläggning 
och jag hoppas att Du har möjlighet att medverka genom att svara på den enkät som är 
bifogad (se bifogad fil, ”Enkät till ansvariga för handledningsmomentet”).  
 
Enkäten består av 65 frågor, varav hälften kan besvaras med endast ett par ord eller 
siffror. Den beräknade svarstiden är 30-45 minuter. Jag har för avsikt att följa upp 
eventuella oklarheter i enkäten med kortare telefonintervjuer. Därefter kommer alla 
svar att avidentifieras och bearbetas på gruppnivå. För den som önskar sända in ett 
helt anonymt svar, går det bra att skriva ut och skicka den ifyllda enkäten till 
undertecknad (se försättsbladet till enkäten). 
 
Min förhoppning är att kartläggningen kan användas som ett första steg i en ”Best 
Practice”-utveckling, där utbildningsinstitutionerna kan inspireras av varandra.  
 
Nästa steg planeras bestå av intervjuer med ett antal handledare för att komplettera 
bilden av de organisatoriska ramarnas betydelse för handledning. Denna information 
kommer sedan att jämföras med den information som framkommit under 
kartläggningen.  
 
Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt och Du är varmt välkommen att kontakta 
mig eller min handledare, Marie-Louise Ögren, om Du har några frågor eller 
funderingar.  
 
Med förhoppning om att Du vill ta Dig tid att medverka! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Ulrika Olsson    Handledare: Marie-Louise Ögren 
Psykologkandidat, termin 8  Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 
Tel: XXX    Tel: XXX 
E-mail: XXX    E-mail: XXX 
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Bilaga 5 
 

Stockholm, 2007-02-15 
 
 
Bäste momentansvarig, 
 
Jag kontaktade Dig i höstas i Din roll som ansvarig för handledningsmomentet på den 
legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Du svarade då på min enkät 
angående de organisatoriska ramarna kring handledningsmomentet.  
 
För att berika det material som samlades in från 12 olika utbildningsinstitutioner, skulle 
jag idag vilja utföra intervjuer med ett par momentansvariga. Syftet med detta är att 
komplettera det inkomna materialet med personliga erfarenheter av arbetet som 
momentansvarig. Jag undrar därför om Du skulle ha möjlighet att delta i en intervju som 
beräknas ta ca 60 minuter.  
 
Intervjun kommer att behandla följande områden:  
− De organisatoriska ramarnas inverkan på handledningen 
− Att skapa Winnicotts ”potential space” 
− Stöd för momentansvarig, handledare och studerande 
− Rutiner kring handledningsmomentet 
− Information och kommunikation 
− Om handledarna har flera roller 
− Eventuella erfarenheter från andra utbildningsinstitutioner 
− Goda råd till andra 
 
Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt och de intervjuades identitet kommer 
endast att vara känd av mig och kommer inte att röjas i uppsatsen.  
 
Min förhoppning är att utföra intervjuerna i början av mars och jag kommer därför att 
kontakta Dig under de närmaste veckorna för att höra om Du kan tänka Dig att delta 
och, om så är fallet, tillsammans bestämma en lämplig tid för intervjun. 
 
Du är varmt välkommen att kontakta mig om Du har några frågor eller funderingar. Det 
går också bra att kontakta min handledare, Marie-Louise Ögren.  
 
Med förhoppning om att Du har möjlighet att medverka! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
Ulrika Olsson    Handledare: Marie-Louise Ögren 
Psykologkandidat, termin 9  Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 
Tel: XXX    Tel: XXX 
E-mail: XXX    E-mail: XXX 


