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Sammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstract    

 

  

I denna undersökning är handledare under utbildning i fokus. Syftet är att se om det sker 

någon förändring under utbildningen och vad förändringen består av. Det är en kvalitativ 

studie med kvantitativa inslag. Materialet som använts är insamlat under två år av 

handledarkandidaterna i ett forskningsprojekt. Genom studier av hur handledarna förhöll sig 

till det narrativa materialet under en handledningstimme i början och slutet av utbildningen 

framträdde en bild som tydde på att handledarna förändrades. Bilden kompletterades med 

genomgång av intervjufrågor.  I resultatet blev det tydligt att handledarna i sitt 

förhållningssätt och uppvisade individuella olikheter. De tydliga skillnaderna var att den ena 

blev mer aktiv och den andra mer tillbakahållen. Det framgår att handledarna kom in i 

utbildningen med erfarenhet som psykoterapeuter och med mycket erfarenhet av egen 

handledning. Det var också vad de lutade sig mot när de hämtade stoff till förebilder och 

rollmodeller som de försökte att efterlikna. Utbildningen hade inte den påverkan på 

handledarna att de efter genomgången utbildning kunde uppfattas som stöpta efter samma 

mall. Däremot antyder resultaten att faktorer som har med personlighet, bakgrund och 

kompetens att göra har avgörande betydelse för hur handledarstilen manifesteras i 

handledningssituationen.  

 

Nyckelord: psykoterapihandledning, psykoterapi, handledning, inlärning, handledarroll 

 

Keywords: psychotherapy supervison, psychotherapy, supervison, learning, role as 

supervisor  
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1 1 1 1 InledningInledningInledningInledning    

 

Detta är en uppsats om handledning med fokus på psykoterapeuter under vidareutbildning till 

handledare. Bakgrunden är ett projekt vid handledarutbildningen, St. Lukas 

utbildningsinstitut, Ersta & Sköndal högskola. Initiativtagare till projektet är forskaren Imre 

Szecsödy. Fyra kandidater från psykoterapiutbildningen vid samma institut har använt sig av 

olika delar av det insamlade materialet som empirisk grund för det uppsatsarbete som ingår i 

psykoterapeutexamen. Föreliggande arbete om handledning är en fristående del av fyra 

uppsatser. Det är glädjande att vara en av dem som ingått i projektet och här presentera det 

färdiga resultatet.  

 

1. 2 Begreppet handledning                    

  

Handledning vad betyder det? Handlar det om att i rollen som handledare bokstavligt ta någon 

vid handen och leda personen framåt, till en ny yrkesidentitet? Kanske är det mer rätt att tala 

om att få en kompetens inom yrket? Vad finns det för motsvarighet på andra språk? Kurt 

Gordan (1998) använder sig av begreppet yrkesidentitet och beskriver handledning som en 

tradition som kan ses både som en viktig och nödvändig del i lärande av ett yrke och 

utveckling av en professionell identitet inom områden som rör psykologi, medicin och socialt 

arbete. Motsvarigheten till ordet handledning ger i jämförelse med olika språk skilda 

associationer. Genom den franska beteckningen ”controle” och den engelska ”supervision” 

förmedlar Gordan bilden av handledaren som den ansvarstyngde läraren som ser som sin 

främsta uppgift att kontrollera eleven och skydda patienten. Den norska ”veiledning” 

framkallar bilden av en välvillig mästare som ett halvt steg före visar vägen för eleven genom 

resan i okänd terräng. Definitionerna har ett visst släktskap med begreppet mentor. Enligt den 

grekiska mytologin var Mentor en rådgivare och vän till Odysseus. Då Odysses skulle delta i 

det trojanska kriget anförtrodde han sonen Telemachos till Mentor som tog hand om och 

hjälpte sonen under Odysses frånvaro. Efter denna skildring har ordet mentor kommit att 

användas för en pålitlig vän, rådgivare eller lärare, oftast en äldre och erfaren person som 

hjälper en yngre. Mentor är också ett av de engelska orden som handledning kan ersättas med. 

Det vedertagna är ”supervision” som också är det inlånade ordet för handledning på ungerska. 
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2 Bakgrund  2 Bakgrund  2 Bakgrund  2 Bakgrund      

 

2.1 Handledning i ett historiskt perspektiv 

I studier av handledningslitteraturen går att finns två parallella huvudlinjer i framväxten av 

den moderna handledningsmetodiken. Å ena sidan är det den familjeterapeutiska och å andra 

sidan den psykoanalytiska traditionen. Michael Rönnestad & Sissel Reichert (1999) skriver att 

den har sina rötter i socialarbetarutbildningen i USA i början av seklet och i utbildning till 

psykoanalytiker i Central Europa på 1920 –talet. I en artikel i den norska sammanställningen 

om praktisk och empirisk erfarenhet från handledning, Psykoterapi veiledning (Rönnestad och 

Reichelt,1999) beskriver Imre Szecsödy (s.167) hur det gick till i början. Då kunde man bli 

analytiker genom att vara med på onsdags sammanträdena i Freuds väntrum där man 

presenterade ett kliniskt eller teoretiskt föredrag. Till det skulle man också ha påbörjat en 

analys hos Freud eller senare hos någon av hans närmaste samtalspartners och själv startat 

behandling av en patient. För de blivande analytikerna gällde det då att de gått i 

utbildningsanalys 6 månader, följt seminarier samt ha två års praktik under handledning . Man 

kan väl säga att läkaren och psykoanalytikern Sigmund Freud i Wien på 1920-talet (Freud 

2002) fick upp ögonen för behovet av att analytikern skulle ha både utbildning och 

handledning genom att iaktta de problem som skapades i den analytiska processen. Det första 

psykoanalytiska institutet hade bildats i Berlin och kom till efter den psykoanalytiska 

kongressen i Berlin 1922. Freud beskrev i ett tal 1926 sin dröm som föreföll utopisk om en 

psykoanalytisk högskola öppen för andra än läkare och med bredare ämnes undervisning. 

Tiden var ännu inte mogen för detta då det pågick en stor debatt om lekmanna –analys. 

Freuds ståndpunkt var att också ”icke-läkare” skulle kunna bli analytiker. 

                                      När det gäller handledning av den blivande psykoanalytikern uppstod 

två olika skolor som byggde på två helt skilda synsätt. Szecsödy skriver (Rönnestad och 

Reichelt,1999) att i Berlin var man noga med att skilja utbildningsanalysen från den övriga 

utbildningen genom att kandidaten fick handledning av någon annan av institutets lärare än 

den som var hans analytiker. Denna modell har sedan beskrivits som Wienerskolan. 

Betecknande för modellen är att den gör en klar skillnad mellan psykoterapi och handledning 

och att handledningen i huvudsak handlar om pedagogik med råd och anvisningar till den 

handledde. I Budapest växte en annan tradition fram där bedrevs handledning i samband med 
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den personliga analysen. Enligt Budapestskolan var det nödvändigt att handledaren skulle ha 

en djup personlig kännedom om den handledde och på så sätt kunna uppmärksamma hur 

djupa omedvetna aspekter i kandidatens personlighet inverkar i dennes interaktion med 

patienten. Det finns också fortfarande skillnader i uppfattningen om man får, kan eller ska dra 

in och arbeta med kandidatens mot över föring.  

 Fram till 1960-talet var Wienerskolan den modell som använts 

mest i handledning. (Gordan, 1998) Man har hävdat att handledaren ska komma utifrån och 

vara en neutral och oberoende person. Binder och Strupp (1997) säger att det skett en 

förändring på senare tid. Genom att det har kommit en mängd handledningslitteratur som 

pekat på relationernas betydelse, mellan terapeut och klient och mellan handledare och 

terapeut. Detta skulle enligt Binder & Strupp kunna förklaras av bland annat teorier om 

objektrelationsteorier och parallell processer. I en artikel utgiven av Psykoterapi Centrum, 

Harold Searles- relationell handledning (2009) diskuterar Björn Vikström handledarrollen 

och säger att den än mer än terapeutrollen är fast i synen på att vara en icke-berörd auktoritet. 

Han säger vidare att handledning på samma sätt som psykoterapi är ett djupt mänskligt 

projekt eftersom i arbetet som handledare möter handledaren frågor som berör oss på djupet 

av vår existens och vår mänsklighet. Martin Bubers filosofiska huvudverk, "Jag och 

Du"(1989), publicerat 1923 och utkommet på svenska 1962 på Dag Hammarskjölds initiativ, 

förenar en existentialistisk grundhållning med en filosofisk. Han var möjligen före sin tid men 

är nu en aktuell filosof som ofta citeras och används inom sammanhang som rör mänskliga 

möten. Han sysslade med grundläggande moraliska problem och möten mellan människor. 

Han tog upp frågan om jämlikheten som han såg som en förutsättning för det autentiska mötet 

mellan ett  "Jag" och ett "Du" och ansåg att i detta möte är den andre inte ett objekt utan ett 

subjekt som är med att skapa mitt ”Jag” liksom jag deltar i att skapa ”Du”.  

 

   2.2 Utbildning till handledare  

Det finns påtagliga skillnader i mål mellan handledning och psykoterapi. Handledning av 

blivande psykoterapeuter kan något förenklat sägas ha som mål att utveckla ”yrkesjaget” i 

motsats till psykoterapi som handlar om att utveckla det ”personliga jaget” (Gordan,1998) För 

den som önskar en utbildning till psykoterapihandledare gäller att ha minst två års erfarenhet 

av självständigt psykoterapeutiskt arbete. I dag finns det ett flertal olika 

handledarutbildningar. Även om utbildningarna kan se olika ut finns det ett stort intresse av 
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att utveckla redan existerande utbildningar för handledare. (Rönnestad, Reichert, 1999) 

Utbildning för handledare är en förhållandevis ung disciplin. Det är unikt för Sverige och 

Norge som ligger långt framme i internationell jämförelse med att anordna utbildningar för 

handledare.  

 Den första handledarutbildningen startade 1974, med inriktning 

mot psykoterapi. Denna finns beskriven i en rapport av Viviane Janson (1975) och startade i 

samband med att den statliga psykoterapiutbildningen skulle införas. Anordnare var då UKÄ, 

(universitets kansler ämbetet) vilket idag har övergått till att vara Högskoleverket. Siv Boalt 

Boetsius (2005) beskriver att det startade en handledar och lärar -utbildning vid Erica 

stiftelsen i Stockholm,1976 och vid Stockholms universitets psykologiska institution 

genomfördes en handledarutbildning 1978  i anslutning till psykologutbildningen. Därefter 

har ett antal handledarutbildningar startat både i statlig regi och vid privata utbildningsinstitut.     

    Förutom handledarutbildningar för psykoterapihandledning 

finns också i dag utbildningar som även riktar sig till andra yrkesgrupper för handledning och 

konsultation. Gemensamt för de flesta handledarutbildningar är att de vanligtvis är 1, 5 – 2 –

åriga utbildningar med seminarier 1 dag i veckan med teori och handledning på handledning. 

Till det kommer det praktiska arbetet i form av handledningen av en eller flera blivande 

terapeuter eller grupp eller familje- terapi beroende på inriktning. (Boalt,Boetsius & Ögren, 

2003).  

 

2.3 Målet för handledning 

En hel del finns skrivet om handledning men sparsamt med forskning om utbildning av 

handledare. Gordan (1998) har gjort en sammanställning om psykoterapihandledning. 

Rönnestad och Sissel Reichelt (1999) har gjort en grundlig genomgång av handledningsfältet 

och presenterar artiklar av olika forskare inom området. Gordan (1998) beskriver att det i en 

omfångsrik litteratur om handledning förmedlas skilda uppfattningar om målen och 

metoderna. Han säger att det verkar som om många är eniga om att handledningen i första 

hand bör vara en pedagogisk metod. En inom ett yrkesområde mer kunnig och erfaren person 

utbildar eller fortbildar en inom detta område mindre kunnig och erfaren person. Det liknar 

traditioner inom hantverksskråets lärlingsutbildning. En betydande skillnad mellan skolningen 

till hantverkare och handledare för psykoterapeuter att för handledaren är den egna personen 

ett av de viktigaste redskapen. Därför bör det finnas goda kunskaper om människors normala 
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utveckling i kompetenskraven, liksom kunskap om störningar, behandlingsmetoder och 

tekniker som också är nödvändiga och viktiga förutsättningar för ett gott behandlingsresultat. 

 Terapeutens person har utan tvivel stor betydelse i det samspel 

som sker mellan terapeut och patient och får därmed också stor betydelse i samspelet mellan 

handledare och elev” (s.99). Om Rudolf Ekstein, som var en av psykoterapihandledningens 

föregångsmän, berättar Gordan att han vid ett föredrag på Erikastiftelsen i Stockholm på 

1980-talet diskuterade handledningsbegreppet (s. 16-17) och gjorde en reflektion om det 

möjligen kunde vara så, att det var mästarens hand, som gav mod och trygghet på färden men 

också den som hade svårt att släppa lärlingen hand. ”Kanske kunde det vara så att den varma 

omtanken om eleven kunde bli ett hinder i hans utveckling mot självständighet. Därtill skulle 

det emellanåt också ske på patientens bekostnad?”   

 Också Szecsödy (1994) tar upp komplexiteten i begreppet 

handledning. I en artikel tar han upp det svenska uttrycket handledning i jämförelse med det 

engelska supervision.”Another aspect of supervision becomes highligthed by using its 

Swedish equivalent handledning, which means, to lead by the hand” och säger: Att leda någon 

vid handen kan skapa trygghet men också begränsning av att våga, vilja, kunna, att skapa och 

pröva egna erfarenheter och kunskaper.  

 Om handledningens målsättning skriver Rönnestad och Reichelt 

(s. 21-22 ) att den finns på många olika nivåer och att det på en mer konkret nivå handlar om 

att ge kandidaten möjlighet att få en konkret återkoppling till arbetet. Att kandidaten får 

observera en mer erfaren kollega (rollmodell) och möjlighet att reflektera över sitt arbete 

tillsammans med denna. Förutom att handledaren bistår den enskilde finns en stark kvalitets 

apsekt –en kvalitetssäkring av arbetet.  Sammanfattningsvis säger de.”At veiledning er et 

forum for refleksjon og bearbeidning av faglige erfaringer sammen med en mer erfaren 

kollega , er kanskje veiledningens mest sentrale kjennetegn, veiledningens sine qua non”. 

 

2.3 Strategier och handledarkompetens 

Väsentliga frågor blir förutom vikten av att handledaren har en utbildning, är hur handledning 

ska gå till för att vara effektiv? Vilken kompetens krävs av en handledare? Vad händer i 

handledningsrummet? Gordan (1998) säger att när handledningen infördes som ett moment 

inom utbildningar för socialarbetare hade den en tydlig pedagogisk karaktär. Fältet där 
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handledning sker är i gränslandet mellan det akademiska och det praktiska och där kan de 

olika kunskaperna integreras. 

  Skilda uppfattningar om huruvida en handledare bör vara 

pedagog respektive terapeut har hävdats under hela den tid man ägnat uppmärksamhet åt 

utbildningsfrågor. Särskilt den så kallade social –casework –metodiken influerades dock av 

psykoanalytiska tankegångar. Därmed fokuserades inom handledningen i allt större 

utsträckning relationen mellan socialarbetare och klient. Handledaren såg som sin 

huvuduppgift att påverka elevens attityder och personlighetsdrag såsom de framträdde i 

arbetet. Det var då den handledde och diskussionerna kring dennes problem som stod i 

centrum för uppmärksamheten. I dag är åsikterna mer nyanserade.  

 l handledarens uppgift ligger också att förmedla stöd till eleven 

men också att utöva kontroll över hans verksamhet (Gordan, 1998). En ännu ej färdig 

psykoterapeut utför arbetet på handledarens legitimation. I en norsk undersökning av 

Reichelt, Skjerve ( Rönnestad och Reichelt, 1999, s. 248-265) som bygger på intervjuer med 

18 studenter om synen på handledning framgår att studenterna föredrar och önskar en 

symmetrisk och kollegial relation och att det blev ett dilemma då det uppstod situationer som 

krävde att handledarstudenten skulle utöva kontroll eller när den handledde inte uppfyllde 

kraven. Det kunde handla om att den handledde inte vara så kunnig som handledaren önskade. 

Eller att den handledde inte ville ta emot råd och acceptera handledarens idéer. Studenterna i 

denna undersökning reagerade med frustration när deras idéer inte alltid blev väl mottagna. I 

resultat från undersökningen av Szecsödy (1990) framkom en liknande bild, genom att arbetet 

mellan handledaren och den handledde psykoterapieleven kunde påverkas av konflikter. Det 

förekom viss undanhållande av information. Vidare framkom att en inte ovanlig strategi från 

handledarna var att ge information och förslag till den handledde. 

 Förmågan att hålla ramen är också av stor betydelse. Gordan  

( 1998) tar upp att terapeuten som själv respekterar ramarna erbjuder en arbetsmiljö som bäst 

kan beskrivas som containing. Miljön är då stark och pålitlig. Den handledde kan känna sig 

trygg i förvissningen att den ska kunna härbärgera ångest och ge trygghet i kaotiska 

situationer. Förutom den stabila ramen som utgörs av ramar, regler, struktur kan lyssna vara 

ett viktigt begrepp som också går att härledas till det psykanalytiska begreppet, containing 

function, (S. 149) eller en härbärgerande funktion som är ett begrepp som formulerats av Bion 

från exempel genom bilden av mamman som tar emot och tar hand om barnets primitiva 
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känslor. Handledaren erbjuder med sin härbärgerande hållning sig själv som modell och 

identifikationsobjekt.  

  En viktig förutsättning för att handledning ska komma till stånd 

är att skapa ett klimat där en läroallians är möjlig, säger Szecsödy (1999,s. 177) och hänvisar 

till  Ekstein & Wallersteins definition (1958) ” a partnership between supervisor and therapist 

that is free of a disruptive level of anexiety and is devoted to the learning and growth of the 

supervisor”. Han påpekar vikten av att ömsesidigt redogöra för motiv, förväntningar och krav 

i samband med handledningens start. Szecsedöy betonar vikten av att den handledde blir sedd 

med tilltro, omtänksam nyfikenhet och bemöts med respekt och inlevelse. Utvecklingen 

kräver närhet och distans för att skapa tillförsikt till den egna förmågan och jämför med en 

”nyfödds” behov av den andres kontinuerliga närhet. Han säger vidare att humorn kan vara ett 

bra redskap när det gäller att stärka förmågan att reparera en skada eller en situation som 

präglas av skuldtyngdhet. Humor och förmåga att leka är starkt förknippat med hälsa. Leken 

och förmågan att kommunicera med sig själv och andra skapar utveckling. Winnicott ( 1981) 

poängterar att psykoterapi sker i mötet mellan två lekområden.  Om terapeuten saknar 

förmågan att leka är han inte lämplig för detta arbete (s. 77). Szecsödy säger (s. 179) att han 

uppfattar att detta även gäller handledning. Förutsättningen för ett ”lekklimat” är betydelsen 

av en trygg ramhållning från handledarens sida.  

 

 Szecsödy (1993) har tagit fram ett utvärderingsinstrument 

bestående av 12 kriterier för evaluering av handledare. Utvärderingsinstrumentet presenteras i 

sin helhet som bilaga.( bilaga 3) Här presenteras några av de 12 punkterna. 

• Att kunna etablera ett undersökande lekområde som innefattar en fungerande arbetsrelation 

• Kunna uppmärksamma, följa och redogöra för en process både den terapeutiska processen, 

dvs, relationen som avspeglar sig mellan klient och terapeut respektive mellan terapeut och 

handledare. 

• Kunna med  moget försvar hantera de inneboende tvetydigheter som finns i varje handledning: 

a) att vara ”good enough” resp. okunnig nybörjare, b) att vara ett realt objekt resp. subjekt för 

överföring och där man skulle kunna bemöta de olika roller som tilldelas en, c) kunna hantera 

triangelkonflikten inte bara den oidipala utan den som nödvändigtvis uppstår professionellt, 

tekniskt, etiskt och juridiskt i arbetet som sker i patientens såväl i utbildningens intresse. 

• Att kunna härbärgera dvs. kunna ge utrymme för den handledde att kunna förmedla processen 

mellan sin klient som är emotionellt laddad och ofta starkt irrationellt färgad. 
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• Att inte förvirras trots att hon/han inte förstår, och använda teorin flexibelt, hypotetiskt och 

inte fördomsfullt, stereotypt och rigitt sätt. 

• Att kunna på ett prövande sätt sammanfatta skeenden från handledningen timme för timme, 

respektive i större avsnitt, respektive utifrån sin helhet 

• Framförallt kunna leka på blodigt allvar. 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning framstår handledning som ett komplext område och ett 

krävande fält för handledaren. Gordan (1998) skriver om det fredade rummet, den 

kringgärdade timmen, den tillitsfulla alliansen som några av de ingredienser som ingår i 

handledningssituationen. Det väcker nyfikenhet om hur handledare förhåller sig och vad som 

pågår under en timme.  

    

3 Syfte 3 Syfte 3 Syfte 3 Syfte och frågeställningar och frågeställningar och frågeställningar och frågeställningar     

I denna studie tittar vi in i handledningsrummet med ett års mellanrum hos de två 

legitimerade psykoterapeuter som deltagit i projektet under åren 2007 -2009 och som utbildar 

sig till handledare och bedriver psykoterapihandledning inom ramen för sin utbildning. Det 

övergripande syftet är att se om det sker någon förändring hos var och en av de två 

handledarkandidaterna under de två år utbildningen varar och vad förändringen i sådana fall 

består av när det gäller förhållningssätt, tankar om handledning och den egna rollen.   

Frågeställningar 

1) Hur förhåller sig kandidaterna till det narrativa materialet under en handledningstimme i 

början och i slutet av utbildningen?  

2) Vad säger kandidaterna själva om synen på handledning och sin roll som handledare under 

det första och andra året?  

    

4 Metod 4 Metod 4 Metod 4 Metod     

För att besvara forskningsfrågorna har valet fallit på att använda triangulering som 

metodstrategi, det vill säga en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Ansatsen som 

är kvalitativ har kompletterats med kvantitativa inslag. Bedömningen av materialet gjordes 

inledningsvis med inslag av grundad teori (Guvå, Helander, 2003, Langemar, 2008). I 

grundad teori använder man sig av materialet som begynnelsepunkt, vilket är ett induktivt 

förhållningssätt. Analyser och tolkningar kommer i efterhand och vartefter. Särskilt i 
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inledningsskedet var denna teori mycket användbar då det handlade om att skapa ordning, 

hitta kategorier och mönster i det empiriska materialet men också för att nya idéer i syfte att 

fånga komplexiteten. Där kommer också deduktiva inslag in genom studier av litteratur och 

teorier för teoretiska antaganden. Ambition var att så långt det var möjligt släppa tankar på 

hypoteser och förutfattade meningar och i det material som lästes igenom ett antal gånger 

endast fokusera på textens innehåll. För att därefter komma vidare och hitta vad som kunde 

vara relevant att fokusera på blev det tvunget att ta del av litteratur och teoretiska perspektiv.  

 I den process som följde skedde en växling mellan olika teorier 

i kombination med en närhet till materialet. Så småningom framstod också behovet av att 

kvantifiera delar av materialet. Stöd för tillvägagångssättet att kombinera metoder och 

perspektiv gav Sam Larson som skriver i ett avsnitt om metodkombinationer (Larson et.al 

2005, s. 22) att postpositivismen har öppnat nya kunskapsvägar som skapar möjlighet att 

kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder i samma studie. Han talar om 

multidimensionell forskning och menar att utvecklingen inom metod och teori går mot en 

ökad öppenhet och flexibilitet. På samma sätt kan det finnas behov av att kombinera olika 

kunskapsteorier, som till exempel genom abduktion som innebär växling mellan teori och 

empiri (s.22). Han refererar till Stigendal (s.33) som förespråkar en metodologisk pluralism 

och menar att det är kreativt att ställa krav på metoderna och designa dem efter det egna 

forskningssyftet, beroende på vilket vetande som efterfrågas. Larsson (s.34-35) avlutar 

kapitlet med att sammanfattningsvis säga att ”på så sätt kan forskningen bli både vetenskap 

och konst, en kreativt skapande utmaning som leder fram till alltmer komplexa resultatbilder.” 

 

4.1 Litteratursökning  

Sökning efter väsentlig litteratur har skett fortlöpande efter olika sökord, såväl svenska som 

engelska. Sökning har skett dels via befintlig och redan känd handledningslitteratur. Genom 

denna har referenter hittats och undersökts närmare. Vidare har sökning skett via nätet, på 

webb-baserade sökplatser som PEP, och Medline, där både artiklar och litteratur har hittats. 

Högskolans bibliotek har varit behjälpliga att ta fram och beställa artiklar som varit svåra att 

nå.  
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4.2 Undersökningen 

Två kandidater från handledarutbildningen anmälde under hösten 2007 sitt intresse av att 

delta i studien som syftade till att studera handlednings processen. Informationen till 

kandidaterna sköttes av Szecedöy. Efter att de tagit del av information om studiens upplägg, 

informerat och fått klartecken av dem de skulle vara handledare för undertecknades ett 

medgivande (bilaga 1). De utrustades med varsin bandspelare och praktisk information. Vilka 

de var omgavs med stor sekretess och de fick själva ge sig ett kodnamn som sedan användes i 

det inspelade materialet och i intervjuerna. Upplägget för studien var följande; enligt 

semistrukturerade frågor intervjuades de två handledarkandidaterna var för sig i början av 

utbildningen (bilaga 2). Därefter spelade de själva in sex stycken av sina handledarsessioner 

(fig.1). Till sist intervjuades de i slutet av utbildningen (bilaga 2). Intervjuformuläret hade 

formulerats av Szecedöy och var identiskt med det som han tidigare använt sig av i sin 

forskning (Szecedöy, 1990). Insamlat material överlämnades vartefter inspelningar gjordes till 

St. Lukas expedition med kodnamn och datum och skickades därefter till en oberoende 

skrivbyrå för utskrift.  

4.3 Urval  

Urvalet av handledare var slumpmässigt. De två kandidater som själva anmälde sitt intresse 

befann sig i början av sin handledarutbildning. De var ej kända av Szecsdöy sedan tidigare. 

Båda var legitimerade psykoterapeuter. Ytterligare information saknas. Om de handledda har 

gått att utläsa att den ena är en psykoterapistudent och den andra är en ny utbildad legitimerad 

psykoterapeut som saknade yrkeserfarenhet. Uppgift om kön saknas. 

4.4 Datainsamling 

De blivande handledarna startade sin praktik som handledare och träffade den handledde varje 

vecka i handledningsarbetet. I studien används omväxlande handledare, kandidat eller 

handledarkandidat för handledaren. Den handledde benämns som terapeuten eller den 

handledde. Den första intervjun genomfördes kort efter handledningsstart av en student vid 

psykoterapiutbildningen. Intervjuerna skedde med handledarna var för sig, på närliggande 

datum och på en plats de själva valde. Den handledde var inte med vid detta tillfälle. Därefter 

har handledarna gjort egna inspelningar av handledningstimmar (fig.1). Dessa inspelningar 

har skett i handledningsrummet under de 45 minuter som handledningen varade och är ett 
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autentiskt material från handledningssessionen. Intervju två genomfördes av mig enligt 

(bilaga 2) i slutet av utbildningen, våren 2009, och med lika tillvägagångssätt som intervju ett. 

I denna intervju hade på initiativ av Szecsdöy ytterligare en fråga lagts till. (bilaga 2)   

 

4.4.1 Insamlat material under projektet hösten 2007 våren 2009  

  År 1                                                Handledare A  Handledare  B 

Ingår i denna undersökning  Intervju 1 Intervju  1 

 Inspelning 1 Inspelning 1 

Ingår i denna undersökning Inspelning 2 Inspelning 2 

 Inspelning 3  Inspelning 3 

År 2                                                Handledare A           Handledare B  

 Inspelning 4 Inspelning 4 

Ingår i denna undersökning  Inspelning 5  Inspelning 5 

 Inspelning 6  Inspelning 6 

Ingår i denna undersökning  Intervju 2 Intervju 2 

Fig. 1 

 

4.5 Bearbetning av det transkriberade materialet   

För att undvika påverkan har vi fyra som skrivit uppsatser om handledning endast läst igenom 

det material som varit relevant för var och en och avstått från inbördes diskussion av ämnet. 

Arbetet med denna uppsats startade hösten 2009. Handledarnas koder byttes till A och B, som 

de genomgående kallas i resultatet. I redovisningens dialog var handledarnas märkt med H 

och den handledde med T (=terapeut). I starten lästes materialet från A, inspelning två, ett 

antal gånger. Därefter på samma sätt med person B. För att systematisera räknades meningar 

och numrerades alla inlägg från handledare. För att göra det tydligt markerades handledarnas 

inlägg med överstrykningspenna i varsin färg. I anteckningar kallades de för handledarinlägg 

eller interventioner. Till dessa räknades även den tystnad och pauser som gick att hänföra till 

handledarna.  

 Anteckningar fördes under arbetets gång. Arbetet kan ses som 

en cirkulär process där olika frågor väcktes som ledde fram till informationssökning via 

litteratur och teorier, kodningar, idéer, hypoteser, nya frågor, ny kodning och ytterligare 

information. Den femte inspelningen (fig.1) från slutet av handledarnas utbildning gicks 
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igenom på samma sätt. Sammanlagt utgjorde det genomgångna transkriberade materialet 108 

sidor med 1145 inlägg från handledarna. 

4.5.1 Handledarnas språkliga aktivitet 

Så småningom blev tankarna om handledarnas interventioner och inlägg mer precisa och 

döptes till språklig aktivitet. I syfte att hitta analysverktyg intresserade jag mig för respektive 

handledares förhållningssätt och skapade ett antal kategorier som inledningsvis var 

pedagogisk, bekräftande, ifrågasättande, tystnad, konfronterande, klargörande och att säga 

”hmm”. Intresset för att sortera och mäta dessa kategorier väcktes liksom nyfikenheten på när 

i handledningstillfället de inträffade och vad de hade föregåtts av?  

  Ett schema med olika rubriker skapades för att få en överblick. 

Varje handledares språkliga aktivitet värderades och fördes upp under någon av rubrikerna. 

Ibland var det inte helt självklart var de olika inläggen hörde hemma. Fann att det var 

praktiskt att slå ihop vissa kategorier och efter ett antal försök fattades beslut om att behålla 

fem kategorier. Det blev Undervisa, Fråga, Bekräfta, Annat och en kategori som kallades att 

säga ”hmm”, eller ”mmm”. Detta lilla utfyllnadsljud vållade en hel del bekymmer. Det 

förekom frekvent i texten och kunde ibland vara flera sidor där handledarens intervention var 

just det lilla ordet eller ljudet. För att förstå det bättre övergick jag till att titta på vad den 

handledda hade sagt innan och kom då fram till att det genomgående var så att det lilla ljudet 

från handledaren, ibland med någon inskjuten fråga, var det som fick den handleddes 

berättelse att utvecklas och komma vidare. Insåg att säga ”hm” innebar ett lyssnande och 

faktiskt det enda sättet i detta material som det var möjligt att mäta förekomsten av att lyssna 

på. På så sätt blev Lyssna en av de fem kategorierna. Efter att kategorierna, räknats och 

sorterats skapades diagram i syfte att åskådliggöra. (fig 2,3,4,5). 

4.5.2 Vad handledarna själva sade 

  De fyra diagrammen visade uppenbara skillnader mellan år ett 

och två i den språkliga aktiviteten och mellan A och B . Bilden kompletterades med de 

utskrivna intervjuerna från år 1 och 2 (fig.1). Tillvägagångssättet var att sortera vars och ett av 

handledarnas svar under de frågeställningar som finns i intervjuguiderna (bilaga 2) och 

presentera dem var för sig under frågorna i två kolumner för år 1 och år 2. I resultatet har ett 

urval gjorts av frågorna. Svaren redovisas i sin helhet under de frågor som kan anses relevanta  

för syfte och frågeställning.  
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4.6 Etiska överväganden 

I enlighet med de riktlinjer som finns för god forsknings sed (2005) har dessa 

rekommendationer följts. I detta arbete handlade det om att inte lämna ut uppgifter som kan 

vara integritetskränkande eller avslöjande för personerna som i materialet omgärdas av stor 

sekretess och är kodade.  

    

5 5 5 5 ResultatResultatResultatResultat                

I analysen av det inspelade materialet från handledningstimmar i början och slutet av 

utbildningen används följande kategorier som avser handledares förhållningssätt under 

timmen. I varje kategori ryms ett antal tänkta underkategorier som beskriver det tänkbara 

innehållet i den presenterade kategorin.  

Undervisa – Pedagogiska inslag 

• Teorier  

• Använda sig av egna och andras erfarenheter  

• Tolkningar och hypoteser   

• Använda metaforer och andra narrativa inslag, hänvisa till filmer och böcker 

• Klargörande 

Inom kategorin undervisa ryms, tolkningar, hypoteser, metaforer och narrativa inslag.   

Frågor 

• Reflekterande 

• Klargörande 

• Öppna och slutna 

• Pedagogiska frågor  

• Cirkulära frågor 

Frågor kan ha olika karaktär, det kan vara frågor i syfte att få en mer heltäckande bild, 

stimulera till fortsatt berättande, klargörande frågor, frågor kan också vara öppna och ställas 

så att de bidrar till att aktivera samtalet. Frågor kan också fungera stängande och vara slutna. 

 

Bekräfta 

• Uppmuntran 
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• Klarifiera  

• Beröm  

Bekräfta – små ord som fungerar som uppmuntran och bekräftelse, det kan vara sådana som, 

ja, vad bra, klarifieringar, jag uppfattade vad du sa eller direkt beröm som ” det var bra gjort”. 

Det kan också vara uttryck som exakt, precis och just det.  

Lyssna 

Att säga ett litet utfyllnadsljud som ”hmmm, mh”, i syfte att berättelsen ska fortsätta, kan ses 

som en brygga emellan och tolkas som, jag finns här hos Dig, Jag hör vad du säger, jag vill 

inte störa …jag följer med i din berättelse, jag lyssnar på Dig.  

Annat 

• Praktiska frågor, 

• Inledning och avslutning 

• Tystnad och pauser 

• Värderingar 

• Egna synpunkter, tyckanden och bredvidprat 

• Skratt. 

Annat kan handla om inledande och avslutande ord, praktiska frågor- som att ta emot det 

skrivna materialet, tider etc. Det kan också vara tystnad, värderingar, hänvisa till sig själv och 

skratt.   
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5. 1 Förhållningssätt i början av utbildningen  

Handledare A 

Hur förhåller sig Handledare A till de narrativa inslagen under en handlednings timme i 

början (fig.2) av utbildningen? 

Handledare A, Inspelning 2, handledaraktivitet

31%

26%

25%

11%

7%

Undervisa
Lyssna
Bekräfta
Fråga
Annat

 

n=290 Fig. 2. Handledare A, inspelning 2, Fördelning av handledarens språkliga aktivitet vid handledningstillfället.  

 

Timmen inleds med att handledaren säger något om inspelningen, vilken handledningsgång 

det är som en sammanhangsmarkering (13.e gången). Därefter tas det skriftliga materialet 

emot. Detta ryms inom kategorin Annat som utgör en liten del av tiden och som också 

rymmer en del tystnad, personliga och avslutande kommentarer. Den största kategorin är 

undervisning/pedagogiska inslag som utgör nära en tredjedel av tiden. Handledaren frågar vad 

terapeuten vill ta upp och ger stöd och bekräftelse för att terapeuten ska komma i gång. 

Samtalet flyter på mellan handledaren och terapeuten och rör i huvudsak patienten som är i 

fokus. Ibland handlar det också om terapeutens reaktioner. I samtal om patienten och ett 

aktuellt problem som terapeuten tagit upp visar handledaren på att handledaren känner till och 

kommer ihåg detaljer från tidigare genom att som i ett exempel säga.” Jag minns att vi i slutet 

av förra samtalet pratade om en distans. Det var ett sätt att skapa distans. Det hon säger är 

också ett sätt att skapa distans”. Något senare, som ett svar på terapeutens fortsätta berättelse  

provar handledaren en tolkning genom att säga. ”Hon vågar vara liten”. ”Det kanske också 

är nytt för henne att någon ställer en sådan fråga som du gjorde”. När terapeuten berättar 
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vilket kan ske i långa avsnitt ger handledaren regelbundet små ljud ifrån sig, ”hm” och 

”mmm” som är utfyllnadsljud som gör att terapeutens berättelse går vidare. Denna språkliga 

aktivitet har tolkats som att lyssna och är nästan lika stor som det bekräftande inslaget. Ibland 

skjuter handledaren in en fråga som kan vara klargörande och som kan bli en hjälp för 

terapeuten att fortsätta berättelsen.  Handledaren ger också mycket bekräftelse i form av 

”feed-back”detta sker en fjärdedel av tiden. Det kan vara ord som, ”ok, jaha, ja precis”, eller 

mer konkret och uttömmande, som när handledaren säger; ”Det är verkligen slående, det är 

en annan stämning i rummet, ett annat tempo... ja det har hänt en stor förändring, en klar 

förändring har inträffat”. Handledaren använder sig inte av frågandet i någon större 

utsträckning men använder sig ibland av pedagogiska frågor och säger som till exempel på ett 

ställe, som en kommentar; ” Hur står de två sidorna i förhållande till varandra? 

Handledare B 

Hur förhåller sig Handledare B till de narrativa inslagen under en handlednings timme i 

början (fig.3) av utbildningen?    

                      

Handledare B, Inspelning 2, Handledaraktivitet

21%

37%
10%

23%

9%

Undervisa
Lyssna
Bekräfta
Fråga
Annat

 
n= 283 Fig. 3. Handledare B, inspelning 2. Fördelning av handledarens språkliga aktivitet vid handledningstillfället 

 

I starten tar terapeuten upp praktiska frågor som rör tider. Handledaren lyssnar och skjuter in 

frågor. Handledaren lämnar öppet till terapeuten att välja hur den ska gå vidare. Terapeuten 

bestämmer sig för att inte fördjupa sig mer i det praktiska utan startar berättelsen om sitt 

arbete och tankar om patienten. Det framgår i materialet att lyssnande utgör det största 
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inslaget i mötet med den handledde. Handledaren säger ett litet utfyllnadsljud som ”hmmm, 

mh”, med jämna mellanrum under tiden terapeutens berättelse växer fram. Då och då bryter 

handledaren in med frågor som kan ses som förtydliganden och klargörande. De kan också 

vara mer direkta, som när handledaren säger, Har hon kollat det? Har hon inte känt sig sedd? 

På vilket sätt? Kan Du se någon röd tråd? Frågandet som förhållningssätt är i jämförelse 

nästan lika stor som kategorin undervisa, även om frågandet är något större. Frågorna kan 

också vara mer pedagogiska som, Hur förstår Du valet av relationer?Att använda 

undervisning som metod och förhållningssätt i handledningen sker i en femtedel av 

handledningstimmen. Undervisande inlägg sker i mitten av timmen och någon gång kan de 

vara direkta, som när handledaren delar med sig och säger, ...det finns något i relationen till 

mamman eller pappan som gör att man förstår att…eller visa på överföring genom att säga, 

..det du kände i rummet, utom just den stunden, eller, det kan ju vara så att Du uppfattar rätt, 

att det är lite stumt och lite fast. Eller mer konkret, när terapeuten berättar om en händelse, 

och handledaren förklarar och säger, det är prestationen. Det var också vid något tillfälle 

konkret förslag till terapeuten som, Du skulle kunna fråga om hon kan se... I en fråga som 

handlar om formalia uppstår en diskussion. Handledaren upprepar sin ståndpunkt ett antal 

gånger. Detta sker mot slutet av timmen och ingår i kategorin annat som blir nästan 10 

procent tillsammans med praktiska frågor. Bekräftelse utgör en lika stor andel och utgörs av 

positiva ord som, ja, ok, ja just det, jättebra, du kan bestämma det själv.   

 

Vad säger handledarna själva? 

5.1  Handledare A och B synen på handledning och ha ndledarrollen  

Hur beskriver handledare A och B sin syn på handledning och det egna arbetet som 

handledare i början av utbildningen. 

Intervju 1  

Handledare A   Handledare B  

Hur arbetar Du som handledare? 

Det är en läro situation för mig – ett nytt område. 

Plockar olika delar och smälter samman med mitt eget 

sätt. Jag är både terapeut och människa. Det är ett 

möte mellan två människor. Allt är Välkommet och 

Det är första gången för mig. Försöker arbeta som och 

efterlikna de handledare jag själv haft och som varit 

bra. Jag vill erbjuda reflektionsutrymme genom att 

sitta ner och tänka. En avgränsad tid där personen ska 
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inget är oviktigt. Jag lär mig hantverket. Terapeuten, 

Patienten och Jag utgör en triangel. Ekvidistans ( =lika 

långt). Det handlar om processen mellan terapeut och 

patienten och mellan mig och terapeuten. Min relation 

till terapeuten och atmosfären i rummet är 

betydelsefull. Patienten är inte mitt huvudfokus, men 

jag vill ha ett vakande öga. Att ingenting går på tok. 

Jag har ansvar. Jag lånar ut min legitimation till den 

som handleder. Undviker att vara koncentrerad på det 

manifesta materialet 

våga berätta, öppna sig, och känna sig fri i rummet. 

Arbetar med att särskilja terapeut och handledarrollen. 

Fokus ligger på arbetet mellan terapeuten och 

patienten. Vi är tre personer. Relationerna är både 

mellan terapeut och klient och mellan mig och 

terapeuten. Det är viktigt att få till en bra relation och 

arbetsallians. Förutsättningen för en bra handledning 

är att det ska vara så tryggt som möjligt. 

Vad är det som Du uppfattar som viktigast i handledningen i stort? 

Att skapa en trygg atmosfär att utvecklas i för 

terapeuten dit det går att komma med sina svagheter, 

tillkortakommanden, saker den inte förstår, blinda 

fläckar etc. Det ska kännas tryggt där. Att bidra till att 

terapeuten kan utveckla sin identitet. Att ha trygga 

ramar. (Är man trygg kan man utvecklas). Det är 

viktigt för inlärningssituationen att ha ett 

förtroendefullt samgående och att kunna prata om oss 

själva som människor (existentiellt perspektiv). Att 

kunna ta upp egen erfarenhet. Försöker att undvika 

tillrättavisande ton. ”Visst kan man rent tekniskt lära 

sig spela fiol men hur man framför ett stycke, vilken 

frasering man har, hur man spelar, och där spelar var 

och en olika trots att noterna är dom samma” Viktigt 

att uppmuntra (bekräfta) terapeuten att utveckla också 

sitt eget sätt. Det behöver inte stämma överens med 

hur jag tänker 

Att få till ett reflektionsutrymme med någon annan 

som är intresserad och kan tillföra något. Möjlighet att 

ventilera mot överföringar och överföringar. Att bli 

avlastad. Man ska prata om patienten, samspelet 

mellan terapeut och patient. Hur det kom sig att det   

på ett visst sätt. För mig är det viktigt att inte bli 

skolfröken, att inte lära ut på det sättet. Att komma 

med för mycket pedagogiska saker kan vara dödande 

för kreativiteten. Men ibland behövs det också. Det 

kan vara svårt att avgöra. Kanske det är det som avgör 

om man är en bra handledare, eller inte. Jag tror att 

man kan säga det explicit och ändå få den andre att 

förstå. Då blir det en annan kunskap. Det är ett 

samspel hur man hittar varandra. Det blir också en 

parallellprocess till patienten.    

 Och för varje timme?  

Skapa en trygg atmosfär men också prata om patientmaterialet 

och det konkreta och processen mellan patienten och terapeuten 

och vad som händer oss emellan oss i triangeln. Det finns en 

paradox i handledning som handlar om att komma från ett 

sammanhang och bakgrund där det inte premierats att visa 

svaghet.  

 

Att borra sig ner i det som sker. Ta en sekvens i ett 

samtal och se vad det kan handla om och vad som 

pågår i personen och mellan terapeut och klient och se 

ett stort sammanhang i det. Fascinerande att se hur 

överföringar sker i rummet, både genom innehållet i 

text och i relation till terapeuten.  

 

 



   

 

22 

Episoder som du uppskattar är mest nöjd med? 

 

 

När jag varit konkret och kan ge exempel på hur jag skulle ha 

agerat Märker på reaktioner när jag har sagt något intressant 

eller viktigt. Gånger då jag blivit konkret, avbrutit ett talflöde, 

lyckats hålla i ramen. Intressera mig för terapeutens 

livsomständigheter och hur det kan påverka terapin. 

Jämbördigt. Jag har inget behov av hierarkier. Vi blir som 

kollegor. När jag träffar något hos terapeuten och märker att 

det sker en insikt När jag märker att terapeuten blir nöjd då blir 

jag också nöjd  

När jag märker att terapeuten tänker högt i rummet 

och verkar fri och är sig själv. När jag känner att det 

finns ett förtroende för mig som handledare. Mina råd 

är bra men jag tycker att det andra är bäst.   

 

 

5.3 Förhållningssätt i slutet av utbildningen  

Handledare A 

Hur förhåller sig Handledare A till de narrativa inslagen under en handlednings timme i slutet  

(fig.4) av utbildningen?    

 

Handledare A, Inspelning 5, handledaraktivitet

42%

14%

13%

16%

15%

Undervisa
Lyssna
Bekräfta
Fråga
Annat

 
n= 316  Fig. 4 . Handledare A, inspelning 5, Fördelning av handledarens språkliga aktivitet vid handledningstillfället. 
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Vid den femte inspelningen som är den näst sista inspelningen och infaller i slutet av 

utbildningen har det skett några märkbara förändringar i handledare A.s förhållningssätt. Dels 

går det att lägga märke till att handledaren är mer aktiv genom att handledaren gör fler inlägg 

i jämförelse med tidigare. Dels har det skett förändringar i de olika kategorierna på så sätt att 

lyssnandet och att bekräfta nära nog halverats. Kategorin undervisning har däremot ökat med 

cirka tio procent och utgör nu nästan hälften av innehållet i handledningstimmen. Som 

pedagogisk metod används tolkningar, hypoteser, metaforer och andra narrativa inslag. Det 

förekommer att handledaren hänvisar till filmer, böcker men också till egna erfarenheter. En 

annan ökning, om än inte så stor, är att frågandet har ökat, liksom kategorin annat som 

fördubblats. Konkret finns det nu fler inslag i kategorin annat, som skratt, personliga 

kommentarer och tyckanden.    

 

Handledare B 

Hur förhåller sig Handledare B till de narrativa inslagen under en handlednings timme i slutet  

(fig.5) av utbildningen?    

 

                     

Handledare B, Inspelning 5, handledaraktivitet

8%

45%

15%

27%

5%

Undervisa
Lyssna
Bekräfta
Fråga
Annat

  
n=256 Fig. 5. Handledare B, inspelning 5. Fördelning av handledares språkliga aktivitet vid handledningstillfället 

 

Från den femte inspelningen år två går att utläsa direkta förändringar i handledarens 

förhållningssätt jämfört med i början av utbildningen. Det ena är att handledaren uppvisar en 

lägre aktivitet i form av färre handledarinlägg under timmen. Det andra är, att det går att 
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avläsa att den direkta undervisningen minskat med mer än hälften och utgör nu endast ett 

mindre inslag av de språkliga inslagen från handledaren under handledningstimmen. Däremot 

har lyssnandet ökat markant och utgör nu nästan hälften av handledarens olika aktiviteter. 

Ytterligare en ökning, om än inte lika stor är frågandet. I materialet går det att följa långa 

sekvenser där handledaren gör så små inlägg i form av att säga ”mh” kompletterat med frågor 

som ”vad väcker det hos Dig? och klargörande frågor och ibland inlägg med pedagogiskt 

innehåll av mer reflekterande karaktär, som gör terapeuten delaktig, ett exempel, från ett ställe 

”mh, jag tror att det skulle vara av värde, jag tror att det skulle vara av värde att säga till 

henne, jag tror att det är viktigt att vi försöker se hur delaktigheten ser ut.” Det kan också 

vara, Är det som om Du inte vet om Du ska vara mer stödjande…”eller frågor med 

överföringskaraktär som, ”om Du tänker på den situationen, då hon är tyst, vad händer i dig, 

blir Du orolig eller blir du lugn…eller? 

 

5.3  Handledare A och B synen på handledning och ha ndledarrollen  

Hur beskriver handledare A och B sin syn på handledning och det egna arbetet som 

handledare i slutet av utbildningen. 

Intervju 2 

Handledare A     Handledare B                                 

Hur arbetar Du som handledare? 

Regelbundenhet är viktigt och att ha en process i gång. 

Det löper över längre tid. Viktigt att ha ett kontrakt 

med ramar. Jag är ganska öppen-följsam, följer de 

förslag som terapeuten ger. Har en inre karta, en inre 

bild som jag försöker att följa-ett inre öra som jag 

försöker att lyssna med. Jag lyssnar efter vissa saker 

som tillexempel hur terapeuten förhåller sig till 

ramarna eller teman som överföring-motöverföring, 

öppenhet, flexibilitet. Det är viktigt med ramar. 

Humor som ett inslag att kunna prata om även det som 

är svårt. Lekfullhet – allvarsam lekfullhet ska finnas 

med.  

I den här utbildningen har jag lärt mig olika saker och 

jag kan väl säga att jag mest fokuserar på ”Här och 

Nu”. Det beror nog på vilken elev man har, hur man 

gör. Jag är nu inne på andra året. Jag har nu fokus på 

att terapeuten ska känna mot överföringen i rummet. 

Mötet med klienten är det fokus vi har. Att hjälpa 

terapeuten utveckla sitt arbete tycker jag är viktigt. 

Känna igen mot överföringen och sina egna 

känslor. Det har utvecklats mer och mer och jag 

uppfattat att det är vad som nu är centralt att 

utveckla i handledningen. 

 Vad är det som Du uppfattar som viktigast i handledningen i stort? 

Viktigt att hålla ett vakande öga på patientarbetet och  Skillnaden är att jag ändrat min stil- nu mer ”laid 
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terapeutens utveckling. Att det finns tydlighet och 

vissa pedagogiska inslag som verktyg. Viktigt att ha 

en lekfull allvarlighet som Winnicott talar om. ”om 

inte patienten kan leka så måste terapeuten lära 

patienten att leka”.. Det är också viktigt att hantera 

terapeutens svårigheter och fokus på patienten, och 

visa på överföring-mot överföring och andra 

grundläggande terapeutiska tekniker. Det finns minst 

två olika processer som pågår i triangeln. Jag blir en 

modell. Ibland blir det en mammaöverföring. Jag 

behöver lyssna inåt och känna vilka känslor som väcks 

i mig-jag blir som ett instrument. När jag lyssnar –

väcker det tankar och bilder i mig. Jag kan delge dem 

till terapeuten. Vi kan titta på dem tillsammans. Leka 

med dem.   

back”. I början ville jag ge så mycket. Man måste hitta 

sin e  blir utifrån det. Det går inte att vara bättre än 

det. Att uthärda att det är så. Jag kan göra mitt bästa 

och förfina det jag har. Jag är bättre på att vara här och 

nu än jag är på att analysera. Tycker att man måste 

börja med känslorna i rummet. Det här intersubjektiva 

synsättet. Det är så viktigt med ett bra handednings 

klimat och att man inte tar ansvar för allt som 

handledare. Det är något som jag som handledare får 

kämpa med. Jag hade trott att man skulle vara mer 

kollegial, mer jämbördiga och mer småprat. 

 Och för varje timme? 

Ta emot det skrivna. Öppna med en fråga och 

höra vad terapeuten vill ta upp. Handledning sker 

oavsett om patienten uteblivit. Det finns alltid 

saker att prata om. Ber att terapeuten väljer 

något, ett tema, eller en sekvens som terapeuten 

vill lyfta. Kolla hur terapeuten mår. Ha ett 

vakande öga på hur patientarbetet fortskrider.  

Att få till ett stillsamt reflekterande och närvaro. Det 

blir också ett analyserande men det är viktigt att börja 

med känslan. Det är viktigt att komma fram till 

känslan. Stanna upp i den och börja reflektera. Det går 

inte att direkt starta med reflektion. Jag skulle tro att 

det här är min stil. Att det är något som passar mig. 

 Episoder som du uppskattar är mest nöjd med? 

När jag märker att terapeuten gör framsteg, anammar 

vissa idéer på väg mot ett självständigt reflekterande. 

När det inte bara blir ett avrapporterande, När 

processen i terapeuten blir annorlunda. Det är kul att 

se förändringen. När terapeuten slappnar av och sitter 

tryggare i stolen och kan släppa rätt och fel. När jag 

varit mer in lyssnande, När det finns tillit. Tänker om 

der som en konstart. När det sker ett genombrott. När 

terapeuten berättar om något och ser vad det handlar 

om.  

 

När jag blev mer tillbakalutad och vågar lita mer till 

processen, märker att det fungerar bättre. Behöver då 

inte vara så alert. Jag var kanske mer som en 

skolfröken i början. Har börjat lita mer på det 

omedvetna även där. Det tycker jag är väldigt roligt. 

Jättebra utveckling som jag känner mig glad över. Jag 

har kunnat förflytta en del ansvar.  Jag tänker att det 

var något bra jag gjorde fast jag inte har den känslan. 

Skillnad mellan min känsla och det jag fått höra..  
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6 6 6 6 Diskussion Diskussion Diskussion Diskussion     

I detta avsnitt diskuteras först det resultat som är kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar och därefter följer en metoddiskussion. Det övergripande syftet var att se om 

det skedde någon förändring hos var och en av de två handledarna under utbildningen och vad 

förändringen i så fall består av när det gäller tankar om handledning, den egna rollen och det 

egna förhållningssättet.  

 

6.1 Diskussion av resultaten 

Om handledning, den egna rollen och förhållningssättet  

Låt oss se på och diskutera de funna resultaten. Inledningsvis tittar vi på den första intervjun 

och hur de förhöll sig under den andra inspelningen, då de träffade den handledde för 

trettonde gången (inspelning 2). De var nya som handledare, det verkar rimligt att tänka att 

de inte hunnit tillägna sig teorier om handledning i någon större utsträckning. Att de befann 

sig i ett nytt fält och i en undervisningssituation, var något som de betonade. Vi vet att båda 

kandidaterna var legitimerade psykoterapeuter och förstår då att de har en tidigare 

yrkesbakgrund från någon form av vårdande område, vilket eller vilka områden känner vi 

inte till. Däremot står det klart att de i sin profession och under sin yrkesutbildning tagit 

emot en betydande mängd handledning och själva med stor sannolikhet mött olika sorters 

handledare.  

 Gordan (1998) pekar på en skillnad mellan rollerna genom att 

beskriva handledningens mål som, att utveckla yrkes- jaget till skillnad mot psykoterapi 

som mer handlar om utveckling av det personliga. Rönnestad och Reichelt (1999) redovisar  

handledningens målsättningar, där ett flertal handlar om lärosituationen och integration 

mellan det teoretiska och praktiska. Att observera en mer erfaren kollega (en rollmodell) 

menar de, är en av handledningens mer konkreta målsättningar. Som svar på frågan hur de 

arbetade som handledare, förmedlade A, att olika delar av erfarenhet hade smält samman i 

arbetssättet och fanns med i sättet att handleda på. B svarade att i den nya rollen som 

handledare lutade hon sig mot och tog stöd av tidigare erfarenheter av handledare och 

handledning. Det fanns en strävan av att efterlikna dem som hade varit bra. Jag antar att 

negativa förhållningssätt valdes bort. 
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 Båda kandidaterna tog upp vikten av att få till en bra 

arbetsrelation och ansåg att tryggheten var en förutsättning för den handleddes inlärning. 

Vilket tyder på att båda var inställda på den pedagogiska delen som finns i handledning som 

också Gordan (1998), tar upp genom att säga att även om det finns och har funnits olika 

uppfattningar både vad gäller mål och metoder är många eniga om att handledning i första 

hand bör vara en pedagogisk metod. I uppgiften ligger också att förmedla stöd och utöva 

kontroll. Szecsödy (1999) påpekar nödvändigheten av att skapa ett bra klimat för att en 

läroallians ska vara möjlig. Gordan påpekar vikten av att terapeuten skulle kunna utveckla 

sin identitet och att detta bäst sker genom trygghet och att det var viktigt för 

inlärningssituationen med ett tryggt samgående.  

 Handledare A berättade om sitt synsätt på handledning som ett 

hantverk och betonade att arbetssättet byggde på en ambition att vara både terapeut och 

människa i mötet. Gordan (1998), Rönnestad, Reichlert (1999) av att skapa arbetsallians och 

att det finns inslag som kan likna hantverksskråets lärlingsutbildning inom handledning.  

 Att både A och B hade funderat på de pedagogiska inslagen i 

handledningen framkom i svaren på frågan, - vad som är viktigast i handledning? A uttryckte 

en förhoppning om att kunna dela med sig. Vill stärka, vara stödjande, undervisa på ett 

bekräftande sätt och undvika en tillrättavisande ton gentemot den handledda. Fog för att det 

skulle kunna inträffa situationer som krävde tillrättavisning från handledare visar Szecsödy på 

i sin avhandling (1990). Arbetet mellan handledare och handledd präglades många gånger av 

konflikter och undanhållande av material. I undersökningen av Reichelt, Skjerve ( Rönnestad 

och Reichelt, 1999, s. 248-265) framgick att studenterna föredrog och önskade en symmetrisk 

och kollegial relation. Handledare B ansåg att för mycket undervisning skulle kunna döda 

kreativiteten. Det var viktigt att inte bli en, som hon uttryckte det, en ”skolfröken” och 

önskade att det skulle vara möjligt att få den andra att förstå mer explicit. Hon ville skapa ett 

reflektionsutrymme. 

 Några nyckelord som plockats ut ur resultatet visar vad 

handledarna såg som väsentligt i synen på sitt handledarskap. Kanske går de att beskriva som 

ideal? För A, var det ord som ickehierarkiskt, jämbördigt, ömsesidigt lärande, kollegial, ett 

gemensamt fält att utforska och respekt. A sade också att det är roligt att handleda och att det 

är ett möte mellan två människor. Handledare B ansåg att det var viktigt att den handledde 

fick uppmuntran och bekräftelse och på så sätt möjlighet att utveckla sitt eget sätt. Handledare 
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B ansåg att det var viktigt att särskilja terapeut och handledarrollen och att skapa ett 

reflektionsutrymme för den handledde med möjlighet att ventilera överföringar och 

motöverföringar. Några nyckelord för B var, reflektionsutrymme, våga berätta, vara fri, tre 

personer i rummet, relationen, avlastning, motöverföringar, budskap, utanför, process, 

grundläggande begrepp och trygghet. 

 Det konkreta förhållningssättet under handledningstimmen var 

att B undervisade i mindre utsträckning än A, vilket man kan tänka har att göra med en 

medveten strategi från B som överensstämmer med en önskan om att inte bli för 

undervisande. Handledare A ägnade mer än halva tiden åt att lyssna till och bekräfta den 

handledde. Handledare B lyssnade mer och bekräftade mindre. Lyssnande fick ett stort 

utrymme hos både A och B. Detta förhållningssätt överensstämmer väl med båda 

handledarnas önskningar att skapa en trygg miljö för den handledde och ett 

reflektionsutrymme. Att lyssna skulle kunna härledas till ett psykanalytiskt begrepp, 

containing function, eller en härbärgerande funktion som är ett begrepp som formulerats av 

Bion genom exempel av bilden av mamman som tar emot och tar hand om barnets primitiva 

känslor. Gordan (1998) skriver om betydelsen av den härbärgerande funktionen i handledning 

på så sätt att handledaren erbjuder med sin härbärgerande hållning sig själv som modell och 

identifikationsobjekt.  

Vad bestod förändringen av? 

Konkret hade A blivit både mer aktiv när det gällde egna inlägg och hade fler undervisande 

interventioner i slutet av utbildningen. Det var en märkbar skillnad på lyssnandet och 

bekräftandet som hade sjunkit till hälften.  Det blev mer undervisning, mindre bekräftelse och 

mer skratt i rummet i slutet av utbildningen. A som inledningsvis talade om ett demokratiskt 

förhållningssätt där man gemensamt skulle komma fram till lösningar.  Betonade i slutet av 

utbildningen ansvaret och den juridiska aspekten samt relationens betydelse. Var tydlig med 

att säga att en handledares uppgift är att ta sitt arbete på allvar och att en handledare behöver 

få eget stöd.  

 B hade dragit sig mer tillbaka vilket också stämmer överens med 

tidigare önskan att undervisa på ett annat sätt men också om en uttalad rädsla och ovilja att 

anta rollen som en lärare på det ”frökenaktiga” sättet. Handledarinläggen var färre, de tydliga 

pedagogiska inslagen var mindre än tio procent. Kategorin fråga hade ökat betydligt liksom 

lyssnandet. Det verkar rimligt att anta att hon lyckats med ambitionen att lära ut på ett annat 
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och mer explicit sätt som var vad hon önskade sig i början av utbildningen. Hon hade också 

tidigare uttalat en önskan om att skapa ett ökat reflektionsutrymme vilket jag kan tänka mig 

finns i ökningen av kategorin lyssna. I den andra intervjun sade hon att hon lärt sig olika saker 

i utbildningen och att hon hade fokus på här och nu och att det centrala var att terapeuten 

skulle känna igen överföringen. Hon påpekade i intervju två att hon lyckats ändra sin still till 

att bli mer ”laid back”. 

 

Att utveckla kompetensen som psykoterapihandledare 

 Vi har sett att de båda har förändrats om än på olika sätt. Vad 

händer om vi applicerar Szecsödys utvärderingsinstrument för evaluering av handledare på 

dem? Av de 12 kriterier som han föreslår (1993) för evaluering av handledare verkar dessa tre 

vara sådana som med säkerhet kan passa in på både handledare A och B utifrån de uppgifter 

vi har att tillgå och som tyder på att de är på väg att utveckla sin kompetens som handledare. 

• Att med genuin nyfikenhet kunna undersöka de potentiella möjligheterna för handledning och kunna urskilja 

detta från olika motiv att åta sig handledningen. Motiven kan vara att hitta uppgifter för utbildningen, 

illusioner, att vinna status, att konkurrera, privata mm. I kontrast till ovan kan vara att lära sig lära ut, att bistå 

de handledda att öka sina kompetenser. 

• Kunna med moget försvar hantera de inneboende tvetydigheter som finns i varje handledning: a) att vara 

”good enough” resp. okunnig nybörjare, b) att vara ett realt objekt resp. subjekt för överföring och där man 

skulle kunna bemöta de olika roller som tilldelas en, c) kunna hantera triangelkonflikten inte bara den oidipala 

utan den som nödvändigtvis uppstår professionellt, tekniskt, etiskt och juridiskt i arbetet som sker i patientens 

såväl i utbildningens intresse. 

• Att kunna härbärgera dvs. kunna ge utrymme för den handledde att kunna förmedla processen mellan sin 

klient som är emotionellt laddad och ofta starkt irrationellt färgad. 

Handledare B påpekar vid ett flertal tillfällen lekens betydelse. Det är också märkbart att det i 

materialet från år två fanns mycket skratt i rummet, vilket gör att nedanstående förslag kan gå 

att passa in på handledare B.  

• Framför allt kunna leka på blodigt allvar (Szesedöys, 1993) 

                                     

Slutsats 

 Resultatet tyder på att kandidaterna i slutet av sin utbildning är 

på väg att utveckla sin kompetens som psykoterapihandledare. De har förändrat sitt sätt under 

utbildningens gång, liksom sin syn och tankar på handledning. Ett intressant resultat är att 

handledarna sinsemellan uppvisar stora olikheter i sitt sätt att handleda. Den ena blev mer 

aktiv och den andra mer tillbakahållen. En inte uttalad, men tänkbar hypotes kunde ha varit att 
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utbildningen skulle ha gjort de båda handledarna mer lika än vad resultatet tyder på. Frågan är 

hur detta faktum ska förstås? Utbildning är en påverkansfaktor även om det här inte är möjligt 

att uttala sig på vilket sätt mer än i generella ordalag. Det står klart att de inte blivit, så att 

säga; ”stöpta i samma form”. Var och en har kommit med sin erfarenhet, personlighet, stil och 

synsätt. Båda hade också egna ”rollmodeller” av tidigare handledare –såväl, positiva som 

negativa. I detta sammanhang kan man reflektera om yrkesbakgrund och traditioner som 

viktiga faktorer som vi inte vet något om. Det finns tydliga tendenser till en förändring som är 

kopplad till dem själva och de ideal de hade inledningsvis. Både vad gäller synsätt och 

bakgrund, där det skedde en förskjutning under utbildningens gång. Avgörande är också vem 

som blir handledd och dennes kompetens. Det blir rimligt att tänka att handledarna har fått 

hjälp genom utbildningens olika moment att hitta sin personliga stil och sitt bästa sätt, på 

vägen till att utveckla sin kompetens som psykoterapihandledare.  

 

 Metoddiskussion 

Handledning och i detta fall enskild psykoterapihandledning är något som försiggår mellan 

handledaren och den handledde. Den brukar ske i ett slutet rum under en handledningstimme 

som är 45 minuter. Ingen annan än den handledde och den som handleder vet vad som 

försiggår förutom handledarens superhandledare som får viss insikt genom vad handledaren 

själv tar upp i den egna handledningen. Det unika med denna studie är möjligheten att ta del 

av vad som sker i handledningsrummet genom det inspelade materialet. Samtalen skedde i det 

vanliga rummet. Gordan (1998, s. 105) tar upp trygghetsskapande förutsättningar för den 

terapeutiska alliansen och kravet på rummets stabilitet och fredade läge. Vi vet inte hur det 

påverkade handledaren och den handledde att ha inspelningsapparater i rummet vid sex 

tillfällen.  

 De synpunkter som man kan ha på materialet, är de 

begränsningar som finns genom de förhållandevis få inspelningar som gjordes. Vi vet inte vad 

som hände vid de tillfällen som inte spelas in. Resultatet kan av denna anledning bli 

missvisande. I de sex inspelningar som gjordes finns en samstämmighet för både A och B och 

en process som går att följa. Bilden förtydligas genom vad de själva säger. Trots vissa 

nackdelar och begränsningar i metoden anser jag att resultatet är värdefullt och pekar på 

tendenser och ger bilder som överensstämmer med tidigare forskning. Insamlingsmetoden 

handlar att vi i det transkriberade materialet går miste om de nyanser som finns i språket. Det 
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är så mycket mer i mötet mellan människor än kommunikation med orden. Det är rörelser, 

miner, kroppsspråk, ögonkontakt allt detta som vi är vana och ta in och som vi kan tolka som 

berättelser och sinnesstämningar om glädje, inlevelse, olust, spänning och irritation. Det 

syntes som en omöjlighet att tolka vad som försiggick utan att ha tillgång till allt vad jag 

räknat upp. I bearbetning av materialet blev valet därför att använda förhållningssätt att mäta 

den språkliga aktiviteten och skapa kategorier. Det kan ses som något trubbigt. Då jag inte såg 

det möjligt att gå in på en innehållsnivå blev det mer ett sätt att se med vilka förhållningssätt 

de mötte det narrativa i handledningsrummet.  

 Jag har själv gjort intervju nummer två och har ju på så sätt med 

mig en bild av handledarna som kan färga av sig. Vilken betydelse detta har för resultatet kan 

man naturligtvis spekulera om. Jag har försökt att förhålla mig neutral och så långt det är 

möjligt försökt frigöra mig från information. I genomläsning av inspelning två och fem som i 

mitt fall skedde först cirka 6 månader efter intervjun hade jag svårt att gissa vilken som var 

vem av handledarna, då de bara var utmärkt med en kod. Att vi som arbetat i projektet avstått 

från att diskutera med varandra har också underlättat den neutrala hållningen. Intervju två 

nummer kom in sent i mitt arbete. Det visade sig då att jag inte längre var säker på vem som 

var vem av handledarna. Andra frågor är hur det har påverkat undersökningen att jag själv har 

arbetat länge som handledare och har en handledarutbildning som är systemteoretiskt inriktad. 

Naturliga frågor att ställa är om detta faktum varit ett hinder eller en tillgång? För mig 

personligen har det varit lärorikt och inspirerande att arbeta med denna studie. Jag vill här 

passa på att rikta ett stort tack till de inblandade för att de så generöst låtit oss ta del av 

förloppet.  

Validitet  Inslag av grundad teori som är en kvalitativ metod har använts. Ibland framförs 

kritik mot grundad teori i form av farhågor att den kan bli platt och deskriptiv. Andra 

synpunkter och helt motsatta är att i grundad teori får aktörerna möjlighet att komma fram och 

bli synliga. När det gäller att bedöma kvalitativ forskning är det viktigt att tydligt redogöra för 

förhållningssätt, tankegångar och tillvägagångssätt. I denna studie har en strävan funnits att 

redovisa så öppet som möjligt för den transparens som bör finnas. Langemar (2008) betonar   

vikten av att studien är förankrad i data för att bedöma forskningens validitet. Det har varit till 

stor hjälp i undersökningen att strikt hålla sig till materialet och undvika allt för mycket 

tolkningar. 
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Reliabilitet Vanligtvis brukar man inte skilja på validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie. 

Reliabilitet står för tillförlitlighet i mätningar. Då också en kvantitativ metod används i 

studien görs detta här. Ambitionen har varit att redovisa tillvägagångssättet så noga som 

möjligt. I och med att bedömningen av kategorierna är kvalitativ finns dock ett utrymme för 

subjektivitet. De intervjufrågor som använts har tidigare ingått i en forskningsstudie av 

Szecsödy och är på så sätt redan utprovade.  

 

Framtida forskning  

Allt material som samlats i och som använts i de fyra uppsatserna och där denna är en av dem 

är ett material, som erbjuder många möjligheter till ytterligare forskning med andra 

infallsvinklar. Jag har själv tittat på hur handledarna gör i handledningsrummet och hur de 

förhåller sig till berättelserna. En spännande fördjupning skulle vara att titta närmare på hur 

underkategorierna används. För framtida forskning skulle det också vara värdefullt att få med 

den handleddes perspektiv.  
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BilaBilaBilaBilagor gor gor gor     

Informerad medgivande ( Bilaga 1)  

Undertecknad är informerad om att tre handledningstimmar med mig som terapeut spelas in under våren 2008 – samt 

ytterligare 3 under 2009.  Avidentifierade utskrifter av dessa band kommer att användas för att studera 

handledningsprocessen. Studiet genomförs  av elever vid St Lukas Institutets psykoterapiutbildning.  Alla personliga 

uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet. 

Stockholm den  

Underskrift  

Namnförtydligande  

 

Intervjufrågor (semistrukturerade intervjufrågor) (Bilaga 2)  

Syftet med handledning 

Hur arbetar Du som handledare? 

Vad väljer Du oftast som fokus? 

Vad tänker Du om evaluering? 

Vad är det som du uppfattar som viktigast i handledningen i stort? 

Och för varje timme? 

Vad är det för negativa aspekter i handledningen i stort? 

Episoder som Du är mest uppskattad för / nöjd med? 

Episoder som Du är besvärad av ? 

Något som Du kunde kalla de värsta erfarenheterna från handledning? (endast i intervju 2)  

 

 

Evaluering av handledare ( Bilaga 3)  

1) Att kunna etablera ett undersökande lekområde som innefattar en fungerande arbetsrelation 

2) Till ovan hör att skapa en trygg plattform för sitt eget arbete 

3) Till de gör att utnyttja det undersökande lekområdet som handledarens handledare förmått att skapa 

4) Att kunna uppmärksamma, följa och redogöra för en process både den terapeutiska processen, dvs, relationen som 

avspeglar sig mellan klient och terapeut respektive mellan terapeut och handledare. 

5) Att med genuin nyfikenhet kunna undersöka de potentiella möjligheterna för handledning och kunna urskilja detta 

från olika motiv att åta sig handledningen. Motiven kan vara att hitta uppgifter för utbildningen, illusioner, att vinna 

status, att konkurrera, privata mm. I kontrast till ovan kan vara att lära sig lära ut, att bistå de handledda att öka sina 

kompetenser. 

6) Att kunna göra en pedagogisk diagnos och inom den kunna skilja ut problem som beror på bristande kunskap, 

erfarenhet och skicklighet respektive beroende på konflikt, dvs. svårighet att bemöta och behandla befintlig 

information. 

7) Att kunna uppmärksamma, följa och redogöra för en process både den terapeutiska processen , dvs. relationen som 

avspeglar sig mellan klient och terapeut, respektive mellan terapeut och handledare.  

8) Kunna med  moget försvar hantera de inneboende tvetydigheter som finns i varje handledning: a) att vara ”good 

enough” resp. okunnig nybörjare, b) att vara ett realt objekt resp. subjekt för överföring och där man skulle kunna 

bemöta de olika roller som tilldelas en, c) kunna hantera triangelkonflikten inte bara den oidipala utan den som 
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nödvändigtvis uppstår professionellt, tekniskt, etiskt och juridiskt i arbetet som sker i patientens såväl i 

utbildningens intresse. 

9) Att kunna härbärgera dvs. kunna ge utrymme för den handledde att kunna förmedla processen mellan sin klient 

som är emotionellt laddad och ofta starkt irrationellt färgad. 

10)  Att inte förvirras trots att hon/han inte förstår, och använda teorin flexibelt, hypotetiskt och inte fördomsfullt, 

stereotypt och rigitt sätt. 

11)  Att kunna på ett prövande sätt sammanfatta skeenden från handledningen timme för timme, respektive i större 

avsnitt, respektive utifrån sin helhet  

12)  Framför allt kunna leka på blodigt allvar  

                                     

 

 

 



   

 

37 

  

 

 

 

    

 

 

 


