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Vikten av ett multikulturellt perspektiv i 
psykoterapihandledning 

Lina Hofverberg och Johanna Simonsson 
 

Viktiga faktorer att ta hänsyn till för att utbilda kompetenta terapeuter är 
handledningsalliansen och att främja studentterapeuters tilltro till den egna 
terapeutförmågan. Forskning visar att handledningsallians och 
studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan delvis kan förklaras 
av handledares multikulturella kompetens och av upplevda 
mikroaggressioner, en subtil form av diskriminering. Syftet med denna studie 
var att undersöka detta på svenska psykologprogram och att bredda 
diskrimineringsgrunderna. Detta då inga likvärdiga studier har gjorts i svensk 
kontext och då tidigare studier framförallt tittat på diskriminering utifrån 
hudfärg. En webbenkät skickades ut och fullständiga svar inkom från 105 
studentterapeuter, vars medelålder var 27 år och 75 uppgav att de var kvinnor. 
Enkäten omarbetades särskilt för denna studie och innehöll fyra skalor, 
Handledares multikulturella kompetens, Mikroaggressioner, Tilltro till den 
egna terapeutförmågan och Working Alliance Inventory - Short. Resultaten 
visade att studentterapeuterna upplevde mikroaggressioner i handledningen. 
Den kategori som nämndes mest var kön, därefter kom ålder, etnicitet och 
sexualitet. Hierarkiska regressionsanalyser visade att handledarens 
multikulturella kompetens kunde predicera handledningsallians såväl som 
studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan, samt att 
mikroaggressioner kunde predicera handledningsallians. En begränsning med 
studien var att det saknades validitetsstudier på flera skalor, vilket också 
belyser behovet av framtida forskning. Sammantaget utgjorde dessa resultat 
ytterligare stöd för att kulturella frågor i handledning är av betydelse för att 
säkerställa utbildningen av kompetenta terapeuter. 
 
Important factors to consider when educating competent therapists are the 
supervisory working alliance and to support supervisees development of 
therapeutic self-efficacy. Research shows that the supervisory working alliance 
and supervisees self-efficacy can partly be explained by the supervisors 
multicultural competence and perceived microaggressions, which is a subtle 
form of discrimination. The aim of this paper was to study this at Swedish 
psychology programs and to make a wider definition regarding on which 
grounds supervisees could perceive discrimination. There’s a lack of previous 
Swedish studies on this subject and earlier studies have been done mainly on 
racial discrimination. A web survey was used and complete answers from 105 
students were submitted, where the average age was 27, and 75 reported that 
they were women. The instrument was developed especially for this study, and 
consisted of four scales: Supervisory Multicultural Competence, 
Microaggressions, Therapeutic Self-efficacy and Working Alliance Inventory 
- Short. The results showed that supervisees had experienced 
microaggressions in supervision. The categories that were mentioned most 
often were gender, and after that came age, ethnicity and sexuality. 
Hierarchical regression analyses showed that the supervisors multicultural 
competence could predict supervisory working alliance and supervisees 
therapeutic self-efficacy, and that microaggressions could predict supervisory 
working alliance. One limitation regarding this study was that some of the 
scales had not been tested for validity, which also highlights the need for 
future research. In conclusion, these results showed that cultural issues in 
supervision are of importance when aspiring to educate competent therapists.  
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Forskare är eniga om att psykoterapihandledning är ett nödvändigt inslag i utbildningen av 
terapeuter (Milne & Watkins, 2014). För att bedriva effektiv handledning är i sin tur 
alliansen, eller relationen, som utvecklas mellan handledare och studentterapeut mycket 
viktig (Kåver, 2011). Ytterligare en viktig faktor när det kommer till att utbilda kompetenta 
terapeuter, är att främja studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan, då detta 
direkt påverkar studentterapeutens faktiska prestation (Bandura, 1997). Forskning har 
visat att handledningsallians och studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan 
delvis kan förklaras av handledares multikulturella kompetens och av upplevda 
mikroaggressioner, vilket är en subtil form av diskriminering (Beaumont, 2010; Crockett & 
Hays, 2015; Kissil, Davey & Davey, 2013; Sukumaran, 2016). Det finns flera studier som 
pekat på att ett multikulturellt perspektiv är viktigt för att säkerställa utbildningen av 
kompetenta terapeuter, men att detta perspektiv i alltför hög utsträckning förbisetts 
(Gatmon et al., 2001). Således kan ett multikulturellt perspektiv i terapeututbildning spela 
en avgörande roll för att studenterna skall utvecklas och bli effektiva terapeuter. Det finns 
dock begränsat med internationella studier (Inman & Ladany, 2014) och det finns en total 
avsaknad av svenska studier på området. Den forskning som gjorts på multikulturell 
kompetens och mikroaggressioner i handledning har framför allt handlat om hudfärg och 
etnicitet. Andersson (2010) har föreslagit att olika diskrimineringsområden kan vara ålder, 
kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, trosbekännelse, klass och kroppsstorlek. 
Inga tidigare studier har undersökt mikroaggressioner och multikulturell kompetens i 
handledning utifrån samtliga dessa områden. Således finns det ett stort behov av att vidare 
undersöka och eftersträva en fördjupad förståelse för hur multikulturella frågor i 
handledning inverkar på handledningsallians och studentterapeuters tilltro till den egna 
terapeutförmågan. 
 
Handledning 
 
Handledning är ett obligatoriskt inslag i psykoterapeutisk utbildning i Sverige (Ögren & 
Sundin, 2009) och är internationellt erkänt som en nödvändig del i utbildning av 
terapeuter (Milne & Watkins, 2014). Den vanligaste formen av handledning för 
studentterapeuter i Sverige är grupphandledning (Ögren & Sundin, 2009). En av få svenska 
studier om handledning i psykoterapi visade att 66,1% av deltagarna någon gång upplevt 
otillräcklig handledning och att 15,5% upplevt skadlig handledning (Karlsson & Lood Stark, 
2016). Forskning har även visat att om studentterapeuten upplever att handledaren är 
okänslig när det kommer till kulturella frågor så är studentterapeuten mindre benägen att 
dela med sig i handledningen av sådant som hen kan behöva hjälp med, vilket i sin tur kan 
leda till en sämre handledningsallians (Beaumont, 2010). Vidare har forskning visat, trots 
att det finns teoretiskt och empiriskt stöd för att multikulturella frågor är viktiga att 
diskutera i handledning, att sådana samtal sker i alltför liten utsträckning och att det i sin 
tur har en hämmande effekt på studentterapeuters utveckling (Butler, 2004; Gatmon et. al., 
2001). 
 
Multikulturell kompetens 
 
Multikulturell kompetens definieras av Inman och Ladany (2014) som en djupgående 
förståelse för och utvärdering av hur samhälleliga strukturer påverkar individers 
erfarenheter och kompetens. Den multikulturella kompetensen avser attityder/värderingar, 
kunskap och färdigheter (Inman & Ladany, 2014). Experter på området har enats om att 
det viktigaste inslaget i multikulturell kompetens är handledarens förmåga att skapa en 
trygg miljö för att diskutera kulturella frågor (Dressel, Atkinson, Consoli & Kim, 2007). I 
sin avhandling, som baserades på en webbenkät och hade ett urval på 108 
studentterapeuter där 80 % uppgav att de var vita/européer, fann Beaumont (2010) att om 
studentterapeuten skattade handledarens multikulturella kompetens högre, följde också en 
högre skattning av handledningsallians och en ökad tendens att vara självutlämnande i 
handledningen. Likaså fann Sukumaran (2016) i sin avhandling, som också baserades på 
en webbenkät och hade ett urval på 275 amerikanska studentterapeuter med asiatiskt, 
afrikanskt, syd- eller centralamerikanskt ursprung, att multikulturell kompetens hade en 
positiv inverkan på handledningsallians. Ett vanligt problem är dock att handledaren ofta 
har mindre utbildning om multikulturella frågor än studentterapeuten, vilket kan leda till 
en oförmåga att hantera dessa frågor i handledningssituationen (Constantine & Sue, 2007; 
Gatmon et al., 2001). En sådan oförmåga eller multikulturell inkompetens kan istället leda 
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till att studentterapeuter sluter sig och upplever en sämre handledningsallians (Beaumont, 
2010; Sukumaran, 2016).  
 
Mikroaggressioner 
 
Ett uttryck för multikulturell inkompetens kan ske i form av mikroaggressioner, som 
diskuterats som en antites till multikulturell kompetens (Tao, Owen, Pace & Imel, 2015). 
Med andra ord kan mikroaggressioner i handledningen bero på handledarens bristande 
multikulturella kompetens.  

Mikroaggressioner är medvetna eller omedvetna, korta och ofta vardagliga uttalanden 
eller beteenden, som på något vis förmedlar negativitet, fördomsfullhet och diskriminering 
mot olika minoritetsgrupper (Sue, 2010). Dessa kan delas in i tre underkategorier: mikro-
angrepp, mikro-förolämpningar och mikro-invalidering (Sue et al., 2007). Mikro-angrepp 
är en verbal eller icke-verbal attack som har för avsikt att såra. Det är alltså oftast medvetet 
och är den kategori som ligger närmast traditionell, medveten och öppen diskriminering. 
De två senare kategorierna är båda mer subtila och är oftast omedvetna. Mikro-
förolämpningar innebär att vara okänslig och att förolämpa en person utifrån dennes 
hudfärg, kultur eller identitet. Exempel på mikro-förolämpningar kan vara att vita 
handledare misslyckas med att ge mörkhyade studentterapeuter lika mycket 
uppmärksamhet som vita studentterapeuter i en handledningsgrupp. Den sista kategorin, 
mikro-invalidering, osynliggör eller förminskar känslor, tankar eller upplevelser hos 
människor. Ett exempel på detta kan vara att förminska en människas upplevelse av att ha 
blivit diskriminerad genom att kalla dem överkänsliga snarare än att ta deras upplevelse på 
allvar (Sue et al., 2007). Följden av mikroaggressioner kan sedan ta sig uttryck i att den 
som utsatts för dem ifrågasätter huruvida det faktiskt var fråga om diskriminering, samt 
kan ifrågasätta huruvida det är värt att försöka ta upp frågan, av rädsla för hur det skulle 
kunna påverka relationen (Sue, Capodilupo & Holder, 2008). Forskning visar att 
mikroaggressioner kan leda till en rad skadliga konsekvenser för den som utsatts för dem, 
däribland självtvivel, frustration, isolering, utmattning, sämre akademiska resultat eller att 
i förtid avsluta sin utbildning (Solorzano & Yosso, 2000). 

Teorin om mikroaggressioner utvecklades ursprungligen kring diskriminering utifrån 
hudfärg och de flesta studier har också fokuserat på denna form av mikroaggressioner 
(Nadal, Whitman, Davis, Erazo & Davidoff, 2016). Definitionen breddades dock senare för 
att även täcka in andra områden som människor kan uppleva diskriminering utifrån, såsom 
kön, trosbekännelse och sexualitet (Nadal et al., 2016). Forskare menar att det är viktigt att 
erkänna även andra former av mikroaggressioner och pekar på att de kan ha lika skadlig 
påverkan (Sue et. al., 2008). I en översiktsstudie över mikroaggressioner skriver Nadal med 
kollegor (2016) att mikroaggressioner har en skadlig påverkan på den psykiska hälsan för 
människor i marginaliserade samhällsgrupper.  

Begreppet mikroaggressioner har använts i forskning för att undersöka relationen 
mellan klient och terapeut i psykoterapi (Constantine, 2007), men också i 
handledningssituationen, mellan handledare och studentterapeut (Constantine & Sue, 
2007). I två studier har medelvärden angetts för studentterapeuters skattningar av 
mikroaggressioner (Beaumont, 2010; Sukumaran, 2016). De medelvärden som angavs var 
låga (M=1,15 respektive M=1,76) men utgjorde ändå ett problem, bland annat då upplevda 
mikroaggressioner hade en negativ inverkan på handledningsallians (Beaumont, 2010; 
Sukumaran, 2016). 

 
Handledningsallians 
 
Den beskrivna negativa spiralen av mikroaggressioner och studentterapeuter som sluter sig 
kan mildras av en god handledningsallians (Ramos-Sànchez, et al. 2002). En vanlig 
konceptualisering av handledningsallians utgår ifrån Bordins (1983) modell. I denna 
modell definieras allians utifrån tre faktorer: överenskommelse mellan studentterapeut och 
handledare om handledningsmålen; överenskommelse mellan studentterapeut och 
handledare om vad som skall göras i handledningen; och det känslomässiga bandet mellan 
studentterapeut och handledare (Bordin, 1983). I en forskningsöversikt framstår alliansen 
till handledaren som den viktigaste faktorn för effektiv handledning (Pilling & Roth, 2014).  

Forskning (Crockett & Hays 2015; Inman, 2006) har visat att handledningsallians har 
ett samband med handledarens multikulturella kompetens och i en amerikansk kvantitativ 
studie med 287 psykologstudenter fann forskarna att samtal om kulturella frågor i 
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handledningen ökade studentterapeuternas skattningar av handledningsalliansen (Gatmon 
et. al., 2001).  
 
Tilltro till den egna terapeutförmågan 

 
Enligt Rønnestad och Ladany (2006) är studentterapeuters upplevelse av tilltro till sin egen 
förmåga en annan viktig faktor för att förstå vad som utgör god handledning. En individs 
tilltro till sin egen förmåga att klara av olika situationer eller uppgifter kommer att påverka 
individens val, motivation och tankar (Creer & Wigal, 1993). Det är på så vis en direkt länk 
mellan tilltron till den egna förmågan och hur väl en person faktiskt lyckas med att utföra 
den specifika uppgiften (Ladany, Ellis & Friedlander, 1999). Det är fyra huvudsakliga källor 
av information som formar tilltron till den egna förmågan: erfarenheter, att jämföra sig 
med andra, sociala influenser och individens psykiska och fysiska tillstånd (Bandura, 1997). 
För att studentterapeuten ska få en god tilltro till sin egen terapeutiska förmåga behöver 
alla dessa fyra vara delar av handledningen. Studentterapeuten får med hjälp av 
handledaren möjlighet att träna upp sin terapeutiska förmåga, vilket leder till ökad 
kunskap och skicklighet i terapirummet och erfarenheter av att lyckas. Genom till exempel 
rollspel kan handledaren visa på goda exempel, vilket i kombination med att 
studentterapeuterna kan ta del av varandras arbete, gör att studentterapeuten kan jämföra 
sig med sin handledare och med studenter för att ytterligare utveckla tilltron till den egna 
terapeutförmågan. Ladany med kollegor (1999) menar att handledarens sätt att ge 
feedback, stötta och ge beröm är en form av social influens och den goda 
handledningsrelationen eller alliansen är i sig ytterligare en källa till att känna sig trygg och 
tillfreds, vilket är utvecklande för tilltron till den egna terapeutförmågan.  

Teorin antyder således att handledarens förmåga att möta studentterapeuten möjliggör 
för att öka studentterapeutens tilltro till den egna terapeutförmågan, vilket även har en 
direkt påverkan på studentterapeutens prestation i klientarbetet (Ladany et al., 1999). Det 
finns även studier som antyder att den multikulturella kompetensen hos handledaren 
skulle kunna påverka studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan (Crockett & 
Hays, 2015; Kissil et al., 2013; Sukumaran, 2016). I en amerikansk kvantitativ studie av 
Kissil och kollegor (2013) deltog 153 utlandsfödda terapeuter som svarade på frågor i en 
webbenkät om deras handledares multikulturella kompetens samt deras tilltro till sin egen 
terapeutförmåga. Studien fann att handledarens multikulturella kompetens var en positiv 
prediktor för terapeuternas tilltro till den egna terapeutförmågan. Samma resultat fann 
Crockett och Hays (2015) i sin kvantitativa enkätstudie med 221 amerikanska 
studentterapeuter. Sukumaran (2016) fann att handledarens multikulturella kompetens 
hade ett samband med två av de tre subskalorna som var avsedda att mäta tilltro till den 
egna terapeutförmågan och att handledarens multikulturella kompetens kunde predicera 
en av subskalorna. Inget stöd för mikroaggressioners samband eller förklaringsvärde av 
studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan kunde dock påvisas i studien 
(Sukumaran, 2016). Det finns ingen annan forskning på huruvida mikroaggressioner i 
handledning predicerar studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan, men ett 
fåtal studier finns med andra urval. I en amerikansk kvalitativ studie, med 34 
afroamerikanska studenter, fann forskarna att upplevda mikroaggressioner för vissa av 
studenterna ledde till minskad tilltro till den egna akademiska förmågan (Solorzano & 
Yosso, 2000). Även i en annan amerikansk kvalitativ studie (Keller & Galgay, 2010), med 
12 deltagare som själva identifierade sig som funktionsvarierade, fann forskarna att 
mikroaggressioner kunde leda till en minskad tilltro till den egna förmågan. I en kvantitativ 
studie av McCullagh (2016), med 228 mörkhyade studenter på universitetsnivå, kunde 
forskarna dock inte hitta stöd för detta. Gällande mikroaggressioners eventuella 
förklaringsvärde för studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan finns således 
begränsat med forskning som givit motstridiga resultat.  

 
Sammanfattning 

 
Tidigare forskning tyder således på att hanterandet av multikulturella frågor i handledning 
påverkar handledningsalliansen (Beaumont, 2010; Gatmon et. al., 2001; Sukumaran, 2016) 
liksom studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan (Crockett & Hays, 2015; 
Kissil et al., 2013). Det är därför viktigt att handledare kan bedriva effektiv handledning i 
ett växande multikulturellt samhälle, för att studentterapeuter i sin tur skall utvecklas till 
att bli kompetenta terapeuter. Då det som tidigare nämnt även saknas studier på området 
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(Inman & Ladany, 2014), så är det av yttersta vikt att undersöka detta närmre. Tidigare 
forskning har visat att mikroaggressioner på flera olika grunder kan ha skadlig effekt 
(Nadal et al., 2016) och det kan därför tänkas att multikulturella frågor har en större 
inverkan än vad tidigare forskning fångat upp. Detta då tidigare forskning inte inkluderat 
samtliga diskrimineringsområden som Andersson (2010) föreslagit: ålder, kön, sexualitet, 
etnicitet, hudfärg, funktionalitet, trosbekännelse, klass och kroppsstorlek. Då 
multikulturella frågor verkar vara centrala för lyckad handledning och studentterapeuters 
utveckling, är det också ett problem att det inte finns några studier i svensk 
handledningskontext. Detta då det inte kan tas för givet att amerikanska 
studentterapeuters upplevelser är desamma som svenska studentterapeuters, bland annat 
med tanke på ländernas olika historia och kultur. Detta även då det kan tänkas att svenska 
psykologstudenter som grupp skiljer sig i normtillhörighet från tidigare 
forskningspopulation. Denna studie är helt unik vad gäller att undersöka handledares 
multikulturella kompetens samt mikroaggressioners inverkan på handledning i en svensk 
kontext samt att undersöka detta fenomen utifrån en bredare definition av 
diskrimineringsområden än vad som tidigare gjorts.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om studentterapeuters skattningar av 
handledarnas multikulturella kompetens och av mikroaggressioner i handledning har en 
inverkan på studentterapeuters skattning av handledningsalliansen och av tilltro till den 
egna terapeutförmågan. Undersökningen utförs med studentterapeuter på svenska 
psykologprogram. Första frågeställningen är om studentterapeuter upplever 
mikroaggressioner i handledning och i så fall inom vilka områden. Den andra 
frågeställningen är om studentterapeuters skattning av handledares multikulturella 
kompetens eller studentterapeuters skattning av mikroaggressioner i handledning kan 
predicera studentterapeuters skattning av handledningsallians. Den tredje och sista 
frågeställningen är om studentterapeuters skattning av handledares multikulturella 
kompetens eller studentterapeuters skattning av mikroaggressioner i handledning kan 
predicera studentterapeuters skattning av tilltro till den egna terapeutförmågan. 

 
Metod 

 
Design 
 
För att undersöka forskningsfrågorna genomfördes en naturalistisk tvärsnittsstudie med 
ett urval av studentterapeuter på svenska psykologprogram. De nio universiteten som 
deltog var: Linköping, Linneuniversitetet, Uppsala, Lund, Karolinska Institutet, 
Mittuniversitetet, Örebro, Göteborgs universitet och Umeå. På dessa universitet bedrev 
studenterna klientarbete med tillhörande handledning under termin sju till tio, som en del i 
den femåriga psykologutbildningen. 

 
Deltagare 
 
Webbenkäten skickades ut till studentterapeuter (N=799) och svarsfrekvensen var 14 % 
med svar från 114 studentterapeuter. Nio deltagare uteslöts på grund av ofullständiga data 
och det slutgiltiga urvalet bestod av 105 studentterapeuter. Av de 105 uppgav 75 att de var 
kvinnor, 28 att de var män och två uppgav annat. Studentterapeuterna uppgav att de var 
mellan 22-45 år (M=26,85, SD=4,11). Studentterapeuterna ombads även uppge om de inte 
tillhörde norm inom olika områden. Att tillhöra norm definierades utifrån det som i vår 
svenska kulturella kontext ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt (Björklund & 
Johansson, 2013). Det var 18 % av studentterapeuterna som uppgav att de inte tillhörde 
norm när det kom till ålder, 11 % sexualitet, 11 % funktionalitet, 10 % kroppsstorlek, 9 % 
etnicitet, 7 % trosbekännelse och 4 % när det kom till hudfärg. Det var 13 % som uppgav att 
de gick i termin sju, 30 % i termin åtta, 22 % i termin nio och 35 % i termin tio. De 
deltagande studentterapeuterna uppskattade tiden de haft i handledning med sin aktuella 
handledare till mellan 1-40 månader (M=6.5, SD=5.4). Studentterapeuterna ombads även 
att ange sin handledares kön och uppskatta dennes ålder. Av de 105 handledarna uppgavs 
67 vara kvinnor, 35 män och 3 annat. Bland handledarna uppskattades 4 % vara mellan 30-
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39 år, 26 % mellan 40-49 år, 49 % mellan 50-59 år och 22 % uppskattades vara 60 år och 
uppåt. 

 
Procedur 
 
En webbenkät skapades för denna studie, med delvis befintliga skalor och delvis skalor som 
omarbetades för denna studie. Att skapa egna skalor var nödvändigt då det saknades 
svenska validerade instrument som mäter handledares multikulturella kompetens och 
mikroaggressioner i handledning. En utprövning av enkäten gjordes först med hjälp av två 
nyutexaminerade PTP-psykologer som valdes utifrån tillgänglighet. Mindre revideringar 
gjordes utifrån deras kommentarer. Elva lärosäten kontaktades varav ett inte kunde delta 
då de inte hade några studenter som bedrev terapi och ett lärosäte avböjde att vara med i 
studien. Enkäten skickades ut till studentterapeuter som bedrev psykoterapeutisk 
behandling och deltog i handledning på 9 psykologprogram. Enkäten distribuerades via 
mail genom ett första utskick och därefter skickades två påminnelser. Ytterligare 
information gick ut via sociala medier till studentterapeuter på åtta av dessa nio lärosäten. 
Därutöver hölls personliga informationsmöten på ett lärosäte i två klasser. 

 
Material 
 
Enkäten som använts i denna studie var sammansatt av bakgrundsfrågor och fyra skalor: 
Mikroaggressioner i handledning, Handledares Multikulturella Kompetens, Tilltro till den 
egna terapeutförmågan och Working Alliance Inventory - Short (WAI-S). Följande 
kategorier användes som möjliga diskrimineringsområden: ålder, kön, sexualitet, etnicitet, 
hudfärg, funktionalitet, trosbekännelse, klass och kroppsstorlek. 

Bakgrundsfrågor. Studentterapeuterna ombads att svara på frågor angående kön, ålder, 
vilken termin studentterapeuten gick på och under hur lång tid studentterapeuten haft 
handledning med sin aktuella handledare. Studentterapeuten ombads även att ange 
handledarens kön, liksom en uppskattning av handledarens ålder. Slutligen efterfrågades 
även inom vilket/vilka områden studentterapeuten själv upplevde att de tillhörde norm, om 
hen i sin vardag upplevt diskriminering och om hen uppfattat att klienten skulle kunna 
uppleva diskriminering utifrån något diskrimineringsområde. 

Mikroaggressioner i handledning. Denna skala omarbetades särskilt för denna studie 
och avsåg att mäta mikroaggressioner i handledning och på vilka grunder 
mikroaggressioner skett (se bilaga 1). Den bestod av nio items med fem svarsalternativ av 
Likert-typ (1=Inte alls till 5=Alltid). Skalan omarbetades utifrån de befintliga skalorna 
Racial Microaggressions in Counseling Scale (RMCS), som innehåller tio items 
(Constantine, 2007), liksom utifrån Beaumonts (2010) Racial Microaggressions in 
Supervision Checklist (RMA) som innehåller 15 items. Originalskalorna bygger på teorin 
om mikroaggressioner som den subtila eller vardagliga formen av nedsättningar eller 
kränkningar gentemot människor baserat på deras hudfärg (Sue, 2010). För denna studie 
översattes RMCS till svenska, påståendena formulerades i linje med RMA för att lämpa sig 
för handledningskontexten och svarsalternativen utformades i linje med RMA. Valet att 
ändra svarsalternativen gjordes utifrån att den femgradiga svarsskalan har utprovats i 
handledningskontext (Beaumont, 2010; Sukumaran, 2016) och utifrån 
metodrekommendation för antal svarsalternativ (Söderlund, 2005). För denna studie 
gjordes ett tillägg till varje fråga, där de studentterapeuter som uppgett att diskriminering 
skett, fick ange på vilka grunder. Där kunde studentterapeuten fylla i en eller flera av 
kategorierna: ålder, kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, trosbekännelse, klass 
och/eller kroppsstorlek. Originalskalan RMCS utvecklades i en studie av Constantine 
(2007) där den testades på 40 personer som gått i terapi och en reliabilitetskoefficient på 
.73 uppmättes. RMA utvecklades och testades och en reliabilitetskoefficient uppmättes på 
.92 (Beaumont, 2010). Samma skala användes i en annan studie av Sukumaran (2016) och 
då uppmättes en reliabilitetskoefficient på .94. Då det saknas forskning på 
mikroaggressioner i handledning, saknas det även validitetsstudier på instrumenten 
(Sukumaran, 2016). För denna studie uteslöts en fråga, då den hade låga inter item-
korrelationer enligt de gränsvärden som rekommenderas av Pallant (2007) och då 
reliabilitetskoefficienten för hela skalan ökade då frågan uteslöts. Denna studie fann ett 
Cronbachs alpha på .83 på den slutgiltiga skalan med nio items.  

Handledares Multikulturella Kompetens. Denna skala omarbetades särskilt för denna 
studie och avsåg att mäta handledares multikulturella kompetens genom självskattning (se 
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bilaga 2). Den innehåller sju items med sex olika svarsalternativ av Likert-typ 
(1=instämmer inte alls till 6=instämmer helt). Skalan byggde på den befintliga skalan Cross 
Cultural Competency Inventory - Revised (CCCI-R) som består av 20 items. CCCI-R bygger 
på den teoretiska grunden att multikulturell kompetens kan definieras utifrån 
attityder/värderingar, kunskap och färdigheter (LaFromboise, Coleman & Hernandez, 
1991). CCCI-R utvecklades ursprungligen av LaFromboise med kollegor (1991) som ett 
skattningsformulär för att utvärdera terapeuters multikulturella kompetens. Versioner av 
skalan har även använts i handledningskontext, där studentterapeuter skattat 
multikulturell kompetens hos sin handledare (Beaumont, 2010; Sukumaran, 2016). För 
denna studie översattes originalskalan till svenska och sex items valdes ut med hänsyn 
taget till konstruktets teoretiska grund som avspeglas i faktoranalysen genomförd av 
LaFromboise med kollegor (1991). Items valdes utifrån laddning i var och en av de tre 
faktorerna samt utifrån reliabilitetskoefficienter. En jämförelse med andra skalor avsedda 
att mäta multikulturell kompetens genomfördes också och ett tillägg på ett item (“Jag 
upplever att min handledare hjälper mig att reflektera kring på vilket vis min kulturella 
identitet är relevant för mig som terapeut”) gjordes från skalan Multicultural Supervision 
Inventory-B (MSI-B) som erhållit stöd för kriterievaliditet i en studie av Ortega-Villalobos 
(2007). Tillägget gjordes då detta item föreföll fånga upp en del av konstruktet som inte 
redan täcktes upp av andra items specifikt för handledningskontexten. I en studie av 
originalskalan CCCI-R uppmättes en reliabilitetskoefficient på .95 och koefficient för 
interbedömarreliabilitet på .84 (LaFromboise et. al., 1991). I samma studie fann 
LaFromboise med kollegor (1991) stöd för skalans kriterievalidiet och konvergenta 
validitet. Både Sukumaran (2016) och Beaumont (2010) uppmätte i sina studier en 
reliabilitetskoefficient för skalan på .97. I sin översiktsstudie skriver Ponterotto, Rieger, 
Barrett och Sparks (1994) att skalan var den första i sitt slag och att den också genom 
flertalet empiriska studier sedan dess uppvisat lovande resultat avseende intern konsistens, 
innehålls- och kriterievaliditet samt konstruktsvaliditet. Den slutgiltiga kortversionen som 
användes i denna studie uppmätte ett Cronbachs alpha på .92. 

Handledningsallians. Skalan är en svensk översättning av Working Alliance Inventory - 
Short (WAI-S, se bilaga 3) som utformats för att mäta arbetsallians av Tracey och 
Kokotovic (1989). Den består av tolv items med svarsalternativ på en sju-gradig Likert-
skala (1= Aldrig till 7=Alltid). Skalan utvecklades på teoretisk grundval av Bordins (1983) 
alliansdefinition. WAI-S är en kortversion av skalan Working Alliance Inventory (WAI) 
som ursprungligen utvecklades av Horvath och Greenberg (1989) och innehåller 36 items. 
Stöd har påvisats både för den ursprungliga versionen av skalan för konvergent validitet 
(Horvath & Greenberg, 1989) och för kortversionens innehållsvaliditet (Tracey & 
Kokotovic, 1989). Busseri och Tyler (2003) finner i sin studie att kortversionen har 
likvärdiga psykometriska egenskaper som den längre versionen. Skalan utvecklades 
ursprungligen som ett mått på terapeutisk arbetsallians, men den kan även appliceras på 
andra relationer (Horvath & Greenberg, 1989). Skalan har också använts i flera studier för 
att undersöka studentterapeuters skattning av arbetsalliansen i handledning (Beaumont, 
2010; Mehr, Ladany & Caskie, 2010). Beaumont (2010) uppmätte i sin studie en 
reliabilitetskoefficient för skalan på .78 och i en annan studie med 204 studentterapeuter 
uppmättes en reliabilitetskoefficient för skalan på .96 (Mehr et. al., 2010).  I denna studie 
uppmättes ett Cronbachs alpha på .95. 

Tilltro till den egna terapeutförmågan. Skalan omarbetades för denna studie och avsåg 
mäta studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan (se bilaga 4). Den bestod av 
sju items och svarsalternativen fanns på en sex-gradig Likert-skala (1= Instämmer inte alls, 
till 6= Instämmer helt). Den byggde på kortversionen av Occupational Self-Efficacy som är 
en självskattningsskala med sex items (Rigotti, 2008). Originalskalan, Occupational Self-
Efficacy Scale (OCCSEFF) utvecklades av Schyns och von Collani (2002) och bygger på 
Banduras (1997) teori om tilltro till den egna förmågan. Schyns och von Collani (2002) ville 
skapa ett formulär som inte var uppgiftsspecifikt utan som gick att använda på olika 
arbetsplatser utan att behöva anpassas och deras formulär bestod av 20 items. I denna 
studie omarbetades kortversionen av OCCSEFF genom att en fråga lades till (“Mina hittills 
slutförda klientsessioner och handledning har gjort mig väl förberedd för mitt kommande 
yrkesliv som terapeut”) som avsåg att undersöka studenters upplevelse av om utbildningen 
gett dem det som de behövde för att klara av arbetet med klienter. I översättningen till 
denna studie har frågorna anpassats för studentterapeuter som arbetar kliniskt med 
psykoterapi. Kortversionen på åtta items har visat god reliabilitet i en studie på 153 tyska 
studenter där ett Cronbach’salpha på .88 uppmättes (Schyns, von Collani, 2002). Rigotti, 
Schyns och Mohr (2008) gjorde en reliabilitets- och validitetsstudie i fem olika länder: 
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Sverige, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Spanien (N=1535). De tog bort ytterligare 2 
frågor från kortversionen baserat på item-total korrelationer, faktorladdning och påverkan 
på intern konsistens. Cronbach’s alpha låg mellan .85 och .90 i de fem olika länderna och 
den svenska låg på. 86. Item-total korrelationerna var alla större än .50 för alla frågor och 
alla översättningar. I Rigotti med kollegors (2008) studie fann de även att testet hade god 
konvergent och diskriminant validitet. I denna studie uppmättes ett Cronbach’s alpha på 
.86 på den slutgiltiga skalan med sju items. 

                                                                                                                        
Statistiska beräkningar 
 
Data bearbetades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 23. Innan 
statistiska beräkningar genomfördes, så gjordes en bortfallsanalys för att undersöka 
mönstret i saknade svar bland de inkomna svaren. Det bortfallet i detta material var 
mindre än 5 % och enligt Tabachnick och Fidell (2006) anses det därför inte vara ett stort 
problem. Det finns också olika mönster av bortfall och det mönstret är än viktigare att ta 
hänsyn till än mängden data som saknas (Tabachnick & Fidell, 2006). Analys genom 
Little’s MCAR-test visade att mönstret av bortfall var helt slumpmässigt. Uteslutning av 
deltagare gjordes därefter i de fall där det saknades svar på mer än en fjärdedel av någon av 
skalorna. I de fall där det fortfarande saknades data användes en enligt Tabachnick och 
Fidell (2006) vanlig och rekommenderad statistisk metod, Expectation Maximazation 
(EM), för att beräkna och imputera nya värden. Vid kontroll av outliers påfanns två fall av 
multivariata outliers. Vid närmare analys ansågs dessa fall bero på inkorrekt inmatning av 
data och fallen uteslöts därför, enligt rekommendation av Tabachnik och Fidell (2006). 
Statistiska antaganden undersöktes och det framkom inga problem när det kom till 
urvalsstorlek, normalitet, homoscedasticitet och linjäritet (Pallant, 2007). När det kom till 
multikollinearitet så överskred prediktorvariablerna inte gränsvärdet på .80 som 
rekommenderas av Stevens (2002).  

För att besvara den första frågeställningen analyserades deskriptiv statistik. För att 
besvara de andra två frågeställningarna genomfördes först en bivariat korrelationsanalys 
(Pearson’s) för att undersöka förhållandet mellan bakgrundsfaktorer, de oberoende 
variablerna handledarens multikulturella kompetens och mikroaggressioner samt de 
beroende variablerna handledningsallians och tilltro till den egna terapeutförmågan. Detta 
då Söderlund (2005) beskriver att instrument som använder sig av svarsalternativ på en 
Likert-skala kan användas som en intervallskala och att detta är vanligt förekommande. 
Med data på intervallskalnivå är Pearson’s korrelationskoefficient tillämplig (Cohen, 2007). 
Därefter genomfördes en hierarkisk regressionsanalys, där det kontrollerades för de 
bakgrundsfaktorer som signifikant korrelerade med de respektive beroende variablerna. 
Även denna form av analys är tillämplig med data på intervallskala (Cohen, 2007). 

 
Etiska överväganden 
 
Då denna enkät rörde ett potentiellt känsligt ämne ansågs det extra viktigt att deltagarna 
var välinformerade om frivilligheten i att delta och att de när som helst kunde avbryta. 
Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare. Svaren behandlades anonymt 
och då bakgrundsuppgifterna eventuellt kunde ge möjlighet att identifiera deltagare 
behandlades och presenterades alla resultat endast på gruppnivå. Ingen ersättning utgick 
för deltagande. Deltagande studentterapeuter har erbjudits att ta del av resultatet genom 
publiceringen av den slutgiltiga uppsatsen. 

 
Resultat 

 
Förekomst av mikroaggressioner 
 
Första forskningsfrågan var om studentterapeuter på svenska psykologprogram upplevde 
mikroaggressioner i handledning och i så fall inom vilka områden. Resultaten visade att 
studentterapeuterna upplevde mikroaggressioner i handledningen. Det genomsnittliga 
värdet för samtliga svar i skalan visade att merparten av svaren låg på den nedre delen av 
skalan av upplevda mikroaggressioner (M=1,66, SD=.60). Studentterapeuterna uppgav 
med andra ord en relativt låg förekomst av mikroaggressioner, men de flesta 
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studentterapeuter (83 %) uppgav dock att de någon gång upplevt mikroaggressioner. Se 
figur 1 för redogörelse av medelvärden.  

 
Figur 1. Förekomst av upplevda mikroaggressioner bland studentterapeuter i procent.  

 
 

Alla diskrimineringsområden som inkluderats i enkäten har angetts som grund till de 
upplevda mikroaggressionerna i handledningen. Av de som svarat att de upplevt 
mikroaggressioner och angett grunden för det, var kön den kategori som nämndes mest, 
därefter följde ålder, sexualitet och etnicitet. Kroppsstorlek var den kategori som nämndes 
minst. Se Tabell 1 för områden och procentandel. 

 
Tabell 1. Områden som studentterapeuter (N=71) upplevt mikroaggressioner utifrån i 

procentandel. 
	 Mikroaggressioner	 	 Mikroaggressioner	
	 	 	 	

Kön	 23	%	 Trosbekännelse	 8	%	
Ålder	 14	%	 Funktionalitet	 6	%	
Sexualitet	 14	%	 Hudfärg	 5	%	
Etnicitet	 14	%	 Kroppsstorlek	 3	%	
Klass	 12	%	 	 	

 
                   Prediktion av handledningsallians och tilltro till den egna terapeutförmågan 
 

Korrelationer beräknades för elva variabler. Utöver dem som ingick i forskningsfrågorna 
inkluderades bakgrundsfaktorer som eventuellt kunde påverka handledningsallians och 
tilltro till den egna terapeutförmågan. Dessa var studentterapeutens kön, 
studentterapeutens ålder, vilken termin studentterapeuten gick på, handledarens kön, 
handledarens ålder, huruvida studentterapeuten upplevt sig diskriminerad i sin vardag 
samt huruvida studentterapeuten uppfattat att klienten skulle kunna uppleva 
diskriminering i sin vardag. Se tabell 2 för variabler som hade en signifikant korrelation. 

Det fanns ett positivt samband mellan studentterapeuternas skattningar av 
handledarnas multikulturella kompetens och deras skattning av handledningsalliansen. 
Detta samband hade enligt Cohen (1988) stor styrka. Det fanns ett negativt samband 
mellan studentterapeuternas skattning av mikroaggressioner och studentterapeuternas 
skattning av handledningsalliansen, som även det bedöms vara stort enligt Cohen. 
Analysen visade också på att högre ålder på handledaren korrelerade med lägre skattning 
av handledningsallians, ett samband med liten styrka enligt Cohen. 

När det kommer till tilltro till den egna terapeutförmågan visade korrelationsanalysen 
att ju högre skattad handledarnas multikulturella kompetens var, desto högre skattade 
studentterapeuterna tilltron till den egna terapeutförmågan. Detta samband var enligt 
Cohen (1988) av måttlig styrka. Dessutom fanns ett negativt samband mellan 
studentterapeuternas skattning av mikroaggressioner och studentterapeuternas skattning 
av tilltro till den egna terapeutförmågan som enligt Cohen var av måttlig styrka. Resultaten 
visade också att det fanns samband som enligt Cohen var av måttlig styrka, i lägre tilltro till 
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den egna terapeutförmågan för de studentterapeuter som identifierar sig som kvinnor samt 
för de studentterapeuter som angett det mer troligt att den egna klienten utsatts för 
diskriminering i sin vardag. 

 
Tabell 2. Korrelationstabell med medelvärde, standardavvikelse och Pearson’s 

Korrelationskoefficient. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*p<.05,	**p<.01	

 
Den andra forskningsfrågan var om studentterapeuters skattning av handledares 

multikulturella kompetens eller studentterapeuters skattning av mikroaggressioner i 
handledning predicerade studentterapeuters skattning av handledningsallians. 

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes med studentterapeuternas skattning av 
handledningsalliansen som beroende variabel. Multikulturell kompetens och 
mikroaggressioner undersöktes som oberoende variabler och effekten av handledarens 
ålder kontrollerades för. Analysen av modell ett visade att handledarens ålder hade ett 
förklaringsvärde för handledningsalliansen, β = -.28, t(103) = -2.91, p = .004. Modellen 
kunde också förklara en mindre del av variansen i studentterapeuternas skattning av 
handledningsalliansen, R² = .07, F (1, 103) = 8.47, p = .004. I modell två, med tillägget av 
mikroaggressioner och multikulturell kompetens, var handledarens ålder inte längre en 
signifikant prediktor (p = .293). Både mikroaggressioner och handledarens multikulturella 
kompetens kunde förklara handledningsalliansen. Handledarens multikulturella 
kompetens hade störst förklaringsvärde, β = .46, t(101) = 4.09, p <	 .001 och 
mikroaggressioner förklarade en mindre del, β = -.23, t(101) = -2.05, p = .043. Modell två 
kunde också förklara en betydande del av variansen i studentterapeuternas skattning av 
handledningsallians, R² = .45, F (3, 101) = 29.46, p <	.001, med en effektstorlek som enligt 
Cohen (1988) är stor. Se tabell 3 för redogörelse av förklarad varians.  

Analys av faktorernas unika förklaringsvärde för variansen i handledningsalliansen gav 
att handledarens multikulturella kompetens förklarade 9 % och upplevda 
mikroaggressioner förklarade 2 % av variansen.  

 
Den tredje och sista forskningsfrågan var om studentterapeuters skattning av 

handledares multikulturella kompetens eller studentterapeuters skattning av 
mikroaggressioner i handledning predicerade studentterapeuters skattning av tilltro till 
den egna terapeutförmågan. 

Ytterligare en hierarkisk regressionsanalys genomfördes med tilltro till den egna 
terapeutförmågan som beroende variabel. Multikulturell kompetens och mikroaggressioner 
undersöktes som oberoende variabler och det kontrollerades för studentterapeutens kön 
samt om studentterapeuten uppfattat att klienten skulle kunna uppleva diskriminering i sin 
vardag. Modell ett visade att ingen av kontrollvariablerna kunde förklara 

Resultat	
	
Förekomst	av	
mikroaggressio
ner	
Första	
forskningsfråga
n	 var	 om	
studentterapeut
er	 på	 svenska	
psykologprogra
m	 upplever	
mikroaggression
er	i	handledning	
och	 i	 så	 fall	
inom	 vilka	
områden.		
	
Resultaten	
visade	 att	
mikroaggression
er	 skett	 i	
studentterapeut
ernas	
handledning.	
Sett	 till	 det	
genomsnittliga	
värdet	 för	
samtliga	 svar	 i	
skalan	 visar	
merparten	 av	
svaren	 på	 låg	
frekvens	 av	
mikroaggression
er	 (M	 0,66,	 SD	
.60).	 Det	 var	
dock	 83	 %	 av	
studentterapeut
erna	 som	 angav	
att	 de	 upplevt	
mikroaggression
er	 i	 någon	
utsträckning	 i	
handledning.	
Alla	
diskrimineringso
mråden	 som	
inkluderats	 i	
enkäten	 har	
angetts	 som	
grund	 till	
mikroaggression
er	 i	
handledning.	 Av	

M	 SD	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

1.	Allians	 3.91	 1.17	 	 	 	 	 	 	 	 	

2.	Tilltro	 3.42	 .73	 .30**	 	 	 	 	 	 	 	

3.Multikulturell	
kompetens	

3.05	 1.04	 .66**	 .36**	 	 	 	 	 	 	

4.Mikro-
aggressioner	

1.66	 .60	 -.60**	 -.32**	 -.76**	 	 	 	 	 	

5.	Kön	 -	 -	 -.11	 -.20*	 -.20*	 .24*	 	 	 	 	

6.	Termin	 8.79	 1.07	 -.11	 .06	 -.10	 .13	 -.03	 	 	 	

7.Handledares	
ålder	

-	 -	 -.28**	 -.06	 -.30**	 .25*	 .03	 .22*	 	 	

8.	Upplevd	
diskriminering		

.68	
	

.47	 .00	 -.07	 .22*	 .26**	 .12	 .01	 .08	 	

9.	Klient	
diskriminering	

.58	 .50	 .02	 -.21*	 -.16	 .27**	 .14	 -.00	 -.08	 .29**	
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studentterapeutens tilltro till den egna terapeutförmågan. I modell två kunde endast 
handledarens multikulturella kompetens, β = .29, t(100) = 2.07, p = .041, förklara 
studentterapeutens tilltro till den egna terapeutförmågan. Resultaten av analysen visade 
också att modell två kunde förklara en del av variansen i studentterapeuternas skattning av 
tilltro till den egna terapeutförmågan, R² = .14, F (4, 100) = 5.08, p = .001, med en 
effektstorlek som enligt Cohen (1988) är måttlig. Se tabell 3 för redogörelse av förklarad 
varians. Analys av unikt förklaringsvärde för variansen i tilltro till den egna 
terapeutförmågan gav att handledarens multikulturella kompetens förklarade 4 % av 
variansen.  

 
Tabell 3. Resultat från hierarkiska regressionsanalyser för handledningsallians 

respektive tilltro till den egna terapeutförmågan. 
 

	
	

Allians	β	
	

Tilltro	till	egna	
terapeutförmågan	β	
	

1	 2	 1	 2	
	

	 	 	 	
Steg	1:	handledarens	
ålder	

-.28*	 -.08	 	 	

Steg	2:	Multikulturell	
kompetens	

	 .46**	 	 	

Steg	2:	Mikroaggressioner	 	 -.23*	 	 	
Adjusted	R²	 .07*	 .45**	 	 	
ΔR²	I	sista	steget	 	 .39**	 	 	
Steg	1:	Klient	
diskriminering	

	 	 -.18	 -.12	

Steg	1:	Kön	 	 	 -.18	 -.14	
Steg	2:	Multikulturell	
kompetens	

	 	 	 .29*	

Steg	2:	Mikroaggressioner	 	 	 	 -.26	
Adjusted	R²	 	 	 .05*	 .14**	
ΔR²	I	sista	steget	 	 	 	 .10*	

	

*p<.05,	**p<.01	
 

Diskussion 
 

Resultaten från denna studie visar att svenska studentterapeuter upplever 
mikroaggressioner i handledning och att de främst upplevs utifrån kön. Vidare visar 
resultaten att handledarens multikulturella kompetens och upplevda mikroaggressioner 
har ett stort förklaringsvärde när det kommer till handledningsallians. Handledarens 
multikulturella kompetens har även ett måttligt förklaringsvärde när det kommer till 
studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan.  
 
Förekomst av mikroaggressioner 
 
Resultaten visar att studentterapeuter på svenska psykologprogram upplever 
mikroaggressioner i handledning. Det finns få internationella och inga svenska studier 
gjorda om mikroaggressioner i handledning. Resultaten i denna studie går ändå i linje med 
tidigare forskning som visat på förekomst av skadlig handledning (Karlsson & Lood Stark, 
2016), där det kan tänkas att mikroaggressioner utgör en aspekt av detta. Denna studies 
resultat går också i linje med amerikansk forskning som indikerar att mikroaggressioner 
förekommer i handledning (Beaumont, 2010; Constantine & Sue, 2007; Sukumaran, 2016). 
Dessutom förefaller denna studie ha fångat upp en större andel upplevda 
mikroaggressioner i jämförelse med studien av Beaumont (2010) som är mest lik denna 
studie sett till urvalspopulation. Detta kan tänkas bero på att denna studie breddat 
definitionen av vilka områden som människor kan uppleva diskriminering utifrån.  
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Det är problematiskt att studentterapeuter upplever att det förekommer diskriminering 
i handledning, även om förekomsten förefaller vara låg både i denna studie och i tidigare 
forskning (Beaumont, 2010; Sukumaran, 2016). Att detta är ett problem kan ses utifrån 
den rad negativa konsekvenser som tidigare forskning funnit är förknippade med att 
uppleva mikroaggressioner, däribland att studenter drabbas av självtvivel, utmattning och 
riskerar att avsluta sin utbildning i förtid (Solorzano & Yosso, 2000). En förklaring till den 
låga nivå av mikroaggressioner som rapporterats kan handla om att det är svårt för 
studentterapeuter att identifiera mikroaggressioner som utförs av handledare (Sukumaran, 
2016). Sue med kollegor (2008) menar att det kan finnas svårigheter både i att identifiera 
och i att belysa mikroaggressioner för den som drabbats av dem, då det inte nödvändigtvis 
upplevs kunna förbättra situationen, men däremot finns risker för att den blir sämre. Detta 
bland annat på grund av att det finns en inbyggd ojämlik maktrelation, då handledningen 
är ett obligatoriskt och examinerande inslag i psykoterapeutisk utbildning och att byta 
handledare verkar stigmatiserande både för studentterapeuter och handledare (Cabaniss, 
Glick & Roose, 2001). En annan förklaring till den låga rapporteringen av 
mikroaggressioner skulle kunna handla om att urvalspopulationen i denna studie framstår 
som relativt homogen, där studentterapeuterna i många avseenden anger att de upplever 
sig tillhöra norm. Det kan tänkas att resultaten påverkats av detta och att en mer heterogen 
sammansättning troligen hade upplevt mer mikroaggressioner. 

Resultaten visar att den vanligast rapporterade mikroaggressionen handlar om kön. 
Dessa resultat kan som nämnts ovan påverkas av hur urvalspopulationen ser ut, då en stor 
andel av studentterapeuterna var kvinnor (71 %). Resultaten visar även att kvinnor 
upplevde fler mikroaggressioner än män. Detta antyder således att kvinnor, trots att de i 
antal utgör norm på psykologprogrammen, diskrimineras i högre utsträckning än män. 
Bland de näst vanligaste områden som rapporterats fanns ålder. Att ålder var en vanlig 
kategori kan också ha att göra med urvalspopulationen, då medelåldern för 
studentterapeuterna var betydligt lägre än skattningarna av handledarnas ålder. 
Handledarens ålder och mikroaggressioner hade även ett samband i denna studie, vilket 
skulle kunna ha att göra med att multikulturella frågor uppmärksammats allt mer på 
senare år. Detta kan tänkas innebära att äldre handledare också fått mindre utbildning om 
dessa frågor. Tidigare forskning har visat att handledaren ofta har mindre utbildning om 
multikulturella frågor än studentterapeuten, vilket kan leda till att de har lägre förmåga att 
hantera dessa frågor i handledningssituationen (Constantine & Sue, 2007; Gatmon et. al., 
2001).  

De övriga vanligaste områdena för rapporterade mikroaggressioner handlade om 
sexualitet, etnicitet och därefter klass. Att dessa områden var vanligare än andra, skulle 
kunna ha att göra med att studenternas medvetenhet kring vissa frågor är högre, däribland 
vad gäller HBTQ-frågor, frågor om diskriminering utifrån etnicitet samt utifrån klass. 
Därför kan mikroaggressioner på dessa grunder tänkas bli mer synliga. 
Sammanfattningsvis noteras att förekomsten av mikroaggressioner utifrån vissa områden, 
såsom hudfärg och kroppsstorlek, är relativt låg jämfört med andra områden. Detta 
behöver alltså inte innebära att diskriminering inte sker på dessa grunder, utan kan snarare 
handla om att nästan alla i urvalet uppgav att de tillhörde norm när det kom till hudfärg 
respektive kroppsstorlek.  

I de yrkesetiska principerna för psykologer och psykoterapeuter ingår att inte vålla 
skada. Då mikroaggressioner gör just detta (Nadal et. at., 2016; Solorzano & Yosso, 2000) 
är det av yttersta vikt att handledare får utbildning för att de ska utveckla ett respektfullt 
och jämlikt bemötande gentemot studentterapeuter i handledning utifrån samtliga dessa 
områden.  

 
Prediktion av handledningsallians 
 
Denna studie visar att studentterapeuters skattningar av handledarens multikulturella 
kompetens och upplevda mikroaggressioner har ett stort förklaringsvärde för 
studentterapeuters upplevelse av handledningsalliansen. Detta går i linje med tidigare 
forskning (Beaumont, 2010; Sukumaran, 2016). Resultatet från denna studie visar att 
faktorerna förklarar 45 % av variansen i handledningsalliansen, medan resultaten från två 
andra studier av Beaumont (2010) och Sukumaran (2016) fann att faktorerna kunde 
förklara 66 % respektive 58 % av variansen. En betydande andel av variansen tycks således 
kunna förklaras av dessa faktorer i både denna studie och tidigare forskning.  

Att multikulturell kompetens och mikroaggressioner förklarar handledningsalliansen 
kan förstås på många olika vis. Det viktigaste inslaget i multikulturell kompetens är 
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handledarens förmåga att skapa en trygg miljö för att diskutera kulturella frågor (Dressel 
et. al., 2007), vilket indikerar att de båda begreppen, handledningsallians och 
multikulturell kompetens, förutsätter varandra. Multikulturell kompetens kan också 
förutsättas vara relevant för att uppnå en god handledningsallians, genom att de båda 
förutsätter en förmåga från handledarens sida att möta studentterapeuten med hänsyn till 
dennes kulturella och kunskapsmässiga bakgrund (Inman, 2006). Den multikulturella 
kompetensens antites, mikroaggressioner, kan i sin tur förstås utifrån att de ger direkt 
motsatt effekt i termer av att bygga handledningsallians.  

Resultaten visar att handledares multikulturella kompetens har ett större 
förklaringsvärde för handledningsallians än vad mikroaggressioner har. Detta går i linje 
med de resultat som fanns i Beaumonts (2010) studie och skulle kunna tyda på att 
multikulturell kompetens är mer avgörande för handledningsalliansen än upplevda 
mikroaggressioner. Sukumaran (2016) visar dock på ett motsatt förhållande, där 
mikroaggressioner förklarar mer än multikulturell kompetens av den skattade 
handledningsalliansen. Som nämnts tidigare så skiljde sig urvalspopulationerna åt i dessa 
studier och det skulle kunna vara anledningen till de olika resultaten. I både denna studie 
och i studien av Beaumont (2010) tillhörde merparten av urvalet norm utifrån hudfärg, 
medan urvalet i studien av Sukumaran (2016) bestod av terapeuter som inte gjorde det. Det 
kan antas utifrån dessa resultat att mörkhyade personer upplever mer mikroaggressioner 
och det kan också tänkas att denna skillnad i förekomst av mikroaggressioner påverkar 
förklaringsvärdet för handledningsalliansen. För studentterapeuterna i denna studie har 
mikroaggressioner kanske inte en lika stor betydelse för handledningsalliansen som 
handledarens multikulturella kompetens, vilket således kan bero på att mikroaggressioner 
inträffar så pass sällan och därför blir mindre avgörande.  

 
Prediktion av tilltro till den egna terapeutförmågan 
 
Denna studie visar att multikulturell kompetens har ett förklaringsvärde för 
studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan. Detta går i linje med tidigare 
forskning (Crockett & Hays, 2015; Kissil et al., 2013). Däremot fanns inte stöd för att 
upplevda mikroaggressioner i handledningen förklarar studentterapeuters tilltro till den 
egna terapeutförmågan. Resultaten går delvis i linje med Sukumarans (2016) resultat, som 
fann att multikulturell kompetens predicerade en delskala i tilltro till den egna 
terapeutförmågan medan mikroaggressioner inte kunde predicera någon av delskalorna.  

Att handledarens multikulturella kompetens har ett förklaringsvärde för 
studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan kan förstås utifrån att det 
innefattar en förmåga från handledarens sida att förstå och värdera olika sätt att utöva 
terapeutrollen. Detta möjliggör bland annat för konstruktiv feedback vilket enligt teorin 
leder till att studentterapeuten utvecklas och får en ökad tilltro till sin egen förmåga 
(Ladany at al., 1999). Att denna studie finner stöd för att handledarens multikulturella 
kompetens har ett förklaringsvärde för studentterapeuters tilltro till den egna 
terapeutförmågan, medan Sukumaran (2016) endast fann stöd för förklaring av en 
delskala, kan ha att göra med att denna studie har breddat diskrimineringsgrunderna och 
därför fångar upp en större del av vad som utgör multikulturella frågor i handledning. 

Att mikroaggressioner inte kunde predicera studentterapeuters tilltro till den egna 
terapeutförmågan går i linje med studien av Sukumaran (2016). Detta trots att det 
förutsatts att mikroaggressioner skulle kunna förklara studentterapeuters tilltro till den 
egna terapeutförmågan utifrån teorin av Bandura (1997) samt utifrån tidigare forskning 
(Keller & Galgay, 2010; Solorzano & Yosso, 2000). Det skulle således kunna vara så, som 
McCullagh (2016) resonerar i sin avhandling, att mikroaggressioner sker i så pass låg 
utsträckning och är så pass subtila, att de inte har en inverkan på studenters tilltro till den 
egna förmågan. Vidare, resonerar McCullagh (2016), att resultaten skulle kunna påverkas 
av urvalet, där det är möjligt att de som i högre grad påverkats av mikroaggressioner, varit 
mindre motiverade att delta i studien eller rent av i förtid avslutat sina studier. Detta 
resonemang går i linje med Solorzano och Yossos (2000), som menar att 
mikroaggressioner kan ge upphov till att studenter avslutar sina studier i förtid.  

 
Studiens begränsningar   

 
Studien har ett antal begränsningar som bör tas i beaktande när resultaten tolkas. En viktig 
sådan är att det saknas validitetsstudier på skalorna Mikroaggressioner i handledning och 
Handledares Multikulturella Kompetens. Detta innebär att det inte kan säkerställas att 
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skalorna omfattar dessa konstrukt på ett tillförlitligt sätt. Eftersom det inte finns några 
svenska studier på detta område så fanns heller inga validerade instrument att tillgå. De 
skalor som använts i denna studie är dock sammansatta från välanvända skalor, med ett 
försök till anpassning till den svenska handledningskontexten. Skalorna visar också på god 
reliabilitet och resultaten går i stort i linje med tidigare forskning. 

Vid undersökning av statistiska antaganden upptäcktes att multikollineariteten för 
multikulturell kompetens och mikroaggressioner var något hög enligt vissa tumregler. 
Detta kan innebära att de två skalorna mäter samma sak och därför bör slås ihop till ett 
konstrukt. Det som talar emot en sådan sammanslagning är att skalorna inte överskred 
gränsvärdet på .80 som rekommenderas av Stevens (2002). Att dessa faktorer bör 
behandlas som åtskilda begrepp blir även tydligt då multikulturell kompetens har ett unikt 
förklaringsvärde för variansen av både handledningsallians och tilltro till den egna 
terapeutförmågan och då mikroaggressioner har ett unikt förklaringsvärde för variansen av 
handledningsallians. Ytterligare en anledning till att skalorna skall behandlas som skilda 
begrepp, om än överlappande, är att det stöds av tidigare forskning (Beaumont, 2010; 
Sukumaran, 2016).  

En annan begränsning kan tänkas ligga i utformningen av svarsalternativen på skalan 
Mikroaggressioner i handledning. I studien fanns de studentterapeuter som angav att det 
var svårt att svara på vissa av dessa frågor utifrån att situationen aldrig uppstått. Ett 
alternativ hade varit att ha ett svarsalternativ: situationen har inte uppstått, då vissa av 
studentterapeuterna inte haft så många handledningstillfällen med sin aktuella handledare. 
De svarsalternativ som användes i skalorna baseras dock på svarsalternativ från andra väl 
använda skalor och det ansågs därför inte nödvändigt att förändra dessa. En annan åtgärd 
vore att som Sukumaran (2016) ha exklusionskriterier i form av minsta antal 
handledningstillfällen med den aktuella handledaren. Detta kontrollerades dock för i denna 
studie genom att undersöka om antal månader med handledare korrelerade med 
Mikroaggressioner i handledning, vilket det inte gjorde.  

Den låga svarsfrekvensen på mikroaggressionsskalan skulle kunna ha att göra med att 
det var svårt att förstå frågorna och konceptet mikroaggressioner. Genom att denna studie 
har breddat definitionen för vad studentterapeuterna kan ha upplevt mikroaggressioner 
utifrån, så kan begreppet ha upplevts som diffusare och därmed svårare att svara på. De två 
andra studierna (Beaumont, 2010; Sukumaran, 2016) har använt sig av en definition av 
diskriminering som är mer traditionell och välbekant, vilket kanske därmed gjorde det 
enklare att identifiera sådan diskriminering. Men det ansågs viktigt att inte utesluta någon 
av diskrimineringsgrunderna då ett av denna studies syften var att undersöka brett inom 
vilka områden diskriminering i handledning sker.  

Vidare är det känt att det finns många andra faktorer, såsom stöd och kontroll, som har 
ett samband med handledningsallians och tilltro till den egna terapeutförmågan (Kulp, 
2012; Meyer, 2012). En begränsning i denna studie består i att dessa faktorer inte 
inkluderats. Det är troligt att en sådan studie hade gett andra resultat avseende 
förklaringsvärde för upplevda mikroaggressioner och handledarens multikulturella 
kompetens. Dock är denna studies resultat av vikt, sett utifrån de unika förklaringsvärden 
som dessa faktorer visat sig ha, genom att studien är den första i sitt slag och genom att den 
är ett bidrag till ett i många avseenden outforskat fält.  

Slutligen finns en begränsning i studiens design, i form av tvärsnittsstudie, när det 
gäller att predicera handledningsallians och tilltro till den egna terapeutförmågan. En 
longitudinell studie hade kunnat vara ett önskvärt alternativ, för att med större säkerhet 
kunna fastställa att resultaten inte rör sig om samband som kan fungera i båda riktningar, 
utan att det säkert rör sig om prediktion. En longitudinell studie är dock kostsam och 
tidskrävande (Ruspini, 2003). En tvärsnittsstudie bedöms således vara en lämplig design, 
sett utifrån denna studies förutsättningar liksom utifrån att tidigare forskning (Beaumont, 
2010; Crockett & Hays, 2015; Kissil et al., 2013; Sukumaran, 2016) undersökt handledarens 
multikulturella kompetens och upplevda mikroaggressioner som prediktorvariabler för 
handledningsallians och tilltro till den egna terapeutförmågan.  
 
Framtida forskning 
 
En rekommendation för framtida studier är således att inkludera faktorer, såsom stöd och 
kontroll, som har visat sig ha ett samband med handledningsallians och tilltro till den egna 
terapeutförmågan (Kulp, 2012; Meyer, 2012). Detta skulle möjliggöra för ytterligare 
kunskap om vilka faktorer som är viktiga för god allians och terapeutisk utveckling, samt en 
ökad förståelse för i vilken utsträckning de är av vikt. Vidare belyser denna studie ett behov 
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av validitets- och reliabilitetstudier på instrument som på ett godtagbart sätt kan mäta 
upplevda mikroaggressioner och handledares multikulturella kompetens. Slutligen skulle 
longitudinella studier på området vara ett önskvärt bidrag för att med mesta möjliga 
tillförlitlighet kunna fastställa den riktning i sambandet som denna och tidigare studier 
visat (Beaumont, 2010; Crockett & Hays, 2015; Kissil et al., 2013; Sukumaran, 2016). 

  
Slutsats 
 
Sammanfattningsvis antyder resultaten att den definition av diskrimineringsområden som 
introducerats i denna studie är relevant och möjliggör för en djupare förståelse för 
diskriminering och kulturell medvetenhet. För detta relativt normativa urval verkar 
multikulturell kompetens vara av större vikt än mikroaggressioner för att förklara 
handledningsalliansen, medan ett omvänt förhållande uppvisats i tidigare forskning med 
grupper som inte tillhört norm. Dessa resultat antyder att icke-normativa grupper 
förmodligen upplever mer mikroaggressioner och att det också får en större betydelse för 
handledningsalliansen. Studien belyser behovet av framtida forskning både vad gäller 
utveckling av instrument och vad gäller fler studier på detta relativt outforskade område. 
Studien indikerar också att handledare och lärosäten behöver implementera åtgärder och 
sätta in utbildningsinsatser för att minimera risken att studentterapeuter skall utsättas för 
mikroaggressioner och för att öka chansen för en kulturellt medveten handledning. Detta 
för att främja en god handledningsallians, vilket i sin tur visat sig ha många positiva 
konsekvenser, däribland främjandet av studentterapeuters utveckling (Butler, 2004; 
Gatmon et al., 2001). Detta även för att ge studentterapeuter bästa möjliga förutsättningar 
till att utveckla sin tilltro till den egna terapeutförmågan, som i sin tur har en direkt 
koppling till deras faktiska prestation som terapeuter (Ladany at al., 1999). Således visar 
denna studie att fokus på kulturella frågor är av betydande vikt för att utbilda kompetenta 
terapeuter.  
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Bilaga 1.  

 
Tabell 4. Medelvärde, standardavvikelse och svarsfrekvens för skalan Multikulturell 
kompetens. 

  
N 

 
M 

 
SD 

Instämmer 
inte alls 

 
Lite 

 
Något 

 
Måttligt 

 
Mycket 

Instämmer 
helt 

1. Min 
handledare 
värderar och 
respekterar 
kulturella 
olikheter. 
 

105 3.73 1.06 5 7 24 41 45 26 

2. Min 
handledare är 
medveten om 
hur hens egna 
värderingar kan 
påverka 
handledningen. 
 

104 3.02 1.30 6 9 13 35 31 10 

3. Min 
handledare 
uppvisar 
kunskap om 
min och min 
klients kultur. 
 

105 3.23 1.24 3 9 12 32 35 14 

4. Min 
handledare 
försöker förstå 
klientens och 
mina problem i 
relation till 
kulturella 
erfarenheter, 
värderingar 
och/eller 
livsstil. 
 

103 3.07 1.39 5 14 8 33 28 15 

5. Min 
handledare är 
medveten om 
hur kulturella 
frågor inverkar 
på vår 
handledningsrel
ation. 
 

105 2.66 1.48 12 12 18 33 18 12 
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6. Jag upplever 
att min 
handledare är 
bekväm med att 
prata med 
samtliga av oss i 
handledningsgr
uppen oavsett 
kulturella 
erfarenheter, 
värderingar 
och/eller 
livsstil. 
 

105 3.96 1.18 4 0 5 20 34 42 

7. Min 
handledare 
hjälper mig att 
reflektera kring 
hur min 
kulturella 
identitet är 
relevant för mig 
som terapeut. 
 

105 1.72 1.64 36 16 20 16 8 9 
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Bilaga 2.  
 
Tabell 5.  Medelvärde, standardavvikelse och svarsfrekvens för skalan 
Mikroaggressioner. 

 N M SD Inte alls Sällan Ibland Ofta Alltid 
1. Min handledare 
undviker att 
diskutera och eller 
ta upp kulturella 
frågor i 
handledningen. 
 

104 1.03 1.24 51 22 12 15 4 

2. Min handledare 
är okänslig om 
kulturella grupper 
när hen försöker 
förstå och behandla 
kulturella frågor. 
 

103 .59 .89 66 17 16 4 0 

3. Min handledare 
verkar förneka sina 
egna fördomar. 
 

103 .73 .97 58 22 17 5 1 

4. Jag uppfattar att 
min handledare har 
tänkt att jag var 
överdrivet känslig 
om kulturella 
ämnen. 
 

105 .28 .63 86 9 10 0 0 

5. Min handledare 
verkar ha 
stereotyper om 
kulturella grupper 
även om hen inte 
uttrycker dem 
direkt. 
  

105 1.09 1.07 41 27 25 11 1 

6. Min handledare 
verkar omedveten 
om kulturella 
frågor. 
 

104 1.00 1.04 45 25 23 11 0 

7. Min handledare 
verkar överskatta 
eller underskatta 
mina förmågor eller 
styrkor baserat på 
min kulturella 
tillhörighet. 
 

104 .34 .65 79 15 10 0 0 
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8. Min handledare 
kan förminska 
vikten av kulturella 
frågor i 
handledningen. 
 

105 .74 .95 57 24 19 4 1 

9. Min handledare 
har erbjudit förslag 
på terapeutisk hjälp 
som var opassande 
eller obehövd 
baserat på klientens 
kulturella 
tillhörighet. 
 

101 .18 .50 88 8 5 0 0 
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Bilaga 3. 
 
Tabell 6.  Items i skalan Handledningsallians. 
 
 
1. Min handledare och jag är eniga om vad jag behöver göra i handledningen. 
 
2. Det jag gör i handledningen ger mig nya sätt att se på mig själv som terapeut. 

3. Jag tror att min handledare tycker om mig. 

4. Min handledare förstår inte vad jag försöker att uppnå i handledningen. 

5. Jag litar på att min handledare är kapabel att handleda mig. 

6. Min handledare och jag arbetar mot de mål som vi har enats om. 

7. Jag känner att min handledare sätter värde på mig. 

8. Vi är eniga om vad som är viktigt för mig att arbeta med. 

9. Min handledare och jag litar på varandra. 

10. Min handledare och jag har olika uppfattningar om vad jag behöver arbeta med.  

11. Vi har kommit fram till en bra gemensam förståelse om vilka slags saker jag behöver arbeta 
med.  
 
12. Jag tror att det sätt vi arbetar med mina handledningsfrågor är riktigt.  
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Bilaga 4. 
 
 
Tabell 7.  Items i skalan Tilltro till den egna terapeutförmågan. 
 
 
1. Jag kan behålla lugnet när jag möter svårigheter i mitt klientarbete eftersom jag litar på min 
egen förmåga som studentterapeut.  
 
2. När jag möter problem i klientarbetet kan jag oftast hitta flera olika lösningar. 
 
3. Vad som än händer i klientarbetet så har jag oftast förmåga att hantera det.  
 
4. Mina studier om psykoterapi har gjort mig väl förberedd för mitt nuvarande klientarbete. 
 
5. Mina hittills slutförda klientsessioner och handledning har gjort mig väl förberedd för mitt 
kommande yrkesliv som terapeut.  
 
6. Jag brukar klara av de delmål jag sätter upp för mig själv i klientarbetet. 
 
7. Jag är väl förberedd för de flesta krav jag kan möta i mitt klientarbete. 
 
 

 

 

 


