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H U R  G Ö R  H A N D L E D A R E ?  

C e n t r a l a  a s p e k t e r  i  K B T  o r i e n t e r a d  h a n d l e d n i n g 1 
 

Rebecka Fahlgren 
 

Allt fler yrkesgrupper efterfrågar kompetens i kognitiv beteendeterapi. 
Handledning i metoden ges idag även utanför det kliniska området. Trots detta 
saknas en modell för hur denna KBT orienterade handledning ska utformas. 
Teorigenomgången har visat att modeller och teorier om handledning har skapats 
utifrån praxis och perspektiven på handledning är många. Syftet med studien var 
att beskriva centrala aspekter i KBT orienterad grupphandledning. 
Semistrukturerade intervjuer med handledare valdes som metod. Resultatet visar 
på gemensamma grundläggande drag i respondenternas beskrivning av definition, 
syfte, fokus och metoder. Skillnader har återfunnits i hur man förhåller sig till 
fundamentala aspekter av handledningen; frågan om ansvar, förhållningssätt som 
handledare, vad man ska lära ut och hur man ska benämna handledningsinsatsen. 
Ett ökat fokus på den handleddes utveckling och på grupprocesser 
rekommenderas i diskussionen. Vikten av att renodla olika typer av handledning 
diskuteras.  

 
I N L E D N I N G  

 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) efterfrågas och sprids idag i ökad omfattning till områden 
även utanför klinisk verksamhet. Allt fler yrkesgrupper önskar sig kompetens i KBT för att 
utveckla sin profession vilket medför att marknaden för utbildning och handledning i KBT 
växer. Sedan ett flertal år tillbaka bedrivs utbildning och handledning i KBT på ett 
strukturerat sätt inom skola, socialtjänst, kriminalvård, psykiatrisk vård och socialt arbete. 
Trots detta saknas det forskning kring formen för KBT orienterad handledning. Såväl 
verksamma handledare som forskare efterfrågar en sammanhållen empirisk modell som kan 
stödja handledare i att utforma handledningsverksamheten. Detta har varit utgångspunkten för 
denna studie.  
 
Begreppet KBT orienterad handledning används i denna studie som en övergripande term för 
handledning i KBT för personal inom människovårdande yrken, vilket innefattar många olika 
yrkeskategorier. Den som bedriver handledning kallas i uppsatsen för handledare och de som 
får handledning betecknas som handledda. De människor som de handledda möter i sin 
yrkesvardag och som blir föremål för handledningen benämns som klienter.  
 

                                                 
1 Tack till: Min handledare Marie-Louise Ögren för guidning genom handledningslitteraturens djungel, gott stöd 
och uppmuntran. Mina föräldrar som under hela mitt liv uppmuntrat min kreativitet och önskan om att skapa 
förståelse. Min sambo Stephan Halen för att du påminner mig om vad som är viktigt i livet utöver en 
examensuppsats. Sara som ständigt utmanar mitt sätt att se på världen. Jennica Ehn för goda synpunkter och 
noggrann korrektur. Er handledare som skapat luckor i era fullbokade kalandrar och delgivit mig era erfarenheter 
och möjliggjort studien.   
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Författaren har erfarenhet av handledning i psykoterapi med inriktning KBT, inom ramen för 
psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Författaren har arbetat i vård, i pedagogiska 
verksamheter och vid enstaka tillfällen deltagit i olika former av yrkesmässig handledning. 
Dessa erfarenheter har präglat såväl uppsatsens ansats som genomförandet av studien.   
 
Handledningsbegreppet 
Handledning är ett allmänt känt och flitigt använt begrepp. Handledningstraditionen sträcker 
sig tillbaka till filosofen Sokrates (född 470 f.Kr., död 399 f.Kr.) i antika Aten. Den sokratiska 
metoden, också kallad maieutik, kännetecknas av en dialog och ett sätt att ställa frågor som 
leder den hjälpsökande till att själv finna svaren på sina frågor (Holmberg, 2000). Det vi idag 
kallar handledning har sitt ursprung i 1920-talets utbildning av psykologer och socialarbetare i 
USA och Europa. I utbildningar inom människobehandlande yrken är handledning idag ett 
självklart inslag för att integrera teoretisk kunskap i det praktiska arbetet 
(utbildningshandledning). Handledning är också vanligt förekommande inom 
behandlingsverksamhet och socialt arbete som ett kontinuerligt forum för att fortlöpande 
utveckla verksamheten och den professionella yrkesrollen (yrkesmässig handledning). I det 
engelska språket finns inte något ord som motsvarar begreppet handledning i dess vida 
bemärkelse. Utbildningshandledning kallas på engelska för supervision, ett begrepp som 
anammats även i Sverige (Lauvås & Handal, 2001).  
 
En definition av handledning som används av flertalet forskare i området är att handledning är 
”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 s.15). 
Ett gemensamt mål för all typ av handledning beskrivs vara lärande och utveckling hos de 
handledda (Näslund & Ahlgren, 2005; Näslund & Granström, 1995; Tveiten, 2003).  
 
Utbildningshandledning är värderande och bedömande och syftar till att stärka den 
studerandes förmågor och professionella utveckling samtidigt som klientarbetet 
kvalitetssäkras. Utmärkande för utbildningshandledning är att handledaren fungerar som en 
portvakt för inträde i professionen. I utbildningshandledning har handledaren ett 
behandlingsansvar. Det slutgiltiga målet med utbildningshandledning är att som handledare 
göra sig överflödig, det vill säga att den handledde uppnår den professionell kompetens och 
självständighet som yrket kräver (Bernard & Goodyear, 1992, Gordan, 1998; Holmberg, 
2000; Rönnestad & Reichelt, 1999; Watkins, 1997).  
 
Yrkesmässig handledning ska erbjuda möjligheter till reflektion och bearbetning av 
yrkesmässiga erfarenheter för att utveckla den professionella kompetensen och ett 
systematiskt tänkande. Personlig utveckling återfinns som ett uttalat mål hos vissa teoretiker 
och forskare (Arvidsson, 1997; Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Lauvås & Handal, 2001; 
Skovholt & Rönnerstad, 1992, Tveiten, 2003).  
 
Numera tillämpas handledningsbegreppet även i sammanhang som syftar till att lära ut teori 
och tillämpning av nya behandlingsmetoder, det man skulle kunna kalla för specifik 
metodhandledning (Gordan, 1998; Holmberg, 2000; Skovholt & Rönnerstad, 1992, Tveiten, 
2003). Specifik metodhandledning, vilket är en form av yrkesmässig handledning, har som 
mål att förmedla teoretiska kunskaper och metodtekniska färdigheter. Handledarens funktion 
är att vara en god pedagog som på olika sätt kan instruera de handledda hur de ska gå till väga 
i sitt arbete (Gordan, 1998). Likheter finns med det som Hammarström-Lewenhagen och 
Ekström (2001) och Hylander (1995) kallar för pedagogisk handledning, en insats som främst 
utvecklats inom förskola och skola.  Snabba förändringar i samhället och allt högre krav på 
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den enskildes yrkeskompetens har skapat ett behov av andra forum för kompetensutveckling 
än traditionell fortbildning. Förändringstakten ställer således krav på handledarens 
kompetensutveckling. Inom pedagogisk handledning bör handledare kunna förmedla den 
nyaste kunskapen och lära ut de mest aktuella arbetsmetoderna. 
 
Handledningens gränsområden 
Handledning har tydliga beröringspunkter med andra insatser som har lärande och förändring 
som mål. Inom ramen för den här uppsatsen kommer terapi, utbildning, konsultation samt 
beteendekonsultation att definieras. Dessa begrepp klargörs i handledningslitteraturen på 
grund av paralleller till handledning. Insatserna har vidare en lång tradition av att praktiseras 
och är väletablerade inom forskningsvärlden (Bernard & Goodyear, 1992; Brown, 
Pryzwansky & Schulte, 2006; Gordan, 1998; Hylander, 1996; Tveiten, 2003). Andra begrepp 
som på senare år blivit populära inom arbetslivets alla grenar är mentoring, coaching och 
nätverksgrupper (Holmberg, 2000). De kan också uppfattas som synonyma till viss typ av 
handledning men beskrivs inte inom ramen för den här uppsatsen.  
 
Likheterna mellan handledning och terapi återfinns i relationen mellan handledare och 
handledd. Precis som terapeuten, är handledaren en professionell person med syftet att hjälpa 
och stödja den handledde till utveckling, förändring och problemlösning, vilket gör relationen 
asymmetrisk. Analysen av den handleddes utbildningsbehov kan liknas vid den diagnostiska 
bedömning som görs i terapier. Ramverket är ytterligare en beröringspunkt.  Den främsta 
skillnaden är att psykoterapins mål omfattar hela personens livssituation medan handledning 
avgränsar sig mot den handleddes yrkesliv. Den handleddes ageranden, tankar och känslor ska 
endast avhandlas om det är i relation till dennes klientarbete (Gordan, 1998; Tveiten, 2003, 
Hylander, 1995). 
�

Utbildning och handledning har båda lärande som mål. Målen med undervisning är oftast 
uniforma för hela gruppen som undervisas till skillnad från handledning där individuella mål 
sätt utifrån de handledda och deras klienters behov. Handledningen skiljer sig från 
undervisning då den utgår från praktiska erfarenheter och den handledda ska själv vara aktiv i 
sin kunskapsutveckling (Bernard & Goodyear, 1992; Tveiten, 2003). 
�
Gränsdragningen mellan konsultation och handledning är otydlig och begreppen tenderar 
ibland att användas synonymt. Konsultationen härrör från den medicinska traditionen och 
kännetecknas av att två jämställda parter använder varandras expertis i syfte att främja god 
vård. Konsulten är sällan från samma yrkesgrupp som konsultanden och båda har sina 
specialistområden.  Konsultationsuppdrag, till skillnad från handledning, består ofta av 
begränsade insatser i kris- eller problemsituationer rörande arbetet. Det är konsultanden som 
tar initiativet till konsultationen och konsulten kan avgränsa sina insatser till de problem som 
konsultanden väljer att ta upp. Handledaren däremot har ett helhetsansvar för den handleddes 
utveckling och förhållningssätt gentemot klienten. En konsult ansvarar enbart för sina råd, har 
ingen evaluerande funktion och uppföljningar är ovanligt (Bernard & Goodyear, 1992; 
Caplan, 1970; Gordan, 1998; Tveiten, 2003, Hylander, 2005). 
 
Caplan (1970) har i sin konsultationsmodell definierat fyra typer av konsultation som skiljer 
sig åt gällande fokus och målsättningar. I en klientcentrerad fallkonsultation fokuserar man på 
en specifik klient och konsultens huvudsakliga mål är att ge förslag på hur man kan hjälpa 
klienten. I en konsultandinriktad fallkonsultation är fokus på att konsultanden ska utveckla sitt 
yrkesmässiga agerande i relation till en specifik klient. Målet är att öka konsultandens egen 
förmåga att lösa det aktuella problemet. En programcentrerad administrativ konsultation 
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fokuserar på att förbättra organisatoriska aspekter såsom styrningsmodeller och policies. 
Konsultens mål är att leverera bättre lösningar. I den konsultandinriktade administrativa 
konsultationen fokuserar man däremot på konsultandens egna sätt att hantera och utveckla 
organisatoriska aspekter av verksamheten. Målet för konsulten är att förbättra konsultandens 
problemlösningsförmåga i relation till verksamhetens nuvarande problem.  
 
Sammanfattningsvis kan fokus i en konsultation enligt Caplans modell (1970) vara antingen 
på en specifik klient eller på organisatoriska aspekter. Målet för konsulten kan vara att ge 
förslag på lösningar eller att utveckla konsultandens egen förmåga att finna lösningar.  
�
Beteendekonsultation har en lång tradition i USA och är en av de dominerande 
konsultationsinriktningarna där. Beteendekonsultationen har främst utvecklats inom 
skolväsendet i USA där inlärningsteoretiska modeller har haft en större genomslagskraft i 
utformningen av skolverksamheten än i Sverige.  Idag finns fem olika modeller för 
beteendekonsultation. De tidiga modellerna för beteendekonsultation innebar att konsulten 
observerade en elevs beteende i klassrummet och läraren fick ett åtgärdsprogram för att 
komma till rätta med svårigheterna som eleven uppvisade (Hylander, 1995, Brown et al, 
2006).  
 
Länge rådde uppfattningen att konsulten skulle styra konsultationen och använda sig av 
förstärkningsprinciper för att skapa önskad respons hos konsultanden, en metod som också 
fick forskningsstöd. Dessa forskningsresultat och uppfattningar har utmanats och idag talar 
man om behovet av en icke hierarkisk relation mellan konsulten och konsultanden. Då 
konsultationen utgår från inlärningspsykologi är förutsättningen att parterna är överens om att 
konsultationsprocessen bygger på inlärningsprinciper och att samtliga parter måste inneha 
eller ålägga sig att införskaffa kunskaper i området (Brown et al, 2006). 
 
Beteendekonsultation är fortfarande mest framträdande inom skolan i USA. I konsultationen 
arbetar man med olika former av systematiska registreringar, observationer samt funktionell 
analys som redskap för att hitta lämpliga beteendeinterventioner för eleverna. 
Interventionerna kan fokusera på antecendenter till beteenden eller på belöningssystem. 
Belöningssystem innebär till exempel att barnet samlar ihop ”poäng” av olika slag när barnet 
gjort något bra. Poängen får sedan lösas ut mot något man önskat sig till exempel ett biobesök 
(Brown et al, 2006).   
�

Hur handledningspraktiken utvecklats 
Handledningsverksamhet har utvecklats och forskats på utifrån många olika sammanhang och 
teoretiska riktningar, vilket bidragit till den flora av handledningsformer vi idag ser tillämpas. 
Kunskap om handledningens utveckling och forskningsresultat i området ger förståelse för 
nutida handledningsformer och modeller. Nedan sammanfattas utvecklingen av 
utbildningshandledning och yrkesmässig handledning ur ett allmänt perspektiv. Sedan 
presenteras utvecklingen specifikt för KBT handledning - både inom utbildning och inom 
yrkeslivet.  
�
Redan på 1920-talet praktiserades handledning inom den psykoanalytiska traditionen men det 
var först på 1950-talet som man började adressera handledning som något frånskilt terapi. Det 
var inom den psykodynamiska skolbildningen som uppdelningen först gjordes. Handledning i 
kliniskt arbete utformades till en början utifrån teorier och metoder i psykoterapi. 
Klientcentrerade terapeuter och behaviorister använde modellering som metod för att träna 
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upp nya terapeuter utan att definiera det som handledning (Bernard, 2005; Hayes, Corey & 
Moulton, 2003).  
 
Någon närmare beskrivning av handledning tillkom inte förrän i slutet av 1950-talet då 
Ekstein och Wallenstein (1977) publicerade en text där de redogjorde för processerna i 
handledning. I slutet av 1970-talet skedde en omdefiniering av handledningsbegreppet där 
modeller som specifikt berörde handledning utvecklades av Bernard (1979, i Bernard, 2005) 
och Stoltenberg (1981, i Bernard, 2005). Fram till 1980 saknades fortfarande pedagogiska 
perspektiv på handledning och ingen systematisk utvärdering av handledning var gjord.  
 
De senaste 25 åren har forskningen tagit mer fart och det går att utkristallisera tre områden där 
forskningen fokuserats; organisatoriska faktorer, relationella aspekter och processer, samt 
utvecklandet av modeller och tillvägagångssätt. Forskning är huvudsakligen gjord inom 
utbildningshandledning och handledning i kliniskt arbete. Forskning om handledningens 
grundläggande struktur innefattar hur man organiserar handledning, etiska överväganden och 
evalueringsaspekter (Bernard, 2005). Processforskningen inriktades i början på 
individualhandledning som länge var den rådande handledningsformen. I takt med att 
grupphandledning blev allt vanligare har gruppskeenden fått allt mer intresse. Gruppklimat 
har visat sig vara en betydande faktor för de handleddas lärande och utveckling. Gruppen kan 
bidra med värdefulla insikter, stöd och uppmuntran. Gruppen kan också upplevas som 
ifrågasättande och hotande och hämma gruppmedlemmarnas utveckling bland annat genom 
att de friserar sina kliniska erfarenheter (Boalt Boethius & Ögren, 2003; Skovholt & 
Rönnestad, 1992; Ögren, Apelman & Klawitter, 1999; Ögren & Sundin, 2007).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att handledning idag är en egen professionell disciplin, 
frånskild psykoterapeutiska teorier, som regleras med egna etiska koder och 
utvärderingsprocesser (Bernard, 2005). Sedan 1976 finns i Sverige särskild 
handledarutbildning för psykoterapihandledning vilken fokuserar på utvecklingen av 
yrkesidentiteten som handledare (Jansson, 1975).  
 
Wheeler och Richards (2007) har gjort en översikt av aktuell forskning för att presentera 
effekterna av utbildningshandledning, oberoende av terapi-inriktning. De visar bland annat på 
att vissa nyckelkompetenser såsom terapeutiska färdigheter och tron på den egna förmågan 
utvecklas genom handledning. 
 
Yrkesmässig handledning är på inget sätt en ny företeelse utan kan spåras tillbaka till 
hantverkstraditionen där en mästare i yrket tog sig an en lärling som skaffade sig sin 
yrkeskompetens genom att arbeta bredvid mästaren (Tveiten, 2003). Nutida yrkesmässig 
handledning bygger dock främst på erfarenheter av psykoterapihandledning (Rönnestad & 
Reichelt, 1999: Waktins, 1997). Under 1980-talet vidareutvecklades den tidiga traditionen av 
handledning i socialt arbete som funnits sedan 1920-talet i USA. Handledaren skulle vara en 
person med både praktisk och teoretisk kunskap i området, något som fortfarande är vanligt. 
Handledningen skulle fokusera på bearbetning av den handleddes egna upplevelser och stöd. 
Handledning för lärare har vuxit fram ur den positivistiska traditionen, som är inriktad på 
övning och korrektion, och ur den humanistiska traditionen som betonar handling och 
reflektion (Näslund, 2004).  
 
Lauvås och Handals (2001) handledningsmodell är en av de modeller som tillämpas idag. De 
fokuserar på handling och reflektion och de ser sammanförandet av teori och praktik som 
centralt. Detta utifrån att yrkesmässig kunskap ofta är så kallad tyst kunskap. Sedan många år 
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tillbaka har handledning tillämpats i stor utsträckning i Sverige inom socialt arbete, vård och 
omsorg. Ett flertal metodinriktade böcker har publicerats i området (Gjerms, 1997; Holmberg, 
2000; Tveiten, 2003) och det finns svensk forskning i området (Arvidsson 1997; Arvidsson, 
2000; Näslund 2004; Näslund och Ahlgren, 2005; Näslund och Granström, 1995).  
 
Under 1970 och 1980-talet utvecklades ett flertal behavioristiska handledningsmodeller, för 
klinisk verksamhet, med några gemensamma grundfundament. Enligt inlärningsteorin antog 
man att terapeutiska metoder och färdigheter kunde läras ut. Handledningen skulle syfta till 
att utveckla, tillämpa och förfina dessa förmågor med hjälp av inlärningspsykologiska 
metoder, såsom förstärkning. Mindre passande beteenden kunde bli föremål för utsläckning. 
Handledningen skulle struktureras och innehålla bedömning av förmågor, målsättningar, 
interventioner för inlärning samt uppföljning och generalisering av kunskaper (Bernard & 
Goodyear, 1992). 
 
Kognitiv beteendeterapi har en stark forskningstradition som kännetecknas av effektforskning 
i positivistisk anda. Pretorius (2006) menar likväl att det i dagsläget fortfarande saknas 
forskning kring effekten av specifika moment i utbildningshandledning för kognitiv 
beteendeterapi. Dock finns en rekommenderad praktik som sätter den handledde i fokus. Det 
primära målet med handledningen är att terapeuten ska se KBT som basen i sin terapeutiska 
verksamhet och en metod för att förändra klientens tankar, känslor och beteende och på så sätt 
komma till rätta med klientens problematik. Målet är också att lära ut specifika tekniker till 
terapeuten och göra denne mer självständig i sitt terapeutiska arbete.  
 
Den rekommenderade praktiken visar på likheter med terapi. Man framhåller en tydlig 
struktur, målfokusering, ett aktivt förhållningssätt, övningar för att alstra nya erfarenheter i 
naturliga miljöer samt användning av videoinspelningar och en strävan efter objektiva 
mätningar. En klar skillnad är att handledning, till skillnad från terapi, inte ska adressera 
terapeutens personliga sfär och det ska finns ett tydligt teoretiskt fokus. Ansvarsfrågan 
gällande tredje part, klienten, framhålls också i den rekommenderade praktiken.  Handledare 
har ett övergripande behandlingsansvar när en terapeut är under utbildning (Rosenbaum & 
Ronen, 1998).  
 
Till skillnad från utbildningshandledning har KBT -handledning för yrkesverksamma fått stå 
under luppen för effektforskning. Under 2000-talet har ett flertal internationella forskare 
studerat effekterna av KBT-handledning för yrkesverksamma läkare, lärare och 
omsorgspersonal. Studierna visar att de handleddas kunskaper ökat och klientgruppernas 
problematik minskat. Författarna har inte redogjort i detalj för vilka handledningsmetoder 
som tillämpats. Emellertid visade det sig att interventionerna gentemot klienterna gav god 
effekt om den baserades på funktionell analys och personalen fick strukturerad återkoppling 
på sitt agerande (Ager & O´May, 2001; Grey, Honan, McClean & Daly, 2005; Milne & 
James, 2000; Murrity & Burne, 2005). 
 
Handledningsmetod 
Handledningsmetod är en övergripande term för de olika faktorer som formar handledningen. 
Dessa faktorer presenteras i fallande ordning utefter hur det påverkar handledningens övriga 
element (Watkins, 1997). Några av de mest centrala faktorerna presenteras sedan i detalj var 
för sig.    
 
Handledarens professionella och personliga erfarenheter, värderingar och livsåskådning är 
grundstommen för handledningens utformning. Utifrån detta väljer handledaren en teori eller 
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modell att arbeta utifrån. Den teoretiska förankringen ger handledaren en förståelse för 
faktorer i handledning såsom relationen handledare- handledd, dynamiken i gruppen, de 
handleddas utveckling samt interventioner i handledningen. Utifrån denna förståelse skapar 
handledaren ett förhållningssätt. Handledarens förhållningssätt eller roll i handledningen kan 
variera beroende av faser i handledningsprocessen. Den teoretiska bakgrunden och personliga 
stil är ofta avgörande för vilka roller och strategier man fokuserar på och känner sig bekväm 
med. Roller som beskrivs i litteraturen är; lärare, föreläsare, instruktör, konsult, terapeut, 
kollega, mentor och modell, vilket vittnar om handledningens skiftande karaktär (Waktins, 
1997). 
 
Formatet handlar om hur handledningen utförs, i grupp eller individuellt, i direktkontakt eller 
via andra kommunikationskanaler. Valet av format är influerat av tidigare faktorer som 
teoriförankring och handledarstil, även om grupphandledning är vanligast förekommande av 
ekonomiska skäl och fördelar med ökat lärande genom andras erfarenheter. Teoribakgrund, 
handledningsprocessen, faser och formatet påverkar i sin tur handledningens fokus, det vill 
säga de faktorer och processer som får huvudsaklig uppmärksamhet i 
handledningssessionerna.  
 
Det mest observerbara är slutligen de faktiska interventionerna i handledningen, det vill säga 
tekniker och tillvägagångssätt. Handledaren kan variera olika tillvägagångssätt för att 
tillgodose den handleddes utvecklingsbehov. Tekniker som nämns i litteraturen är att 
underlätta, stödja, konfrontera, stimulera till reflektion, framhålla intellektuell förståelse, 
uppmuntra till att pröva sig fram samt instruera hur man bör agera (Watkins, 1997).  
�
Handledarens förhållningssätt och olika roller under handledningsprocessen är en viktig del i 
handledningsmetoden. Synen på handledningens förhållningssätt och handledarkompetens har 
skiftat i takt med forskningsresultat i området och utvecklandet av olika 
handledningsmodeller. En person med klinisk erfarenhet och goda terapeutiska förmågor 
ansågs länge kvalificerad för rollen som handledare, detta som ett resultat av att 
handledningen främst byggde på psykoterapeutiska teorier och metoder (Haynes, Corey & 
Moulton, 2003).  
 
Handledare och forskare i området har dock på senare år framhållit vikten av en 
handledarutbildning då handledningsprocessen är väsentligt skiljd från terapiprocessen. 
Handledare utan träning får svårigheter att förskjuta fokus från klienten till den handleddes 
utveckling. Det har visat sig att handledare under formell träning utvecklar viktiga 
handledningsförmågor bättre än kontrollgruppen, de utan träning. Handledaren behöver 
förhålla sig som en lärare till sina handledda. Målet är att upprätta en god lärmiljö och 
tillgodose utvecklingsbehovet hos de handledda. Detta kräver en balans mellan stöd och 
utmaning, samt nytänkande och integrering av kunskap, så att den handledda kan göra egna 
upptäckter och dra egna lärdomar (Baker, Exum & Tyler, 2002; Borders, 1992; Haynes et al, 
2003). I en intervjustudie bland handledare och deltagare på en handledarutbildning fann 
Ögren och Boalt Boëthius (2005) att det rådde en enighet kring behovet av utbildningen och 
skapandet en ny professionell identitet. 
 
Handledarens förhållningssätt i utbildningshandledning har visat sig påverka handledningens 
innehållsmässiga fokus, upplevelsen av gruppklimatet samt de handleddas upplevelse av hur 
mycket man lärde sig. Man har funnit att handleddas utveckling gynnades av att handledaren 
hade en icke-auktoritär stil, att handledaren framhöll gruppens kompetens, delade med sig av 
egna erfarenheter och agerade bekräftande och accepterande. Det var vikigt att som handledd 
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kunna få associera fritt utan att vara rädd för tillrättavisande. En styrande och auktoritär stil 
där handledaren snabbt kom med egna tolkningar och instruktioner skapade en upplevelse av 
osäkerhet hos de handledda (Reichelt & Skejve, 2002; Ögren & Boalt Boëthius, 2005; Ögren, 
Jonsson & Sundin, 2005).  
 
Handledaren behöver också ta hänsyn till individuella skillnader hos de handledda. Nivån av 
praktisk erfarenhet och kognitiv stil har visat sig påverka handleddas förväntningar på och 
behov av olika handledningsförfaranden (Swanson & O´Saben, 1993) Ju längre man har 
kommit i sin yrkeskarriär desto svårare kunde det vara att blir ifrågasatt vilket handledaren 
behöver förhålla sig till (Ögren & Boalt Boëthius, 2005).  
 
Inom området för yrkesmässig handledning har en studie visat att de handledda förväntade sig 
att handledare skulle inneha ett flertal roller; arbetsledare, handledare, lärare och terapeut. En 
studie på handleddas faktiska upplevelser av handledarnas förhållningssätt har visat på ett 
stödjande förhållningssätt med fokus på personlig utveckling, vilket i studien beskrivs som ett 
närmast terapeutisk hållningssätt. Kritik från handledarna var sällan förekommande. Likaså 
gjordes få teoretiska kopplingar, en metod som kan vara förknippat med det pedagogiska 
förhållningssätt som eftersöktes i en lärarroll (Näslund & Ahlgren, 2005). 
�

De faktorer och processer som får huvudsaklig uppmärksamhet i handledningssessionerna 
benämns som fokus. För att kunna redogöra för möjliga fokus i en handledning krävs först en 
beskrivning av handledningssituationens komplexitet i form av intrapsykiska och 
interpersonella relationer. Redan 1958 presenterade Ekstein och Wallenstein (1977) den 
kliniska romben som åskådliggör de direkta och indirekta relationerna mellan handledaren, 
den handledda/terapeuten, klienten och den institutionella ram/administration som den 
handledda ska fungera inom. 
 
 

 
 
Figur 1. Den kliniska romben. (Ekstein & Wallerstein, 1977, s. 19). 
 
Szecesödy (1990) utvidgade den kliniska romben och avsåg med sin modell visa att 
relationerna mellan handledare, terapeut och klient också influerades av relationerna till 
institutionens personal, andra klienter, familj, ledning, andra organisationer och samhället. 
Förenklat kan man säga att samtliga parter i handledningen kommer dit med sina erfarenheter 
och förväntningar vilket formar handledning och påverkar dess innehåll. Båda modellerna 
som presenteras här utgår från individuell handledning. I grupphandledning tillkommer 
givetvis andra påverkansprocesser.  
 

Handledare 

Terapeut 

Klient 

Administration 
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Utifrån ovanstående modeller framträder en mängd olika områden som kan bli föremål för 
fokus i handledningssituationen.  Hawkins och Shoet (2006) framhåller vikten av att 
medvetandegöra handledningens fokus. Det måste också finnas en möjlighet att byta fokus 
allteftersom handledningsprocessen fortskrider. I början krävs tydligt fokus på innehållet i 
klientarbetet och den handleddas förmågor och terapeutiska interventioner. Efterhand kan 
större fokus läggas på relationer och processer, först på relationen mellan klient och handledd 
och sedan på relationerna i handledningssituationen och den omgivande kontexten.  
 
Vad fokuserar man då på i handledning enligt forskning? Handledarna och handledda i 
utbildningshandledning, med psykodynamisk inriktning, uppfattade ett starkt fokus på 
psykodynamiska processer vilket också var relaterat till de handleddas upplevelser av ökade 
terapeutiska färdigheter. En begränsade fokusering på teoretiska resonemang visade sig vara 
gynnsamt för utveckling av terapeutiska färdigheter (Ögren, Jonsson & Sundin, 2005.) 
 
Innehållet i yrkesmässig handledning har visat sig variera beroende av yrkesgrupp. Lärare 
dryftade i första hand professionsfrågor och frågor rörande arbetssituation. Inom psykiatrisk 
dagvård behandlades klientsituationer utifrån konkreta fall och arbetet i personalgrupperna 
fick utrymme mot slutet av handledningstillfällena. Socialarbetare upplevde att man främst 
tagit upp frågor och reaktioner kring arbetet med klienter (Näslund, 2004; Näslund & 
Ahlgren, 2005; Näslund & Granström, 1995).  
 
Självrapportering genom verbala eller skriftliga skildringar är det vanligaste 
tillvägagångssättet för att synliggöra klientmaterial i handledning, även om direkta 
observationer och video- och ljudupptagningar har blivit en allt mer populär metod. Metoden 
att självrapportera kan kritiseras för att sakna objektivitet och handledaren får svårt att 
bedöma den handleddas faktiska förmågor i klientarbetet. Den narrativa framställningen kan 
emellertid ge rik information till handledaren och värdefulla insikter till den handledde om 
dennes relation till klienten. Observationsmetoder kräver mer tid i form av såväl förberedelser 
som genomförande och analys av insamlat material. Vid direkta observationer finns fördelar 
med omedelbar återkoppling till den handledde och video- och ljudbandningar ger 
möjligheten att följa en process över tid (Haynes et al, 2003).   
 
Rollspel, modellering och sokratisk frågeteknik, att ställa frågor så den handledde själv finner 
lösningen på sina problem, lyfts fram som metoder för att utveckla de handleddas 
yrkesfärdigheter (Haynes et al, 2003; Tveiten, 2003).   
 
Teoretiska begrepp 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsbegrepp för en mängd olika teorier och 
terapeutiska metoder.  Inlärningsteorin är basen för beteendeterapeutiska interventioner med 
Ivan Pavlov och B. F Skinner som förgrundsgestalter. Pavlov verkade under 1920-talet då 
intresset för den experimentella psykologin väcktes. Pavlovs studier på hundars beteenden 
resulterade i upptäckten av inlärningsprincipen klassisk betingning, vilket har givit oss 
förståelse för hur exempelvis fobier utvecklats. När mat (obetingad stimuli) ställdes framför 
en hund producerades saliv (obetingad respons) hos hunden. Genom att ringa i en klocka 
(neutralt stimuli) varje gång som mat ställdes fram skapade ringsignalen (betingad stimuli) 
efter några upprepningar salivering (betingad respons) även i frånvaron av mat (Eikeseth & 
Svartdal, 2007; Kåver 2006, Ramerö & Törnecke, 2006).  En liten pojke som får ett bett av en 
geting, som leder till smärta och rädsla, i samband med att han drack saft omgiven av 
sötsugna flugor, kan alltså utveckla en fobi för flugor och andra flygfän.  
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Under 1950- talet utvecklades det som kommit att kallas den klassiska beteendeterapin bland 
annat genom att den operanta inlärningsprincipen presenterades av Skinner. Enligt denna 
teori styrs människors beteende av beteendets konsekvenser. Vi kommer att fortsätta göra det 
som ger gynnsamma konsekvenser och sluta göra sådant som ger negativa påföljder (Eikeseth 
& Svartdal, 2007; Kåver, 2006; Ramerö & Törnecke, 2006).  
 
Den andra vågen inom KBT kom med den kognitiva teorin, utarbetad av Aaron Beck. Han 
menade att inlärningsteorierna inte var tillräckliga för att förklara psykiska problem. Enligt 
den kognitiva modellen är det vårt sätt att tolka verkligheten utifrån tidigare erfarenheter som 
skapar reaktioner i vårt känsloliv och vårt handlande (Kåver, 2006).  
 
En tredje utvecklingsfas med influenser från österländsk filosofi har bidragit till ett ökat fokus 
på hur vi förhåller oss till vårt känsloliv. Centralt är det dialektiska synsättet, balansen mellan 
att förändra det vi kan förändra och acceptera det vi inte kan kontrollera. Att försöka hitta en 
mening med livet trots lidande är ett av huvudbudskapen. Dialektisk beteendeterapi (DBT), 
utvecklad av Marscha Linehan, och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), med Steven 
Hayes som frontfigur, är terapiformer som uppkommit ur detta synsätt (Kåver 2006).  
 
Idag använder många KBT-terapeuter Motiverande Samtal som en metod i sitt arbete, en 
metod som också efterfrågas av andra professioner än psykologer. Motiverande samtal som 
teknik är teoretiskt obunden (Holm, Ivarsson & Pantzar, 2007). 
 
Kognitiv beteendeterapi bedrivs med hög grad av struktur i form av agenda för varje session, 
konkreta och uttalade målsättningar, mätning för att följa klientens utveckling och 
hemuppgifter mellan terapisessioner. Terapeuten och klienten har gemensamt ansvar för 
terapins framgång. KBT innehåller också pedagogiska inslag, så kallad psykoedukation. Syftet 
är att klienten själv ska se vad som vidmakthåller problemen och veta vilka metoder som 
fungerar för att minska dem, vilket också ökar klientens involvering i terapins utformning.   
�
En av de mest framträdande delarna i KBT är beteendeanalysen. Beteendeanalysen ska hjälpa 
oss att förstå varför ett problem uppkommit, inlärningshistoria, och varför det vidmakthålls, 
funktionell analys. En beteendeanalys tar även upp kognitiva processer som har betydelse för 
problembilden.  
 
En del i beteendeanalys är att beskriva olika beteenden, så kallad topografisk analys. För att få 
information till den topografiska analysen görs ofta observationer för att kartlägga i vilken 
situation och med vilken frekvens och intensitet ett problembeteende uppträder. Beteenden 
kan skapa problem för att de förekommer i för hög utsträckning, överskott, eller i för liten 
utsträckning, underskott. Dessa observationer ger oss en baslinje utifrån vilken vi kan 
utvärdera utfallet av de terapeutiska interventionerna.  Man gör även registreringar av 
sinnesstämning och tankar (Ramerö & Törnecke, 2006.  
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En central del i beteendeanalysen är den funktionella analysen, som svarar på frågan varför vi 
gör som vi gör, ibland trots lidande. I den funktionella analysen betraktas ett beteende i sitt 
sammanhang utifrån den operanta principen. En funktionell analys kan illustreras enligt ABC-
modellen (finns även andra bokstavskombinationer såsom SORK; Situation- Organism- 
Respons- Konsekvens):  
 

 
 
Figur 2. ABC-modellen 
 
A står för antecendent, vilket är det som föregår ett beteende. B är beteendet. C är det som 
beteendet leder till, alltså konsekvensen (engelskans consequence). Grundregeln är ”i närvaro 
av A så leder B till C” (Ramerö & Törnecke, 2006, s.65). Ett exempel är från mataffärens 
godishylla (A) där barnet lägger sig på golvet och skriker (B) och pappa låter barnet få godis 
(C).  
 
Konsekvenser kan öka eller minska sannolikheten för att ett beteende ska uppvisas igen. 
Konsekvenserna definieras utifrån vilken funktion de har på beteendet vilket kan skilja sig åt 
från person till person. Om något vi vill ha, något appetativt, tillförs efter beteendet är det 
troligt att beteendet upprepar sig i framtiden, det som kallas positiv förstärkning och visas i 
exemplet ovan. Ett beteende kan också förstärkas av att vi slipper något som vi inte vill ha, 
något aversivt.  Detta kallas negativ förstärkning. Bestraffande konsekvenser gör att 
sannolikheten för ett givet beteende minskar. Något aversivt kan tillföras vilket kallas positiv 
bestraffning/försvagning. Om något appetativt tas bort kallas det negativ 
bestraffning/försvagning. Belöningar som finns i den sociala miljö och inte behöver 
intentionell påverkan kallas naturliga förstärkare.  
 

 
 
Figur 3. Möjliga konsekvenser på ett beteende 
 
Utsläckning handlar om att beteendet inte längre ger gynnsamma konsekvenser vilket gör att 
beteendet upphör. I närvaron av A leder B inte längre till C. När ett önskat beteende inte alls 
existerar kan man förstärka beteenden som är i rätt riktning och på så sätt gradvis närma sig 
det önskade beteendet, så kallad shaping. Inlärningsprinciperna kan också appliceras när 
någon saknar sociala färdigheter såsom problemlösningsförmåga, ilskekontroll, empatisk 
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förståelse och uppträdande enligt sociala koder. Social färdighetsträning är en vanlig 
behandlingsmetod bland annat för barn med autismspektrumstörningar. Beteendeterapi blev 
redan på 1960-talet en metod för att arbeta med barn med autism och mycket forskning 
bedrevs i området med Lovaas som en av frontfigurerna. Genom att använda operanta 
principer kan man utveckla färdigheter men också reducera självskadebeteende, utagerande 
beteende och ritualistiskt beteende (Eikeseth & Svartdal, 2007; Lovaas, 1987).  
 
KBT orienterad handledning - vad är det? 
Teorigenomgången har visat att modeller och teorier om handledning huvudsakligen skapats 
utifrån praxis. Många handledningsmetoder har utvecklats utifrån terapeutisk verksamhet för 
att sedan bli ett eget kunskapsområde och har spridits även till områden utanför klinisk 
verksamhet. Handledning syftar till lärande och professionell utveckling och perspektiven på 
handledning är många. KBT är en terapeutisk process och metod som bygger på teorier om 
hur vi människor kan lära och förändra. Nu vill allt fler lära sig metoden genom handledning. 
Hur utformas då handledning som syftar till att lära ut KBT? 
 

S Y F T E  
 

Syftet med studien var att belysa centrala aspekter i KBT orienterad grupphandledning. 
Studien avsåg handledning för personal som arbetar inom människovårdande yrken och inte 
har terapeututbildning i kognitiv beteendeterapi. Undersökningen hade en bred deskriptiv och 
explorativ ansats och ämnade gestalta handledningsverksamheten utifrån handledares 
erfarenheter 
 
Frågeställningar  
Hur beskriver handledare centrala aspekter i KBT orienterad grupphandledning med avseende 
på: 

� Definition av handledningsverksamheten 
� Handledningens syfte och målsättningar 
� Fokus i handledningen 
� Handledningsmetod 
� Premisser för handledningsverksamheten 

 
M E T O D  

 
Utifrån studiens deskriptiva och explorativa syfte, att på ett öppet sätt utforska och fördjupa 
förståelse för grundfundamenten i KBT orienterad handledning, valdes en kvalitativ ansats för 
studien. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling då intervjuer gör 
det möjligt att fånga reflektioner och personliga erfarenheter på ett mer djupgående sätt än i 
exempelvis enkäter (Kvale, 1997).   
�

Urval och undersökningsdeltagare 
Respondenter söktes genom kontakter och genom sökningar på internet.  Respondenterna 
tillfrågades om att delta i studien genom telefonkontakt eller via kollega som tidigare varit 
kontaktad och fått information om studien. Samliga fick ett informationsbrev via e-post 
(bilaga 1). Inbokning skedde i direkt kontakt med varje respondent via telefon. 
  
Åtta handledare intervjuades, sex kvinnor och två män. Samtliga var legitimerade psykologer 
och arbetade främst utifrån inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys. Fem var 
legitimerade psykoterapeuter och en läste psykoterapeututbildningen vid tillfället för 
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intervjun. En av respondenterna var utbildningshandledare och en fortbildade sig till 
utbildningshandledare. Handledarna hade mellan ett år och tio års erfarenhet av att arbeta med 
handledningsgrupper med personal i olika människovårdande yrken. Flera började arbeta med 
handledningsuppdrag direkt efter psykologexamen. Sex av handledarna verkade inom privat 
verksamhet och deras handledningsuppdrag genomfördes på konsultbasis. Tre olika privata 
företag var representerade i studien vilket innebär att några av respondenterna var kollegor. 
Två handledare arbetade inom landstingsverksamhet på två olika specialenheter inom 
barnpsykiatrin.   
 
Respondenterna har beskrivit KBT orienterad handledning utifrån sina erfarenheter av arbete 
med handledning av personal från följande verksamhetsområden: 

� Pedagogiska verksamheter: förskolor, skolor, specialförskolor, specialskolor, 
korttidshem 

� Vård för barn och ungdomar: barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar, 
paragraf 12-hem, habilitering 

� Socialtjänst 
� Kriminalvård 
� Primärvård 
� Psykiatrisk slutenvård 
� Missbruksvård 
� Rådgivning och terapeutisk verksamhet 

 
Fyra av handledarna hade erfarenhet av handledning uteslutande för pedagogiska 
verksamheter och inom barn- och ungdomspsykiatrin.  
 
Handledningsgrupperna var oftast sammansatta utifrån befintliga personalgrupper eller team. 
Team definierades som att man arbetar med en och samma klient. När klienten var ett barn 
var ofta föräldrar med i teamet och fick handledning. Yrkesgrupper som gavs handledning var 
lärare, förskolelärare, specialpedagoger, socionomer, psykologer, terapeuter, sjuksköterskor, 
läkare, sjukgymnaster, behandlingsassistenter, personliga assistenter, avlösare, mentalskötare 
och kriminalvårdare.  
�

Material 
En intervjuguide konstruerades som grund för intervjuerna. Guiden fokuserade på några 
centrala frågeområden; mål, innehåll, tillvägagångssätt, handledarrollen, lärande, paralleller 
med handledningens gränsområden (terapi, utbildning, konsultation), teoretisk bakgrund samt 
ramar. Underfrågor arbetades fram för varje område. Intervjuguiden innefattade också frågor 
om respondenternas bakgrund; utbildning, teoretisk bakgrund, år i yrket, år som handledare 
samt vilken typ av handledningsgrupper de handlett (bilaga 2). 
 
En pilotintervju har genomförts för att undersöka hur intervjuguiden fungerade. Respondenten 
var en psykologstudent som vid tillfället själv handleddes i KBT. Efter pilotintervjun 
redigerades några underfrågor för att bli tydligare och för att bilda ett begripligt mönster 
intervjun igenom (Kvale, 1997).  
 
Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser under sommaren och hösten 2007 
och varade mellan 44 och 82 minuter. Ett par veckor innan intervjuerna fick respondenterna 
skriftlig information om studien syfte och ramar för att kunna ge sitt samtyckte. Intervjuerna 
inleddes även med information om studiens syfte, att materialet skulle behandlas 
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konfidentiellt och att de hade möjlighet att avbryta intervjun. För att möjliggöra ordagrann 
analys bandades intervjuerna, vilka raderades efter transkribering.  
�

Analysmetod  
Intervjuerna har bearbetats enligt Kvales (1997) och Thomssons (2002) riktlinjer för hur man 
tar vara på data från kvalitativa forskningsintervjuer samt utifrån Hayes (2000) beskrivning av 
tematisk kvalitativ analys. En tematisk analys innebär att de teoretiska insikterna kommer från 
befintliga data. Bearbetningen av data är explorativ vilket öppnar upp för upptäckter. Teman 
benämns, beskrivs och justeras hela tiden under analysarbetet. Utgångspunkten för att sortera 
i data och finna teman är studiens frågeställningar.  
 
Intervjuerna har först lyssnats igenom i sin helhet. Under genomlyssningen gjordes 
anteckningar på ett separat papper. Anteckningarna var spontana tankar och hågkomster som 
dök upp under genomlyssningen och som vid en textnära analys kan vidareutvecklas eller 
kasseras. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. De skrevs ut och lästes i sin helhet 
samtidigt som banden genomlyssnades. Förklarande tillägg och reflektioner skrevs i 
marginalerna för att sedan föras samman med intervjutexten i ett nytt dokument (Thomsson, 
2002; Kvale, 1997). 
 
Analysen gjordes sedan omväxlande lodrät, var intervju för sig, och vågrät, tvärs över alla 
intervjuer. Detta för att, enligt hermeneutisk tradition, de enskilda delarnas mening kan 
förändra den föregripna meningen hos helheten, som på nytt kan komma att förändra 
meningen hos de enskilda delarna och så vidare (Kvale, 1997, Thomsson, 2002). Varje 
textutdrag som berörde ett för studiens syfte intressant ämne, fick först sin egen rubrik samt 
identifierades med vilken intervju och radnummer det kom från. Textavsnitt från de olika 
intervjuerna, som avhandlade samma område, klipptes samman och bildade nya textdokument 
som rubricerades utifrån innehåll och återkommande teman i linje med studiens 
frågeställningar. Vissa textutdrag kom att placeras under flera teman. Utifrån de teman som 
skapats läste såväl de enskilda intervjuerna som helheten om och om igen och därefter 
utvecklades och ändrades temana.  
 
Efter några genomläsningar koncentrerades läsningen till att söka efter bekräftelser och 
motsägelser, likheter och olikheter. En reflexiv process har inget självklart slut men 
avrundades när en trovärdig tolkning, utan logiska motsättningar, av intervjuerna framkom. 
Detta innebär att förståelsen för detta material alltid kan förtydligas, fördjupas och förändras 
genom att annan information upptäcks i samma eller liknande område (Thomsson, 2002).  
 
Enligt rekommendationer av Thomsson (2002) har analysarbetet varvats med att läsa litteratur 
på nytt för att ge nya perspektiv och öppna upp för nya tankegångar och förklaringsförsök. 
Samtal med handledare samt andra personer med olika infallsvinklar i området har varit 
givande och skapat ytterligare perspektiv på materialet.  
�

Resultatpresentation 
Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar och de nyckelaspekter (teman) som 
den tematiska analysen frambringat.  Begreppen handledare och respondent används 
synonymt i resultatframställningen. För att bevara respondenternas anonymitet har 
flertalsform använts genomgående. Flera handledare har använts när hälften eller fler av 
respondenterna gett uttryck för det som presenteras. Med Några handledare menas att mindre 
än hälften av respondenterna. När material visat på att motsägande bilder i viktiga frågor har 
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handledarnas skiljda uppfattningar redovisats för att tydliggöra komplexiteten i den 
verksamhet som bedrivs.  
 
För att belysa resultatet ytterligare har talande citat plockats ut och försiktigt redigerats så att 
endast meningsbärande delar finns med (Thomsson, 2002). Ord som har kunnat röja 
respondentens identitet har bytts ut eller uteslutits. För att markera att text utgått i ett stycke 
har tre punkter använts. Ett citat kan vidare vara sammansatt av olika delar från en och samma 
intervju när ett ämne tagit upp vid olika tillfällen under intervjun, vilket visas genom samma 
tre punkter.  
�

Etiska överväganden 
Etiska riktlinjer för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap har tagits fram av 
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 1990). I 
dessa riktlinjer ställs krav på informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Studien har 
utformats med hänsyn till dessa riktlinjer. Deltagarna har informerats skriftligt och muntligt 
om studiens syfte och ramar och gett sitt samtycke till att delta. De har haft möjlighet att 
avbryta intervjun. Konfidentialiteten har säkrats genom att inte ange identifierande uppgifter 
såsom namn och organisation i textdokumenten. Alla dokument har lösenordsskyddats och 
allt material, ljud- och textfiler, har raderats efter bearbetning. Materialet har rapporterats så 
att identifieringen av personerna är omöjlig för utomstående. Respondenterna gavs möjlighet 
att läsa resultatet för att kunna påpeka eventuella identifierande uppgifter. Slutligen försäkras 
att uppgifterna som samlats in i studien inte används i annat än forskningssyfte.  
  

R E S U L T A T  
 
Definition av handledningsverksamheten 
Under den här rubriken redovisas handledarnas resonemang kring hur man definierar 
handledningsverksamheten enligt följande nyckelaspekter; frivillighet, ansvar, avgränsningar 
till del av yrkesrollen och kollegial relation.   
 
Frivillighet 
Handledningen byggde på de handleddas egen önskan om att få handledning. Sex av de 
intervjuade handledarna finns inom den privata sektorn där den organisation de handledda 
kommer från direkt fakturerades för handledningstjänsten. De handledda var i den bemärkelse 
en kund som kunde välja att betala en annan handledare för tjänsten om de inte var nöjda med 
vad de fick.  
 

Det bygger ju på deras intresse av att vilja ha handledning eller konsultation. 
 

Det var inte alltid givet att hela gruppen önskade handledning utan det kunde vara något som 
en chef ålagt sin personalgrupp. Vid vissa handledningsuppdrag skedde en form av 
upphandlingsprocess där handledarna fick provhandleda gruppen som sedan bestämde vilken 
handledare man föredrog.  
 

Det är ju deras chefer som har tänkt att nu har vi gjort den här utbildningssatsningen så 
därför tar dom in en kbt-handledare och sen så hade dom provhandledningar och så 
valde dom utifrån det. 
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Ansvar 
Handledarna beskrev att de handledda bar ansvaret för sina klienter och de interventioner man 
genomförde. De betonade skillnaden med utbildningshandledning där handledaren har ett 
behandlingsansvar. Handledningen byggde på ett möte mellan professionella yrkesutövare 
och handledaren hade i grunden inte mandat att tala om vad de handledda bör och inte bör 
göra. När man handledde en legitimerad terapeut låg ansvaret på den handledda att själv 
kunna ta ansvar för de behandlingsinterventioner som föreslogs i handledningen.  

 
Dom är ju ändå psykoterapeuter så jag kan ju inte komma och säga nåt, för dom har ju 
sin legitimation och sin heder som dom får ta ansvar för själva. 

 
Om de handledda bedrev behandling i sin verksamhet men inte hade en terapeutisk 
grundutbildning i KBT beskrev handledarna att de tog ett ansvar för vad de kunde lära ut och 
man erbjöd sig att lära ut förhållningssätt snarare än behandlingsmetoder. Handledarna 
poängterade att kognitiv beteendeterapi är reglerat av legitimation.  

 
Jag är jättenoga med att man bara får göra sånt som man förstår sig på och kan och som 
man har utbildning för, jag skulle inte lära ut till en socionom hur dom ska göra en 
terapeutisk intervention. 

 
Flera av respondenterna beskrev att de handledda var medvetna om sina gränser och att man 
uttalade dessa både i uppstarten och under handledningsprocessen. Några handledare har 
upplevt problem med handledda som säger till sina klienter att de jobbar med KBT. 
Handledarna har då valt att fylla handledningen med mer generell kunskap.  
 

För att dom går ut och tror att dom bedriver KBT och dom säger till sina klienter att 
dom jobbar KBT. Så jag försöker när jag har sånna grupper att hålla det lite mer allmänt 
och ge dem mer allmän information, nästan lite utbildning. 

 
Om de handledda inte hade behandlingskontakter mötte man mindre svårigheter i 
ansvarsfrågan då de handledda inte efterfrågade behandlingsmetoder. Handledarna uttryckte 
dock olika syn på vad som är behandlingsmetoder och man förhöll sig olika till vilka metoder 
som användes i vilka sammanhang. När barn var klienter utfördes ofta 
behandlingsinterventionerna av föräldrar eller förskola/skolpersonal även om man valde att 
inte definiera det som behandling.  
 

Jag är den som vägleder i behandlingen, för jag är ju fortfarande inte 
behandlingsansvarig dessutom är det ju inte behandling, gud bevars, som vi pysslar 
med, det får man inte säga näh, även om jag skulle göra exakt samma sak om det var 
behandling. 

 
Flera handledare såg stora fördelar med att informera och sprida kunskap om hur KBT-
behandling ser ut för olika problemområden så att man ute i verksamheterna kan avgöra 
vilken typ av hjälp som klienten behöver och vid behov remittera vidare till en KBT-terapeut. 
Kunskap gör det också möjligt för dem att identifiera när de själva övergår till att bedriva 
behandling. I vissa handledningsgrupper bildades en önskan om att lära sig mer om KBT och 
som handledare hade man möjlighet att uppmuntra vidareutbildning till terapeut.  
 

Då tycker jag också att det är en poäng att ha KBT-handledning för ´vet du vad, där går 
du över gränsen för vad som faktiskt är behandling, nu tycker jag du ska tipsa dom åt 
ett annat håll´. 
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Flera handledare uttryckte ett behov av att klargöra ansvarsfrågan vid KBT orienterad 
handledning i form av gemensamma riktlinjer för alla som bedriver handledning.  
 

Sen tror jag att det behöver klargöras, vart går handledarens ansvar nånstans när det 
gäller driftshandledning, är det bara att nån drar ett ärende här och där och ja, vad 
betyder det här, det borde vi fundera över. 

�

Handledning på en avgränsad del av yrkesrollen 
Respondenterna beskrev att de främst gav handledning kring en del av den profession som de 
handledda hade. Det handlar om att de handledda skulle skaffa sig kunskap inom särskilda 
områden eller utveckla vissa förmågor som skulle hjälpa dem i deras profession. 
Handledningen behandlade inte den privata sfären. De handleddas egen grundutbildning var 
basen för yrkesutövningen. De områden man handledde på kunde vara kopplade till 
specialistkunskaper som man behärskade som handledare. 
 

Man arbetar mot ett specifikt mål… det är väl det självklara i det inte är som när man 
jobbar med en klients problematik… för jag blir ju inte indragen i den handleddas liv. 

�
Kollegial relation 
Handledarna beskrev relationen till sina handledda som närmast kollegial. Utgångspunkten 
var att man hade olika kunskaper och att handledaren kunde bidra med en specialistkompetens 
och fördjupning i något område. Det fanns ingen examinerande eller utvärderande funktion i 
handledarrollen vilket tog bort en tydlig hierarkisk aspekt.  
 

Jag ser på dom som kollegor som behöver en dimension till kan man säga, mest tror jag 
att jag ser dom som kollegor med en annan kunskap än den jag har och så försöker vi 
hitta sätt så dom ska få tillgång till den psykologiska kunskapen också. 

 
Relationen blev kollegial av kontinuiteten i kontakten och att den varade över lång tid, 
vanligen flera terminer. Handledare som bedrev direkthandledning och färdighetsträning med 
barn befann sig ofta i skol- eller hemmiljö vilket bidrog till att relationerna blev mer 
personliga och periodvis kunde handledarna uppleva sig vara en del av arbetslaget.  
 

Ja, men jag går ju som barn i huset där och är i och med att jag är där hela dagar varje 
vecka, man ser mycket mer, blir indragen i mycket mer, man är periodvis en del i 
arbetslaget. Om jag är hemma hos familjer och jobbar med toaträning kan jag inte ha en 
strikt psykologroll utan jag måste kunna prata semesterresor eller vad det nu är och det 
måste jag kunna göra med de här personalgrupperna också. 

 
Handledningens syfte och målsättningar 
I den här delen av resultatet återges respondenternas beskrivningar av det övergripande syftet 
och målsättningar med KBT-orienterad handledning, utifrån två nyckelaspekter nämligen lära 
ut förhållningssätt och grundprinciper och att formulera specifika och uppföljningsbara 
målsättningar. 
�

Lära ut förhållningssätt och grundprinciper 
Det övergripande syftet med KBT orienterad handledning beskrevs vara att lära ut 
förhållningssätt och grundprinciper utifrån inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys för 
att kunna hantera de svårigheter man i sin profession möter i relation till sina klienter.  
 

Syftet blir ju att öka förmågan att hantera svåra situationer på arbetet, såväl svårigheter 
som består i ens egna svårigheter och svårigheter som ja klienten kan ha… öka 
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förmågan att kunna begripliggöra, alltså genom analys… att öka förmågan att utgå från 
analysen och specificera ner i små steg hur man ska gå tillväga. 

  
En vanlig förfrågan från de handledda eller deras chefer var att få möjlighet att omsätta en 
orienteringsutbildning i KBT till praktiskt arbete inom den verksamhet man befinner sig. 
 

Jag blir ofta anlitad för att omsätta utbildningar i praktiskt arbete och då har det handlat 
om orienteringsutbildningar i motiverande samtal och KBT. 

 
Några handledare menade att syftet med handledningen även var att göra de handledda mer 
självständiga i att arbeta utifrån inlärningsprinciper så att handledningen allt eftersom skulle 
kunna minska i omfattning.  
 

Då är det ju vårt mål att förskolepersonalen och föräldrarna blir mindre och mindre 
beroende av oss… mycket handlar ju om rena förhållningssätt till barnet som man kan 
behöva resten av livet och uppstår nya problem ska man förstå principerna hur man 
förhåller sig till det. 

 
Några av respondenterna ansåg att handledningen inte bör leda fram till att de handledda 
självständigt arbetar med analyser och interventioner.  

 
Jag är lite tveksam till det… för att dom går ut och tror att dom bedriver KBT… mitt 
mål är nog ändå mer att hålla det lite mer allmänt, nästan lite utbildning. 

�
Att formulera specifika och uppföljningsbara målsättningar 
Handledarna beskrev arbetet med att formulera målsättningar som centralt i handledningen. 
Målen formulerades i uppstarten av en handledningsperiod; när man träffade gruppen för 
första gången eller vid terminsstart för redan etablerade handledningsgrupper. Man gick 
tillsammans igenom vad man önskade uppnå med handledningen, vad den skulle innehålla 
och vilken struktur man önskade ha för träffarna. Man arbetade för att tydliggöra 
förväntningar och klargöra vad som kunde erbjudas.  
 

Jag gör så att i början av en handledningsomgång så gör vi upp mål, pratar om hur 
handledningen ska se ut och vad den ska innehålla och då kan det ju va, till exempel i 
vissa grupper att dom vill dra sina ärenden och då vet vi det… eller så kan man ha 
teman som man jobbar på. 
 

Mål kunde formuleras både för de handledda och för deras klienter. Mål för de handledda 
sätts ofta utifrån relationen till klienten. Det var mer vanligt att ha klientfokuserade mål när 
klienten var ett barn. En förutsättning för klientfokuserade mål var att man följde ärendet över 
tid. 
 

Alltså det kan variera, det är mest vanligt att jag sätter mål utifrån barnen men jag har 
mer och mer gått över till att sätta mål för personalen… ibland handlar det framförallt 
om att förstärka barnen, dom ledsnar och orkar inte hålla på, där brukar jag jobba med 
just personalens beteende. 
 

Målen skulle vara uttalade i gruppen så långt det är möjligt. Handledarna såg inget värde i att 
ha outtalade målsättningar. Man beskrev svårigheter med att identifiera explicita mål vilket 
kunde bero på att de handledda inte visste eller kunde uttrycka vad de förväntar sig. 
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Med andra grupper kanske det blir, liksom ´vi vill att du ska tala om för oss hur vi ska 
göra men vi´, ja då blir målen lite luddigare liksom och där är jag nog slarvig för där 
borde man se till att följa upp och vara mycket tydligare. 
 

Målsättningarna skulle vara så konkreta och specifika som möjligt. Man eftersträvade att 
finna mått på måluppfyllelse särskilt vid klientfokuserade målsättningar. Lång tid mellan 
handledningstillfällen kunde göra det svårt att följa upp målsättningar.  
 

Om dom jobbar med ett specifikt klientärende och följer upp det från gång till gång, då 
ska det vara extremt tydligt, det kan vara att dom jobbar med ett problem med en klient 
och så ska dom göra en bemötandeplan och då ska den följas upp. 

 
Fokus i handledning 
Under den här rubriken redovisas handledarnas beskrivningar av handledningens fokus utifrån 
nyckelaspekterna klienten i direkt fokus, fokus på kontexten samt fokus på organisatoriska 
aspekter. 
 
Klienten i direkt fokus 
I handledningar där klienten var ett barn var det vanligt att barnet fanns med i 
handledningssituationen, det som handledarna kallade för direkthandledning. Handledningen 
kunde ske ute på förskolan/skolan. Det vanligaste var att ett befintligt team träffades för 
handledning kring ett specifikt barn vilket gjorde att alla delade samma fokus. Teamet kunde 
utgöras av personer från olika yrkeskategorier och som hade olika relation till barnet, såsom 
förskolelärare, specialpedagoger, assistenter samt föräldrar. Fokus låg på att barnet skulle nå 
de mål man formulerat för barnets utveckling och ofta fanns mätbara målsättningar. Vissa 
handledningar kunde vara tydligt problemanknutna med fokus på att lösa en specifik 
svårighet. Vanligare var att man har fler utvecklingsmål och arbetade under lång tid.  
 

Det blir en väldigt speciell handledning för alla drar åt samma håll… jag får följa med i 
processen och alla är med på tåget. 
 

Denna typ av handledning genomfördes som ett helt koncept på vissa specialförskolor/skolor, 
något som handledarna kallade för TBA-skolor, där TBA står för Tillämpad Beteende Analys. 
Arbetet i verksamheten byggde då på tillämpad beteendeanalys och arbetsmetoderna var 
beteendeinterventioner och färdighetsträning. Klientgruppen var främst barn med diagnosen 
autism.  
 
Handledningen byggde på det handledarna kallar ”att göra”, det vill säga att öva något 
tillsammans med barnet i rummet. Det kunde vara handledaren eller någon i teamet som 
prövade nya beteenden och arbetssätt eller tränade färdigheter tillsammans med barnet. När 
barnet inte var med vid handledningstillfällena var det vanligt att handledaren gjorde ett par 
observationer på förskolan eller i hemmet varje termin. Handledarna beskrev att 
gränsdragningen mellan handledning och behandling inte var självklar när barnet, personalen 
och föräldrarna var med i rummet samtidigt. De menade att behandling och handledning 
skedde parallellt och att behandlingen också skedde via personal och föräldrar genom den 
träning som ägde rum mellan handledningstillfällen. 
 

För vi behandlare här utför ju nån sorts behandling via andra personer men det som de 
gör på förskolan kanske inte är behandlingar utan pedagogisk verksamhet. Det är ju 
bara en snurr med ord för det är ändå samma sak som vi gör. 
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Fokus på kontexten 
I många handledningsgrupper dryftades frågor kring flera olika klienter och det fanns ingen 
tydlig uppföljning av samma klient över tid. Denna handledning kallades vanligen 
ärendehandledning eller driftshandledning av handledarna. Fokus i den typen av handledning 
var kontexten, det vill säga situationer där den handledde möter sin klient och vad som sker i 
den kontakten. Handledningen bedrevs ofta under längre tid och man bestämde övergripande 
fokus och utvecklingsmål med jämna mellanrum. 
 

Ungdomen kommer in i rummet och säger ´äh, jag skiter väl i skolan´, och rådgivare 
känner sig jättefrustrerad men ska ändå vara professionell och så blir dom kyliga i 
kontakten och det blir svårt att hantera situationen och då blir det fokus och analys över 
det. 

 
Den handleddes egna reaktioner och agerande fick stort utrymme i analysen av kontexten.  
Syftet var att den handledde skulle pröva att förändra det egna agerandet för att skapa en ny 
kontext. Till skillnad från när man gjorde en klientfokuserad analys, då man var intresserad av 
en inlärningshistoria, lade man vid kontextuella analyser ingen större vikt vid bakgrunden till 
det som uppstår.  
 

Och hur man beter sig som rådgivare eller psykolog eller socionom eller vad det är 
kommer ha en effekt på beteendet och det är utifrån den kontexten som vi analyserar 
det och då kommer man inte ifrån att prata om ärenden är ofta att prata om sig själv. 

 
Flera handledare beskrev att trots fokus på kontexten och de handleddas agerande så är alltid 
slutgiltigt fokus på den klient som behöver en förändrad kontext eller bemötande för att 
komma över de svårigheter man söker hjälp för. Kontexten och den handleddes agerande var 
viktig del även i direkthandledning.  
 

Nånstans så är ju det slutfokus för det är ju det som är skälet till varför vi 
överhuvudtaget ses. 

 
Respondenterna menade att det var viktigt att hålla fokus på den aktuella handledningens 
uttalade syfte. Det kunde finnas någon annan som handledde på andra aspekter av det 
professionella livet och det fanns risk för att olika budskap förmedlades till de handledda. 
 

Jag försöker hålla mig till metodhandledning så jag inte glider in på, för jag tror att 
processhandledaren inte är KBT:are så det skulle kunna blir väldigt tokigt om jag glider 
in på det. 

�

Fokus på organisatoriska aspekter 
Handledarna berättade om att organisatoriska frågeställningar ofta kom upp på agendan eller i 
samband med en falldragning. Frågeställningarna kunde röra hur man ska organisera arbete, 
chefernas inställning till handledningen eller frustration kring resursbrist och 
omorganiseringar. Handledarna menade att det är viktigt att visa förståelse för deras 
uppgivenhet och låta de handledda ventilera frustration. Respondenterna ville dock tydligt 
återföra fokus till det uttalade syftet med handledningen eller tillsammans med gruppen 
besluta att man skulle avsätta tid åt det som hindrade dem i nuläget.  
 

Så inga rigida ramar, men det behövs uttalade ramar. 
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När de organisatoriska problemen skapar begränsningar för vilka resultat man kan nå i 
handledningen använde man sig av problemlösningsmetoder. Handledarna kunde hjälpa de 
handledda att strukturera något de behöver framföra till ledningen för att skapa förståelse för 
handledning.  Som handledare var man noga med att inte reagera på kritik mot chefer och 
ledning och de markerade tydligt att rollen inte innebar medling mellan personal och chefer.   
 

Vi kan informera om att vi kan göra det här och alltså hjälpa dom i att försöka sprida att 
det här hade kunnat gått om vi hade haft det här… det är lättare att få gehör i en 
organisation om man har något att visa upp… så jag säger att ni behöver skriva något 
och så kan jag hjälpa er att läsa  det kanske. 

 
Handledningsmetod 
I den här delen av resultatet redovisas hur handledarena beskriver sin handledningsmetod i 
form av sju nyckelaspekter; inlärningsteori som metodbas, förhållningssätt, beteendeanalys, 
förstärkning och utsläckning, pedagogiska inslag, problemlösning samt hemuppgifter.  
 
Inlärningsteori som metodbas 
Både de metoder man lärde ut och de handledningsmetoder man använde sig av bygger främst 
på inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys. Respondenterna beskrev teorins 
applicerbarhet på alla mänskliga beteenden oavsett situation och problematik.  
 

Jag tror att när man har sin grundförankring i inlärningsteorin, i det beteendeanalytiska 
sättet att tänka, så blir det mycket tydligare att det är samma principer som gäller, det är 
ingen skillnad att jobba med någon som är sjuk kontra frisk eller jobba med någon som 
har ett handikapp kontra någon som inte har det, sen är det olika beteenden vi tittar på 
men inlärningsmekanismerna är dom samma. 

 
Flera handledare beskrev att de format en egen handledningsmodell och handledningsmetod 
utifrån grunden i kognitiv beteendeterapi. De hade en pragmatisk inställning till sin metod och 
förlitar sig på utfallet när man utvärderar handledningen.  
 

Jag har fått uppfinna min egen modell och då har jag ju inte uppfunnit den utan jag har 
helt enkelt plockat ner det till det allra enklaste i KBT och att när jag började med det så 
upptäckte jag jättemycket, i det enklaste att bara göra ABC, dom sitter efteråt och 
´wow, det här var ett nytt sätt´, och dom känner sig alldeles upplyfta och då får det vara 
svar nog på att min modell fungerar. 

 
Hos flera av respondenterna fick andra teorier och metoder litet utrymme och handledarna 
hade inte reflekterat i någon större utsträckning kring hur de använder andra kunskaper de 
erhållit. Metoder och förhållningssätt i Dialektisk beteendeterapi och Motiverande samtal 
samt kunskaper i diagnostik kunde efterfrågas av handledningsgruppen och var för några 
handledare också centrala i handledningsmetoden.  
 

Jag präglas också av ett dialektiskt synsätt, att balansera acceptans och förändring. 
 

De respondenter som hade erfarenhet av handledarutbildning påpekade att de hade nytta av 
den kunskap om processer i handledning som förmedlas där. Likaså skapade utbildningen en 
förståelse för de handleddas individuella utvecklingsbehov och att man behöver kunna 
handleda på olika sätt beroende på den handleddes ärende och förmågor.  
 

Det finns lite skrivet om konsultrollen sådär men det här är ändå en blandning av massa 
saker och för mig har det varit bra att gå handledarutbildningen för att få en del 
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konkreta redskap kring hur man kan se på processer och sånna saker… hur man kan se 
på sin roll lite mer ur ett organisationsperspektiv. 

�
Förhållningssätt som handledare 
Handledarna beskrev sig som aktiva i att föra samtalen, ställa frågor och genomföra 
eventuella övningar i handledningen. Man ansvarade för tiden, att agendan efterföljdes samt 
att alla i handledningsgruppen fick utrymme och uppmärksamhet.  
 

Jag blir en form av gruppledare, som tar ansvar för tiden, att hålla ramarna på något 
vis… det är mitt ansvar att vi hinner med det som vi har satt på agendan… jag sitter inte 
där och lyssnar, ser-vart-vi-hamnar-lyssnar. 

 
Handledarna hade många tankar kring om och när man skulle ge råd eller konkreta tips till de 
handledda. De ville att de handledda skulle gå ifrån handledningen med ett flertal insikter, 
idéer och lösningsförslag på problem som skulle göra att de kom vidare i sitt arbete. Flera 
respondenter drog paralleller till egna erfarenheter av att bli handledd där man saknat 
konkreta och relevanta anvisningar från handledaren. Några handledare beskrev att de 
brukade fråga gruppen om de ville höra handledarens förslag. De framhöll att det var viktigt 
att först lyssna ordentligt och finna frågeställningen som den handledde har, därefter kunde 
man ge relevanta råd.  
 

När dom drar sina ärenden då försöker jag tänka på att vara tyst, för jag tycker att det är 
en så dålig handledaregenskap när man ger råd innan folk knappt hunnit öppna 
munnen… jag gör mig en bild av det och sen brukar jag fråga vad det är dom vill ha 
hjälp med så jag vet… min erfarenhet av att själv ha suttit i handledning är ja, men okej 
nu får jag tre hundra råd fast inget har handlat om det jag behövde hjälp med. 

 
Flera handledare beskrev att de strävade efter att ge många förslag som gjorde att de 
handledda utifrån sin syn på problemet kunde välja bland presenterade lösningar och 
alternativa sätt att se på problemet. De litade på den handleddes förmåga att hantera ett råd 
och göra det man trodde var bäst. Handledarna beskrev också erfarenheter av 
handledningsgrupper som förväntade sig att få veta exakt hur de ska göra utan att själva 
behöva göra en bedömning, vilket man såg som problematiskt, och då avhöll sig från konkreta 
råd. Några handledare menade att det inte gick att ge användbara råd utan att den handledde 
först hade förståelse för beteendeanalysen och utifrån den kunnat se varför ett nytt sätt att 
hantera en situation föreslogs.  
 

Så jag kan bränna på med en massa tips och idéer och så kan dom säga av vi gjorde så 
där och det funkade inte, du har ju helt fel och sen så blir dom glada för att man säger 
någonting… man måste lita på att dom kan ta ett råd eller tips och sen kan dom kanske 
göra något med det eller så kanske dom inte gör någonting med det. 

 
Handledarna hade olika uppfattningar kring huruvida man skulle bolla tillbaka frågor till den 
handledde i syfte att den handledde själv skulle lära sig finna lösningar och ta mer ansvar för 
såväl handledning som klientkontakt. Några handledare menade att i handledning där 
deltagarna saknade baskunskaper i KBT skulle syftet inte vara att göra dem mer självrådande 
utan de strävade efter att vara mer undervisande i sitt förhållningssätt. Några handledare såg 
motfrågor som en viktig metod när målet var att öka de handleddas förmåga att arbeta mer 
självständigt.  
 

Det blir nog att jag svarar mer undervisande, det skulle inte gå att studsa tillbaka, dels 
för att dom inte har grundkunskaperna och dels, ja om du tänker dig syftet med att 
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studsa tillbaka i en utbildningshandledning är egentligen för att jag vill att eleven ska 
utvecklas och bli självständig som terapeut och den funktionen har man ju inte i annan 
handledning. 
 

Beteendeanalys 
Beteendeanalysen var en metod i handledningen för att tydliggöra klienternas problem och för 
att tydliggöra vad som skedde i relationen mellan den handledda och dennes klient. Ofta 
utgick man från klientens problematik och gjorde en uttalad beteendeanalys genom att 
beskriva situationer, göra registreringar och observationer mellan handledningstillfällena. I 
handledningar där klienterna var barn ställde handledarna höga krav på registreringar och 
observationer mellan gångerna.  
 

Så kan de ju börja upptäcka att för att vi ska få till en riktigt tydlig analys så kanske det 
behövs en observation, eller om det är möjligt, en video för att får det konkret. 
 
Ofta får dom göra registreringar, vanliga SORK- registreringar, och ofta har man väl en 
begynnande analys innan registreringen men ibland dyker det upp något helt nytt. 

 
Flera av handledarna eftersträvade att de handledda skulle förstå grunderna i 
beteendeanalysen, då främst den funktionella analysen, som de ibland skrev ner på 
whiteboard eller liknande. Få handledda behärskade att självständigt göra egna analyser. 
Respondenterna strävade efter att lära ut de viktigaste inlärningspsykologiska begreppen även 
om de försökte att anpassa språkbruket något.  
 

Jag tycker att det är en balansgång det här hur mycket vi ska använda vårt fikonspråk 
men jag tycker inte heller vi ska underskatta dem utan lära dom att ord som förstärkning 
och försvagning… så vi mer och mer kan prata i de här termerna. 

 
Handledarna tyckte att de med hjälp av beteendeanalysen skapade ett gemensamt språk i 
handledningsgruppen och kunde frångå diagnostiska termer som de menade kunde ha många 
olika betydelser och föreställningar.  

 
Man liksom hamnar i diskussioner om den här ungdomen, där dom säger att jamen han 
är dissociativ och jag undrar om någon fattar vad som pratas om och då försöka bryta 
ner det i beteenden istället. 

 
Den funktionella analysen gjordes även utifrån de handleddas beteenden i relation till 
klienten. Det blev vanligen kedjor av analyser som visade hur klientens beteende kunde vara 
en antecendent för ett beteende hos den handledde och vice versa.  
 

Vi brukar göra så att vi utgår från barnets beteende men sen kan vi också göra det mer 
svårare att barnets beteende är en situation för personalen. 

 
Ett av målen med att göra funktionella analyser var att de handledda skulle bli mer 
uppmärksamma på konsekvenserna av klienternas och egna beteenden. Genom förståelse av 
konsekvenser och hur problem vidmakthålls kunde de handledda motiveras till att pröva nya 
beteenden som kunde ge positiva konsekvenser för relationen till klienten och dennes 
problematik. Vissa handledare eftersträvade också att handledningsgruppen skulle finna egna 
sätt att driva och förstärka sig själva och varandra för att vidmakthålla ett nytt beteende.  
 

Det jag försöker bruka göra det är väl att ta en extra titt på konsekvenssidan just för att 
folk som jobbar med barn dom brukar vara väldigt duktiga på stimulus-sidan. 
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Att göra en analys innebar också att man konkretiserade situationer vilket kunde hjälpa de 
handledda att finna fokus och en frågeställning i vad som kunde upplevas som kaotiskt och 
svårt att hantera.  
 

Så när dom beskriver då speglar jag det som beskriver i form av en beteendekedja kan 
man säga, så blir det lite lättare för dom att få ordning på kaoset. 

 
Beteendeanalysen var inte bara ett uttalat verktyg som lärdes ut utan också ett redskap för 
handledaren att observera och begripliggöra handledningssituationen och det egna agerandet. 
Många handledare menade att man per automatik ständigt gjorde implicita funktionella 
analyser kring vad som aktiverar olika beteenden och vad som vidmakthåller dem.  
 

Jag tror kanske att det på något sätt ligger i mitt huvud, när, vad är det som triggar 
liksom och varför, vad är det som vidmakthåller. Så tänker jag nog hela tiden om allting 
tror jag. 

�

Förstärkning och utsläckning 
Handledarna beskrev att man medvetet använde sig av förstärknings- och 
utsläckningsprinciper som en metod i handledningen. Vanligast var verbala förstärkare i form 
av beröm, uppmuntran och bekräftande kommentarer. Handledarna försökte finna naturliga 
förstärkare och deras erfarenhet sa att det kunde vara att visa intresse för de handleddas 
klienter samt att ge användbara verktyg för deras arbete. Att tidigt låta dem pröva arbetssätt 
där man som handledare trodde att de skulle kunna lyckas var ett sätt att snabbt få de 
handledda att vilja fortsätta pröva nya metoder då de förstärktes av framgången. Ett sätt att 
finna individuella förstärkare var att ta fasta på vad de handledda uttryckte var bra. Man 
förstärkte beteenden i handledningssituationen och saker man utfört eller försökt utföra 
mellan handledningsträffarna.  
 

Så kan jag tänka mig att det kan vara en naturlig förstärkare för dem att få användbara 
verktyg som jag tror att dom kan få i ett beteendeperspektiv, att kunna pröva på det… 
och kollegors och mitt o handledningsgruppens specifika intresse för deras arbete, det 
tror jag också är en väldigt naturlig förstärkare, det skulle det vara för mig. 

 
Utsläckning använde handledarna främst när någon påverkade gruppen negativt exempelvis 
genom att vara på dåligt humör. Utsläckning användes när det blev diskussioner kring något 
som inte hörde till handledningen, när en diskussion inte ledde till någon lösning och när 
någon gav råd som man som handledare inte ansåg var bra. Att inte visa uppmärksamhet, 
börja prata eller ställa frågor om något annat samt att inte ge sig in i diskussioner var exempel 
på metoder för utsläckning.  
 

Då blir det ganska mycket att, ja, släcka ut det och bara fortsätta prata på, låtsas som om 
jag inte hört vad dom sa, man känner att det där kommer ju inte leda till någonting. 

�

Pedagogiska inslag 
Handledarna menade att pedagogiska inslag var en grundsten i handledningen. Det kunde vara 
ren utbildning i form av att gå igenom inlärningsbegrepp, diagnoser och tänkbara 
behandlingsmetoder.  
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Vi har ett utbildningsmaterial och vi har på ett ungefär sagt att av tre timmar så har vi 
45 minuter till en timme utbildning per gång och så ser vi vilka ärenden dom har och 
sen planerar vi, ´jaha, vart tar vi utbildningen i det här´ 

 
Det kunde också vara att hänvisa redogörelser av klientfall till teoretiska modeller och 
begrepp. Utbildningsinslagen kunde vara planerade och utgå från ett material. De kunde också 
ges spontant när det behövdes utifrån vad man arbetade med i handledningen eller när det 
fanns tid över efter falldragningar. Handledarna gav litteraturförslag så att de handledda 
kunde förkovra sig i områden specifika för deras klientarbete.  
 

Vid tillfälle säger jag att ´det här är ett utmärkt tillfälle att utbilda dig och titta på den 
här principen, exponering´, och så lyfter vi ut det ut ärendet och kopplar tillbaka det till 
ärendet. 

�
Problemlösning  
Handledarna beskrev att de handledda ofta förmedlade de hinder som fanns för att de skulle 
kunna genomföra en intervention eller pröva ett nytt förhållningssätt. Det kunde vara ett 
uttryck för den komplexa verklighet som de befann sig i eller ett tecken på 
undvikandebeteenden. Svårigheterna var ofta förknippade med organisatoriska aspekter som 
tid, resurser och ledning. Handledarna såg ett behov av att ventilera missnöje hos de 
handledda. Handledarna strävade efter att inte förstärka den frustration som förmedlades utan 
istället jobba aktivt med problemlösningsmetoder.  
 

Utan då kanske dom ser tusen och åter tusen hinder och det är ganska vanligt att dom 
gör det, ´det fungerar inte för det här och vi kan inte göra det här´ och då får man ta det 
utifrån det och se, ja, men vad kan vi göra då utifrån verkligheten. Det handlar oftare 
om att hjälpa dom med problemlösning, ja, hur ska vi kunna lösa det med 
videokamerorna och ibland kanske hjälpa dem att ta kontakt med sin chef, man får 
liksom puffa lite, ´vem kan hjälpa dig med det, vad finns det för alternativ´, hjälpa till 
att öppna upp lite. 
�

Hemuppgifter 
Hemuppgifter kunde ges mellan handledningstillfällena för att samla information till en 
analys, för att de handledda skulle få möjlighet att öva något i den praktiska verkligheten samt 
för att öka de handleddas ansvar för handledningen och det egna lärandet.  
 

Jag kan be dom att själva hitta på en övning kring något man jobbar med så att man 
verkligen flyttar över fokus och ansvar… så dom förbereder och genomför vissa saker 
på egen hand. 

 
Det fanns en större frivillighet i handledningen jämfört med terapier kring hemuppgifterna. 
De handledda kunde själva önska om de ville ha hemuppgifter och handledaren gjorde inte en 
lika noggrann uppföljning av ej genomförda hemuppgifter som i terapier. Hemuppgifter var 
vanligare när klienten var ett barn. 
 

Sen märker man ju att i vissa grupper att ´åh nej, vi har inte hunnit´, och då är det ju 
deras sak, det är ju samma sak med klienter i terapi för då kanske man är tydligare med 
att det är terapistörande beteende, men i handledningen kan jag känna att ni gör vad ni 
vill. 

 
Premisser för handledningsverksamheten 
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Under den här rubriken redovisas handledarnas resonemang kring förutsättningar för 
handledningsverksamheten i form av nyckelaspekterna överenskommelse om uppdraget, en 
stödjande organisation, ska man kalla det handledning? samt en urvattnad metod?.   
�

Överenskommelse om uppdraget 
Handledarna framhöll vikten av ett klart och tydligt definierat uppdrag. Handledare och 
handledningsgruppen skulle vara överens om vad man som handledare kunde erbjuda, vad 
som var möjligt att lära ut utifrån handledningsgruppens kompetens och vilket ansvar parterna 
hade. Handledningsgruppen skulle veta vad de betalade för och att det överensstämde med 
deras förväntningar och behov. En tydlig uppdragsbeskrivning markerade också etiska och 
professionella riktlinjer. Några handledare formulerade skriftliga kontrakt med gruppen 
rörande handlednings innehåll.  
 

Det här är vad ni kan få av mig, då får ni ta det någon annanstans. 
 
Jag tror att man har stor nytta av just det att prata om det innan, vad det här är för slags 
handledning. 

 
Vid långa insatser där ett barn var klient kunde det finnas skriftliga program för vad som 
skulle göras, vad som fodrades av teamet och vad handledaren ansvarade för.  
 

Där står ramarna, alltså att vi ses en gång i veckan, vi härifrån tar ansvar för att det 
finns ett program som man jobbar med och föräldrarna ansvarar för att barnet får si och 
så många timmar hemma och personalen ansvarar för sina timmar träning… det här är 
vad som krävs för att vi ska tro att den här insatsen ska komma att fungera. ´Är det 
något som ni tror att ni kan genomföra?´. 
 

En stödjande organisation 
För att de handledda skulle kunna dra nytta av handledningen och ges möjlighet att pröva nya 
arbetssätt i relation till sina klienter krävdes en organisation och ledning som hade förståelse 
för metoden och stödde de handledda genom att avsätta resurser.  
 

Görs det som man kommit överens om eller används den personen som ska göra det till 
att laga mat i köket istället för dom är kort om folk, ja, hur prioriteras den här insatsen 
på avdelningen. 

 
Ska man kalla det handledning? 
Några handledare såg att de handledda hade grundutbildning i Kognitiv Beteendeterapi som 
en förutsättning för att bedriva handledning och man ställde sig frågande till 
handledningsuppdrag där gruppen inte hade den kompetensen.  
 

Jag kan tycka att det är problematiskt att det är personer som inte har KBT steg 1 i 
botten… jag tycker nog att man borde strama upp det lite, ja, jag vet inte hur man ska 
ställa sig till den typen av handledning... Alltså jag tycker att det viktigaste just nu är 
just det. Ska man handleda? Vilka ska man handleda? Ska man handleda folk som inte 
kan? Hur ska vi ställa oss till det på ett något mer kollektivt plan?. 

 
Flera handledare hade gjort ett medvetet val att fokusera handledningen mer på utbildning 
eller handleda på delar av de handleddas yrkesutövande, med fokus på förhållningssätt till 
klienter.  
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Den diskussionen har vi haft här och förut innan vi hade den diskussionen hade jag 
tankar om att, eftersom kompetensen inte finns ute på mottagningarna, att man ska 
hjälpa till med behandlingarna så gott det går. Men nånstans har vi gjort det 
ställningstagande att inte föra det för då blir dom på något sätt tvingade att lösa det här 
kompetensproblemet och vända sig till sin chef. 

 
Flera handledare uttryckte att det var svårt att hitta en bra beteckning på 
handledningsinsatserna. Flera handledare ansåg att man inte borde definiera insatsen som 
handledning utan snarare benämna träffarna som utbildning eller konsultation beroende av 
insatsens karaktär. Dessa begrepp användes från och till av några av respondenterna. När 
klienten var ett barn användes även begreppet behandlingsmöten för de träffarna man hade 
med teamet kring barnet. Några handledare ansåg att man borde avgränsa 
handledningsbegreppet till utbildningshandledning och handledning för yrkesverksamma 
psykoterapeuter.  
 

Men jag tycker inte att det är handledning och då ska man inte kalla det för 
handledning. Då ska man säga att det är en utbildningsgrupp, fortbildning eller 
någonting sånt. Man går i handledning när man kan hantverket men vill ha tips och 
idéer och input… man behöver byta perspektiv och bolla lite. 

�

En urvattnad metod? 
Några handledare såg risker med att genom handledning sprida inlärningspsykologiska 
kunskaper då det skulle kunna upplevas som om KBT är en enkel metod att använda sig av. 
Metodintegriteten var stark hos de flesta och de hänvisade till evidensen som klargör 
analysernas och metodernas komplexitet och krav på kompetens i utförandet.  
 

Det problematiska är ju att vi har en massa metoder som är evidensbaserade och om 
man lär ut halva sånna så urvattnas metoden… när det gäller metodintegritet och vad 
man gör så är jag ofta ganska fundersam kring hur folk har tänkt och frågar alltid efter 
konsekvenser och så där. 

 
Flera handledare hävdade det motsatta att kunskap om inlärningsprinciperna har goda effekter 
i många områden i vårt samhälle. Experternas uppgift är att hela tiden stärka sin kompetens 
och finna allt bättre metoder.  
 

Jag tror inte att det är något problematiskt med det, jag tror att det kommer att bli mer 
och mer mainstream, liksom jag tror att förstärkning kommer bli ett begrepp i samhället 
så småningom…Sen är det ju upp till oss yrkesverksamma att vi kan komma med mer, 
vi måste bli ännu duktigare. 

 
Resultatsammanfattning 
Handledarna definierade handledning som en frivillig insats där relationen mellan handledare 
och handledda var på en kollegial, jämbördig nivå. Handledare hade sin specifika 
yrkeskompetens, likaså de handledda och det var en avgränsad av yrkesrollen som 
behandlades i handledningen. Som professionella yrkesutövare ägde de handledda ansvar för 
sina klienter. Kognitiv beteendeterapi är emellertid en terapeutisk metod vilken kräver 
terapeutisk utbildning och kompetens varpå handledaren tog visst ansvar för vad man ansåg 
riktigt att lära ut till personer utan terapeutisk grundutbildning. Flera handledare tyckte att det 
var svårt att avgöra vart gränsen för behandlingsinsatser gick.  
 
Det övergripande syftet med KBT orienterad handledning beskrevs som att lära ut 
förhållningssätt och grundprinciper utifrån inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys för 
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att kunna hantera de svårigheter man i sin profession möter i relation till sina klienter. 
Huruvida lärande skulle leda till ökad självständighet hos de handledda rådde det delade 
uppfattningar om hos handledarna. Mål kunde formuleras antingen utifrån den handledde eller 
dennes klient. Konkreta och uppföljningsbara målsättningar föredrogs framför mer 
övergripande målsättningar.  
 
Fokus i handledningen var antingen på klienten, kontexten där den handledde möter sin klient 
eller på organisatoriska aspekter. Klienten i fokus var vanligt när klienten var ett barn och 
man följde ett ärende över tid. Att ha ett uttalat fokus och hålla sig till detta var viktigt enligt 
handledarna. Handledarna ansåg att organisatoriska frågeställningar behövde få ett visst 
utrymme men de hade för avsikt att så snabbt som möjligt återkomma till handledningen 
uttalade syfte nämligen klienten, den handledda och kontexten. Problemlösningsstrategier 
användes för att behandla organisatoriska problem. 
 
Handledningsmetoden byggde främst på inlärningsteorier. Flera handledare hade skapat sin 
egen handledningsmodell utifrån den teoretiska basen. Handledarnas resonemang kring 
förhållningssätt speglar en rådvillhet kring balansen mellan att vara direktiv eller sokratisk, 
det vill säga ge konkreta råd eller bolla tillbaka frågor. Pedagogiska inslag var en viktig del i 
handledningen som antingen kopplades till specifika klientärenden eller lyftes ur som ett eget 
moment i handledningen. Beteendeanalysen var ett viktigt verktyg och användes för analys av 
klienternas situation, relationen mellan klient och handledd och skeenden i handledningen. 
Förstärkning och utsläckning användes medvetet och per automatik för att öka önskade 
beteenden, eller minska oönskade beteenden, som de handledda uppvisade gentemot klienten 
men också i handledningssituationen. Att få funktionella verktyg i sin professionella roll sågs 
av handledarna som en naturlig förstärkare, likaså att visa intresse och engagemang för de 
handleddas arbete. Hemuppgifter mellan gångerna var frivilligt för de handledda och vanligt 
förekommande.  
 
En förutsättning för att bedriva handledningsverksamhet var att tydligt definiera uppdraget 
tillsammans med handledningsgruppen. Sällan formulerades skriftliga överenskommelser. En 
stödjande organisation var viktigt för att de handledda skulle kunna tillgodose lärdomar från 
handledningen. Handledningens skiftande karaktär och målgrupper gjorde det svårt för 
respondenterna att hitta en bra beteckning på handledningsinsatserna. Flera undrade om 
handledning var det bästa begreppet. Metodintegriteten var stark hos handledarna och det 
fanns en delad syn på om och hur man ska sprida inlärningspsykologiska metoder till 
områden utanför klinisk verksamhet.  
 

D I S K U S S I O N  
 
Diskussionen inleds med att behandla metodens styrkor och svagheter. Därefter ventileras 
resultaten i studien i relation till studiens syfte och frågeställningar, teori och tidigare 
forskningsresultat. Resultatdiskussionen är i huvudsak indelad efter frågeställningarna. 
Slutligen följer en diskussion med lärdomar av studien och förslag på vidare forskning.  
 
Metodens styrkor och svagheter 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är den positivistiska vetenskapstraditionens ”heliga 
treenighet” (Kvale, 1997, s. 207). I kvantitativa studier innebär detta att vad man än forskar på 
ska man följa allmänna metodregler som gör att någon annan kan få samma resultat om de 
replikerar studien. Objektivitet är en grundpelare och den mänskliga faktorn bör elimineras. 
Utifrån detta perspektiv skulle viktiga delar, såsom samspelet mellan intervjuaren och 
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respondenten, i den kvalitativa forskningsintervjun vara metodologiska felkällor. I en reflexiv, 
tolkande analys innefattas sådant som många forskare fått lära sig att konstanthålla eller 
ignorera. En reflexiv studie syftar till att spegla fenomen och kunskaper därom ur olika 
perspektiv. En intervjuutsaga kan förstås på olika sätt och föda idéer, tankar och anknytningar 
till teorier efter hand. Som forskare gäller det att hantera berättelser, tolka och sedan reflektera 
över tolkningar, språk, maktaspekter och teoretiska antaganden (Thomsson, 2002).  
 
Den kvalitativa studien behöver bedömas utifrån dess tillförlitlighet (reliabilitet) och 
trovärdighet (validitet).  Som forskare med kvalitativ ansats är subjektivitet oundvikligt, för 
att inte säga en nödvändig del i metoden. Genom att som forskare redovisa sin utgångspunkt 
för tolkning av materialet; sin förförståelse, sina tillvägagångssätt och de teorier och 
antaganden man utgår från, kan läsaren själv bedöma kvalitén i studien (Thomsson, 2002). 
Detta har presenterats utförligt i inledningen och metodavsnittet i denna studie.   
 
Intervjuer som datainsamlingsmetod gör det svårt att uppnå samma resultat vid upprepade 
tillfällen eller för olika forskare. Ledande frågor, olika formuleringar och hastighet i frågorna 
kan oavsiktligt påverka svaren vilket ger negativa effekter på studiens tillförlitlighet. För att 
minska dessa effekter användes i denna studie semistrukturerade intervjuer för att skapa en 
nivå av standardisering men också för att lämna utrymme för samspel och följsamhet i 
intervjun (Kvale, 1997).  
 
För att värna om validitet i studien ombads samtliga respondenter att granska resultatavsnittet 
och verifiera författarens redogörelser. Deras igenkännande visar på att resultaten har god 
förankring i det insamlade materialet. Talande citat har använts för att förtydliga kopplingen 
mellan data och forskarens tolkningar. Läsaren har på så vis möjlighet att bedöma grunden för 
tolkningarna. Granskningen bör dock göras utifrån att citat är utvalda av forskaren (Kvale, 
1997). Resultatet har också bestyrkts genom god kongruens med tidigare empiri och 
teoretiska modeller.  
 
Det limiterade urvalet ger begränsad möjligt att generalisera studiens resultat. Flera av 
respondenterna arbetade inom samma företag och hade en pågående dialog kring 
handledningens utformning. Respondenterna hade en bred erfarenhet av handledning inom 
olika områden och i olika former vilket ändå tyder på att de grundfundament som studien 
belyst gäller för en mängd verksamhetsområden. Det är författarens förhoppning att 
resultaten, trots ovan nämnda begränsningar, kan vara till gagn för handledare som i sin 
verksamhet behöver reflektera över grunderna i sin praktik. Om studien kan ge ett underlag 
för dialog bland praktiker och skapa intresse för vidare forskning är studien väl värd sin 
möda.   
 
Respondenterna var genomgående mycket tydliga och medvetna i sina redogörelser. Som 
intervjuare upplevde jag att beskrivningarna stundom speglade deras intentioner snarare än 
vad som verkligen sker. Samtidigt uppfattade jag emellanåt att det var första gången som 
respondenterna formulerade sig kring vissa aspekter av handledning. Troligt är 
respondenterna fick insikter under intervjun både kring hur de önskar bedriva handledning 
och hur de faktiskt bedriver den, men att det har varit svårt att särskilja intentionerna och den 
existerande praktiken i deras utsagor.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att belysa grundfundamenten i KBT orienterad handledning utifrån 
handledares erfarenheter. Utifrån resultatet i denna studie kan vi konstatera att det inte finns 
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någon tydlig gemensam handledningsmodell för KBT orienterad handledning. Det har likväl 
gått att finna gemensamma grundläggande drag i respondenternas beskrivning av 
handledningen; definition, syfte, fokus och metod. Likaså har studien visat på skillnader i hur 
man förhåller sig till fundamentala aspekter av handledningen såsom frågan om ansvar, 
förhållningssätt som handledare, synen på vad man ska lära ut och hur man ska benämna 
handledningsinsatsen.  
 
Handledarna definierade överlag handledningsverksamheten som en frivillig insats för de 
handledda och handledningsgruppen hade oftast möjlighet att själva välja handledare. De 
handledda hade möjlighet att avsluta handledningen när de önskade. Detta skiljer KBT 
orienterad handledning från utbildningshandledning som är en obligatorisk del för studenterna 
på psykoterapiutbildningar där handledaren också fungerar som examinator (Bernard & 
Goodyear, 1992, Gordan, 1998; Holmberg, 2000; Rönnestad & Reichelt, 1999; Watkins, 
1997).  
 
De handleddas möjlighet att själva välja handledare gör att handledare inom privat 
verksamhet konkurrerar med andra om handledningsuppdrag. Fördelar med detta skulle kunna 
vara att man strävar efter att höja kvalitén och tydligt definiera vad man kan erbjuda. En risk 
skulle kunna vara att man ger efter för vad handledningsgruppens önskningar och hamnar 
utanför ramarna för handledningsverksamheten.  
 
Respondenternas utsagor visar på en spretighet i frågan om ansvar. Vem har egentligen ansvar 
för det som lärs ut i handledning? Hur kan klienternas välmående säkerställas? Frågan om 
ansvar blir än mer komplex utifrån att kognitiv beteendeterapi innefattar just en rad 
terapeutiska metoder som kräver terapeututbildning. Den generella hållningen är att de 
handledda själva är ansvariga för sina klienter och de insatser man genomför, vilket stämmer 
överens med riktlinjer som finns för yrkesutövande inom hälso- och sjukvård (LYHS, 1998). I 
frågan om ansvar skiljer sig handledningsverksamheten återigen från utbildningshandledning 
där handledaren har ett behandlingsansvar (Bernard & Goodyear, 1992, Gordan, 1998; 
Holmberg, 2000; Rönnestad & Reichelt, 1999; Watkins, 1997). Handledarna beskriver hur de 
tar ett ansvar för att tydliggöra gränserna och inte att lära ut något som den handledde inte har 
kompetens att utföra, vilket kräver god inblick i de handleddas utbildningsbakgrund och 
arbetsuppgifter, något som måste inkluderas i handledningsmetoden.   
 
Handledningen definieras vidare utifrån att man fokuserar på en avgränsad del av yrkesrollen 
och att relationen mellan handledare och handledda är kollegial. Definitionsmässigt finns 
således stora likheter med konsultation (Bernard & Goodyear, 1992; Caplan, 1970; Gordan, 
1998; Tveiten, 2003, Hylander, 2005). Det som särskiljer de två insatserna åt är tidsaspekten. 
KBT orienterad handledning sträcker sig över tid, vanligen flera terminer. Konsultation är en 
problemorienterad insats som avslutas när problemet är löst.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ansvarsfrågan är komplex i KBT orienterad handledning 
och i dagsläget saknas det gemensamma riktlinjer för detta.   
 
Det övergripande syftet med handledningen var ett ökat lärande för de handledda i relation till 
sin profession. Målet är att lära ut specifika teoretiska och praktiska kunskaper utifrån 
inlärningsteori och beteendeanalys, vilket liknar det som kallas specifik metodhandledning 
eller pedagogisk handledning (Gordan, 1998; Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 2001; 
Hylander, 1995).  
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Det som efterfrågas av handledningsgrupperna är ofta kunskaper i KBT. Intressant är att 
ingen av respondenterna inkluderar ”K:et”, det vill säga de kognitiva teorierna och 
interventionerna, i vad man ämnar lära ut i handledningen. Vidare har frågan om ansvar och 
ökad självständighet hos de handledda visat att man inte har för avsikt att lära ut terapeutiska 
metoder till handledda utan terapeutkompetens. Alltså försvinner även T:et ur KBT orienterad 
handledning och kvar blir B, beteende. Handledning på beteende? Det är viktigt att ge saker 
dess rätta namn. För att undvika en sammanblandning och utslätning av begrepp bör man 
renodla olika typer av handledning. KBT-handledning ska, enligt definitionen, omfatta 
kognitiva metoder och beteendeinterventioner samt lära ut terapeutiska färdigheter.  
 
Likheterna med beteendekonsultation blir tydliga utifrån ovanstående beskrivning av 
handledningens lärandemål. Kännetecknande för båda insatserna är att de bygger på 
inlärningsprinciper där relationen mellan parterna är kollegial. KBT orienterad handledning är 
vidare, precis som beteendekonsultation, spridd inom pedagogisk verksamhet (Hylander, 
1995, Brown et al, 2006).  
 
Hur man formulerar målsättningarna i handledningen har stora likheter med det sätt man 
formulerar mål i kognitiv beteendeterapi, de vill säga de ska vara så specifika och 
uppföljningsbara som möjligt och de ska formuleras gemensamt. Att målen kan formuleras på 
olika nivåer speglar den triadiska relationen som handledningen innebär. De uttalade 
målsättningarna gäller vanligen klienten eller den handledda i relation till klienten, och det 
kan växla både mellan och inom handledningsgrupper.  
 
Målsättningar för den handleddes övergripande utveckling beskrivs inte av handledarna. Inom 
utbildningshandledning framhåller man vikten av att handledaren förskjuter fokus från 
klientens problematik till att skapa en god lärandemiljö som tillgodoser den handleddas behov 
av ökad kompetens (Baker, Exum & Tyler, 2002; Borders, 1992; Haynes et al, 2003, Ögren & 
Boalt Boëthius, 2005). Även om KBT orienterad handledning har ett annat syfte än 
utbildningshandledning är det troligt att handledare inom det området kan lära av den utökade 
funktion som en utbildningshandledare har.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med KBT orienterad handledning genererar 
funderingar kring definitionen av insatsen, då man inte har för avsikt att lära ut kognitiva 
modeller och/eller terapeutiska interventioner. Då lärande finns med som en central del i 
syftet bör handledarna ta större hänsyn till den enskilde handleddes utvecklingsbehov och 
förutsättningar för lärande.  
 
Respondenternas beskrivningar av fokus visade hur detta kunde skifta i handledningen, vilket 
visar på den komplexitet i handledningsverksamheten som illustrerats av Ekstein och 
Wallenstein (1977), Hawkins och Shoet (2006) och Szecesödy (1990). Klienten, den 
handledda, relationen dem emellan samt organisatoriska faktorer får utrymme i en KBT 
orienterade handledningen. I linje med Hawkins och Shoets (2006) rekommendationer 
uttryckte handledarna att de var tydliga med att uttala skiften i fokus.  
 
De modeller som presenterats i litteraturen framhåller relationen mellan handledare och 
handledd och intrapsykiska processer som ett möjligt och viktigt fokus i handledningen. 
Likaså visar forskning att grupprocesser i grupphandledning påverkar handledning (Boalt 
Boëthius & Ögren, 2003).  I KBT orienterad handledning får dessa processer litet eller inget 
utrymme på ett genomtänkt sätt. Handledningen kan istället beskrivas som mer orienterad mot 
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problemlösning och att lära ut och testa nya metoder och ageranden. Ett ökat fokus på 
processer i handledningen skulle kunna öka nivån av lärande i KBT orienterad handledning.   
 
Tidigare nämndes likheterna mellan KBT orienterad handledning och konsultation. Caplans 
(1970) indelning av olika konsultationstyper kan appliceras utifrån fokus i KBT orienterad 
handledning. Den klientcentrerade fallkonsultation liknar handledning när klienten står i 
direkt fokus. Syftet är att hjälpa klienten genom att finna lösningar på dennes problem och 
handledaren/konsulten träffar klienten för att själv kunna göra en adekvat bedömning. I KBT 
orienterad handledning är det dock vanligt att man träffas över längre tid och det finns ett 
parallellt syfte att öka de handleddas kunskaper och förmågor. 
 
KBT orienterad handlednings Fokus på kontexten förfaller kunna jämföras med Den 
konsultandinriktade konsultationen. Målet är att den handledde/konsultanden ska utveckla sin 
egen roll i relationen till klienten och själv finna och pröva nya sätt att lösa problemen.  
 
Slutligen finns likheter mellan handledningens Fokus på organisatoriska aspekter och Den 
konsultandinriktade administrativa konsultationen. Målet är att de handledda/konsultanderna 
ska lära sig att själva hantera organisatoriska aspekter i verksamheten. I KBT orienterad 
handledning ser man detta som en avvikelse från handledningens egentliga syfte och man 
markerar skiftet i fokus. I konsultationen är organisatorisk problem det huvudsakliga syftet 
med konsultationsinsatsen.  
 
En summering av resultatdiskussionen om fokus säger oss att fokus i KBT orienterad 
handledning kan variera mellan huvudsakligen tre olika fokus; klienten, kontexten och 
organisatoriska aspekter, som har likheter med Caplans (1970) konsultationstyper. Det är 
möjligt att nivån av lärande i KBT orienterad handledning skulle kunna öka om man på 
liknande sätt tar hänsyn till grupprocesser och intrapsykiska processer i handledning.  
 
Handledarnas beskrivningar av handledningsmetoden kan sammanfattas med att handledarna 
gör vad de lär ut. Den inlärningsteoretiska basen visar sig i förhållningssätt, fokus och 
tekniker och flera menar att de format en handledningsmodell utifrån erfarenheter av 
beteendeterapeutiskt arbete. Detta stödjer Watkins (1997) beskrivning av vad som formar de 
olika elementen i handledningen. Den historiska överblicken visar oss att olika 
handledningsmodeller först formulerats utifrån praxis för att sedan förädlas genom forskning 
(Bernard, 2005) och den vägen ter sig lämplig även för modeller för KBT orienterad 
handledning.  
 
Ansvarfrågan kommer i centrum igen i diskussionen om handledarens förhållningssätt. 
Handledarna problematiserade kring effekterna av att ha ett aktivt sokratiskt förhållningssätt. 
De undrade om det ur ett klientperspektiv var etiskt försvarbart att öka de handleddas 
självständighet om de grundläggande kunskaperna hos de handledda var bristfällig. 
Uppfattningarna i den frågan var delade. Här blir tydligt hur personliga erfarenheter, 
värderingar och livsåskådning påverkar handledningsmetoden (Waktins, 1997). Andra 
handledare menade att spridning av inlärningspsykologiska kunskaper ökar möjligheterna för 
klienterna att få hjälp. Det blir som tydligast när klienten är ett barn och interventioner endast 
kan göras av dem som är i närmast kontakt med barnet. Troligtvis behövs olika riktlinjer 
gällande ansvar beroende på klientgrupp och vilka insatser som de handledda gör inom ramen 
för sin profession.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att handledarnas teoribakgrund återspeglas i stor utsträckning i 
handledningsmetoden och att ansvarfrågan blir central även i valet av handledningsmetod. 
 
Slutligen visar handledarna på beteendeanalysens funktionalitet utanför klinisk verksamhet, 
genom att använda den som metod för att begripliggöra skeenden både utanför och inom 
handledningen.  
 
Handledarnas beskrivningar av premisser för handledningsverksamheten visar på att de 
aktivt försöker problematisera kring och lösa frågan om hur verksamheten ska definieras och 
hur ansvar ska fördelas. Ett tydligt definierat uppdrag gör det möjligt att i varje 
handledningsgrupp fastställa ramarna och ansvarsfördelningen i handledningen. Det finns 
något att luta sig tillbaka på när gruppens förväntningar och behov faller utanför de ramar som 
handledaren, utifrån etiska aspekter, personlig stil och kompetens, är bekväm med.  
 
De övergripande frågorna återstår dock även för ett tydligt definierat uppdrag. Vem ska få 
KBT orienterad handledning? Vad ska man lära ut i handledningen? Vem bär ansvaret för 
handledningen innehåll och hur innehållet tillämpas? Och hur kan en gemensam 
handledningsmodell utformas?  
 
Lärdomar och förslag på vidare forskning 
Denna studie visar på att det finns flera gemensamma grundläggande drag i handledarnas 
beskrivningar av KBT orienterad handledning för yrkesverksamma. Ur praxis har det gått att 
finna det som bildar en stomme för utvecklandet av en modell. Studien har också funnit 
skillnader mellan de olika handledningsområdena vilket tyder på att det kan behövas olika 
modeller. Denna studie har främst åskådliggjort behovet av att definiera ansvarsfrågan, 
beroende på handledningsgrupp och fokus för handledningen.  Handledning inom det 
pedagogiska området där klienten, barnet, ofta är närvarande skiljer sig från handledning av 
biståndshandläggare inom socialtjänsten exempelvis gällande ansvarsfrågan.   
 
En stor utmaning för fortsatt forskning, i dialog med verksamma handledare, är att hitta en 
terminologi och en modell som på ett tydligt sätt definierar ramar och innehåll i, det som i den 
här uppsatsen kommit att kallas för KBT orienterad handledning. Nästa steg är sedan att 
forska på effekterna av de olika delarna i modellen så att en empirisk modell blir tillgänglig. 
Modellen behöver skilja den här typen av handledningsinsats från dess gränsområden. En 
sådan modell kan vara till stöd för handledare och kan hjälpa de, som i denna djungel av 
insatser för lärande och förändring, söker en specifik typ av utveckling.  
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Bilaga 1- Informationsbrev till respondenter 
 

Stockholm 2007-05-20 
 
 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Rebecka Fahlgren och jag är psykologstudent vid Stockholms universitet. Jag 
arbetar i nuläget på min psykologexamensuppsats och har valt KBT-handledning som mitt 
uppsatsämne. För detta önskar jag intervjua legitimerade psykologer med erfarenhet av att 
bedriva KBT-handledning för föräldrar och personal inom särskola, skola, socialtjänst och 
liknande verksamheter.   
 
Kan Du tänka dig att ställa upp på en intervju för min examensuppsats? 
 
 
Här följer en beskrivning av studien och lite information om intervjun. 
 
Beskrivning av studien 
 
Arbetstitel:  
Grundfundament i KBT-handledning för professionsgrupper 
 
Bakgrund till studien:  
Handledning är idag ett vida känt begrepp och ett vanligt forum inom ramen för utbildningar 
och yrkesverksamhet. Handledning bedrivs på många olika sätt och med olika teoretiska 
perspektiv som utgångspunkt. Det breda användningsområdet gör att föreställningarna om 
handledning är många och långt ifrån entydiga. I Sverige har man bedrivit forskning gällande 
psykoterapihandledning, då främst inom den psykodynamiska skolbildningen. Internationell 
forskning har belyst KBT-handledning och har då varit inriktad på att studera effekterna av 
handledning i KBT, vilket har visat på goda resultat. Vad som saknas är innehållsliga 
analyser. Vad gör man i KBT-handledning och hur gör man det? Många forskare efterfrågar 
studier som kan bidra till utvecklingen av en allmän handledningsmodell. 
 
Studien syfte: 
Studien har en bred explorativ ansats och ämnar, utifrån handledares erfarenheter, beskriva 
grundläggandet tankesätt och återkommande tillvägagångssätt i KBT-handledning för 
professionsgrupper (lärare, specialpedagoger, socionomer etcetera). Målet är att kunna belysa 
några viktiga grundfundament som handledningen vilar på. Det är för detta jag önskar 
intervjua Dig.  
 
Intervjun 
Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter i anspråk. Den kommer att spelas in på ljudband, 
vilket raderas efter bearbetning. Som respondent kommer du att vara anonym och materialet 
kommer att bearbetas så att enskilda individer inte kan identifieras.  
 
Intervjun kommer att beröra områden såsom innehåll och tillvägagångssätt i handledning, 
handledarrollen, mål med handledning och lärande genom handledning. Fokus kommer delvis 
vara på hur din teoretiska bakgrund som KBT-psykolog speglas inom dessa områden.  
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Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta mig eller min handledare, 
Marie-Louise Ögren. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Rebecka Fahlgren    
Psykologlinjen, Stockholms universitet 
 
Rebecka Fahlgren   Marie-Louise Ögren 
Tel: 070-744 17 29   Tel: 08-16 28 79 
e-post: rebecka.fahlgren@gmail.com  e-post: mlon@psychology.su.se 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 
Introduktion 

• Information om studien; syfte och metoden  
• Ramar för intervjun: tid, ljudband, konfidentialitet, möjlighet att avbryta 
• Förfrågan om genomläsning av resultatdelen 
• Frågor? 

 
Bakgrundsinformation 

• Utbildning, teoretisk bakgrund, år i yrket, år som handledare, typ av 
handledningsgrupper (verksamheter), typ av handledning (direkt, metod, ärende) 

 
• Tankar som väckts inför intervjun? 

 
Mål med handledning 

• Vilka är de generella målen med handledning anser du? 
• Finns det några specifika mål med just KBT-handledning som du arbetar efter? 
• Hur sätts målen? Vilka är med och sätter målen? Gör detta implicit eller explicit? 
• Vilken betydelse har målen för handledningsarbetet? 
• På vilket sätt skiljer sig målen mellan olika handledningsgrupper? 

 
Innehåll i handledning 

• Vad ägnas mest tid åt i handledningen uppfattar du? 
• Vad anser du att handledning ska innehålla? Vad är viktigt att fokusera på? 
• Skillnader mellan grupper? I olika verksamheter, i olika yrkesgrupp, olika 

kunskapsnivå etc? 
 
Metoder 

• Hur skulle du beskriva dina tillvägagångssätt i handledningen? 
• Skiljer sig dina metoder åt beroende av gruppen? På vilket sätt? 
 

Handledarollen 
• Hur skulle du beskriva din roll som handledare?  
• Hur ser du på din roll som handledare? 

 
Lärande 

• Vad avser du lära ut till dina handledda? 
• Vad kan man lära ut genom handledning? 
• Hur lär du ut? Vilka metoder har du för att lära ut? 
• Vad främjar/hindrar ett lärande?  
• Hur påverkas (lärandet i) handledningen av de handleddas bakgrund, förkunskaper 

etcetera? 
• Handledningen sker ju i grupp. Vilka fördelar ser du med det? Hur arbetar du för att 

gruppen ska kunna dra nytta av varandra?  
• Vilka nackdelar ser du med det? På vilket sätt handskas du med destruktiva 

grupprocesser? 
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Teoretisk bakgrund & paralleller med andra insatser 

• På vilket sätt visar sig din teoretiska bakgrund i ditt arbete som handledare? 
(Direkt/indirekt) 

• Vilka delar i din teoretiska bakgrund kommer mest i fokus i handledningen? 
• Har du någon erfarenhet av handledning med annan teoretisk bakgrund? Vilka 

likheter/skillnader kan du se mellan den och KBT-handledning? 
• Vilka paralleller kan du se i ditt handledningsarbete jämfört med ditt terapeutiska 

klientarbete?  
• Paralleller till andra insatser; utbildning, konsultation,  

 
Ramar/Kontrakt/Organisation 

• Vad har du för tankar kring handledningens ramar och kontrakt? 
• Hur bestäms ramarna och kontraktet? 
• Hur påverkas handledningen av den organisation som de handledda kommer ifrån? 

 
Avslutande 

• Finns det något som vi inte har berört under intervjun som du vill säga något om? 
• Av det vi har pratat om, vad vill du lyfta fram som de viktigaste? 
• Tankar som väckts i samband med intervjun? 

 


