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Abstrakt 

Sjukskrivningstalen är höga bland terapeuter och handledning ses som ett viktigt stöd i både 
utbildning och yrkesutövning. Trots det så har få metoder fokuserat på terapeuters egna 
upplevelse av handledning. Några nya metoder med syfte att öka intrapersonell och 
psykologisk kapacitet hos terapeuter i arbete med klienter är Deliberate Practice (DP), 
Feedback Informed Treatment (FIT) och Self-compassion (SC). Under 2018 användes dessa 
metoder av två handledare som handledde sex studentterapeuter under utbildning. Denna studie 
undersöker hur studentterapeuterna upplevde det nya arbetssättet. Studien bygger på 
semistrukturerade intervjuer som har analyserats tematiskt utifrån en induktiv ansats. 
Resultatet visar att ett upplevelse- och feedbackbaserat arbetssätt uppfattades som tidseffektivt, 
strukturerat och målinriktat. Detta skapar aktivitet och delaktighet, en stark gruppdynamik samt 
god allians med handledarna vilket ger gott klimat för inlärning och utveckling. Några negativa 
aspekter på arbetssättet är att det är tidskrävande, att fokusering på prestation och feedback 
upplevs som ett hinder som kan skapa stress, ångest samt en känsla av att utvärderingen inte 
blir rättvis. Sammantaget visar resultatet att arbetssättet uppfattas som gynnsamt för 
studentterapeuter i utbildningsterapi gällande utveckling av både terapeutiska färdigheter och 
intrapersonell kapacitet. En utmaning för arbetssättet är att handledningen är obligatorisk, 
hierarkisk och betygsgrundande. För att generera goda förutsättningar för arbetssättet behövs 
mer utrymme i utbildningen skapas, fördelarna med arbetssättet belysas och ett tillåtande 
klimat med fokus på allians mellan studenter och handledare upprätthållas. Därtill är det också 
viktigt att beakta studenternas förmåga att vara självmedkännande.  

Nyckelord: Handledning, Studentterapeuter, Deliberate Practice, Feedback Informed 
Treatment, Self-compassion, Arbetsliv	

Abstract 

There are high rates of sick-leave among therapists and supervision is seen as an important 
support in both professional practice and during education. Despite this, there are few methods 
that focuses on therapists' experience of supervision. Some new methods with the aim to 
increase the intrapersonal and psychological capacity of therapists in work with clients are 
Deliberate Practice (DP), Feedback Informed Treatment (FIT) and Self-Compassion (SC). 
During 2018, these methods were used by two supervisors who supervised six student 
therapists during training. This study examines how the student therapists experienced the new 
way of working. To collect the data semi-structured interviews were conducted, to further be 
analyzed thematically based on an inductive approach. The result showed that an experience- 
and feedback-based approach was perceived as efficient, structured and goal-oriented. This 
created activity and participation, a strong group dynamic and a good alliance with the 
supervisors, which provided a good climate for learning and development. Some negative 
aspects of the work method were that it’s a time-consuming. Further, focusing on performance 
and feedback was perceived as an obstacle that could create stress, anxiety and a feeling that 
the evaluation was not fair. The result showed overall that the way of working was perceived 
as beneficial for student therapists in education therapy regarding the development of both 
therapeutic skills and intrapersonal capacity. A challenge is that supervision is mandatory, 
hierarchical and that it’s a graded task. In order to generate good conditions for the work 
method more available space is needed within program. The advantages of the method need to 
be highlighted and an open climate with focus on alliance between students and supervisors 
need to be maintained. It is also important to consider the students' ability to be self-
compassionate.  
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Handledning i utbildningsterapi – Studenters egna berättelser om att handledas utifrån 
Deliberate Practice, Feedback Informed Treatment och Self-compassion.  

Studier har visat att studentterapeuter i början av sin utveckling har mer fokus på 
tekniska kunskaper än på interpersonella färdigheter (Dennhag, 2012). Då studentterapeuters 
teoretiska och praktiska kunskaper i psykoterapi ofta är begränsade i början, och att de anses 
vara vana att prestera med goda resultat, (Pica, 1998) kan de i sin iver efter färdigheter inom 
psykoterapi bli alltför fokuserade på sig själva (Stoltenberg & McNeill, 2009). När det egna 
värdet baseras på prestation ökar sårbarheten för stressrelaterad ohälsa (Blom, 2012). Studier 
har visat att hög stress är ett vanligt problem redan under tiden som studentterapeut (AFA 
försäkring, 2014; Pakenham & Stafford-Brown, 2012) och när studentterapeuterna sedan ska 
ut i arbetslivet så tillhör de de yrken där ohälsotalen är som högst (AFA försäkring, 2014). Allt 
eftersom studenterna blir mer erfarna förflyttas deras huvudfokus från egen prestation till att 
fokusera mer på klienten (Stoltenberg & McNeill, 2009). Dennhag och Ybrandt (2013) menar 
att den tekniska kunskapen är det som ökar mest under utbildning. Som ett stöd i yrket och 
yrkesutbildningar så anses handledning spela en betydande roll (Bargmann, 2017; Selander & 
Selander, 2015; Orlinsky & Rønnestad, 2005). Tidigare studier har visat att studentterapeuter 
skattar handledning som viktigast för deras utveckling (Orlinsky & Rønnestad, 2005). Det är 
vanligt att studentterapeuter utvärderar både handledarens prestation och 
handledningsprocessen (Skjerve, Reichelt, Hostmark Nielsen, Grova, & Torgersen, 2013). 
Detta menar Bargmann (2017) bidrar till att handledaren kan använda sig själv som förebild 
och genom det skapa ett klimat där studentterapeuter känner sig trygga att ta upp svårigheter, 
utmaningar och misstag. Då studenterna är i beroendeställning till handledaren kan 
handledning även väcka rädsla och skam, vilket kan försvåra inlärning (Stoltenberg & McNeill, 
2009).  

Det är vanligt att man bedriver handledning i grupp då det anses vara tidseffektivt 
(Skjerve et al., 2013; Ögren och Sundin, 2009), innehållsrikt och ge en upplevelse av ett tryggt 
och intressant sammanhang (Skjerve et al., 2013). Enligt Jacobsen och Tanggaard (2009) så 
kan gruppen också upplevas distraherande, överväldigande och leda till rivalitet. Tidigare 
forskning har visat att både studentterapeuter och handledare önskar att de grupprocesser som 
sker i handledning ska påtalas öppet när det händer i stunden så att nya lärdomar kan erhållas 
(Ögren & Sundin, 2009). Det organisatoriska ramverket för handledning i psykoterapi (policys 
och krav från Universitetet) har stor betydelse för inlärningsprocessen (Ögren & Sundin, 2009; 
Matzke, 2011). Andra faktorer som påverkar professionell utveckling är gruppdynamik, 
handledarens karaktäristika, handledarens utbildningsstil samt studentterapeuters 
känslomässiga mognad (Matzke, 2011).  

Tidigare forskning om handledning för terapeuter har främst belyst utfallet för klienter 
(Wampold & Imel, 2015). Vikten av handledning för terapeuten själv är däremot tämligen 
outforskat (Hilsenroth & Diener, 2017; Rousmaniere, Goodyear, Wampold, Tracey & 
Lichtenberg, 2017). Studier har visat att handledning kan leda till positiva utfall som ökad 
tilltro till sin egen förmåga, minskad ångest, utökat spektrum av terapeutiska färdigheter, ökad 
öppenhet och minskad förvirring i den professionella rollen (Gibson, Grey & Hastings, 2009; 
Inman, Hutman, Pendse, Devdas, Luu, & Ellis, 2014; Lambert & Arnold, 1987; Ladany & 
Friedlander, 1995). Handledning har även uppvisat negativ påverkan som ökad ångest för den 
handledde, minskad öppenhet och till och med avhopp från utbildning (Ellis, 2001; Gray, 
Landany, Walker & Ancis, 2001; Ladany & Inman, 2012; Mehr, Landany & Caskie, 2010). 
Därtill visar tidigare studier att terapeuters utveckling inte med säkerhet medför ökade positiva 
utfall för klienter (Erekson, Janis, Bailey, Cattani & Pedersen, 2017) och att handledning endast 
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förklarar en liten del av klientutfallet (Rousmaniere, Swift, Babins-Wagner, Whipple & 
Berzins (2016).  

Flera olika teoretiska modeller som används i kliniskt arbete inom psykoterapi har sin 
grund i teorin Common Factors. Teorin framhåller faktorer som anses ha störst betydelse för 
utfall av terapi och handledning oavsett metod (Wainwright, 2010; Wampold & Imel, 2015; 
Crunk & Barden, 2017). Detta innebär att man funnit vissa gemensamma faktorer som visat 
sig vara betydelsefulla för att bli skickligare som terapeut. Dessa faktorer är systematisk 
målmedveten träning, mentala representationer och handledd övning (Ericsson & Pool, 2016). 
Med mentala representationer menas att utveckla mer effektiva mentala bilder av till exempel 
ord, objekt, idéer, och öka förmågan att automatiskt kunna urskilja, förstå och tolka mönster i 
komplexa situationer (Ericsson & Pool, 2016). Common Factors i handledning av 
studentterapeuter kan enligt Crunk och Barden (2017) delas in i; relationen mellan handledare 
och student, studentens förvärv av nya färdigheter, studentterapeutens självmedvetenhet och 
självreflektion samt studentterapeutens behov och framförande av feedback. 

För att förstå beteendeförändring hos studentterapeuter så har Aten, Strain och Gillespie 
(2008), använt Common Factors för att skapa den så kallade Transteoretiska modellen för 
handledning (Transtheoretical model of clinical supervision (TMCS)). Teorin har sin grund i 
Transtheoretical model av Prochaska och DiClemente (1982, 1984, 1986) som är en integrativ, 
biopsykosocial modell för att konceptualisera processen i avsiktlig beteendeförändring. Aten 
et al. (2008) menar liksom Watkins, Scaturo & Shahar (2013) att en tillitsfull och trygg 
handledningssituation är en förutsättning för att möjliggöra en god och hållbar miljö för 
inlärning. Inlärning inom psykoterapeutisk verksamhet innebär att kunna dela med sig av svåra 
och känslomässiga upplevelser. För att förstå om och hur studentterapeuter utvecklas beskriver 
TMCS studentterapeuters beteendeförändring i sex steg, Supervisee Stages of Change (SSC). 
Stegen är uppdelade i; förkontemplerade (precontemplation), den kontemplerade fasen 
(contemplation), förberedelse (preparation), handling (action), vidmakthållande (maintenance) 
och slutligen fasen där förändring blivit varaktig (termination). Förändringen sker enligt Aten 
et al. (2008) inte linjärt utan mer som Prochaska, Norcross och DiClemente (1994) beskrev det, 
som en uppåtgående spiral.  

Bakgrund 

För att utveckla och förbättra handledningen för psykologstudenter har ett nytt 
arbetssätt prövats vid Psykologprogrammet vid Umeå Universitet under år 2018. Detta 
arbetssätt utgick från tre metoder; Deliberate Practice (DP) som innebar strukturerad 
målmedveten träning med strävan att nå excellens, Feedback Informed Treatment (FIT) där 
självskattningsformulär användes för feedback på terapi och handledning samt Self-
Compassion (SC) som handlade om att öka medkänsla till sig själv och andra. Utifrån dessa 
metoder formades arbetssättet där handledarens roll var att verka som en förebild för 
studenterna genom att ha ett aktivt, öppet och tillåtande förhållningssätt till sig själv och till sin 
yrkesroll. De pedagogiska målen var; Att uppmuntra ett lärande förhållningssätt hos 
studenterna, Lära dem att lära sig själva med hjälp av att upprätta små mål just bortom deras 
nuvarande förmåga, målinriktad träning och kontinuerlig utvärdering. Utifrån den 
psykologiska institutionens Informationsguide för studenter och handledare1, så var också ett 
mål att aktivt introducera och följa upp studenternas emotionella utveckling (E. Rosén, 

                                                
1 Informationsguiden för studenter och handledare angående kurs 11 och 12 i klientarbete var ett kursdokument från Psykologiska 
Institutionen vid Umeå Universitet innehållande utgångspunkter för klientarbete avseende handledaren och studentterapeuten. Ny punkt för 
2018 var att handledaren har ett ansvar för att aktivt introducera och följa upp ett reflekterande arbete kring studentens emotionella 
utveckling som en del av terapeutskolningen (K.Vretsjö, personlig kommunikation, 23 maj 2019). 
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personlig kommunikation, 19 augusti 2018). Även detta var starkt förankrat i samtliga tre 
metoder men framför allt i SC. Arbetssättet introducerades i både Kognitiv beteendeterapi- 
(KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT), och två handledare har använt detta arbetssätt. För 
att ge en bild på innehållet i det nya arbetssättet så presenteras de tre modellerna kortfattat i 
nedanstående text. Då strukturen för arbetssättet kan vara av intresse för djupare förståelse så 
återfinns arbetssättets metod under bilaga 1. Bilagan beskriver även den praktiska 
användningen av DP, FIT och SC.  

Deliberate Practice 

Målmedveten och systematisk träning eller DP, syftar till att öka prestation och 
bemästra ett visst område, att nå excellens (Ericsson, 2006). Med teoretisk bas i Common 
Factors har metoden utvecklats av den svensk-amerikanske psykologiprofessorn K. Anders 
Ericsson (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). För att nå optimal inlärning menar 
Ericsson et al. (1993) och Rousmaniere (2019) att individen bör vara starkt motiverad att vilja 
förbättra sina färdigheter, träningen bör vara relevant för individen som ska tränas och 
handledning ska ske genom direkt återkoppling samt att träningen bör ske repetitivt och under 
en längre tid. Denna målmedvetna träning gör att färdigheterna ackumuleras över tid och på så 
sätt kan leda till excellens (Ericsson, et al., 1993; Rousmaniere, Goodyear, Miller & Wampold, 
2017; Bargmann, 2017). Handledning utifrån DP utförs vanligen genom att handledare och 
studenter tillsammans granskar inspelade terapier. Den återkopplande funktion som en 
handledare fyller i DP har som sekundärt syfte att över tid internaliseras, det vill säga att 
studenten lär sig evaluera sig själv (Bargmann, 2017). Även om DP har begränsad evidensgrad 
för skillnader i prestation på gruppnivå (Macnamara, Hambrick & Oswald, 2014; Macnamara, 
Moreau & Hambrick, 2016), har metoden ett högre förklaringsvärde för prestationsökning hos 
enskilda individer (Moreau, Macnamara & Hambrick, 2019). DP har utvärderats som ett 
verktyg för att påskynda individuell kompetensutveckling i utbildning av sjuksköterskor 
(Whyte & Cormier 2014; Bathish, Wilson & Potempa, 2018; Welch & Carter, 2018). Teorin 
har även prövats och utvecklats som arbetsmetod för annan undervisning och professionell 
utveckling, så som i psykoterapi och handledning (Chow, Miller, Seidel, Kane, Thornton, 
Andrews & Hilsenroth, 2015; Goldberg et al., 2016; Rousmaniere, 2017, 2019; Rousmaniere 
et al., 2017). Miller, Hubble och Chow (2018) menar att terapeuter med högre prestation ägnar 
mer tid på DP än lägre presterande.  

Feedback Informed Treatment - Självskattningsformulär 

FIT är en annan arbetsmetod utifrån Common Factors och denna används specifikt för 
kontinuerlig utvärdering av psykoterapi och handledning. Metoden utgör ett strukturerat sätt 
att med standardiserade formulär mäta processen i terapi och handledning (Prescott, 2017). 
Syftet med FIT är att bättre kunna följa allians och behandlingseffekt samt att behovsanpassa 
och systematiskt kvalitetssäkra samtal och behandlingsutfall (Miller, Hubble, Chow, Seidel & 
Hilsenroth, 2015; Miller, Hubble, Chow & Seidel (2015); Miller, Bargmann, Chow, Seidel & 
Maeschalck, 2016). Miller, Hubble och Chow (2018) menar att kontinuerlig feedback i 
terapisessioner utgör en signifikant skillnad i klientutfall. För självskattning av terapiutfall 
används instrumenten Session Rating Scale (SRS) (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, 
Brown, & Johnson, 2003) och Outcome Rating Scale (ORS) (Miller, Duncan, Brown, Sparks 
& Claud, 2003), och i handledning Leeds Alliance in Supervision Scale (LASS) (Wainwright, 
2010). Samtliga tre formulär är korta likertskalor som passar sig att använda i terapi- och 
handledningssessioner. FIT anses vara en metod som är mer specifik och målinriktad än 
traditionell handledning (Bargmann, 2017). Susanne Bargmann, Bob Bertolino och Scott 
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Miller är tre teoretiker som bidragit till att forma FIT som metod (Miller & Bertolino, 2014, 
Bargmann, 2017). Miller et al. (2016) menar att det är viktigt att ge tid att bedöma och reflektera 
över feedback eftersom det har betydelse för prestation och inlärning. Därtill menar Miller et 
al. (2016) att användande av DP kan förstärka inlärningseffekten i FIT. 

Self-Compassion  

Kristin Neffs (2003a, 2003b, 2009, 2018) teori om SC fokuserar på emotionell 
utveckling. Grunden för SC består av tre huvudkomponenter; a) Självmedkänsla (self- 
kindness) vs självfördömande (self-judgment): att vara vänlig och förstående gentemot sig själv 
i svåra situationer istället för självkritisk och dömande. b) Sinnesnärvaro (mindfulness) vs 
överidentifikation (overidentification): att vara medveten om och ha en acceptans för sina svåra 
tankar och känslor istället för att undvika, älta eller överidentifiera sig med dem. c) 
Medmänsklighet (common-humanity) vs isolering (isolation): att se sina egna upplevelser som 
en del av allmän mänsklighet istället för onormala och isolerade fenomen (Neff, 2009). Neff 
har utverkat två likertskalor för att mäta SC; Self-Compassion Scale (SCS) (Neff, 2003b) med 
26 frågor och Self- Compassion Scale - Short form (SCS-SF) med 12 frågor (Raes, Pommier, 
Neff & Van Gucht, 2011). I studier med studenter som urvalsgrupp har SC visat sig vara 
effektiv för att stärka strategier för att nå akademiska mål och för att bygga upp copingstrategier 
vid misslyckanden (Neff, Hsieh & Dejitterat, 2005, Babenko & Oswald, 2018; Long &  Neff, 
2018; Ying, 2009). Därtill har användandet av SC bland masterstudenter i social arbete visat 
minskning av depressiva symtom (Ying, 2009). SC har även visat goda utfall i handledning av 
terapeuter där syftet med att använda SC var att undvika hälsoproblem som utmattning 
(Patsiopoulos & Buchanan, (2011). I det nya arbetssättet på psykologprogrammet vid Umeå 
universitet har SC använts som förhållningssätt och till att mäta självmedkänsla. För att passa 
handledningssituationen så skapade en av handledarna en egen kort likertskala bestående av en 
fråga. Skalan mätte i vilken utsträckning studenten, vid mättillfället, kände 
självomhändertagande, självacceptans och självvärde (E. Rosén, personlig kommunikation, 19 
augusti 2018). 

Syftet med föreliggande studie är att utforska psykologstudenternas upplevelse och 
erfarenhet av DP, FIT och SC i handledningssituationen och att undersöka om arbetssättet har 
upplevts vara ett stöd. Följande frågeställningar har ställts; Har arbetssättet med DP, FIT och 
SC upplevts påverkat inlärning av terapeutiska kunskaper och färdigheter och i så fall hur? Har 
arbetssättet med DP, FIT och SC upplevts påverkat personlig utveckling och i så fall hur? 

Metod 

För att kunna svara på forskningsfrågorna valdes att genomföra en kvalitativ 
intervjustudie med induktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebar att ta utgångspunkt i det 
empiriska materialet, dra slutsatser och generalisera utifrån detta (Alvehus, 2013). Som 
vetenskapsteoretisk utgångspunkt för studien valdes en kritisk realistisk kunskapssyn. Detta 
förhållningssätt innebar ett antagande om att kunskap om verkligheten kan nås men att denna 
kunskap är påverkad av den sociala kontext som författarna och informanterna befinner sig i 
och att den dessutom är personligt villkorad (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I intervjuerna 
riktades fokus därför mot intervjupersonernas perspektiv och erfarenheter för att därigenom 
utveckla mening (Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta perspektiv sågs intervjupersonerna 
som meningsskapare, präglade av det sociala kontext som själva intervjusituationen utgjorde 
men även som en del av ett större socialt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014; Justesen & 
Mik-Meyer, 2011). Bakgrundsvariabler såsom utbildningsbakgrund och förförståelse hos 
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författarna har därtill tagits i beaktande då det kan påverka intervjukontexten, analysen och 
därmed resultatet av studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Deltagare 

Totalt tolv studenter från termin sju till termin tio hade provat arbetssättet under 2018. 
Urvalsgruppen för studien utgjordes av de sex studenter på Psykologprogrammet som under 
sitt sista år haft handledning utifrån DP, FIT och SC i sitt klientarbete. Av dessa hade tre 
studenter arbetat med KBT-inriktning och övriga tre med PDT-inriktning. Ingen i 
urvalsgruppen hade tidigare erfarenhet av arbetssättet. Informanterna valdes utifrån att de hade 
vissa specifika erfarenheter som var intressanta för frågeställningarna, det vill säga ett 
strategiskt urval (Alvehus, 2013). Urvalet var homogent i den bemärkelsen att det var samma 
karaktär av intervjupersoner (sistaårsstudenter under terapihandledning) vilket ansågs 
underlätta för jämförelser dem emellan (Alvehus, 2013).  Kön, ålder, etnicitet och 
utbildningsnivå har inte tagits i beaktning då dessa faktorer inte ansågs ha betydelse för 
förändringsprocessen vid inlärning och utveckling för studentterapeuter (Matzke, 2011).  

Instrument och material 

En semisturkurerad intervjumanual (bilaga 2) med fyra frågeområden med sju frågor 
togs fram inför intervjuerna. En semistrukturerad intervju valdes då den karaktäriseras av en 
intervju med huvudteman med fördefinierade frågor, där det gjordes utrymme för avvikelser 
och tillägg i intervjusituationen baserat på individuella förutsättningar i intervjun (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011). För att säkerställa att manualen och frågorna skapade ett bra flyt och 
samspel i intervjusituationen (Kvale, 1997) så genomfördes under oktober 2018 två 
testintervjuer. Materialet modifierats därefter marginellt. Frågeområden valdes utifrån syfte 
och frågeställningar och berörde studenternas tidigare erfarenhet av arbetssättet, arbetssättet 
praktiska användbarhet, dess upplevda påverkan för inlärning, samt studenternas nytta av 
arbetssättet i framtida yrkesliv. I intervjumanualen återfanns även en övergripande introduktion 
till intervjun samt de definierade inlärningsmålen med att tillämpa arbetssättet. 

Procedur 

Studien utgick ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017). Studenterna informerades och tillfrågades om att medverka i studien 
av metodansvarig handledare vid Psykologprogrammet. Studenterna accepterade att deras 
kontaktuppgifter förmedlades till uppsatsförfattarna. Inför intervjun hade informanterna fått 
information om syftet med intervjun och studien (bilaga 3) och samtyckt till deltagande. De 
fick även information om att de när som helst utan motivering kunde avbryta sitt deltagande 
och att resultatet kommer att anonymiseras. Konfidentialiteten upprätthölls genom att uppgifter 
om kön, ålder och geografiska angivelser utelämnades. Ljudfiler och transkriberade intervjuer 
sparades under uppsatsskrivandet på författarnas datorer och raderades därefter. Informanterna 
informerades även om att det insamlade materialet enbart skulle användas till denna studie och 
att de fick ta del av resultatet. 

Samtliga studenter kontaktades under början av december 2018 för att avtala tid för 
intervju. Varje intervju tog mellan 45-60 minuter. Fem av dem genomfördes i 
universitetsbibliotekets grupprum vid Umeå Universitet under december 2018 och januari 2019 
och en via telefon i januari 2019. Intervjuerna genomfördes av en av författarna tillsammans 
med en annan student vid Programmet Arbetsliv och Hälsa (ALOHA) och spelades in med 
mobil röstinspelning (Samsung Galaxy S8). När intervjuerna enligt manualen genomförts med 
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respektive student, ställdes följdfrågor av den som varit medlyssnade i intervjun. Även 
informanterna gavs utrymme till kompletteringar och förtydliganden. Den författare som inte 
deltog i intervjuerna tog senare del i materialet genom att transkribera intervjuerna. Empiristyrd 
tematisk analys användes vid strukturering, kodning och tolkning av materialet (Braun & 
Clarke, 2006). 

Den första fasen i analysen innebar att bekanta sig med materialet genom att 
transkribera de genomförda intervjuerna. Detta skedde manuellt i programmet Word så 
ordagrant som möjligt med läsbart talspråk och utan notering av pauser, emotioner eller uttryck 
då sådan information vid första genomlyssning bedömdes sakna relevans för studiens 
frågeställningar. Sammantaget uppgick det transkriberade materialet till 48 sidor text och 24 
879 ord. Därefter lästes samtligt material med syfte att hitta initiala tankar, idéer och grova 
mönster. Dessa noterades/antecknades som underlag till påföljande faser. Fas två innebar att 
generera initiala koder genom att på ett systematiskt sätt identifiera delar i texten som var 
relevanta utifrån forskningsfrågan. Kodningarna gjordes direkt i den transkriberade texten med 
en kommentar om vad koden handlade om. Dessa initiala koder var preliminära och 
förändrades under processen. De första två transkripten kodade uppsatsförfattarna tillsammans 
för att skapa en gemensam struktur och samsyn i förfarandet. Resterande fyra fördelades mellan 
författarna för kodning och därefter granskades totalen tillsammans. Koder som var 
närliggande och hade beröringspunkter grupperades i kodgrupper.  Koder som saknade 
relevans för syfte och problemställning uteslöts. Totalt sett resulterade denna fas i 10 
kodgrupper med 87 koder. 

Den tredje fasen syftade till att identifiera teman genom att gruppera samtliga koder i 
potentiella teman. För att inte förhastat bestämma en slutgiltig tematisering granskades 
materialet ur olika infallsvinklar. Detta för att hitta mönster hur olika koder var relaterade till 
varandra vad som var över- respektive underkategorier (Alvehus, 2013). Det utkristalliserades 
överordnade teman baserat på kombinationer av koder vilket blev tydligt genom att materialet 
färgkodades och visualiserades. Fas fyra gick ut på att utvärdera teman genom att kritisk 
granska och förfina de teman som skapats under tidigare fas. Detta innebar att teman såväl 
omformades som tillkom. Teman kontrollerades mot enskilda citat och samtliga transskript 
lästes noggrant ytterligare en gång. Detta för att säkerställa att identifierade teman och 
underteman var relevanta, att de hängde ihop internt och var avskilda från varandra externt. 
Definiera och namnge teman utgjorde den femte fasen. Under denna fas definierades och 
förfinades samtliga teman med syfte att ytterligare finna essensen och vilken aspekt av data de 
fångar. Detta skedde genom att granska varje temas koder och citat och organisera dem internt. 
Därefter reducerades materialet ytterligare. Urvalet av materialet var drivet av syfte och 
frågeställning samt utifrån att representationen av urvalet skulle vara god så att empirin skulle 
komma till uttryck på ett rättvisande sätt (Alvehus, 2013). Den slutgiltiga tematiseringen 
utgjordes av två huvudteman med fem underteman (se Tabell 1). 

Skriva rapport utgjorde den sjätte och sista fasen. Här sammanfattades teman och 
underteman i tabellform för att göra det visuellt överskådligt. Vidare sammanfattades resultatet 
i beskrivande text med tillhörande citat för att framhäva och förtydliga informanternas utsagor. 
Citaten representerade gruppens sammantagna upplevelse av arbetssättet. För att öka 
läsbarheten kopplades citaten inte till särskild informant. Vid citat har tecknet (...) används då 
utdrag gjorts från längre referat och ... för att markera tystnad. Markeringen [ ] i citat har 
använts när förklaringar lagts till. Resultatet tolkades därefter med utgångspunkt i relevant teori 
och relaterades till forskning om DP, FIT och SC inom psykoterapi (se Diskussion). 
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts och baseras på de 
beskrivningar informanterna delgett rörande erfarenheter och upplevelser av det nya 
arbetssättet för handledning i psykoterapi. Den tematiska analysen resulterade i två 
huvudteman, Inlärning och Utveckling. Samtliga teman presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1.	Förteckning över samtliga huvudteman och underteman 
Huvudtema Undertema 
Inlärning Struktur och målmedvetenhet 
 Förutsättningar 
 Erfarenhetsbaserat lärande 

 
Utveckling Terapeutfärdigheter 
 Personlig utveckling 

Inlärning   

Detta huvudtema handlar om hur studentterapeuterna upplevde att arbetssättet har 
påverkat deras inlärning avseende att bedriva psykoterapi. Huvudtemat ämnar dels att besvara 
hur studentterapeuterna beskrev hur arbetssättet hade påverkat deras inlärning, vilka faktorer 
som studenterna ansåg var viktiga för ändamålet samt hur studenterna beskrev upplevelsen av 
erfarenhetsbaserat lärande. 

Struktur och målmedvetenhet. I detta undertema sammanförs studenternas utsagor 
om hur strukturen och målmedvetenheten i DP och FIT upplevdes vara praktisk användbart för 
inlärning. Det framkom i samtliga berättelser att detta arbetssätt gav möjlighet att komma 
närmare det som ansågs vara önskvärda färdigheter som psykoterapeut. I berättelserna 
framkom att detta gjordes genom att lära av egna reaktioner vilket de menade bidrog till den 
egna utvecklingen och att man märkt tydliga framsteg under året man använt arbetssättet. I 
berättelserna framkom att en sak som skiljde från tidigare handledning var momentet att bryta 
ned varje sekvens till små delar, fokusera på detaljer och träna vidare. Rollspel var något som 
ofta användes i handledningarna och en av studenterna menade att rollspel inte passar alla. 
Någon framhöll att filmklippen som användes i handledningssituationer stundtals kändes 
lösryckta från sitt sammanhang och uppfattades olika beroende på förförståelse det vill säga i 
praktiken kunde det vara svårt att koppla en fråga till ett klipp, fånga det man ville och lyckas 
förmedla det till andra. Upplevelsen beskrevs som att det inte blev rättvist mot terapin. Samtliga 
beskrev att arbetssättet upplevdes vara ett effektivt sätt att använda tiden i handledningen. 
Några studenter uttryckte att det var prestationskrävande och i viss grad kändes otäckt då det 
innebar att målmedvetet träna det man ansåg sig undermålig i och att arbeta med det inför andra 
i grupp. 

Fördelarna har varit att jag har blivit mer medveten om vad jag gör och reflekterat mer kring hur jag gjort 
och hur jag kan göra istället och att vi gjort det i grupp. Det här sättet vi jobbar på har tvingat mig att 
pausa och tänka igenom vad är det egentligen jag har svårt för och vad vill jag jobba på just nu, så det 
tycker jag är en stor fördel. Även att handledningstillfällena blir väldigt fokuserade och att mer aktivt 
jobbar än att, ja det blir inte så mycket onödigt prat. Utan man tar verkligen vara på tiden tycker jag 

I början vill jag minnas att det kändes lite prestationsinriktat, att man fick lite prestationsångest av det. 
Att man var tvungen att fokusera på vad man var tvungen att utveckla och vad man hade för svagheter 
och träna på det i rollspel att man kände sig lite... just där och då i början kände jag mig lite sämre än när 
man inte fokuserar på de här utvecklingsområdena. 
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Att bryta ner den egna målformuleringen och dela upp den i specifika områden och att 
sedan träna på dessa områden, upplevdes av samtliga studenter som ett bra sätt att arbeta på. 
Arbetssättet ansågs även ge en struktur för att omsätta teori till praktik genom att konkret öva 
på reella situationer. Det ansågs särskilt användbart när studentterapeuten upplevde att det låst 
sig mellan klienten och dem själva. 

Nu fick vi äntligen prova på att träna på de här grejerna som egentligen är det absolut svåraste av allting, 
hur gör man den här magin som vi pratar om i teorin och träna på det. Att man kunde göra samma sak 
flera gånger och verkligen utmana sig själv i det och det tycker jag har varit jättegivande. 

Betydelsen av att inte bara ha varit aktiva och involverade i handledning av sina egna 
klienter utan också i kurskamraternas, lyftes fram som mycket givande. Några menade också 
att den målmedvetna träningen på de färdigheter som identifierats som deras egna 
utvecklingsområden, har givit dem en mer framträdande roll i sin handledning. De beskriver 
att de i handledningen har givits utrymme att träna på att formulera sig, reflekterat över eget 
beteende, agerande och interagerande med klienten och kontinuerligt utvecklat 
terapeutfärdigheterna utifrån målen. Studentens mål definierades i en taxonomi (vetenskaplig 
systematik) utifrån DP (Miller, Hubble & Chow (under utgivning)) vilket många studenter 
framhöll som ett hjälpsamt verktyg. Samtliga studenter beskrev att när målen var i fokus i 
handledningen upplevdes det som givande och innebar att de kände sig säkrare i sin roll som 
terapeut. Några framhöll att det kan finnas ett värde i att tydligare formulera målen knutna till 
exempelvis klient- eller personlig utveckling och att få ett tydligare stöd i formandet av dessa. 
Någon av studenterna beskrev också betydelsen av att handledaren betonade att inte endast 
studenter utan också yrkesverksamma tränar i psykoterapi. Det gjorde att prestationsångesten 
minskade. 

Man trodde ju att vi skulle vara mätta på rollspel efter att ha gått psykologprogrammet men det har 
verkligen varit otroligt givande. Framförallt när man har hamnat i situationer med klienter där man 
känner att man har låst sig, att man känner att det inte gick så bra, jag kommer inte vidare som jag ville, 
kan vi stanna upp och återspela så får jag säga något annat eller så får min kollega prova säga något annat 
och se om vi kommer vidare. Där tycker jag verkligen att det har varit väldigt, väldigt bra. 

Det jag har upplevt som att det är genomgående för många i klientarbetet är att man vill att det ska bli så 
bra som möjligt och att det är viktigt men att som vår handledare framhöll och pratade om att även 
yrkesverksamma håller på med den här metoden och att alla behöver utvecklas och bli bättre och att inte 
bara vi behöver hjälp utan att alla behöver utvecklas, tar bort lite av den här prestationsångesten. Så det 
tyckte jag var väldigt bra, en väldigt stor fördel. 

Förutsättningar. I detta undertema återfinns beskrivningar av olika förutsättningar för 
arbetssättet. I materialet framkom att tid för inläsning av teori samt tid för förberedelse inför 
terapi och handledning var förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig arbetssättet. Även 
introduktionen beskrev några av studenterna vara av vikt då den lägger grunden för metodiken 
och klimatet i handledningsgruppen men även i terapiarbetet. Någon framhöll också vikten av 
handledning för att som studentterapeut kunna motivera att vilja arbeta med den del i 
arbetssättet som är riktad till klienten. Samarbetet med klienten upplevdes vara en viktig faktor 
för hur arbetssättet kunde användas. Klientarbete med tillhörande handledning upplevdes 
generellt som mer tidskrävande än vad som var avsatt i tid och poäng i Psykologprogrammet. 

Det är något som vi har pratat om på psykologprogrammet annars också att klientarbetet tar mycket mer 
tid än vad som är avsatt i poäng. Det är ju typ bara 6 hp och man lägger ner otroligt, otroligt mycket mer 
tid än så. Så utan att ägna sig åt DP och det arbetssättet kan det vara rätt mycket att orka med klientarbetet 
bara ändå. Ibland har det känts som att, eftersom vi har jobbat på det här sättet, det krävts att man ska 
tänkt igenom mycket mer innan man kommer till handledningen och kanske ägnat extra tid på att titta på 
filmen en gång till. 
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Det jag tänker skulle var ett bra sätt att introducera är att tillsammans titta på filmklipp om DP och kunna 
prata om dom i de inledande handledningstillfällena. För vi har ju fått lite papper och någon artikel att 
läsa men något mer konkret i så här kan du jobba som studentterapeut på DP och få något exempel genom 
att titta på någon video tillsammans 

Flera studenter beskrev att en förutsättning för att arbetssättet skulle fungera var att 
känna sig trygg med sin grupp och med sin handledare. Att känna varandra sedan tidigare 
ansågs vara en fördel i arbetet med nya interventionstyper och övningar i handledningen. 
Denna grundläggande tillit sågs som speciellt viktig när arbetssättet var nytt och situationen 
upplevdes lite känslig. En annan aspekt som lyftes fram var betydelsen av att vara tillåtande 
mot sig själv och integrera förhållningssättet att ”Det här är inte mitt livsverk utan det är något 
jag kan öva på i att bli bättre”. Andra bärande delar som framkom i materialet var handledarens 
lyhördhet, inkännande och intresse. I studenternas beskrivningar framkom att handledarens 
intresse visade sig genom att de vid varje handledningstillfälle lyssnade in studenternas mående 
i början av sessionen och i slutet av sessionen, knöt tillbaka och frågade hur handledningen 
hade upplevts samt att handledarna visat intresse att förstå hur studenterna såg på sin egen 
utveckling. Detta var något som studenterna upplevde som en viktig förutsättning för 
arbetssättet. 

Jag tror att en varm handledare, eller en handledare som verkligen vill ens bästa också är en förutsättning 
för att det ska landa rätt för annars tror jag det är lätt att man känner sig ifrågasatt eller utpekad på något 
sätt. 

Erfarenhetsbaserat lärande. I detta undertema presenteras utsagor om 
erfarenhetsbaserat lärande. Att genom egen upplevelse få erfarenhet av att praktiskt tillämpa 
och applicera teorier i verkliga situationer, beskrevs av flera studenter både påskynda och 
gynna lärandet. Något som speciellt lyfts fram av studenterna var att arbetssättet möjliggjort 
att de kunnat öva på interventioner eller formuleringar som känts särskilt känsliga eller 
främmande. De framhöll att kopplingen mellan lärandet, specifika situationer och egna 
personliga mål har medfört en ökad medvetenhet om lärandeprocessen och den egna 
utvecklingen. Studenterna menade att arbetssättet som innehöll erfarenhetsbaserat lärande har 
givit ett tydligt fokus och därmed ökad effektivitet i träning och handledning. I berättelserna 
framkom att identifierade fokusområden satte ramen för handledningen och på så sätt blev en 
röd tråd till terapin vilket upplevdes ge en skärpa och fokus i handledningen vilket även 
påverkade lärandet positivt. 

Det bli mer praktiskt användbart genom att göra så här jämfört med en vanlig handledning där jag upplevt 
tidigare att man mer blivit tillsagd att så här kan du prova nästa gång, eller gör så här, man får som råd. 
Medan man här får prova själv och att det både ger mer kunskap och färdigheter. 

Det känns som att man har lärt sig mycket om sig själv på kort tid, och lärt sig mycket om den terapimetod 
man använder. Att det går fort att lära sig det när man rollspelar och kollar filmer så jag tänker att det går 
snabbare och att man förstår det inte bara teoretisk utan också praktiskt hur man faktiskt ska applicera 
det. 

Handledaren som förebild och instrument i handledningen, exempelvis genom att aktivt 
delta i rollspel och att själva göra skalan SC, lyfte vissa studenter som lärorikt. Även att 
handledaren med mycket rutin och erfarenhet visade på och reflekterade över att vissa 
situationer var svåra och att även de vill ha kontinuerlig träning menade studenterna hade varit 
hjälpsamt och lärorikt. Att lära i grupp genom att aktivt engagera sig i såväl sin egen som andras 
klientarbete, utvärdera och våga ge feedback till varandra var något som framkom som positiva 
inslag i samtliga berättelser. Samtliga studenter beskrev också att kontinuerligt få reflektera 
över det egna lärandet var en viktig faktor i kunskapsutvecklingen. Någon menade även att det 
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är av betydelse att student och handledare har en gemensam bild och medvetenhet kring 
utvecklingen. 

Jag tror att det är en bra metod för kunskapsutveckling och reflektera kring sitt eget lärande. För det är 
en sak också att handledaren ska förstå vad jag förstår av min process. Och där tror jag att det kan vara 
ganska bra, både att jag blir medveten själv om vad jag behöver jobba med men också att handledaren 
blir mer medveten om hur jag ser på min egen utveckling. 

Utveckling 

I detta huvudtema har vi samlat de utsagor som beskriver hur studentterapeuterna 
upplevt att DP, FIT och SC i handledning påverkat deras utveckling i att bedriva psykoterapi. 
Huvudtemat ämnar besvara hur studentterapeuterna beskriver hur DP, FIT och SC har påverkat 
deras utveckling i terapeutiska färdigheter och hur studenterna beskriver arbetssättets betydelse 
för deras personliga utveckling. 

Utveckling av terapeutfärdigheter. Detta undertema innehåller samlade utsagor 
rörande utveckling av terapeutfärdigheter. Några av studenterna uppgav att skalan LASS var 
speciellt användbar om det finns tendenser till problem i gruppen. Den upplevdes att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp och utvärdera det som hände gällande alliansen mellan handledaren och 
studentterapeuten. Studenterna menade att detta innebar att man då kunde se problemet och 
arbeta på ett annat sätt. De menade att formuläret bidrog till ett gott samtalsklimat där det 
kändes naturligt att ge konstruktiv kritik och positiv feedback, även till handledaren. Några 
beskrev att då gruppen fungerade väl, så upplevdes inte LASS bidra till annat än ett tecken på 
att allt var bra. Samtliga studenter var kritiska till självskattningsformulär för bedömning av 
samtal. De menade att det är svårt att skatta inför handledaren som också är examinator och att 
det kan uppstå en rollkonflikt. Samtidigt så finner studenterna instrumenten givande både som 
underlag för diskussioner i handledning och som utvärderingsinstrument. Några upplevde även 
instrumenten givande då användandet av dessa visade på handledarens intresse att vilja förstå 
och lära ut samt att formulären gav tillfälle att stanna upp och reflektera kring hur nöjda de var 
med arbetet som gjorts. 

Och skattningarna på handledningen, dom kanske jag egentligen tycker ännu bättre om. Att skatta LASS, 
tycker jag att bara för mig själv blev ett naturligt tillfälle att stanna upp och tänka, är jag nöjd med det vi 
har gjort och har vi jobbat som vi har sagt och så. Så det har varit jättebra. Jag tycker också att vi har 
varit noggranna med att faktiskt ta tid, inte bara att fylla i den utan att också prata om... få se hur har vi 
skattat idag... ok du har skattat lite lägre på det här, vad kände du att det berodde på? Då har vi 
kontinuerligt kunnat checka av hur jobbar vi och är vi nöjda. Jag är själv jätte, jättenöjd det här årets 
handledning. 

I materialet framkom att studenterna tyckte att formulären SRS och ORS var givande 
som diskussionsunderlag och utvärdering av sessioner, både i klientarbetet och i 
handledningssituationen. Någon framhöll att formulären bidrog till tydlig struktur i att följa 
klientens mående och den terapeutiska alliansen. I studenternas berättelser framkom att de 
ifyllda formulären användes som underlag för handledningens innehåll. Strukturen i 
handledningen var således beroende av hur det gick att använda formulären. Några studenter 
upplevde att tiden för att fylla i formulären ibland kändes för kort för att strukturen i terapi och 
handledning inte skulle störas. En annan aspekt som studenterna lyfte fram var att när 
erfarenheten att använda formulär var begränsad så blev det svårt att naturligt applicera 
formulären i terapisamtal och de kunde kännas isolerade från helheten. Detta kunde skapa en 
känsla att inte få till strukturen så arbetet kunde bli värdefullt. Några studenter beskrev att i de 
fall som klienten inte samarbetade och var motiverad eller hade svårt att svara på frågorna i 
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självskattningsformulären så var formulären i sig svåra att använda på det tänkta sättet. Detta 
menade studenterna drog ned den egna motivationen att använda formulär. Någon beskrev att 
det var svårt att veta hur man skulle bedöma hur något som uppfattades som bra skulle kunna 
vara bättre eller i bästa fall optimalt och att det innebar att samtalen ibland inte kom vidare. 

Det blir nästan som en princip hos klienten att inte skatta högre eller lägre, hade personen fått ha en linjal 
för att sätta ut skattningarna hade denna gjort det. Och då kände jag att jag tappade motivationen lite att 
använda dem i och med att klienten inte såg så mycket värde i det. 

Jag har pratat med klienten ganska mycket om det, att det kräver att man kan föreställa sig hur det skulle 
vara istället. Om vi tar terapin, SRS:en, jag vet ju inte hur skulle den perfekta terapin ha varit för att det 
ska vara en 10:a, det är som hen säger jag vet inte hur det ska vara jag, inte vad jag ska jämföra med. 

När alliansen var god mellan klient och studentterapeut och studentterapeuten var mer 
van att bedriva terapi så upplevdes formulären som givande instrument vilket strukturerade 
terapisessionerna. Formulären upplevdes även verka som ett positivt diskussionsunderlag i 
såväl terapi som handledning.  Någon lyfter risken att det kan bli en situation av undvikande 
att skatta lägre då en sådan skattning kräver en motivering och utveckling av varför. 

Jag tycker verkligen att det var bra, framför allt tycker jag att ORS:en var bra, speciellt till en början, en 
bra utgångspunkt för varje samtal, det blev väldigt naturligt att börja där och att se vart är klienten i dag, 
vad kommer den med är det något speciellt... ett väldigt bra sätt att fånga upp det. Samma sak med 
SRS:en det blev ett naturligt sätt att kolla av hur klienten har upplevt samtalet. Vilket, tidigare och 
egentligen fortfarande, är en ganska läskigt grej att i slutet av varje samtal kolla upp... är det något du är 
missnöjd med? Det kan vara lite läskigt men SRS:en tycker jag gjorde det lättare, att det blev mycket 
mer naturligt. 

ORS, den tycker jag har varit jättebra för den har underlättat för en tydligare kommunikation och 
öppenhet det har varit mer genomskinligt vad som händer emellan oss [terapeut och klient] och det har 
varit enklare att prata om det är något som varit lite sämre. 

Formulärens pålitlighet var något som av samtliga studenter lyfte fram som en negativ 
aspekt då de ger subjektiva mått. Höga skattningar menade studenterna kunde betyda att 
klienten inte upplevde sig kunna vara helt ärlig samtidigt som skattningen också kunde vara 
sann. Låga skattningar kunde anses betyda att alliansen var stark och skattningen rimlig. 
Materialet visade att osäkerheten kring självskattningarna som utvärderingsinstrument gjorde 
att studenterna framhöll att ORS och SRS främst var ett underlag för samtal och för att mäta 
utveckling. 

Jag tycker själv att det är svårt att fylla i såna där skattningar, jag ska ha något tydligt som jag är missnöjd 
med för att sätta ett lägre. Det blir det här med social önskvärdhet inför handledaren och för klienten 
inför mig lite grann också så. Jag har funderat litegrann på det. Det kan nog vara olika också, med vissa 
klienter kan det nog vara en framgång när de skattar lägre för då märker man att nu har vi nog en allians 
som håller för att våga vara ärlig i skattningen så att säga. Men man kan nog inte använda det så objektivt, 
mer som ett underlag för samtal kanske och utveckling. 

I materialet framkom att arbetssättet innehållande DP och FIT, skapat nyfikenhet och 
intresse för att utvecklas och för att utvärdera den egna förmågan. Studenterna menade att om 
organisatoriska hinder som tid, sekretess och inspelningsmöjligheter kan överkommas i 
framtiden var arbetssättet som något de gärna ville fortsätta att använda i sin yrkesroll. Några 
nämnde att de kan se fördelarna med att medvetet reflektera, och använda inspelade terapier 
för den egna utvecklingen i sitt yrke. Några menade att framtida användning av formulären 
SRS och ORS kommer att vara avhängigt klienten, men om det passar för klienten de möter så 
ses de som användbara verktyg i att skapa struktur och tydlighet. 
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Jag vet inte om det är praktiskt möjligt men på något sätt spela in samtalen, egentligen alla samtal vore 
ju jättebra för att kunna gå tillbaka och lyssna och höra hur jag uttrycker mig och hur det landar hos 
klienten och att gå igenom och lyssna igen men jag vet varken hur tidsramarna ser ut för det och 
sekretessen men det är något jag skulle vilja fortsätta arbeta utifrån mer medvetet reflektera, gå tillbaka 
och lyssna och sådär. 

(…) trots att min klient var kritisk till SRS och ORS så är det något som jag skulle vilja införa i varje 
samtal framöver för jag har själv tyckt att det gett mig en tydlig struktur i att följa klientens mående och 
hur alliansen eller samarbetet, relationen är. 

Personlig utveckling. Detta undertema innehåller samlade utsagor rörande personlig 
utveckling. Samtliga studenter menade att den personliga utvecklingen upplevts vara synlig, 
snabb och väl förankrad i de personliga målen. Några lyfte fram att arbetssättet bidragit till att 
man kunnat skilja på sak och person, att det har avdramatiserat arbetet med terapi och 
möjliggjort att våga vara mer öppen med de sidor som man själv ville utveckla. 

Nu kan jag ändå förstå mer var jag började, hur jag jobbade mot mina mål och hur jag nådde dom. Så jag 
tror att det har påverkat mitt lärande väldigt mycket och jag har kontinuerligt reflekterat över vad jag har 
gjort, vad jag behöver hjälp i att träna på, vad jag behöver utveckla. 

På något sätt blir det att min blir mer öppen med sina svagheter, eller inte svagheter men sidor som ännu 
inte är så utvecklade, beteenden och terapeutfärdigheter som man ännu inte har utvecklat som man 
önskar. Så jag tycker att det har blivit mycket lättare att prata om just dom sakerna för det blir inte så 
personligt, man kan göra det genom den här metoden. Och ta upp svåra saker genom metoden och öva 
på det till exempel. genom rollspel eller annat. Tidigare kändes det mycket mer att det var jag som person 
och inte jag som terapeut liksom, tycker jag. 

Den personliga utvecklingen beskrevs av studenterna som en känsla av ökad tillit till 
sig själv, ett ökat självförtroende och en medvetenhet om att lärande och utveckling är en 
kontinuerligt pågående process. Processen beskrevs som att de kan se att de kan träna upp sin 
kapacitet som terapeut och att målen är möjliga att nå även om de är 5-10 år bort. Studenterna 
beskrev att den bärande faktorn i processen innebär avdramatisering av den professionella 
rollen.  Genom insikten att färdigheter inom terapi är något som går att öva upp menar några 
studenter att det är enklare att få bilden av sig själv som person och sig själv som psykoterapeut, 
att gå ihop. Några av studenterna beskrev att självskattningsformulären ORS och SRS kunde 
påverka studentterapeutens psykiska mående, både i positiv och negativ riktning. De beskrev 
att ibland fanns en önskan att få höga skattningar av klienten och att detta skapade en oro att 
de inte skulle få det. Hög skattning menade de skapade trygghet och en känsla av lättnad att 
vara på rätt väg medan en låg skattning kunde kännas tung att ta emot. 

Det här om ORS och SRS skattningarna, särskilt under första tiden vi använde det kände i alla fall jag 
mig väldigt beroende, eller man ville att klienten skulle skatta högt på allting och att allt skulle vara så 
bra. Ibland så gjorde den ju inte det och då kändes det jättetråkigt och som att man själv var dålig. Det 
kunde påverka ens egen upplevelse av terapin, antingen väldigt positivt eller väldigt negativt beroende 
på vad klienten skattade just den dagen. 

Majoriteten av studenterna menade att den information som framkom i SC-skalan i 
handledningen, haft en särskilt stor betydelse för den personliga utvecklingen. Enligt 
beskrivningarna så beskrevs skalan som “en frisk fläkt” som flyttade fokus från att praktiskt 
öva på teoretisk kunskap till att bli medveten om vad som pågick inom sig själv. SC menade 
de, balanserade utmaningen i att ta emot klienternas skattningar och att använda skattningarna 
och de inspelade terapierna i handledning i grupp, samt för att stämma av deras egna 
emotionella tillstånd. Begreppet självmedkänsla och skalan SC upplevdes initialt något svår att 
begripa sig på men över tid har användandet av skalan bidragit till ett mer tillåtande 
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förhållningssätt till terapiarbetet och därigenom skapat trygghet. I materialet framkommer 
också att skalan upplevts givande som diskussionsunderlag i handledningen. 

Och SC skalan har vi pratat jättemycket om och det tror jag att allt i vår grupp känt varit jättevärdefull. 
Det tror jag lite har att göra med delen av att lyssna, och känna av vad är det som händer i mig. Jag känner 
väl att jag, som säkert många andra psykologstudenter är van att vara högpresterande, ställer höga krav, 
vill vara duktig och i det tycker jag att träna på att ta hand om mig själv och känna av, det där har varit 
jätteviktigt. 

Det egna personcentrerade förhållningssättet och målmedvetenheten i arbetssättet 
framkom också i några studenters berättelser i och med att de beskrev parallella processer som 
skedde i terapiarbetet. En ögonöppnare var insikten att i början så var skattningen av 
självmedkänsla mycket låg och det innebar ett uppvaknande att det inte var positivt. Materialet 
visade att skattningarna ofta blev högre efter en tids övning. 

Det har gett otrolig effekt för den startar verkligen en parallell process som har påverkat mig något enormt 
för ett utav de mål jag hade i mitt klientarbete var att det skulle vara ett delat ansvar mellan mig och 
klienten, att jag inte kan ta på mig hela ansvaret och SC har hjälpt mig otroligt mycket med det här. Den 
hjälper en efter samtalet att bara stanna upp och fundera men vänta, varför tycker jag att det här känns så 
jobbigt, hur förhåller jag mig just nu mot mig själv, är det verkligen rätt sak att tänka och ta ett steg 
tillbaka och fundera lite på det. Jag tror faktiskt att det är en av det viktigaste sakerna jag kommer att ta 
med mig från det här arbetet. 

I materialet framkom att SC är den del i arbetssättet som studenter lyft fram som mest 
betydande för den egna utvecklingen, både i yrkesliv och privatliv. Studenter framhöll att 
skalan hjälpt dem att öka sin självmedkännande förmåga som i sin tur har lett till inre trygghet 
och en känsla av tillit. Någon beskrev att självkritiken minskat och istället bytts ut till att ge sig 
själv beröm. Flera av studenterna uppgav att de ser skalan SC som användbar i framtida 
yrkesliv. Någon menar att skalan vore intressant att ta in i klientarbete. 

Den [SC] har gett väldigt mycket under året och [jag har] utvecklats mycket och den har också kommit 
att spela en stor roll i andra områden i livet tycker jag. Det har blivit mer, en förmåga, eller en inre 
trygghet och tillit som även funnits med utanför terapierna som har varit jättebra. Det önskar jag skulle 
ha funnits med direkt från start i alla studentterapier. SC-skalan skulle jag verkligen vilja fortsätta 
använda och påminna mig om för jag tycker att det gör jättestor skillnad. 

I majoriteten av berättelserna framkom att arbetssättet för handledningen upplevdes 
unikt och givande både för inlärning och för utveckling. 

Jag är supernöjd med handledningen och hur vi har jobbat och jag tycker att det skulle vara jättebra om 
fler, att skulle bli en del av handledningen. Det har givit jättemycket rent när det kommer till tekniker 
som man kan använda under terapitimmen men lika mycket eller mer har det varit utvecklande för 
tryggheten i mig själv. Det är ok att jag inte kan allt, det är ok att det blir fel, jag kan träna på det, jag kan 
träna på det igen sen så blir jag lite bättre. 

Diskussion 

Denna studie ämnade undersöka sex psykologstudenters upplevelse och erfarenhet av 
DP, FIT och SC i handledning och om arbetssättet uppfattades vara ett stöd. Frågeställningarna 
fokuserade på om huruvida DP, FIT och SC har visat upplevd påverkan på inlärning av 
terapeutiska kunskaper och färdigheter samt på arbetssättets upplevda påverkan på personlig 
utveckling.  

Sammantaget så visade resultatet att arbetssättet uppfattades som gynnsamt av 
studentterapeuter i utbildningsterapi gällande utveckling både terapeutiska färdigheter och 
intrapersonell kapacitet. Av resultatet framgår att det upplevelse- och feedbackbaserade 
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lärandet uppfattades som effektivt, strukturerat och målinriktat. Studenterna berättade att 
arbetssättet skapade aktivitet och delaktighet, en stark gruppdynamik samt god allians med 
handledarna vilket uppfattades vara gynnsamt för inlärning och utveckling. Några negativa 
aspekter på arbetssättet framkom också. Det är ett tidskrävande arbetssätt, fokusering på 
prestation och feedback upplevdes som ett hinder som kunde skapa stress, ångest och en känsla 
av att utvärderingen inte var rättvis. Slutligen framkom att SC uppfattades bidra till ett mer 
tillåtande förhållningssätt både till sig själv som till terapiarbetet och tycks ha haft särskilt stor 
betydelse för den personliga utvecklingen.  

Resultatet analyserades utifrån tidigare forskning och modellen TMCS av Aten et al. 
(2008). Detta skapade en struktur i analysen av resultatet och förståelse för de olika 
studenternas behov och progression i respektive utvecklingsprocesser. I diskussionen kommer 
DP, FIT och SC att presenteras som arbetssättet och ibland särskilja dem utifrån deras specifika 
innehåll.  

Inlärning 

Under detta huvudtema samlades studentterapeuternas utsagor om hur de upplevt att 
DP, FIT och SC har påverkat deras inlärning avseende förmågan att bedriva psykoterapi. I 
undertemat Struktur och Målmedvetenhet berättade studentterapeuterna att en strukturerad och 
målmedveten träning möjliggjort att komma närmare vad som ansågs som önskvärda 
terapeutegenskaper. Den stora skillnaden mellan tidigare handledning och handledning utifrån 
DP, FIT och SC var att bryta ner komplexa moment och sekvenser i mer hanterbara delar, öva 
på dessa och därigenom uppnå ny kunskap. Detta arbetssätt överensstämmer med de 
komponenter som Ericsson & Pool (2016) lyfter fram som betydelsefulla för att utveckla 
terapeutfärdigheter såsom individanpassad träning, motivation till utveckling och mental 
ansträngning. Att målmedvetet träna på sånt som ligger just utanför nuvarande förmåga anses 
av studenterna vara gynnsamt. Detta går i linje med fynd i tidigare studier som visat att det i 
handledningssituationer finns en dialektik mellan trygghet och utmaning (Veilleux, Sandeen & 
Levesky, 2013) som bör finnas för att en terapeutisk utveckling ska kunna ske. Ericsson & Pool 
(2016) påtalar också vikten av direkt återkoppling på resultatet av sin ansträngning och att 
träningen bör ske repetitivt för att nå en högre grad av skicklighet.  Det kan även tolkas utifrån 
Bargmann (2017) som påvisar att ju högre komplexitet i färdigheter som övas desto viktigare 
blir återkopplingen. Miller et al. (2016) menar att användande av DP kan förstärka 
inlärningseffekten i FIT. Baserat på detta blir tolkningen av resultatet att den medvetna 
träningen har varit hjälpsamt för studentterapeuterna ur inlärningssynpunkt. De personliga 
målen har skapat en hanterbarhet och överblick av start och slut som gjort att studenterna 
enklare kunnat ta sig an komplexa situationer och fokuserat kunnat utveckla sina färdigheter. 
Taylor och Neimeyer (2015) menar att konceptet för professionell kompetens är ett livslångt 
lärande och kontinuerlig professionell utveckling vilket även framträder i resultatet som en 
stödjande insikt. 

Prestationsinriktningen i träningen och blottläggandet av utvecklingsområden inför 
gruppen upplevdes stundtals påfrestande. Detta kan förstås utifrån att studentterapeuter är 
prestationsinriktade och högpresterande studenter (Pica, 1998). Handledningssituationens 
bedömningsmoment och synliggörande av svagheter kan därför leda till oro över att inte leva 
upp till sina egna eller handledarens förväntningar (Stoltenberg & McNeill, 2009). Även Blom 
(2012) pekar på att strävan efter hög prestation kan skapa ett självkritiskt och kontrollfokuserat 
beteendemönster vilket kan leda till stressrelaterad ohälsa. Studier har påvisat att målmedveten 
träning kan vara sämre för de som redan presterar på hög nivå (Crouzevialle, Smeding & 
Butera, 2015). Detta då strävan efter att fortsatt prestera på högsta nivå tar överhand och fokus 
på själva uppgiften reduceras. Sett ur det perspektivet kan utväxlingen av den medvetna 
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träningen antas få större effekt för de i gruppen som presterar lägre medan det får motsatt effekt 
för de högre presterande. SC har i tidigare studier visat sig vara effektiv för att stärka upp 
strategier för att nå akademiska mål och för att bygga upp copingstrategier vid misslyckanden 
(Neff, Hsieh & Debiterat, 2005, Babenko & Oswald, 2018; Long & Neff, 2018; Ying, 2009). 
Detta är något som också visades tydligt i denna studies resultat vilket talar för att den 
målmedvetna träningen bör kompletteras med träning i SC för att stärka den interpersonella 
kapaciteten och göra individen bättre mottaglig för träning/utveckling.  

I undertemat Förutsättningar beskrev studenterna att en mer gedigen introduktion av 
arbetssättet i kombination med tid för inläsning skulle ha en positiv effekt för lärandet, klimatet 
i handledningsgruppen och terapisituationen. Detta framhålls även av Ögren & Sundin (2009) 
och Matzke (2011) som skriver att det organisatoriska ramverket för handledning av 
psykoterapi har stor betydelse för inlärningsprocessen. Arbetssättet beskrivs vidare vara ett 
tidskrävande arbetssätt som bygger på ett ökat engagemang från såväl handledare som student. 
Tidigare studier har visat att grupphandledning anses vara mer tidseffektivt, perspektiv- och 
innehållsrikt med synliggörande av bland annat behandlingsförfarande och klientproblematik 
från flera individer (Skjerve et al., 2013). Jacobsen och Tanggaard, (2009) menar att 
grupphandledning har stora fördelar men att det kan upplevas vara överväldigande med sina 
reflektioner och utlägg. Grupphandledning kräver därmed en särskild uppmärksamhet i första 
hand från handledaren, men även från studentterapeuterna (Jacobsen & Tanggaard 2009).  

Trygghet i gruppen och i handledningssituationen samt handledarens roll framstår som 
viktiga faktorer i studenternas berättelser. Tidigare forskning har visat att en empatisk och 
stödjande handledare som visar på acceptans och förståelse för studentterapeuten, skapar en 
upplevelse av en trygg handledningssituation (Aten, et al., 2008; Ögren & Sundin, 2009, 
Wampold & Imel, 2015; Watkins, et al., 2013). Trygghet är en bärande komponent för att 
möjliggöra inlärning men också för att studenterna ska känna tillit i att kunna dela med sig av 
svåra och känslomässiga upplevelser i handledningssituationen. (Skjerve et al., 2013; 
Bargmann, 2017; Watkins, et al., 2013). Av resultatet framkom att studenterna kände sig trygga 
med sin grupp redan från start då de kände varandra väl och hade erfarenhet av att handledas 
tillsammans. Det kan ha varit en fördel för implementeringen av det nya arbetssättet. När 
studentterapeuten är trygg kan fokus riktas mer mot att öva på enskilda tekniker och reflektera 
över affekter och emotioner (Dennhag, 2012; Stoltenberg & McNeill, 2009) vilket också 
framkom i denna studie. Rønnestad & Skovholt (2013) menar att handledningsrelation, allians 
och studentens lärandeprocess bör diskuteras kontinuerligt så att eventuella brister kan 
korrigeras och styrkor kan synliggöras. Dessa aspekter lyfts tydligt fram i denna studies 
resultat. 

Det studenterna beskrev i undertemat Erfarenhetsbaserat lärande handlade om att 
lärandet gynnades och påskyndades av studenternas egen upplevelse och erfarenhet att 
praktiskt tillämpa och applicera teorier i verkliga situationer. Det upplevdes även ge en ökad 
medvetenhet om lärandeprocessen och den egna utvecklingen.  Detta ligger i linje med 
Babenko & Oswalds (2018) studie som visar på att inlärningsmiljöer som utformats för att öka 
studenternas medvetenhet om värdet av att lära sig av erfarenhet och genom misstag främjar 
kompetens- och färdighetsutvecklingen. Även Safran & Muran (2001) framhåller att 
upplevelsebaserat lärande genom konkret upplevelse och praktiskt utförande i kombination 
med ett aktivt reflekterande ger det mest effektiva lärandet. Att arbeta med ett tydligt fokus 
utifrån de uppsatta målen upplevdes ge en effektivitet i handledning och träning samt en röd 
tråd till terapin.  Även handledarens betydelse som förebild och dennes aktiva deltagande i 
interventioner under handledningen upplevdes som värdefullt och lärorikt. Rousmaniere, et al. 
(2017) understryker handledarens roll som professionell förebild och vikten av tydligt 
engagemang och närvaro i handledningssituationen kopplat till gemensamma mål. Både 
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Bandura (1977) och Bargmann (2017) pekar på handledarens roll att verka som en förebild 
genom att ha ett aktivt, öppet och tillåtande förhållningssätt till sig själv och till sin yrkesroll. 
Vidare har det visat sig hjälpsamt att handledaren visar hur formulären används i praktiken 
genom exempelvis rollspel (Bargmann, 2017). Det är också något som studentterapeuterna i 
studien efterfrågar i större utsträckning. Av resultatet framkom att det erfarenhetsbaserade 
lärandet har varit en viktig komponent i inlärningen. Det skulle kunna få ta större plats under 
utbildningen. Även om lärandet och utvecklingen som framträder i berättelserna kan bero på 
handledning och träning så finns flera vägar att nå framgång. I resultatet synliggörs att 
studenterna beskriver olika utvecklingsnivåer för olika situationer. Någon beskriver att lärandet 
främst har skett genom att använda självskattningsformulären i terapi, andra i 
handledningssituationen, några beskriver att arbeta med rollspel har haft störst betydelse medan 
vissa menar att lärandet utvecklats mest genom att sätta och sträva efter mål. Upplevelsen av 
lärande och utveckling kan på så sätt ses som individuell och troligtvis olika för olika studenter 
i träning. Detta är i linje med TMCS som lyfter fram betydelsen av mognadsnivån hos 
studenterna samt den spiralformade utvecklingsprocessen (Aten, et al. 2008; Matzke, 2011).   

Utveckling 

I detta huvudtema samlades de utsagor som beskrev hur arbetssättet påverkat 
studenternas utveckling i terapeutiska färdigheter samt deras egna personliga utveckling. I 
undertemat Terapeutfärdigheter beskriver studenter att självskattningskalan LASS upplevts 
vara mycket praktiskt användbar då skalan under pågående session fångade upp och 
utvärderade arbetsalliansen mellan studenterna och handledaren. Detta menade studenterna 
gjorde det möjligt för dem att direkt, trots denna känsliga situation, få syn på eventuella 
problem och finna åtgärder och beteendeförändringar som upplevdes relevanta. Denna 
beskrivning kan utifrån Ericsson och Pool (2016) beskrivas som utvecklandet av mentala 
representationer. En slutsats kan vara att studenterna har ökat sin förmåga att automatiskt kunna 
urskilja, förstå och tolka mönster i den komplexa situation som en utvärdering av 
handledningsalliansen utgör. Utifrån Crunk och Barden (2017) resonemang kring Common 
Factors så kan handledningsrelationen med LASS som verktyg ha påverkat 
studentterapeuternas förmåga till förvärvande av ny kunskap och nya färdigheter. Detta kan i 
sin tur ha ökat studentterapeutens förmåga till självreflektion vilket kan antas ge en högre 
självmedvetenhet. 

Feedback är en väsentlig del i utbildningen för studentterapeuter. Prescott, Maeschalck 
och Miller (2017) menar att genom att erhålla feedback från klienter eller studentterapeuter 
med hjälp av självskattningsformulären så kan en ökad individanpassning nås vilket de menar 
ger bäst resultat. Resultatet i denna studie visade som också Bargmann (2017) hävdar, att 
feedback som arbetsverktyg inte är helt okomplicerat utan det kräver en “error-centrerad” 
atmosfär där error (fel, misstag, villfarelser) ses som möjlighet till lärande. Det krävs också en 
icke-dömande attityd i gruppen. Handledningssituationen är hierarkisk och studenterna lyfter 
fram svårigheten att ge feedback genom att skatta handledningen inför sin handledare som 
också är examinator. Denna beroendesituation menar Stoltenberg och McNeil (2009) kan leda 
till att studenter delar med sig mer än de är bekväma med och ge en oro över hur det kommer 
att bedömas. I resultatet framkom också en önskan att inte dela med sig av sådant som som 
egentligen skulle vara  relevant att dela med sig. Utifrån TMCS och i beskrivningen av 
studenters förändring i SSC går detta beteendemönster att förstå genom att studenten befinner 
sig på första steget kallat precontemplation stage. Aten et al. (2008) menar att viljan att undvika 
att redovisa känsliga skattningar kan överbryggas med att handledaren skapar ett tillåtande 
klimat där problematiken och alternativ till lösning lyfts fram.  
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Motståndet att redovisa resultat från skattningar kommer även fram i formulären ORS 
och SRS som klienterna i utbildningsterapin skattat. Studenterna menar att formulären är svåra 
att använda som utvärderingsverktyg då svaren är svåra att tolka. En hög skattning kan till 
exempel betyda antingen ett gott utfall av terapin eller en svag allians där klienten inte svarat 
ärligt. Däremot anser studenterna att formulären ger bra struktur och bra diskussionsunderlag i 
både utbildningsterapier och i handledning. Studenterna tycks mellan raderna uttrycka något 
som Prescot (2017) menar allt för ofta händer i det professionella yrkeslivet som terapeut, att 
fokus blir mer på att undvika errors än på att bli mer effektiv som terapeut. Den praktiska 
användningen av formulären beskriver studenter som begränsad då de i början saknade 
erfarenhet att använda dem på ett naturligt sätt i utbildningsterapin. Studenterna beskriver att 
formulären då upplevdes isolerade från helheten och att de tappade den egna motivationen att 
använda dem. När formulären inte kändes användbara i terapin blev de i sin tur svåra att 
använda i handledningen, i alla fall om man ville använda dem till att utvärdera utfallet för 
terapin. Dennhag (2012) menar att det är vanligt att detta händer då studentterapeuter är i början 
av sin utveckling. Då de tekniska kunskaperna kommer främst och interpersonella färdigheter 
görs sekundära så kan svårigheten med att använda formulären göra att motstånd växer och 
motivationen att använda dem i terapi och handledning minskar. Miller et al. (2016) beskriver 
att formulärens syfte är att bättre kunna följa allians- och behandlingseffekt, behovsanpassa 
och systematiskt kvalitetssäkra samtal och behandlingsutfall. Utifrån ovanstående resonemang 
så kan syftet med att använda formulären beskrivas som något annat under den period i 
utbildningsterapin som tekniken kommer främst. Presoctt (2017) menar att genom att använda 
instrument som ORS och SRS eller andra feedback-baserade formulär så ökar den kliniska 
skickligheten. Detta återspeglas även i studentterapeuternas berättelser.  

I undertemat Personlig utveckling framkommer att studenterna menar att den 
personliga utvecklingen har upplevts synlig, snabb och varit väl förankrad i de personliga 
målen. Enligt Rousmaniere (2017, 2019) så är det sådana aspekter som gör att DP inte bara 
utgör en framgångsrik modell för utveckling utan också upplevs som stimulerande och 
belönande. Arbetssättet har enligt några bidragit till ett tillåtande klimat där skillnaden mellan 
sak och person blivit tydligare och där de öppet kunnat träna på vad de ansåg vara outvecklade 
färdigheter. Detta är i linje med vad som Hilsenroth & Diener (2017) beskriver som delar i den 
grundläggande kontexten för träning i psykoterapi; en trygg miljö, arbeta mot specifika mål 
samt att utnyttja möjligheter till förbättringar som uppstår genom error. Medvetenheten om att 
lärandet och utveckling är en kontinuerligt pågående process tycks öka studenternas tillit till 
sig själva, och med träning också ett ökat självförtroende. Utifrån TMCS kan detta förstås som 
att studenten har förhandlat inom sig själv och vunnit över ambivalens, farhågor och ångest 
och är redo att ta sig an utmaningar som väntar. Aten et al. (2008) menar att det i det här läget 
finns risk att för tidigt gå till handling utan tillräcklig klinisk erfarenhet. Konsekvensen menar 
Aten et al. (2008) blir att det är av vikt att studenten och handledaren tillsammans formar målen. 
Målen bör formuleras så att de bidrar till små beteendeförändringar som kan tas i den takt som 
studenten mognar. Detta är helt i linje med syftet för DP där man tränar för att den personliga 
utvecklingen ska bli hållbar över tid. Den ökade tilliten till sig själv tyder på en emotionell 
utveckling och går i samma riktning som i Kristin Neffs teori om SC. Ökad tillit till sig själv 
innebär också minskad självkritik något som i förlängningen ger en ökad psykisk hälsa (Neff, 
2018; Patsiopoulos & Buchanan, 2011; Ying, 2009). Neff (2003) menar att SC ger en social 
tillhörighet vilket också kan dras paralleller till tryggheten som studenterna upplevde i sin 
grupp. Resultatet visar tydligt att studenterna anser att arbetssättet givit dem copingstrategier 
vid misslyckanden och att det hjälpt dem att nå sina personliga akademiska mål.  
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Arbetssättets fokus på den inre förmågan är det som de flesta studenter ger starkast 
uttryck för. Skiftet som skett i utbildningen från att vara teoribaserat till mer affektbaserat tycks 
vara det som betytt mest för några. Denna stora skillnad i upplevelse kan förklaras med det 
som Jakobsson, Lindgren och Hau (2012) menade att studentterapeuter har svårt att särskilja 
sina egna känslor från klienters och att de enligt Skovholt och Rønnestad (2003) dessutom 
upplever det svårt att reglera och uttrycka dem. När studentterapeuterna i handledning 
fokuserar på sina egna emotioner och är medkännande med sig själva så kan det som Aten et 
al. (2008) beskriver i TMCS ske en hjälpsam frigörelse av känslor vilket sedan kan medföra att 
studenter kan involvera sig mer intimt med den terapeutiska processen. När de kan vara mer 
sanna i situationen, ger det goda erfarenheter som i sin tur leder till mer adekvat utvärdering 
om den egna prestationen. Detta leder enligt Aten et al. (2008) vidare till ökad tillit till den 
egna förmågan.  

Studiens betydelse 

Resultatet i denna studie tyder på att arbetssättet ökat studenternas medvetenhet om sig 
själv, sin förmåga och utveckling. Det mer tillåtande förhållningssättet har givit nya perspektiv 
på yrket och sig själva som instrument i processen. Trygghet i gruppen mellan studenter och 
handledare verkar vara en grundförutsättning för att arbetssättet ska fungera optimalt. Den 
ökade tilliten till sig själv och känslan av social tillhörighet tolkas vara betydande i arbete med 
att främja hälsa (Aronsson, 2012). Det framkom att arbetssättet upplevdes unikt och givande 
både för inlärning och för utveckling. Arbetssättet tycks ha skapat engagemang och intresse 
både hos studenter och hos handledare. Upplevelsen av att handledarna visat ett genuint 
intresse för att ta del av studenternas problem och interpersonella upplevelse har särskilt 
uppskattats. Det erfarenhetsbaserade lärandet och att lära i grupp sågs som hjälpsamt och 
utvecklande där den tydliga kopplingen till terapin och att få omsätta teori till praktik var 
betydelsefullt. Studiens resultat visade även att arbetssättet är tidskrävande, att fokusering på 
prestation och feedback upplevs som ett hinder som kan skapa stress och ångest. Resultaten 
tolkas även som att arbetssättet medfört att komplexa och bitvis skrämmande situationer har 
blivit mer hanterbara. Detta genom att de brutits ner i mindre och tydligare delar vilket skapat 
överblick och synliggjort förändringsprocessen. Även ramarnas komplexitet i 
handledningssituationen och handledarnas betydelse för studenters upplevelse framträder 
tydligt i studien.  

En av målsättningarna med införandet av arbetssättet var att uppmuntra ett lärande 
förhållningssätt. Hur väl arbetssättets komponenter integrerats i studenterna har inte 
framkommit i denna studie men det faktum att samtliga lyfter fram att de kommer att ta med 
sig delar in i sitt kommande yrkesliv tolkas som att förhållningssättet slagit rot och att det 
därmed inte bara är en punktinsats.  Studien eftersträvar inte större generaliserbarhet än i 
relation till den kontext och population som studien tar sin utgångspunkt i. Dock kan resultaten 
vara värdefulla för utvärdering och utformning av framtida handledning.  

Metodologiska begränsningar 

Den kvalitativa metoden valdes då fokus för studien var att bättre förstå studenternas 
upplevelser av handledning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En kvantitativ metod bedömdes 
inte fånga dessa nyanser på samma sätt och syftet var heller inte att skapa kvantifierbara 
analyser. Kopplat till datainsamlingen finns det några aspekter som kan ha påverkat studiens 
reliabilitet. När intervjupersonerna kontaktades och i samband med intervjutillfället fick de 
information om studiens utgångspunkt och hur arbetssättet med DP och FIT har skiljt sig från 
tidigare handledning. Detta kan ha påverkat informanternas inställning och svar på frågorna 
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(Kvale & Brinkmann, 2014). Initialt i denna studie, inför och i samband med att intervjuerna 
genomfördes, var förståelsen att SC var en del av FIT vilket det i ett senare skede 
uppmärksammades att det inte var. Frågorna i intervjumanualen utformades därför inte med 
explicita frågor gällande SC. Uppfattningen är att även studentterapeuterna såg SC som en del 
av FIT men det faktum att konkreta frågor ej ställdes kan ha påverkat resultatet.  

Urvalet av intervjupersoner skulle kunna ses som ett bekvämlighetsurval, det vill säga 
att det var de informanter som fanns tillgängliga. Bedömningen i denna studie är att det snarare 
var ett strategiskt urval då denna grupp av informanter besatt specifika erfarenheter och kunde 
förhålla sig till de frågeställningar som avsågs studeras. Det strategiska urvalet kan medföra en 
risk att det blir ett för ensidigt perspektiv (Alvehus, 2013). I denna studie har fokus varit på 
studenternas upplevelser och erfarenheter av det nya arbetssättet och handledarnas perspektiv 
har därmed inte undersökts. Urvalet gör att anonymiteten i studien påverkas negativt så 
gruppen informanter är lätt identifierbara varpå text och belysande citat från de transkriberade 
intervjuerna avidentifierats i möjligaste mån för att värna konfidentialiteten. Även ålder och 
kön har utelämnats då dessa uppgifter i enighet med Matzke (2011) inte ansågs ha någon 
betydande påverkan på resultaten i denna typ av studie. 

En av författarna har genomfört samtliga intervjuer i studien vilket kan ha en positiv 
inverkan på reliabiliteten. Detta genom att variationen i hur informanterna blev bemötta och 
hur frågor formulerades reduceras. Transkriberingen av intervjuerna gjordes av den författare 
som inte deltog vid intervjuerna. Denna procedur, att någon annan gör transkripten, är vanlig i 
forskningssammanhang. Detta kan medföra en annan distans till materialet än om intervjuaren, 
med sin förförståelse av sociala och emotionella aspekter av intervjusituationen, skulle 
transkriberat materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Förfarandet kan dock ha påverkat 
förståelsen av intervjumaterialet för författaren som inte deltog vid intervjuerna. För att skapa 
gemensam förståelse och samstämmighet granskades transkripten av båda uppsatsförfattarna 
tillsammans och de första två kodades även gemensamt. För att skapa överskådlighet och 
transparens i processen har vi arbetat systematiskt (Watt Boolsen, 2007) utifrån de faser Braun 
& Clarke (2006) beskriver vid tematisk analys. Givet att det är en kvalitativ intervjustudie 
valdes sekvenser ur intervjumaterialet ut för vidare analys utifrån syfte och frågeställning. 
Kritik finns mot den kvalitativa analysmetoden då urvalet av data kan uppfattas som subjektivt 
och svårt att upprepa varpå transparensen i processen blir extra viktig (Watt Boolsen, 2007). 
Urvalet ska vara god så att empirin kommer till uttryck på ett rättvisande sätt. För öka 
giltigheten i studiens urval granskades materialet utifrån olika infallsvinklar för att finna 
mönster hur olika koder relaterade till varandra innan en slutgiltig tematisering gjordes 
(Alvehus, 2013).  

När det gäller kvalitetskriterier var ansatsen att redovisa förutsättningarna för studien, 
beskriva design, procedur och centrala begrepp i forskningsprocessen tydligt och systematiskt 
för att öka validiteten (Watt Boolsen, 2007). Frågornas komplexitet eller formulering kan ha 
medfört att relevanta perspektiv inte framkommer i studenternas svar, vilket kan påverka 
reliabiliteten negativt. Klargörande följdfrågor ställdes därför om intervjuaren observerade att 
någon aspekt inte berörts. Att frågorna testats och fungerat väl i intervjuer bedöms stärka 
reliabiliteten.  Metodvalet för studien medför att resultatet inte är replikerbart och att kausala 
slutsatser inte kan dras (Watt Boolsen, 2007). Studien kan däremot bidra till metodutveckling 
och ställningstagande gällande vidare användning av arbetssättet i handledning på 
Psykologprogrammet. Generaliserbarheten är besläktad med frågan om representativitet. Om 
resultatet ska kunna generaliseras till en större population än urvalet i analysen, måste det 
bygga på antagandet att dessa personers attityder och uppfattningar är representativa för en 
vidare grupp (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Generaliserbarheten diskuteras därmed i relation 
till den undersökta populationen och dess kontext. 
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Framtida forskning  

Den här studiens resultat pekar på behovet av fördjupade studier kring handledningens 
betydelse för inlärning och utveckling för studentterapeuter. Därtill så öppnar den upp för fler 
frågor för studenthandledningens betydelse för hälsa i arbetslivet. Att genomföra insatser 
gentemot individer utan att lyfta dem till organisationsnivå ger sällan önskad effekt. Att 
undersöka handledning via organisationsforskning är därför något som denna studie vill rikta 
en särskild uppmärksamhet till. 
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Bilaga 1 
 
Arbetssättets metod 
 
Strukturen för handledningen hade följande upplägg enligt E. Rosén (personlig 
kommunikation, 7 april 2019):	

1. Studentens mål definerades i en taxonomi (vetenskaplig systematik) utifrån 
Deliberate Practice (Miller, S. D., Hubble, M., & Chow, D, (under utgivning))2 
Handledaren hade därefter fokus på dessa mål under hela handledningstiden.	
2. Träning utifrån Deliberate Practice genomfördes i grupp under handledarens översyn 
och kontroll (Chow, 2018; Miller, Hubble & Chow, 2018; Rousmaniere, 2017, 2019). 
I träningen ingick rollspel och individuell målmedveten träning utifrån material ur 
filmerna från klientarbetet och studenternas personliga mål för handledningen. I de fall 
där instrumenten i ORS, SRS, LASS och eller SC angav att målen borde modifieras så 
gjordes det i denna fas.  Dessa tre delar; DP, målen och FIT stödjer på så vis varandra. 	
3. Instrumenten för utvärdering SRS, ORS and LASS (Miller & Bertolino, 2012) och 
instrumentet för self-compassion (SC) är självskattningsskalor och utgjorde både 
utvärdering och 	
underlag för diskussion både i behandling och handledning. Detta skedde enligt 
följande: 	
a) Studentens och handledarens SC mättes i slutet av varje handledningssession av både 
student och handledare under hela utbildningsperioden.	
b) Alliansen i handledningen mättes via LASS och fylldes i av studenten i slutet av 
varje handledningssession. Även SRS, som mäter allians i terapi, fylldes i av klienten i 
slutet av varje terapisession. 	
c) Förändring i klientens välmående mellan terapisessionerna mättes genom att klienten 
fyllde i ORS i början av varje terapisession.	
Skalorna utgjorde därefter diskussionsunderlag för sessionen.	

	
Studenterna ansvarar för skattningarna av ORS och SRS, medan handlederna ansvarade för 
skattningarna av SC och LASS i handledningen. Skattningar gjordes varje vecka med syfte att 
kontinuerligt justera fokus i handledningen, i träningen och i det kliniska arbetet. Målet med 
detta var att skapa bästa möjliga grund för studentens lärande samt i förlängningen, ett gott 
klientutfall. En förutsättning för att utföra repetitiva mätningarna var att skalorna var korta, 
vilka både SRS, ORS och LASS är. Skalan med self-compassion med ursprungligen 12 frågor 
kortades därför ned till en utifrån skalans fokusområden som Raes et al. (2010) menar är ; self-
kindness, common humanity and mindfulness vs self-judgment, perceived isolation and over-
identification (Raes, Pommier, Neff, &amp; Gucht, 2010). De parallella mätningarna av 
alliansen i både handledning och i behandling och SC för både handledare och student syftade 
till att ge handledaren möjlighet att verka som en rollmodell för studentterapeuten. Detta 
gjordes genom att handledaren öppet delade med sig av sina reflektioner gällande att få och ge 
feedback i både handledning och i psykoterapi.	
 

 

  

                                                
2 Ett arbetsdokument av taxonomin kan erhållas från daryl@darylchow.com enligt Miller, Hubble & Chow (2017).  
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Bilaga 2 
INTERVJUMANUAL STUDENTER 
 
Introduktion 
Syftet med intervjun: Du har varit med i en grupp som under två terminer av klientarbetet har 
fått handledning utifrån Deliberate Practice (DP) och Feedback Informed Treatment (FIT), 
istället för traditionell handledning. Syftet med intervjun idag är att få höra ditt perspektiv på 
hur den nya arbetsmetoden har fungerat i praktiken. 
 
DP har inneburit att du som student har deltagit mer aktivt under handledningen än med 
traditionell metod, genom rollspel och individuell målmedveten träning med hjälp av material 
ur filmer från terapierna och utifrån dina personliga mål för handledningen. FIT har inneburit 
att du vid varje handlednings- och terapitillfälle har använt olika instrument i FIT; SRS 
(Session Rating Scale), ORS (Outcome Rating Scale), LASS (Leeds Alliance in Supervision 
Scale) och SC (Selfcompassion scale); för att följa alliansprocessen och klientens mående 
under terapin.  
 
Hur materialet kommer att användas: Resultatet av utvärderingen kommer att användas för 
metodutveckling i handledningen på Psykologprogrammet. Intervjuerna vi gör nu kommer att 
redovisas i en magisteruppsats på programmet Arbetsliv och hälsa under våren 2019. 
Intervjun har fyra frågeteman. Det är sammanlagt sju frågor. De handlar om din tidigare 
erfarenhet av arbetsmetoden, om användbarheten, hur den har påverkat inlärning och din 
framtida nytta av metoden. 
 
Är det något du undrar över innan vi börjar? 
 
Tema 1: Tidigare erfarenhet av metoden 

1. Har du använt DP eller FIT tidigare, i något annat sammanhang? Hur isåfall? 
 
Tema 2: Användbarhet 

1. Vad har varit för- och nackdelar med handledning utifrån DP och FIT? På vilket sätt?  
2. Vad kan ändras för att metoden ska bli ett bättre verktyg i handledningen och i arbetet 

med klienterna?  
3. Hur har du förstått avsikten med att arbeta med metoden i handledning och klientarbete? 

Tema 3: Effekt 
De pedagogiska målen med att införa arbetsmetoden har varit att: 1. Öka inlärningseffekterna 
av handledningen 2. Att fostra ett lärande förhållningssätt (att lära ut hur man lär sig) m.h.a. A: 
att upprätta små mål precis bortom den nuvarande förmågan, målinriktad träning och B: 
kontinuerlig utvärdering.  
 

1. Hur tror du att metoden har påverkat din kunskaps- och färdighetsutveckling jmf med 
den traditionella handledning du hade termin 7-8? (att nå inlärningsmålen, din kunskap 
och förmåga) 

2. Har metoden påverkat ditt förhållningssätt till lärande och isåfall på vilket sätt? 
 
Tema 4: Professionell nytta 

1. Om du skulle fortsätta använda något från arbetsmetoden i yrkeslivet, vad skulle det 
isåfall vara? 
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Bilaga 3 

 
Informationsbrev 

 
Hej! 
 
Tack för att du vill vara med i studien om studentterapeuters berättelser om psykologstudenters 
erfarenheter av handledning utifrån Deliberate Practice (DP) och Feedback Informed 
Treatment (FIT). 
 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver magisteruppsats om Arbetsliv och hälsa. 
Vår uppsats är kopplad till en parallell kvantitativ utvärdering av arbetsmetoden som görs av 
Elisabet Rosén, som är anknuten med övrig/annan befattning till Institutionen för Psykologi 
vid Umeå Universitet. Målet för vår uppsats är att samla in berättelser om psykologstudenters 
erfarenheter av handledning utifrån DP och FIT. Det kan handla om erfarenheter av att praktiskt 
använda arbetsmetoden, upplevelse av den och hur den egna utvecklingen sett ut.  
 
Innehållet i DP har inneburit att du som psykologstudent har deltagit mer aktivt under 
handledningen jämfört med vid traditionell handledning. Det har skett genom rollspel och 
individuell målmedveten träning med material ur filmer från terapierna, och utifrån dina 
personliga mål för handledningen. FIT har inneburit att du vid varje handlednings- och 
terapitillfälle har använt olika instrument i FIT; (SRS (Session Rating Scale), ORS (Outcome 
Rating Scale), LASS (Leeds Alliance in Supervision Scale) och SC (Selfcompassion scale)); 
för att följa alliansprocess och klientens mående under terapin. I terapierna har ORS använts i 
samband med samtalets början och SRS i samband med samtalets slut. I handledningen har du 
som student använt LASS och SC i samband med slutet av varje handledningstillfälle (även 
vid tillfällen där gruppen har träffats utan handledare). Handledaren har även skattat sin egen 
självmedkänsla (SC) i samband med slutet av varje handledningstillfälle. I handledningen har 
tid avsatts till en kort reflektionsrunda över skattningen, och i terapierna har klienterna fått 
möjlighet att reflektera både över ORS och SRS. 
 
Intervjun kommer att ske individuellt utifrån en semistrukturerad intervjuguide där du väljer 
att berätta det du vill om din upplevelse av arbetsmetoden. Du har rätt att avbryta intervjun om 
och när du vill. Vid transkriberingen kommer materialet att anonymiseras och det kommer att 
redovisas så att enskilda individer inte kan identifieras. Du kommer att ha möjlighet att ta del 
av materialet innan och efter färdigställandet av uppsatsen. Intervjun beräknas ta ca 30-45 
minuter, men avsätt gärna en timme om du har möjlighet, så att vi har tid en stund både innan 
och efter frågorna. Plats för intervjun bestäms efter överenskommelse. Om du har frågor, hör 
gärna av dig. 
 
Vi ser fram emot att träffa dig! 
 
Med vänlig hälsning, 
Susanne Axelsson (telefon) 
Anna Sandgren (telefon) 
 


