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En kvalitativ studie har genomförts, vars syfte var att studera gruppens betydelse för

psykoterapihandledning.  Sex  psykoterapihandledare  vid  Umeå  universitet

intervjuades om sina upplevelser av gruppens betydelse vid handledningsarbetet då

de  handleder  psykologstudenter  i  psykoterapi  inom  ramen  för  universitetets

psykologutbildning.  Studiens  frågeställning  var:  ”Hur  upplever

psykoterapihandledare gruppens betydelse vid handledandet av psykologstudenter i

mindre  grupper?”.  Semistrukturerade  intervjuer  genomfördes  vilka  analyserades

enligt  en  fenomenologiskt  tolkande  ansats.  Resultaten  har  sammanfattats  i  sex

återkommande teman: ”idealiseringen av gruppen, ett svårt fenomen att se eller prata

om”,  ”gruppens  klimat”,  ”osäkerheten  i  gruppen  och  rädslan  för  att  göra  fel”,

”gruppens  utveckling  över  tid”,  ”handledaren  som  en  viktig  modell”  och

”handledningens  struktur,  vikten av tydlighet  och olikheter  mellan  handledarna”.

Som en röd tråd genom temana löper gruppens klimat, vikten av det goda klimatet

och rädslan för att göra fel.

Nyckelord:  grupphandledning,  psykoterapihandledning,  utbildningshandledning,
gruppklimat, idealisering
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Bakgrund

En grundläggande  utbildning  i  psykoterapi  bedrivs  inom  ramen  för  Umeå  Universitets

femåriga psykologutbildning. Detta sker enligt en kurs på psykologutbildningen kallad ”Kurs

IX: psykologisk behandling, främst psykoterapi”. Denna psykoterapiutbildning är ett av de

sista momenten på psykologutbildningen. Studenterna får varje vecka handledning av erfarna,

legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning (Umeå universitet 2010).

Handledning är ett inslag på samtliga svenska psykologutbildningar  och finns även med i

internationella riktlinjer för utbildandet av psykologer. Psykoterapihandledning har som mål

att utveckla individens kompetens genom att integrera teori med kliniskt arbete. Handledning

brukar betraktas som ett mycket viktigt steg i inlärningsprocessen och ett stort steg mot att

skaffa  sig  och  bibehålla  en  professionell  identitet  som  psykoterapeut  (Ögren  2001).  Ett

organiserat  tränande  i  psykoterapi  genom  handledning  diskuterades  redan  1922  på  den

psykoanalytiska kongressen i Berlin. Sedan dess har handledningens vara eller icke-vara och

dess  form  diskuterats  både  internationellt  och  i  Sverige.  Från  1970-talet  har

psykoterapihandledning funnits i en form i Sverige som liknar den som finns vid de svenska

universiteten  idag.  Kursplanerna  och  kurslitteraturen  är  idag  snarlik  på  de  olika  svenska

universiteten som bedriver psykologutbildningar. I Sverige är grupphandledning den vanligast

förekommande handledningsformen (Szecsödy 1992). Även om psykoterapihandledning har

funnits  både  i  Sverige  och  internationellt  under  många  år  är  mängden  forskning  kring

handledningen förvånansvärt  skral  (Ögren 2001).  De senaste tio åren har denna forskning

dock utökats  väsentligt,  mycket  av  denna forskning har  skett  här  i  Sverige  (Ögren  2007,

Boëthius  2005,  Boëthius  2001,  Ybrandt  2009,  Ögren  2002).  Fortfarande  är

psykoterapihandledandning dock att betrakta som ett nytt och relativt outforskat område, med

systematisk forskning som pågått framför allt från 1990-talet och framåt.

Syfte och frågeställning

Syftet  med denna studie är att  undersöka hur psykoterapihandledare vid Umeå universitet

upplever handledning, med fokus på gruppens påverkan då handledningen sker i små grupper.

Frågeställningen för studien lyder därmed:  ”Hur upplever psykoterapihandledare gruppens

betydelse vid handledandet av psykologstudenter i mindre grupper?”
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Verksamhetsbeskrivning

Vid  Umeå  universitet  finns  en  psykologmottagning.  Denna  mottagning  är  en

utbildningsmottagning  såväl  som  en  forskningsmottagning.  Vid  universitetets

psykologmottagning  bedrivs  bland  annat  utbildning  och  kliniskt  arbete,  kopplat  till

psykologutbildningen. Psykologstudenter vid universitetet bedriver vid mottagningen klinisk

psykoterapi  under  de  senare  terminerna  av  psykologutbildningen.  Denna psykoterapi  sker

under handledning, där de psykoterapeutiska samtalen handleds och utvärderas. Handledaren

har även ett ansvar att examinera samt godkänna eller underkänna de blivande psykologerna

på  denna  del  av  utbildningen.  Handledarna  är  erfarna  legitimerade  psykoterapeuter  med

handledarutbildning  i  psykoterapi.  Eftersom  mottagningen  är  en  del  av  universitetets

psykologutbildning,  finns  en  tydlig  ambition  att  psykologstudenterna  ska  lära  sig  och

utvecklas  under  dessa  moment  –  ett  pedagogiskt  ansvar  som  i  slutänden  hamnar  hos

studenternas respektive handledare (Umeå universitet 2010).

Ovanstående handledning av psykologstudenter sker i grupp. Dessa grupper består vanligtvis

av tre studenter och en handledare, även om andra konstellationer också förekommer såsom

exempelvis två eller fyra studenter per grupp (Umeå universitet 2010).
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Teoretiska utgångspunkter

För att förklara och belysa de resonemang som komma skall, följer här en presentation av de

teoretiska begrepp som utifrån resultatet blivit centrala för denna studie.

• Psykoterapihandledning

• Handledningens fyra pelare

• Mindre väl fungerande handledning

• Individ, triad eller grupp?

• Klimat i en handledningsgrupp

• Oro, ångest och rädslan för att göra fel

• Idealisering av klimatet i en handledningsgrupp

• Handledningsgruppens utveckling

• Handledaren som inlärningsmodell

• Struktur, ramar och regler för handledning

• Groupthink

Psykoterapihandledning

Watkins (1997) definierar psykoterapihandledning som någonting väldigt viktigt eftersom det

ger de handledda feedback på sina prestationer, ger dem guidning i hur de ska agera då de inte

vet  och  ger  dem  möjlighet  att  få  alternativa  synsätt  och  perspektiv  kring  sina  klienter,

interventioner  och behandlingar.  Vidare  ger  handledningen  de handledda  en möjlighet  att

utveckla en egen identitet som terapeuter och förser dem med en trygg bas så till vida att de

inte blir ensamma i sitt lärande eller utövande av psykoterapi. Psykoterapihandledning fyller

också en viktig kvalitetssäkrande funktion genom att  handledaren kan försäkra  sig om att

klienterna får bra vård, att studentterapeuterna inte förorsakar skada, att studentterapeuterna är

tillräckligt skickliga för att bli terapeuter och ser till att de som inte är kapabla att fungera som

terapeuter  inte  blir  godkända  att  gå  vidare  i  utbildningen.  Watkins  kallar

psykoterapihandledning för ett av de viktigaste inslagen i en psykologutbildning.

Campbell (2000) och Ladany (2005) skriver mer om värdet och vikten av att studenter som

möter klienter i terapi för första gången får tillgång till god handledning, eftersom studenterna
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kommer att bli överväldigade, osäkra och behöva stöttning för att kunna hantera arbetet med

sina nya klienter och utvecklas till att bli framgångsrika terapeuter. Campbell beskriver vad

som  kännetecknar  en  god  handledare  där  de  mest  framträdande  dragen  är  kunnighet,

tillitsfullhet  och  förmågan  att  hjälpa  genom  empati,  äkthet,  tydlighet  och  en  stöttande

hållning.  Ladany lyfter  aspekter  som vikten  för  studentterapeuten  att  få  lasta  av sig  sina

erfarenheter med klienterna hos en mer erfaren terapeut och få dennes stöd och vägledning,

för att slutligen använda handledaren som en viktig modell i sin inlärningsprocess.

Handledningens fyra pelare

Overholser  (2005) har  tittat närmare i  sin forskning på vad som karaktäriserar  en effektiv

psykoterapihandledare  utifrån  de  mål  som  finns  för  handledning.  Han  definierar  de  två

primära målen med handledningen som att dels skydda klienten och se till att klienten får en

optimal  vård  samtidigt  som  studentterapeuten  lär  sig  så  mycket  som  möjligt  i  sin

professionella  utveckling mot att  bli en självständig terapeut.  För  att  sammanfatta  de fyra

pelarna som Overholser anser utgör optimal handledning är dessa för det första ett positivt

samarbete mellan handledare och den handledde, utan vilket handledningen kan komma att bli

en så svår process att parterna kan komma att försöka undvika den. För det andra behövs

tydlig vägledning, framför allt för de studenter som kämpar med svåra kliniska situationer.

För  det  tredje  behövs  ett  sokratiskt  förhållningssätt  för  att  gynna  ett  samarbetande

inlärningsklimat. Slutligen är ett flexibelt förhållningssätt en bra förutsättning, eftersom all

handledning  är  unik  och  kräver  att  handledaren  anpassar  sig  efter  situationen  och  den

handleddes  specifika  behov.  Overholser  menar  att  då  dessa  fyra  faktorer  samspelar  i

handledningsprocessen,  kommer  det  att  bli  en  hjälpsam  och  rolig  aktivitet  för  samtliga

inblandade.

Mindre väl fungerande handledning

O’connor (2001) skriver i kontrast till ovanstående i sin artikel  Reasons for less than ideal

psychotherapy  supervision om  vad  som  utgör  dålig  psykoterapihandledning.  Han  menar

framför allt  att  mindre optimal handledning förekommer på grund av att riktlinjer för hur

handledning bör bedrivas ofta är allt för vaga för att gå att applicera i verkligheten på ett

konkret sätt. Hans forskning är visserligen fokuserad till USA, där American Psychological

Associations  (APAs)  riktlinjer  för  hur  handledning  skall  gå  till  gäller,  men  hans
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argumenterande är icke desto mindre intressant att ta del av i detta sammanhang. En viktig

poäng  han  lyfter  i  sin  artikel  är  det  faktum  att  handledaren  själv  sällan  finns  med  i

terapirummet, vare sig fysiskt eller via inspelat material. Ofta är det psykoterapistudentens

egen beskrivning av terapin som handledaren har att förlita sig till,  när han eller hon ska

bedöma huruvida studentens klientarbete flyter på bra eller inte. Ofta får handledaren aldrig

med egna ögon se själva terapin, utan får förlita sig helt på studentens muntliga redogörelser.

Detta, menar O’connor, kan få till följd att studenten ger en förskönad bild av hur terapin

förflyter vilket kan leda till att handledaren får svårt att komma med någon konstruktiv kritik

då  denne  aldrig  får  veta  vilka  potentiella  problem  klientarbetet  innehåller.  O’connor

argumenterar  även  för  att  handledning  verkar  fungera  väl  på  stora  lärosäten  och  större

universitet,  men  att  ju  längre  bort  från  de  kända  universiteten  man  kommer,  desto  mer

godtyckligt  genomförs  handledningen.  Han  menar  också  att  detta  blir  ett  svårhanterligt

problem då själva  problemet  med vaga  riktlinjer  föder  sig  själv.  Psykoterapistudenter  har

sällan någon klar bild över vad de ska förvänta sig av handledningen, vilket gör att problemet

lever vidare utan att någon egentligen får någon överblick över det.

Individ, triad eller grupp?

Newgent (2006) har undersökt upplevelsen av olika handledningskonstellationer med fokus

på individuell handledning, triadisk handledning (triadic supervision) och grupphandledning.

Individuell  handledning  definieras  som  handledning  med  en  handledare  och  en  student.

Triadisk  handledning  är  handledning  med  en  handledare  och  två  studenter  och

grupphandledning  är  handledning  med  en  handledare  och  tre  eller  fler  studenter.  I  den

individuella modellen beskrivs handledaren som mer fri att utveckla en flexibel relation till

sin student, eftersom handledaren kan utgå från en enda individs behov och kan anpassa sin

handledningsstil  utifrån  den  handleddes  personliga  behov  av  utveckling.  I  den  triadiska

modellen  beskrivs  hur  de  handledda  ges  större  möjlighet  att  lära  sig  att  ge  konstruktiv

feedback,  eftersom de kan uppmanas att ge varandra feedback på varandras klientarbeten.

Dessutom ger  triadisk  handledning  möjlighet  för  de  handledda  att  utöva  olika  teoretiska

modeller  och lära  sig  av  varandras  olika  metoder.  I  grupphandledning måste  handledaren

finna  en  balans  mellan  individens  utveckling  och  gruppens  utveckling  samtidigt  som

individerna  behöver  en  känsla  av  delaktighet  i  gruppen.  Grupphandledning  ger  bättre

8



Umeå Universitet
Institutionen för psykologi
Examensuppsats höstterminen 2010 Håkan Molin

möjligheter  till  större  djup och  bredd i  handledningen  genom att  de olika handledda kan

uppmanas av handledaren att vara engagerade i varandras utveckling, menar Newgent.

Vad Newgent (2006) kommer fram till i sin studie är att det är stor skillnad mellan hur de tre

olika  modellerna  uppfattas  av  psykoterapistudenterna.  Mellan  individuell  och  triadisk

handledning uppfattades  inga  signifikanta  skillnader  men handledning i  grupp  uppfattades

som mindre fördelaktig ur samtliga av studiens aspekter. Eftersom inga större skillnader fanns

i studenternas upplevelse av individuell eller triadisk handledning, menar Newgent att triadisk

handledning  är  att  föredra  eftersom  den  är  mer  resurseffektiv.  För  att  effektivisera

grupphandledning föreslår Newgent ett antal åtgärder, som att använda så små grupper som

möjligt, att ge mer tid till handledningen då den genomförs i grupp och att se till att studenter i

samma grupp har ungefär samma mängd tidigare erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete.

Hein  (2009)  har  intervjuat  handledare  som  arbetar  med  triadisk  handledning  om  deras

upplevelser  av  att  jobba  med  triader  kontra  att  jobba  med  individuell  handledning.

Handledarna  beskriver  triadisk  handledning  i  huvudsakligen  positiva  ordalag,  exempelvis

med fokus  på  det  faktum att  en  tredje  person  i  rummet  gör  att  ytterligare  ett  perspektiv

tillkommer, vilket anses berika handledningen. Att jobba med två studenter samtidigt beskrivs

berika erfarenheterna av handledningen och ger studenterna möjligheter att lära av varandra

och utveckla varandra  genom att  ge feedback.  Dessutom beskrivs hur  studenterna  kan ge

varandra stöd och support när de får handledning tillsammans, att de kan känna igen sig i

varandras  upplevelser  och  normalisera  varandras  svårigheter  genom  att  de  kan  uppleva

samma  saker  i  sitt  möte  med  klienter.  Nackdelarna  med  triadisk  handledning  kontra

individuell handledning skildras bland annat i form av att studenterna kan försöka ”rädda”

varandra eller att studenterna avbryter  då handledaren försöker förmedla negativ feedback.

Negativ feedback förekommer därför mindre då fler än en student handleds samtidigt, enligt

Heins forskning. Detta fenomen beskrivs även förekomma då studenterna är fler än två, det

vill säga i grupphandledning. Även där kan studenterna sträva efter att ”rädda” varandra från

negativ feedback genom att avbryta eller avleda handledaren då denne tar upp kritik. Detta

kan  gå  ut  över  handledningens  effektivitet.  Hein  beskriver  detta  i  termer  av  att

handledningsgruppens medlemmar kan gå miste om möjligheter att lära sig genom nödvändig

9



Umeå Universitet
Institutionen för psykologi
Examensuppsats höstterminen 2010 Håkan Molin

feedback  genom att  gruppens  medlemmar  ”räddar”  varandra  från  feedback  som kan  vara

smärtsam att höra.

Klimat i en handledningsgrupp

Boëthius  och  Ögren  (2001)  har  tittat  närmare  på  roller  och  mönster  i

psykoterapihandledningsgrupper.  De  menar  bland  annat  att  handledarens  roll  innebär  att

hjälpa inlärningen och att bidra med en ökad förståelse för det kliniska arbete som genomförs

i gruppen. Detta kan göras dels genom att stimulera kognitiv och känslomässig inlärning men

också  genom  att  ”hålla”  individens  och  gruppens  erfarenheter.  Att  ”hålla”  i  det  här

sammanhanget menas att handskas med och tänka kring de potentiellt smärtsamma och svåra

ämnen som kommer fram i gruppens arbete. Här menar Boëthius och Ögren att handledaren

har ett viktigt ansvar att bidra till att utveckla ett konstruktivt gruppklimat där individen ges

möjlighet  att  relatera till  gruppens mål och de andra individerna i  gruppen.  De menar  att

handledaren behöver ha ett fokus på processen som pågår i relationen mellan terapeut och

klient, relationerna mellan gruppens individer och på gruppen som en helhet på en och samma

gång. De handledda, å andra sidan, behöver ha en kapacitet att samarbeta med andra samtidigt

som de behöver en kapacitet att handskas med känslor av tävling och rivalitet. De behöver ha

en vilja att lära sig och kunna vara medvetna om sina egna behov och motiv samtidigt som de

behöver vara medvetna om de andra gruppmedlemmarnas behov och motiv, med tanke på att

de alla delar på handledarens tid och uppmärksamhet.

Psykoterapistudenter har beskrivit det känslomässiga klimatet i gruppen som den viktigaste

aspekten då de tillfrågats om faktorer som avgör huruvida de lär sig och utvecklas av sin

psykoterapihandledning eller inte. Dessa tillfrågade psykoterapistudenter har även beskrivit

en förväntan på handledaren som den som ska skapa ett känslomässigt klimat baserat på tillit

och stöttande (Apelman & Klawitter 1997).

Gilbert  (2000)  betonar  vikten  av  en  god  allians  och  vikten  av  tillit  mellan  student  och

handledare som en grund för att handledaren ska kunna komma med konstruktiv kritik på den

handleddes  arbete  utan  att  den  handledde behöver  känna  sig  kritiserad  eller  kränkt.  Hon

betonar  även vikten av att  kritiserande inslag finns  med i  feedbacken  från  handledare  till

student,  för att studenten senare ska kunna utveckla någon självutvärderingsförmåga.  Hon
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menar också att en tydlig risk med att undvika kritik är att klimatet i gruppen kan komma att

präglas av allt för stort fokus på att ha det trevligt och ett ensidigt uppmuntrande.

Ögren (2001) skriver i sin avhandling om terapeuters inlärning genom grupphandledning. På

ämnet gruppklimat konstaterar hon att en professionell utveckling förutsätter ett tillräckligt

tryggt  men samtidigt  utmanande klimat.  Det  är  också viktigt  att  gruppens deltagare tidigt

informeras om ramar och mål som omger handledningen. Det kan också vara viktigt att ta upp

ämnet  ”gruppen”  för  att  prata  om  vad  var  och  en  tar  med  sig  in  i  gruppen  så  som

förväntningar, farhågor och förhoppningar. Hon menar att ett totalt tillåtande klimat inte är att

föredra  i  en psykoterapihandledningsgrupp  eftersom handledningen  grundar  sig  både  i  att

stötta men också i att våga utmana, för att gynna utveckling och inlärning.

Oro, ångest och rädslan för att göra fel

Gilbert (2000) skriver om hur många studenter kommer till psykoterapihandledning med en

känsla av att vara inkompetenta sedan tidigare. Hon menar att många studenter fått lära sig

genom skaminlärning att de inte duger till, att de inte tror på sig själva och att de därför blir

väldigt känsliga för att motta kritik. Hon menar att det ofta finns en brist på grundläggande

tillit  som  hon  menar  är  en  förutsättning  för  handledningen.  En  grundläggande  trygghet

beskrivs som en förutsättning för att kunna motta konstruktiv kritik och kunna tillgodogöra

sig handledningen på ett optimalt sätt. Hon beskriver hur det kan bli handledarens uppdrag att

stärka sådana studenter och hjälpa dem att komma bort från ett tidigare skamfyllt inlärande,

där det fokuserats på misstag snarare än styrkor. En väldigt viktig faktor i det sammanhanget

är att undvika rätt-eller-fel-tänkande i psykoterapin utan snarare tänka i termer av vad som är

gynnsamt  eller  inte  gynnsamt  för  terapiprocessen.  Gilbert  hävdar  att  många

psykoterapistudenter kommer att gynnas positivt i sin utveckling när de blivit frigjorda från

rätt-eller-fel-tänkandet, som hon menar att många lärt sig sedan tidigare. Hon menar också att

detta  blir  extra  relevant  då  det  handlar  om psykoterapi,  eftersom  där  aldrig  finns  några

absoluta  sanningar  utan  resultatet  av  terapin  ofta  är  avhängigt  på  exempelvis  relationen

mellan terapeut och klient.

Rönnestad (1999) beskriver hur ångestfyllt det är för oerfarna terapeuter att möta klienter och

att denna ångest dessutom i efterhand skattas som högre än vad den gjorde under terapin.
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Psykoterapistudenterna beskriver alltså sin upplevda ångest som lägre än vad den egentligen

är, medan terapierna pågår och beskriver ångesten som större i efterhand. Detta tyder på att

ångesten  är  ännu något  större än vad som framkommer under  klientarbetets  gång.  Denna

ångest är kopplad till tvivel om den egna kompetensen och för många studenter kopplad till

frågor  om  huruvida  man  överhuvudtaget  är  lämpad  för  terapeutiskt  arbete.  En

psykoterapihandledare behöver vara medveten om den ångest som studentterapeuterna brottas

med och kan även behöva begrunda det faktum att denna ångest kan vara ännu större än vad

den verkar vara. Studenterna är i en sårbar situation där de behöver stöttning av varandra och

av  handledaren  och  generellt  kan  ångest  och  oro  vara  frågor  som  behövs  diskuteras  i

handledningsgruppen. Dessutom kan samma ångest och rädslor för att begå misstag finnas

hos  handledaren.  Handledaren  kan,  om  detta  inte  medvetandegörs,  riskera  att  försöka

”prestera” och visa sig duktig och kompetent inför sina studenter.

Ögren (2002) och Boëthius (2001) har även de skrivit om psykoterapistudenters sårbarhet,

osäkerhet och ångest. De belyser studenternas emotionella sårbarhet och Ögren påpekar att

denna sårbarhet bara växer av det faktum att studenterna handleds i grupp.  Detta är faktorer

som en handledare behöver ha i beaktande för att gynna inlärningsprocessen.

Samec (1995) beskriver i sin artikel Shame, guilt and trauma just hur traumatiskt det kan vara

för både handledare och student i en psykoterapihandledningssituation där studentens arbete

behövs kritiseras på något sätt. Han skriver också om vikten av att följa upp kritik där en

students svagheter lyfts fram, för att denne student ska kunna ta till sig av kritiken och jobba

med sina svagheter snarare än att reagera med förnekande.

Idealisering av klimatet i en handledningsgrupp

Ybrandt  (i  tryck)  har  i  sin  forskning  Effekter  av  utbildningsterapier bland  annat  låtit

psykoterapistudenter och psykoterapihandledare fylla i skattningsformulär för att undersöka

klimatet i gruppen med avseende på trivsel, öppenhet och så vidare. Resultaten från denna

undersökning har visat att gruppklimatet inte förändras över tid. Det finns inte någon skillnad

i upplevelsen av gruppklimatet mellan psykodynamiskt inriktade handledningsgrupper eller

grupper med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Studentterapeuter har redan från början

skattat högt på upplevd autonomi, väldigt högt på positivt arbetsklimat och lågt vad gäller

12



Umeå Universitet
Institutionen för psykologi
Examensuppsats höstterminen 2010 Håkan Molin

kontroll  och  kritik  mellan  gruppdeltagare.  Larsson  (2010)  har  gjort  tolkningar  utifrån

Ybrandts forskning och kommit fram till att det verkar som att studentterapeuterna idealiserar

den egna gruppen och endast lyfter fram det som är positivt. Han menar att detta till stor del

beror  på  att  psykoterapihandledarna  ofta  tenderar  att  glömma  bort  grupperspektivet  och

fokusera för mycket på det individuella perspektivet. Larsson menar att en större medvetenhet

om gruppers dynamik behövs hos handledarna för att de ska kunna jobba mer effektivt för att

utveckla ett mer nyanserat gruppklimat där även gruppens och klimatets negativa aspekter ges

utrymme.

Handledningsgruppens utveckling

Gilbert (2000) skriver om psykoterapistudenters utveckling genom tre faser. I den första fasen

beskrivs studenterna som väldigt  osäkra och måna om att  göra rätt,  vilja duga och att  de

känner  sig  otillräckliga.  I  en  andra  fas  ökas  studenternas  självförtroende  och  de  börjar

internalisera  det  handledaren  säger  men  de  kan  också  tendera  att  ta  handledarens  ord

bokstavligt vilket successivt övergår i större självständighet. Den tredje fasen karaktäriseras

av att den handledde utvecklar en egen inre handledare och konsulterar handledaren på ett

mer kollaborativt sätt. Här uppnår studenten mer balans och större förmåga att hantera och

lära sig av sina misstag.

Boëthius  (2001)  beskriver  psykoterapihandledningsgruppers  utveckling  över  tid.  Hon

beskriver grupperna som till en början huvudsakligen fokuserade på praktiska göromål och

arbetet med klienten, medan de senare skiftar fokus till relationen mellan terapeut och klient.

Den största skillnaden har hon funnit mellan början och mitten av en terapiprocess, medan

mellanfasen och slutfasen visat små skillnader sinsemellan. Hon har också funnit att klimatet i

gruppen ändras avsevärt över tid, där studenterna tenderar att bli mer säkra i sina relationer

med varandra och att beroendet gentemot handledaren avtar.

Handledaren som inlärningsmodell

Hur handledaren fungerar som en modell för studenterna beskrivs tydligast av Gilbert (2000)

när  hon  liknar  detta  med den  utveckling  ett  barn  går  igenom då  barnet  speglar  sig  i  sin

förälder,  att  idealisera  denne  och  sträva  efter  att  bli  som sin  förebild.  Gilbert  menar  att

psykoterapistudenten genomgår olika utvecklingsfaser vilka stundtals präglas av att studenten

13



Umeå Universitet
Institutionen för psykologi
Examensuppsats höstterminen 2010 Håkan Molin

idealiserar  handledaren.  Handledaren  i  sin  tur  kan  komma  att  behöva  stå  ut  med  denna

idealisering, eftersom den enligt Gilbert är ett övergående men nödvändigt fenomen för att

studenten på sikt ska kunna utveckla större mått av självständighet och tilltro till sig själv. I

vilket fall som helst blir handledaren en viktig förebild för studenten i dennes utveckling, då

handledningen fungerar optimalt.

Struktur, ramar och regler för handledning

Struktur, ramar och regler för handledningen beskrivs i psykoterapihandledningslitteraturen

återkommande som ett  tema som icke  får  glömmas  bort  (Gilbert  2000,  Rönnestad  1999,

Szecsödy 1990, Gordan 1998). Rönnestad skriver exempelvis om vikten av tydliga och klara

ramar  för  handledningsarbetet  för  att  tydliggöra  roller  inom handledningsgruppen  för  att

studenterna ska kunna känna sig trygga.  Szecsödy påpekar vikten av tydliga ramar för att

gruppens  medlemmar  ska  kunna  leka  och  våga  vara  kreativa  innanför  de  överenskomna

ramarna.

Groupthink

En grundläggande definition av groupthink är då en grupp människor med en stark ledare och

homogen sammansättning har en kritisk eller hotfull situation att hantera och därför isolerar

sig  från  omvärlden.  En  grupp  präglad  av  groupthink  karaktäriseras  av  förträfflighet  och

överoptimism.  Varningssignaler  mot  gruppens  förträfflighet  bortförklaras  och  information

som motsäger gruppens förträfflighet kommer att filtreras bort för att upprätthålla illusionen.

Detta kan leda till ogenomtänkta och katastrofala beslut såväl som en känsla av osårbarhet

inom gruppen (Svedberg 2007). Janis (1972) definierar groupthink som ett tänkande som kan

drabba en grupp då gruppmedlemmarnas behov av gemenskap är större än deras behov av att

realistiskt bedöma en situation och tänka i andra banor. Janis (1982) vidareutvecklar senare

detta resonemang till att även förutsätta någon form av yttre press eller hot, som exempelvis

strukturella  problem inom en  organisation  eller  liknande.  Rosander  (1998)  har  undersökt

förekomsten av groupthink i autentiska arbetsgrupper och kommit fram till att samtliga av de

sex undersökta organisationerna visade tecken på groupthink i någon form och till varierande

grad. Chapman (2006) har undersökt beslutsfattande kopplat till ångest och oro och vad som

gör  att  dåliga  beslut  fattas.  I  sin  studie  från  2006  har  hon  undersökt  detta  ur  ett

grupperspektiv. Vad Chapman kommit fram till är att ångest och oro i en grupp kan leda till
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försvarsbeteenden  hos  gruppens  medlemmar  som  exempelvis  förnekande,  rationalisering,

projicering vilket i sin tur leder till en blindhet och underskattning av problem som gruppen

kan  stå  inför.  Detta  gör  att  problem  inte  hanteras  och  beslutsfattandet  i  gruppen  blir

bristfälligt. Hon menar att ett bättre gruppledarskap och ett metodologiskt beslutsfattande är

en del av lösningen på sådana problem.
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Metod

Deltagare

Sex personer deltog i denna studie. Samtliga deltagare är psykoterapihandledare vid Umeå

universitet,  legitimerade  psykoterapeuter  och  har  genomgått  handledarutbildning  för  att

handleda  inom  psykoterapi.  Informanternas  erfarenhet  av  att  jobba  med

psykoterapihandledning varierar från två år till 37 år. Två av informanterna är män och fyra är

kvinnor.  Tre av  informanterna  handleder  psykoterapi  med psykodynamisk  terapiinriktning

(PDT) och tre av dem handleder kognitiv beteendeterapi (KBT). Utifrån en lista med aktiva

psykoterapihandledare valde jag och min handledare ut personer att tillfråga för intervju. I

detta tidiga skede hade vi för avsikt att skapa en balans bland informanterna med avseende på

ålder,  kön,  terapiinriktning  och  antal  år  de  arbetat  som  psykoterapihandledare.  Vi  ville

inkludera  både  nyblivna  psykoterapihandledare  och  de  som  jobbat  många  år  med

handledning. Informanterna kontaktades via e-post och tillfrågades om de önskade delta. De

som tackade ja blev delaktiga i studien och de som tackade nej sållades bort till förmån för

någon annan handledare till dess att det önskade antalet av sex handledare uppnåddes. Fyra

personer tackade nej till att delta i studien, huvudsakligen på grund av tidsbrist. Det var ett

mål  att  ha  med tre  personer  från  respektive  psykoterapiinriktning  (PDT och  KBT)  vilket

påverkade vilka som tillfrågades. Psykoterapihandledare som jag som genomför denna studie

tidigare haft omfattande personlig kontakt med har exkluderats från att delta i denna studie.

Exempelvis har de handledare jag själv haft som psykoterapihandledare exkluderats.

Datainsamling

Resultatet har insamlats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan

49 och 75 minuter och har ägt rum på respektive informants kontor på deras arbetsplatser. De

semistrukturerade intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide bestående av 18 frågor

och  ett  antal  följdfrågor  indelade  i  fyra  frågeområden:  handledaren,  arbetssättet,

studenterna/processen  och gruppen (se  Bilaga  1). Intervjuerna  har  genomförts  av en  och

samma intervjuare  och  de  har  spelats  in  med hjälp av  en  digital  diktafon.  Informanterna

informerades innan intervjuns påbörjan om studiens syfte och intervjuns ramar (se Bilaga 2).

Alla informanter har fått denna information skriftligen innan intervjun börjat, för att försäkra

att alla fått samma information. De inspelade intervjuerna har sedan transkriberats till  text

ordagrant.
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Analysmetod

För att undersöka frågeställningen ”Hur upplever psykoterapihandledare gruppens betydelse

vid handledandet  av psykologstudenter  i  mindre grupper?” har  jag valt  att  genomföra  en

kvalitativ undersökning. En intervjuundersökning har genomförts, där sex semistrukturerade

intervjuer har ingått. För att analysera inhämtad data har en fenomenologisk ansats använts

eftersom jag strävat  efter att få fram varje individuell informants subjektiva upplevelse av

handledningsfenomenet.  Interpretative phenemenological  analysis  (IPA) är en analysmetod

baserad  på  fenomenologiska  teorier,  där  man  undersöker  ett  fenomen  ur  en  människas

subjektiva upplevelse med hänsyn  till  individens sammanhang och kontext (Willig 2008).

Genom en IPA-analys  blir  det  möjligt  att  besvara  frågor som exempelvis:  ”Hur  har  detta

fenomen blivit förstått av denna person?” och ”Vad har detta för mening för denna person, i

dennes kontext?” (Larkin 2006).

Analysen av insamlat material har skett i tre steg och i nära samarbete med min handledare

för  att  säkerställa  reliabiliteten.  I  ett  första  steg  har  signifikanta  utsagor  valts  ut  ur

intervjumaterialet,  där  sådant  som  inte  varit  relevant  har  sorterats  bort.  Detta  har  gjorts

parallellt av mig och min handledare varpå vi jämfört våra resultat för att få en så nyanserad

bild som möjligt. I ett andra steg har vi valt ut teman utifrån de signifikanta utsagorna, för att

sammanfatta  det  som  framkommit.  Även  här  har  samarbetet  med  handledaren  varit

avgörande, då vi tagit fram teman oberoende av varandra och sedan jämfört och diskuterat det

vi kommit fram till. Utifrån de teman vi enats om bäst sammanfattar materialet har sedan ett

antal utsagor valts ut för att beskriva vart och ett av temana. I det tredje steget har temana och

utsagorna tolkats utifrån tidigare forskning.

Reflexivitet

Utifrån att detta är en kvalitativ undersökning där jag själv är forskare, intervjuare, tolkare och

författare finns här ett antal punkter jag funnit det viktigt att fundera kring. Jag har funderat

kring  dessa  punkter  och  diskuterat  dem  med min  handledare,  i  syfte  att  minimera  deras

potentiellt negativa effekt på genomförandet av denna studie.

För  det  första  är  jag  själv  psykologstudent  vid  universitetet  och  deltar  själv  i

grupphandledning av det slag jag haft för avsikt att studera. Detta gör att jag på vissa plan ser
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upp till  de  personer  jag har  intervjuat,  eftersom de är  yrkesmässigt  mer erfarna  inom en

profession  jag  själv  ännu  är  oerfaren  inom.  Detta  har  jag  diskuterat  ingående  med  min

handledare,  för  att  försöka  undvika  att  låta  detta  färga  mina  frågor  vid  intervjuerna  eller

tolkningar vid analyserandet av intervjumaterialet.

Eftersom jag arbetat  självständigt  vid genomförandet av denna studie har jag varit mycket

mån om att samarbeta så nära som möjligt med min handledare då jag getts möjlighet till

detta. Jag har försökt undvika att bli allt för självständig i arbetet, eftersom jag sett en risk att

jag sett  för ensidigt  på några  av de aspekter  jag lyfter  i  denna rapport.  Att  diskutera och

fundera tillsammans med min handledare har jag betraktat som en förutsättning för att kunna

ge  denna  studie  och  rapport  det  djup  och  de  nyanser  jag  tycker  att  ämnet  och

intervjumaterialet  förtjänar.  Jag har träffat och fört diskussioner med min handledare varje

eller varannan vecka under hela arbetets gång. Min handledare är universitetslektor, utbildad

grupppsykoterapeut,  föreläsare på psykologprogrammet framför allt  i  ämnet gruppsykologi

och själv utbildningshandledare vid den psykologmottagning där denna studie genomförts.

Etiska överväganden

Innan någon av intervjuerna påbörjades, informerades samtliga informanter både skriftligen

och muntligen om denna studies syfte. Detta gjorde jag för att försäkra mig om att det fanns

en ömsesidig förståelse för vad syftet med studien var och för att försäkra mig om att alla

informanter fick samma information. Vad gäller deltagandet i studien fick alla informanter

även på denna punkt information både muntligen och skriftligt om att deltagandet var helt

frivilligt och att möjligheten att avstå från medverkan var helt öppet under hela studiens gång.

För att bevara informanternas identiteter så konfidentiella som möjligt kodades intervjuerna

med ett nummer direkt vid transkriberingen och citat som kunnat undanröja någons identitet

har undvikits. Personliga uttalanden kommer inte att återges i denna rapport på ett sådant sätt

att  någon  deltagares  identitet  bör  kunna röjas.  Även denna information förmedlades  både

muntligen  och  skriftligt.  All  intervjudata  kommer  att  förstöras  efter  att  denna  studie  är

komplett och data kommer inte att användas till några andra syften än för att genomföra denna

studie.
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Resultat

Efter att samtliga intervjuer transkriberats har materialet sammanfattats i några teman som är

återkommande. Varje tema belyses med ett antal citat från några av informanterna. Dessa citat

kan ha redigerats så till vida att små, icke meningsbärande ord tagits bort för att undvika att

någon informant skall gå att identifiera genom karaktäristiska formuleringar eller liknande.

Följande  teman  har  tagits  fram  för  att  sammanfatta  det  resultat  som  framkommit  ur

intervjuerna:

● Idealiseringen av gruppen, ett svårt fenomen att se eller prata om

● Gruppens klimat

● Osäkerheten i gruppen och rädslan för att göra fel

● Gruppens utveckling över tid

● Handledaren som en viktig modell

● Handledningens struktur, vikten av tydlighet och olikheter mellan handledarna

[skratt] är ett exempel på ett känslouttryck i ett citat, som återges för att förtydliga hur det

sagts.

[…] visar på ett hopp i citatet, att texten klippts ihop för att förtydliga sammanhanget.

Idealiseringen av gruppen, ett svårt fenomen att se eller prata om

Flera  informanter  beskriver  hur  ett  idealiserande,  skönmålande  klimat  tidvis  präglar  de

grupper de handleder. Att lyfta kritik eller känsliga frågor beskrivs som någonting flera av

informanterna tycker  är besvärligt,  då de uttrycker  en oro för hur kritiken kan komma att

mottas av studenten i fråga. Detta kan upplevas som extra problematiskt då en student upplevs

som  ”kritikkänslig”  eller  ”svag”.  På  frågor  kring  huruvida  informanterna  upplevt  ett

idealiserande klimat är informanternas svar generellt sett vaga eller undvikande. Flera tycker

sig ha observerat detta ”idealiserade klimat” men säger sig ha svårt att beskriva hur detta sett

ut  och  konkretisera  sina  upplevelser  av  detta  klimat.  Flera  informanter  har  upplevt  ett

idealiserande klimat men att detta inte är någonting de tycker funnits kvar någon längre tid.

En aspekt kopplat till detta som lyfts upp vid flera tillfällen är vikten av ett ”avdramatiserat”,

”lättsamt”, ”trevligt” klimat.
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”Att man skönmålar... […] Det finns väl tendenser, det har väl funnits ibland, men inte som nåt etablerat

mönster, för då försöker jag nog, då försöker jag ju lyfta upp det på nåt vis och ta tag i det. För det är ju inte

bra, och det känner man ju, jag tycker mig känna det om det blir lite ansträngt och inte känns äkta och… såna

saker. Så att det… nej inte så att det ligger något stadigvarande i mitt arbete, det har jag faktiskt inte upplevt.”

”Jag är inte säker på att klimatet har varit idealiserat. Däremot så har jag ju, däremot är det så här att det är ju

alltid komplicerat att ta upp kritik. Och i vissa sammanhang när det finns en del personliga egenheter hos

eleverna som jag märker verkligen är en del av personligheten, då kan det vara rätt så knepigt att ta upp

kritik.”

”Att det kan vara ett klimat där det kan vara svårt att säga negativa saker om varandras, ja… det kan jag ju

känna igen. Men det brukar inte vara nånting som blir kvar över tid, utan… [tystnad] Jag har inte haft någon

grupp där jag kommer ihåg att det skulle vara nånting som känns som ett problem hela vägen.”

”Det kan ju vara om det är någon väldigt svag student, så kan det vara svårt att, att som handledare men

också de övriga i  gruppen, kan ha svårt  att  komma med kritik på det  jobbet,  för  de känner  att  den här

studenten  behöver  så  mycket  uppmuntran för  att  det  ska  fungera.  […] Det  är  ju  just  de här  lite  svaga

studenterna och det finns ju någon eller några i varje grupp och råkar man få den i sin handledningsgrupp då

så, så kan det bli så här.”

”Jag tycker att jag lägger ner väldigt mycket på det och jag tycker att jag har mycket gratis, ja jag vet inte vad

jag, men jag tror att jag har mycket gratis i min person, att jag är, jag är ganska tillåtande och så använder jag

mycket humor för jag tycker att jag kan vara ganska kul. Jag tänker att humor kan man avdramatisera så

mycket med.”

”Det är inte märkligare än att man träffar sina vänner, man försöker ha det bra ihop va. Och har man inte det

då får man väl försöka hitta nån lösning på det då.”

”Det som har varit begränsande, det är det här med personliga egenheter och att folk är så skam-benägna…

Alltså att den minsta kritik blir så förödande. Därför att det finns en skam-inlärning sedan tidigare, kopplat

till att man inte får göra fel.”

Gruppens klimat

Gruppens  klimat  beskrivs  av  informanterna  som  någonting  centralt  och  viktigt  för

handledningsarbetet. Att skapa och bibehålla ett gott arbetsklimat beskrivs som viktigt både ur

studenternas och handledarens eget perspektiv. Att bedriva handledning i en grupp med dåligt

klimat  vore  otänkbart,  enligt  en  av  informanterna.  Informanterna  beskriver  samtliga

gruppklimatet  som  någonting  grundläggande  för  att  gruppen  över  huvudtaget  ska  kunna

arbeta tillsammans i handledningen. Ett gott klimat präglas enligt informanterna av öppenhet,

ärlighet och tillit mellan gruppens medlemmar, bland annat. Ett dåligt klimat å andra sidan
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skulle  bestå  av  konkurrens,  rigiditet,  avundsjuka  och  ”rätt-och-fel”-tänkande,  bland  andra

faktorer. Flera informanter nämner hur det skulle vara att jobba med en grupp som präglas av

dåligt klimat, de beskriver detta med fasa och någonting som bör undvikas.

”Jag tycker att det är viktigt för studenterna, att känna att man får pröva sig fram, att det inte är farligt att göra

fel. Så det tycker jag är grundläggande. Sen tycker jag det är viktigt att det ska vara så öppet och tillåtande

som möjligt, i rummet.”

”Jag ju stött på, handledare som har tappat koll på läget, studenterna är jättemissnöjda och det blir giftigt

klimat och, då är det ju, om man tänker bara ur egoistisk synpunkt så...  om det blir, det är ju ingen lätt

position då va, att vara handledare. […] Jag kan inte tänka mig något värre än att sitta i en sån där giftig

grupp som handledare, under ett år alltså.”

”Det har ju hänt flera gånger att jag mött studenter som går i egenterapi där de inte har blivit sedda, där de

har blivit kränkta, där det har känts obekvämt och det här tar ju jätte, jättestor plats alltså, det tycker jag. Det

är viktigt. ”

”En undersökande nyfikenhet tycker jag är viktigt, jag tycker att det är bra om det finns en god... ja nån slags

lättsamhet då också, även om saker kan vara svåra, att humor kan vara bra. Tolerans, en tolerant miljö... Ja,

nyfikenhet och tolerans. Respekt för varandra är viktigt.”

”Ja det är väl mer öppet, tillåtande, inte så mycket rätt och fel tänker jag, utan att man får vara som man är,

och komma med… och ofta kunna lyfta fram, vrida och vända på det man jobbar med”

”Det kan väl vara att man... rigiditet, ”man ska göra så här”, rätt och fel, snålhet, översittar-tag, det kan vara

apati kan det ju vara också”

”Där tänker jag konkurrens, avundsjuka, att man inte lyssnar på varann till exempel, det tänker jag är… eller

att man håller tillbaka mycket.”

Osäkerheten i gruppen och rädslan för att göra fel

Ett annat återkommande tema som nämns av samtliga informanter, är studentterapeuternas

rädsla för att göra fel, begå misstag eller inte vara duktiga. Studentterapeuterna beskrivs som

över lag väldigt seriösa, ambitiösa och duktiga, samtidigt som de beskrivs som rädda för att

göra fel, osäkra och oroliga i arbetet med sina klienter. Handledarna beskriver hur studenterna

vill göra rätt från början och räds att lära sig genom sina misstag – bland studenterna beskrivs

en förväntan på sig själva och varandra att göra rätt redan från början. Flera av informanterna

nämner hur de får arbeta med studenternas förväntningar på detta plan, genom att förmedla att

det  är  okej  att  göra  fel  i  början.  Rädslan  för  att  göra  fel  beskrivs  också  ur  studenternas
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perspektiv som någonting skamfyllt, någonting som några informanter nämner kan bli svårare

av att  handledningen sker i  grupp eftersom skamkänslorna då kan bli  svårare  att  hantera.

Rädslan hos studenterna att göra fel inför gruppen sägs även kunna väcka ångest. Samtidigt

som denna oro att göra fel beskrivs hos studenterna, nämner några av informanterna också det

faktum att  de som handledare samtidigt  är pedagoger,  examinatorer  och granskare.  Denna

konflikt mellan att vara en inspiratör och en examinator beskriver en av informanterna som att

”ha svärdet under kappan” - att handleda och inspirera samtidigt som man skall granska och

godkänna eller underkänna. En av handledarna nämner även att detta är någonting som kan

förekomma  hos  handledaren  själv,  att  samma  rädsla  för  att  göra  fel  finns  även  hos

handledaren.

”Personligen är jag inte riktigt bekväm med det här för jag tycker det är en svår roll att vara både examinator,

granskare och inspiratör... [...] Det är som att man har svärdet under kappan på nåt vis”

”Ofta kommer de med föreställningen att de måste kunna göra tolkningar… redan tredje gången ska de göra

färdiga tolkningar. Det finns sådana där föreställningar som jag tycker bara kan hämma.”

”Trygghet  och  lekfullhet.  För  de  flesta  på  psykologutbildningen  är  jääätteseriösa  och  oerhört

prestationsinriktade! Och hos sådana människor finns det ofta en ganska absurd stränghet, alltså ”jag ska

kunna göra allting bra redan från början!”. Och när man då upptäcker nånting som man är missnöjd över så

får den detaljen så stor betydelse. Så jag försöker verkligen skapa ett klimat där man inte behöver kunna

innan man har lärt sig.”

”Sen det här som jag då sa tidigare med skam va, därför att det är ju ännu mer komplicerat att bli skamfylld

när folk tittar på.”

”Förmedla någon sorts, vad ska jag kalla det… frihet, att man kan jobba med sig själv, att man kan uttrycka

det man har svårt med och man kan ju… för jag tänker att det kan ju handla väldigt mycket om det här att…

osäkerhet  och  man  hamnar  lite  grann  i  skam  som  studentterapeut.  Och  det  där  är  ju  jätteviktigt  som

handledare att notera och kunna jobba med på ett bra sätt.”

”Ja, jag tror det är lätt att man kan känna en stress i början, att man vill att det ska gå bra och att det ska bli

lyckat, att det kan vara den där stressen att göra rätt. ”

”Det kan jag ju tycka är en svårighet i en gruppsituation, att om det är någon student som är svag. Det är en

väldigt utsatt... det är svårt att sitta med sina kamrater och få kritik liksom, så där, så det är inte lätt alltså.”

”Men jag tycker ju att under åren som terapeut så blir det mer okej att inte vara den perfekta handledaren.

När man är ny som handledare så har man ofta nån bild av att man ska vara så duktig och att man kan släppa

det där duktighetskravet.”
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Gruppens utveckling över tid

Generellt  ger  informanterna  en  bild  av  studentterapeuterna  som  väldigt  osäkra  vid

handledningsperiodernas början, vilket utvecklas under arbetets gång mot större självsäkerhet

och autonomi. Någon av informanterna beskriver även en fas av övertro på sig själva, där

studentterapeuterna ”tror att de kan allt”, men att även detta är en övergående fas som senare

landar i något slags mer realistisk bild. En osäkerhet individerna emellan i gruppen verkar

vara ett annat återkommande mönster,  där det verkar vara svårt att vara ärlig och öppen i

början av en handledning. Detta beskrivs som en fråga om tillit mellan gruppens deltagare, att

det är svårt att vara öppen i handledningens begynnande skeden men att denna öppenhet och

ärlighet med tankar och svårigheter i klientarbetet ofta utvecklas under arbetets gång.

”Att det börjar med osäkerhet och så kommer den där prestigen in och så stiger det och man tycker att man

blir väldigt kunnig och man tycker att man kan allt och så dalar det och så ska man då på nåt sätt vara i det

där och blanda och ge och så börjar man se lite mer realistiskt på sig själv som behandlare, det tycker jag nog

att jag har sett.”

”Att det utvecklas mot en större öppenhet i gruppen och en större trygghet att för varje student få vara som de

vill och ofta börjar grupperna med ganska stora prestationskrav och en stor oro kring, ”hur ska det här gå nu,

kommer jag att klara det här?”, så jag tycker ofta att de behöver uppmuntran att våga vara som de är, att det

duger, att de inte ska vara färdiga terapeuter redan när de börjar. Utan att meningen är att de ska lära sig

någonting under tiden.”

”Kommer vi lite längre in i handledningen då börjar de våga tala om att ”men så här känns det att sitta här

som terapeut, man begriper ingenting…”. Och sen mot slutet så vågar de kanske till och med arbeta med det,

och ge det tillbaka till klienten då att ”så här känner jag nu, vad kan det bero på?” och så leder det till nånting

som man kan jobba med.”

”Från början så finns det ju, naturligt nog, en viss anspänning och osäkerhet och, större behov av ”hur ska jag

göra?”, ”säg hur jag ska göra”, som jag egentligen försöker undvika, alltså jag vill inte ha såna där direktiv”

”Det blir en ökande trygghet och komfort på nåt vis, och kreativitet med tiden”

Handledaren som en viktig modell

Flera av handledarna beskriver sig själva i relation till sina studenter som en ”mentor” eller

blivande kollega. De beskriver sig själva som en modell för studenterna, eftersom studenterna

en dag kommer att ha samma yrke som handledarna själva. Informanterna ger en delad bild av

hur de ser på denna roll som modell som i vissa fall också beskrivs som en maktposition.
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Synen på denna maktposition varierar mellan informanterna. Någon beskriver sig själv som

en ”auktoritet” som någonting självklart, inbyggt i handledarrelationen, medan någon annan

beskriver  hur  han  eller  hon  betraktar  sig  själv  som  helt  jämlik  med  studenterna.

Återkommande för majoriteten av informanterna är dock att de beskriver sig själv som en

viktig modell för inlärning för de blivande terapeuterna.

”För handledaren är ju en auktoritet i maktperspektivet tänker jag, så är ju handledaren väldigt viktig.”

”...den analytiska och psykodynamiska inriktningen, gruppanalytiskt va, eftersom där sitter terapeuten eller

handledaren på en maktposition va. I KBT, är vi jämlika.”

”Det finns ju så mycket osäkerhet… hos var och en, det här med terapeutrollen, psykologrollen, ”ja men hur

ska det bli, hur ska man bete sig och vad händer?”… och där försöker jag i mitt arbetssätt använda mig själv

väldigt, väldigt mycket. Och jag brukar liksom, vad ska jag säga, återge exempel från min yrkeserfarenhet.

Och många gånger så brukar jag berätta då det riktigt har gått åt skogen för mig, då jag har gjort misstag”

”Jag blir  inte bara den som hjälper dem att öva utan jag blir  ju också ett  exempel och en modell på en

kommande kollega. Så att jag brukar förhålla mig till de här eleverna som att jag är en blivande kollega.”

”Jag gissar ju att de får en modell för… de brukar nämna det, att de tycker att de har fått en bra modell för

hur man kan jobba som terapeut. Nu säger jag kanske inte så mycket om hur jag jobbar som terapeut men

man ser ju hur man är i gruppen”

”Det  är  också  därför  jag tycker  det  är roligt  att  handleda på psykologmottagningen,  för  det  är blivande

kollegor och det blir lite grann sådär… ja, jag tyckte det tog så innåt helvete lång tid att lära mig själv… eh,

ja jag tycker inte att man ska behöva öva sig så himla mycket själv, jag tycker att det är schysst att få lite stöd

och öva sig”

”Framför allt så vill jag ha ett kreativt klimat, jag vill inte ha... jag vill undvika en position där jag sitter

liksom med sanningen så där, och har tolkningsföreträde i alla. Jag har nog en ganska kollegial approach, så

där faktiskt, i min handledning.”

Handledningens struktur, vikten av tydlighet och olikheter mellan handledarna

Informanternas  arbetssätt  varierar  mycket,  vad  gäller  synen  på  tidfördelning,

utlärningsmetoder  och  liknande.  Samtliga  informanter  är  dock  överens  om  vikten  av  att

tydligt  förmedla  sin  uppfattning  kring  ramar,  struktur  och  förväntningar,  både  vad  gäller

handledarens egna förväntningar och studenternas förväntningar på denne som handledare.

Att vara tydlig i dessa frågor beskriver informanterna som avgörande för handledningsarbetet.
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Synen på struktur och arbetssätt  varierar dock kraftigt  från informant till  informant.  Även

arbetssätt och synen på pedagogiken i handledningen varierar mycket.

”Ja, jag är ju noga med tid och att det ska vara en noga uppdelning av tiden som jag verkligen håller, det

tycker jag är viktigt. Att varje student har sin tid.”

”Jag gör inte det, jag delar inte upp så strikt. Utan jag lägger fram det här att det här är nånting som vi gör

tillsammans. Så så fort en studentterapeut tar upp sin patient och vill berätta vad som hänt, så är vi alla med,

vi alla läser varandras minnesanteckningar och vi alla kommer, eller försöker i alla fall, bidra med tankar och

idéer och reflektioner kring studentens reaktioner eller patientarbetet i sin helhet. Så det blir inte den här

strikta tiden, ”ja, ja, nu är tiden slut, nu är det din tur” utan att det flyter på.”

”Om jag går in med strikt tidsbestämda fördelning, då, de här gränserna kan skapa distans eller närhet va. Så

jag lättar till gränserna.”

”Speciellt när det gäller de här psykologstudenterna att då måste man ju vara väldigt tydlig. Med ramar och

med  att  gå  igenom  och  som  jag  har  börjat  jobba  nu  mycket  med,  just  när  det  gäller  de  här

studentterapeuterna, att gå igenom förväntningar. ”

”Däremot tycker jag det är precis lika viktigt att jag går igenom med dem, vad har jag för förväntningar på

dem. För det tycker jag att jag har lärt mig på psykologmottagningen att det är jätte, jätteviktigt. Missar man

det så tror jag handledningen kan åka åt vilket håll som helst.”

”Jag använder mig av terapiformen, alltså med överenskommet samarbete, med agenda, med liksom ”vad är

det vi ska göra idag”, har vi gjort det vi skulle, innebär det här att vi egentligen har planerat fel, vad är det vi

har gjort idag, vet ni vad ni ska göra nästa gång? Och när de återkommer, var det någonting som blev kvar

från förra gången? I lite olika varianter. Så att jag tror att det är så här att jag försöker visa på en del av

metoden, samtidigt som jag använder den för att sortera och organisera det inre arbetet.”

”Den tanken som jag har när jag träffar en grupp är ju att jag vill att de ska hitta sitt eget sätt att jobba på som

terapeuter. Så jag vill liksom uppmuntra dem att pröva efter vad som känns rätt för dem själva [gestikulerar

mot hjärtat] så jag har inte någon färdig modell för vad de ska kunna när de är färdiga riktigt, utan det beror

också på var de finns”
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Analys

Osäkerhet och ångest

Ett  av  de  mest  återkommande  temana  i  den  litteratur  som  finns  kring

psykoterapihandledandet,  är  enligt  min  uppfattning  studentterapeuternas ångest,  oro  och

rädsla för att göra fel i sin roll som terapeut (Rönnestad 1999, Ögren 2002, Boëthius 2001).

Rönnestad beskriver exempelvis detta i termer av hur ångestfyllt det är för oerfarna terapeuter

att möta klienter och hur denna ångest ofta handlar om tvivel kring den egna kompetensen.

Även i  den här studien är  detta tema det  som blivit  mest  tydligt  återkommande och som

nämnts  av  samtliga  informanter.  En  informant  drar  även  paralleller  till  sig  själv  som

handledare och beskriver hur samma osäkerhet finns även hos handledaren. Detta fenomen

belyses även ur ett annat perspektiv av den informant som nämner hur obekvämt det är att

vara ansvarig för examinering och granskning som handledare. Att det finns en rädsla hos

studenterna för  att  göra fel  är  någonting som informanterna beskriver  som icke önskvärt,

eftersom det hämmar studenternas kreativitet i arbetet med sina klienter. Rädslan för misstag

beskrivs som en aspekt hos studenterna som handledaren försöker att motverka. Samtidigt har

handledaren  formellt  det  ansvar  att  bedöma  och  säkerställa  att  klientarbetet  fungerar,  att

arbetet uppfyller en viss lägstanivå. Detta att som handledare vara granskare och examinator

samtidigt som man försker gynna ett öppet klimat i gruppen är någonting som informanterna

beskriver  som komplext.  Ögren (2002) nämner  detta  problem,  att  bedömningsmomentet  i

handledningen kan göra att  det  blir  svårt  för studenterna att  uttrycka sig fritt  och öppet  i

gruppen. Detta går i linje med vad Rönnestad (1999) skriver om huruvida studenter känner att

de kan vara helt öppna eller inte i handledningssituationen. Enligt Rönnestad håller en väldigt

stor  del av  studenterna någon  gång inne  med  information  när  de  träffar  sin

psykoterapihandledare,  oftast med motiveringen att de inte vill  få negativa reaktioner från

handledaren.  Det  går  lätt  att  tolka  detta  som att  studenternas  oro  för  att  göra  fel  inte  är

obefogad, även om det är ett hämmande inslag ur handledarnas perspektiv.  Dubbelheten i

handledarens roll på denna punkt går att sammanfatta med två citat, ”Supervisors are not only

admired  teachers,  but  feared  judges  who  have  real  power”  (Doerhman  1976)  och

”Personligen är jag inte riktigt bekväm med det här för jag tycker det är en svår roll att vara

både  examinator,  granskare  och  inspiratör...  [...]  Det  är  som att  man  har  svärdet  under

kappan på nåt vis” (denna studies informant).
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En annan aspekt kopplat till handledarens roll är maktaspekten, som några av informanterna

lyfter  upp.  Synen på denna aspekt  varierar  dock från informant  till  informant,  där  någon

beskriver det som en självklarhet att handledaren sitter på en maktposition och någon annan

beskriver  det  som  att  man  inom  KBT  alltid  är  att  betrakta  som  jämlika,  även  i  en

handledningssituation. Detta är någonting som Rönnestad (1999) diskuterar i ganska drastiska

termer, då han beskriver det som att en handledare som förnekar sin maktposition inte bara

idealiserar sin roll till att vara jämlik, utan att detta även kan få studenterna i handledningen

att känna sig överkörda eller manipulerade. Han menar att handledarrollen är en maktposition

per definition och att oklarheter på denna punkt kan springa ur det faktum att handledaren i

fråga kan önska sig vara mer jämlik än vad som är realistiskt. Han menar vidare att en allt för

kollegial approach kan vara vansklig, eftersom det kan tendera att basera sig på handledarens

behov av att vara jämlik snarare än på studenternas behov av en tydlig handledare. Att sitta på

en maktposition med auktoritet kan vara obehagligt men i en handledningsroll oundvikligt

(Rönnestad 1999). Flera av informanterna påpekar vikten av att vara tydlig kring ramar och

regler för att handledningen ska fungera och de påpekar vikten av att diskutera förväntningar

från samtliga av gruppens deltagare.  Men detta med att vara tydlig kring roller och vilket

ansvar  respektive roll  medför  verkar  vara en aspekt  som lätt  glöms bort.  Att  förneka  sin

maktposition, oavsett i vilket sammanhang detta sker, tror jag aldrig för någonting positivt

med sig.

Struktur och ramar

Ett  annat  vanligt  förekommande  tema  i  handledarlitteraturen  är  vikten  av  struktur  och

tydlighet i arbetet (Gilbert 2000, Rönnestad 1999, Szecsödy 1990, Gordan 1998). Exempelvis

Szecsödy påpekar vikten av tydliga ramar för att gruppens medlemmar ska kunna leka och

våga  vara  kreativa  innanför  de  överenskomna  ramarna.  Samtliga  informanter  nämner  hur

viktigt  de betraktar tydlighet i sitt arbete med handledning, bland annat för att undvika att

handledningen går åt vilket håll som helst. Informanterna påpekar hur avgörande det är för

arbetets  gång  att  man  som  handledare  är  tydlig  och  konkret  redan  från  början  av  en

handledningsperiod, vilket går i linje med vad exempelvis Rönnestad (1999) skriver om ramar

i handledningsarbetet för att studenterna ska kunna känna sig trygga.  Det finns dock även

motstridig forskning på detta område, som säger att vikten av tydliga ramar är överskattad och
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att vikten av tydlighet är en aspekt som framför allt framhålls av handledarna men inte de

handledda. Tvärtom kan de handledda snarare värdera flexibilitet och frihet framför tydliga

ramar (Reichelt 2001).

Gruppens klimat

Ett ämne som berörs av samtliga informanter är klimatet i handlednigsgrupperna. Här råder

bland informanterna en tydlig samstämmighet kring att klimat är en viktig fråga att arbeta

med i handledningsgruppen. Det råder även nästintill total samstämmighet i vad som utgör ett

gott klimat, där begrepp som öppenhet, tillit, lättsamhet och tillåtande är återkommande. Flera

informanter beskriver hur obekvämt det  vore att arbeta i en grupp där istället  avundsjuka,

rigiditet eller konkurrens råder. Detta är förstås fullt begripligt ur perspektivet att handledarna

vill  uppnå trivsel  i  sina  arbetsgrupper,  men här  lurar  även en fara  i  att  hänsynen  till  det

lättsamma klimatet skulle kunna gå före andra viktiga frågor, som att våga lyfta kritik och

liknande.  Flera  informanter  beskriver  att  det  ofta  kan vara  besvärligt  att  lyfta  kritik  eller

komma med tillrättavisningar på någon students arbete, även där detta behövs. Forskning på

detta  område  är  även  den  ganska  samstämmig,  i  att  kritik  och  viss  osäkerhet  är  helt

nödvändiga  faktorer  i  handledningsarbetet  för  att  arbetet  ska  gå  framåt  och  utveckla

studentterapeuten (Ögren 2002, Gilbert 2000, Rönnestad 1999). Gilbert skriver exempelvis

om  vikten  av  tillit  och  god  allians  mellan  handledare  och  handledd,  för  att  kunna  ge

konstruktiv feedback utan att den handledde känner sig kritiserad eller kränkt. Hon beskriver

vikten av att kunna ge kritiserande feedback som en förutsättning för att studentterapeuten ska

kunna utveckla en självvärderings-förmåga. Hon beskriver att en risk är att handledare och

studenter  ömsesidigt  är  allt  för  måna  om  att  bibehålla  ett  ”trevligt”  klimat  där  man

uppmuntrar för ensidigt och undviker kritik eller att belysa svagheter.

Szecsödy (1990) belyser detta ur en annan aspekt, nämligen att handledare ibland tenderar att

bli orimligt stöttande, vaga eller tvetydiga då de möter motstånd från en studentterapeut. Han

beskriver detta som ett fenomen som kan uppstå genom att handledaren byter fokus då han

eller hon är rädd att förlora kontrollen över en situation exempelvis då någon konflikt kommer

upp till ytan. Detta undvikande av konflikter beskrivs som någonting som kan hämma eller

störa inlärningsprocessen hos studentterapeuterna. Informanterna närmar sig detta ämne då de

nämner kritikkänsliga eller svaga studenter, där de upplever att studenten i fråga kan vara så
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känslig mot kritik att såväl handledare som övriga studenter hellre uppmuntrar än lyfter upp

de svagheter som behöver belysas. En informant beskriver att i en grupp där någon student är

extra kritikkänslig, kan ett idealiserande klimat lätt växa fram, där kritik blir svårt att lyfta

upp. Detta går i linje med Szecödys beskrivning av hur ett allt för stöttande klimat kan växa

fram då konflikter blir svåra att beröra. Enligt de informanter som beskriver någon form av

idealiserande klimat är detta någonting de kan känna igen, men att det i  de fall ett sådant

klimat uppstår aldrig blir till ett ihållande fenomen. På dessa frågor är dock informanterna

genomgående vaga och osäkra i sina svar. Att ett idealiserande klimat ofta finns i någon form

i psykoterapihandledningsgrupper och att detta vanligtvis är en konstant faktor även över tid

är någonting som Larsson (2010) och Ybrandt (i tryck) pekat på i sin forskning, där både

studentterapeuter  och  handledare  tillfrågats  om  gruppens  klimat  och  detta  klimat

karaktäriserats av enbart positiva beskrivningar. Ett idealiserande klimat är ett fenomen som

går  att  koppla  till  informanternas  beskrivning  av  hur  viktigt  det  är  med  ett  trevligt  och

avdramatiserat klimat. Det går även att dra paralleller till den bild informanterna målar upp av

hur majoriteten av studentterapeuterna är rädda för att begå misstag och hur plågsamt det

skulle  vara  för  informanterna  att  sitta  som handledare  i  en grupp  med dåligt  eller  giftigt

klimat.  Här  går  återigen  att  dra  kopplingar  till  Rönnestads  (1999)  konstaterande  att

studentterapeuterna  i  nästan  samtliga  handledningsgrupper  undviker  att  ta  upp  viss

information  för  att  undvika  negativ  feedback  från  handledarna.  Om både  handledare  och

studentterapeuter är måna om att undvika konflikter, dåligt klimat och liknande till förmån för

ett trevligt arbetsklimat, är det föga överraskande att majoriteten av grupperna präglas av just

ett trevligt klimat. Informanterna beskriver hur nästan samtliga av deras handledningsgrupper

präglats  av ett  gott  klimat.  Samec (1995) beskriver  hur traumatiskt  det  kan vara för  både

studentterapeut  och  psykoterapihandledare  att  diskutera  negativ  kritik.  Rädslan  för  att

diskutera negativa sidor av klimatet och rädslan för att lyfta kritik tror jag går hand i hand.

Här går att ana hur negativ kritik sopas under mattan, av en rädsla för att förstöra det trevliga

klimatet.

Informanternas skildringar  av de grupper de handlett präglas av en önskan att undvika ett

dåligt klimat, snarare än en önskan att lyfta fram både bra  och dåliga aspekter av klimatet.

Rädslan för att göra fel, lyfta kritik och arbeta med gruppens positiva och negativa aspekter är

faktorer som jag tror präglar såväl studenter som handledare och som sammantaget skapar ett
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ensidigt  gott  klimat  –  ett  idealiserat  klimat  som blir  mycket  svårt  för  informanterna  att

beskriva i konkreta termer.

Ögren (2002) beskriver hur utvecklingskriser i psykoterapihandledning är en förutsättning för

lärande och förändring, men att sådana kriser är extra svåra att hantera då handledandet ingår i

en utbildningssituation. Informanterna belyser snarare vikten av ett trevligt, tillåtande klimat

än vad de belyser vikten av att våga lyfta negativ kritik eller genomgå utvecklingskriser och

förändring. Här tror jag att både handledare och studenter går miste om värdefulla möjligheter

till  lärande och förändring, då kriser och dess utvecklingspotential verkar ha långt mycket

lägre prioritet hos informanterna än det trevliga arbetsklimatet.

I en studie av O’connor (2001) beskriver han en annan syn på hur ett gott klimat kan växa

fram.  Han menar  att  handledare  inte alltid  har  koll  på vad studentterapeuterna  gör  i  sina

respektive terapier, eftersom studenterna ofta själva muntligen rapporterar vad som händer i

terapierna,  utan  att  direkt  visa  upp  detta  för  handledaren  genom  filminspelningar  eller

liknande. Han menar att studentterapeuterna inte alltid vet vad som är god terapi eller god

handledning, vilket kan leda till att de till sina handledare rapporterar att allt går bra, att de

inte har några problem. Efter hand ökar studentterapeuternas självförtroende och, enligt dem

själva, goda erfarenheter från klientarbetet. Detta kan få konsekvensen att studentterapeuten

och  handledaren  ömsesidigt  stärks  i  sin  tro  att  allt  verkligen  går  väldigt  bra,  vilket  inte

nödvändigtvis är fallet eftersom handledaren kanske aldrig direkt får se studentterapeuten med

sin klient. Detta kan leda till överdriven optimism och självkänsla hos studentterapeuterna och

i  hela  handledningsgruppen.  O’connor  drar  paralleller  till  begreppet  ”groupthink”  (ett

tänkande som kan drabba en grupp då gruppmedlemmarnas behov av gemenskap är större än

deras behov av att realistiskt bedöma en situation och tänka i andra banor (Janis 1972)). Detta

tänkande  går  även  att  stärka  med  ovan  nämnda  konstaterande  av  Rönnestad  (1999)  att

studenter  i  många fall  undanhåller  sådan information om sitt  klientarbete  som de tror  att

handledaren  kan  reagera  negativt  på,  vilket  kan  antas  ytterligare  förstärka  en  konfliktfri

stämning i gruppen. Ögren (2002) beskriver hur vissa psykoterapihandledningsgrupper kan

komma att  utveckla ett gemensamt strävande mot en känsla av solidaritet  och ett  positivt

klimat för att dölja osäkerheter - en tillgjord trygghet i gruppen som ett försvar mot konflikter

eller förändringar.
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Detta fenomen med att undvika kritik till förmån för trevligare samtalsämnen kan även förstås

utifrån Heins (2009) forskning kring individuell handledning kontra handledning med mer än

en student åt gången. Här pekar Hein på svårigheterna som kan uppstå då studenterna strävar

efter  att  rädda varandra från  negativ  feedback och det  faktum att  detta  kan hämma deras

inlärning i och med att de inte får höra den negativa feedback de kanske behöver få höra för

att utvecklas som terapeuter. Detta kan tänkas bli ännu mer relevant då en student upplevs

vara extra känslig för att motta kritik och i ännu större utsträckning kan betraktas som en

person  som bör förskonas  från  att  höra  just  kritik.  Här tror  jag att  en  konsekvens  av  att

studenterna får handledning i grupp blir att trevliga samtalsämnen får företräde framför kritik

och ifrågasättande,  vilket  jag i  sin  tur  tror  får  konsekvensen  att  studenterna  inte  når  den

optimala utveckling och lärande som de hade kunnat nå. Flera av informanterna beskriver att

det inte är lätt att handleda i grupp, att vissa samtalsämnen kan bli mer laddade och svåra att

ta upp, exempelvis kritik. De ger en bild av grupphandledning som en komplex situation som

är  svår  att  hantera,  även  om  det  också  ger  djup  och  bredd  åt  handledningen.  Heins

konstaterande att individuell handledning kan skapa en mer öppen och flexibel relation mellan

handledd och handledare, på ett annat sätt än vad som är möjligt i grupphandledning, verkar

gå att applicera här. Gruppens klimat och gruppmedlemmarnas hänsyn gentemot varandra kan

bli en hämmande faktor på inlärningsmöjligheterna.

Gruppens utveckling över tid

Informanterna ger en enig bild av hur psykoterapihandledningsgruppernas utveckling över tid

brukar se ut, vilket också ligger väldigt nära vad psykoterapihandledningslitteraturen har att

säga på detta ämne.  Utvecklingen över  tid beskrivs exempelvis av Gilbert  (2000) som en

utveckling i tre faser där den första fasen karaktäriseras av rädslan för att göra fel, vilja göra

rätt och så vidare. Den andra fasen kännetecknas av ökat självförtroende och en början av att

internalisera handledarens ord vilka ofta tas väldigt bokstavligt. Detta övergår så småningom i

den  tredje  och  sista  fasen  där  den  handledde  utvecklar  en  egen  inre  handledare  som

konsulterar  handledaren  på  ett  samarbetande  sätt.  Här  når  studenten  en  ökad  balans  och

kapacitet att handskas med och lära sig av sina misstag. Denna beskrivning ligger väldigt nära

informanternas  beskrivningar  av studentterapeuternas  utveckling. Gilbert  nämner även hur

dessa faser slutligen övergår i att studentterapeuten internaliserar handledaren så till vida att

denne får  tjäna som modell för  terapeutens  framtida arbete.  Även detta är  någonting som
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nämns av informanterna,  hur de ser på sig själva som blivande kollegor och modeller för

studenternas inlärningsprocess. Ybrandt (2009), Boëthius (2005) och Ögren (2002) ger en bild

av hur psykoterapihandledningsgrupper kan utvecklas vad gäller gruppklimat och liknande.

De beskriver hur grupperna tenderar att präglas av osäkerhet och i vissa fall polariseringar

inom gruppen vid handledningsarbetets början. Detta tenderar att utvecklas mot ett mer öppet

klimat med mer sammanhållning och betydligt mindre polariseringar och grupperingar inom

gruppen  över  tid.  Även  här  ligger  informanternas  beskrivningar  snubblande  nära  vad

forskningen kommit fram till.
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Diskussion

Utifrån denna studies syfte ”att undersöka hur psykoterapihandledare vid Umeå universitet

upplever  handledning,  med  fokus  på  gruppens  påverkan  då  handledningen  sker  i  små

grupper”,  kan  resultat  och  analys  sammanfattas  genom  att  konstatera  att  informanterna

upplever att vikten av ett trevligt gruppklimat, vikten av öppenhet i gruppen, osäkerhet hos

studenterna  är  återkommande  och  att  psykoterapihandledning  i  grupp  är  en  komplicerad

uppgift.

Med  utgångspunkt  i  frågeställningen  ”Hur  upplever  psykoterapihandledare  gruppens

betydelse  vid  handledandet  av  psykologstudenter  i  mindre  grupper?”,  går  det  utifrån

resultatet  och  analysen  att  konstatera  att  svaret  på  denna  fråga  är  komplex.  Att

psykoterapihandledning över huvudtaget är ett väldigt krävande och invecklat fenomen har

forskare på ämnet redan konstaterat. Exempelvis Rönnestad (1999) skriver om komplexiteten

i  relationerna  som  skapas  i  handledningsgrupperna,  med  avseende  på  trygga  ramar  och

arbetsallians mellan handledare och student. Att det faktum att handledningen sker i grupp

ytterligare bidrar  till  komplexiteten hyser  jag inga som helst tvivel om, vilket  även denna

studies informanter kan vittna om. De beskriver att det är ett krävande men intressant arbete

att bedriva psykoterapihandledning med grupper av psykologstudenter. Ögren (2001) skriver

om handledningens komplexitet  i  sin avhandling,  med avseende på gruppens påverkan på

komplexiteten.  Ögren  beskriver  hur  faktorer  som  studenternas  osäkerhet,  gruppens

arbetsklimat, handledningens ramar och liknande gör att psykoterapihandledning i grupp blir

ett komplext fenomen att studera.

För att bäst besvara denna studies frågeställning, tror jag att man behöver koppla samman

några av de teman som tidigare nämnts, för att se vad som växer fram när de kombineras.

Exempelvis tror jag att oron för att begå misstag är ett centralt tema som tydligt går att koppla

ihop med gruppens klimat och viljan att bibehålla ett trevligt klimat. Att sitta flera terminer i

en grupp med giftigt klimat, uttrycker en av informanterna vore olidligt. Hur viktigt det är att

klimatets lättsamhet och trevlighet bibehålls tror jag bäst går att förstå om man tänker sig att

gruppens medlemmar alla är lika nervösa inför att begå misstag eller göra fel. Här tror jag inte

att handledaren är något undantag. Någon av informanterna nämner att samma oro för att göra

fel  finns  även  hos  handledaren  och  att  även  handledaren  vill  vara  ”duktig”  inför  sina
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studenter, på samma sätt som studenterna av samtliga informanter beskrivs som duktiga och

prestationsinriktade. Jag vågar här påstå att detta går att likna vid metaforen att samtliga i

gruppen sitter i samma båt – ingen i gruppen vill begå misstag, göra fel eller ge klienten dålig

terapi.  Ingen  i  gruppen  vill  bedriva  dålig  handledning,  göra  att  klienten  mår  sämre  eller

komma till handledningsträffarna om stämningen i gruppen blivit tryckt eller klimatet giftigt.

Flera av informanterna visar  stor medvetenhet kring frågor som rör gruppen och hur man

arbetar  med  gruppens  klimat,  men  fortfarande  är  majoriteten  av  svaren  på  frågor  kring

idealisering i gruppen förvånansvärt diffusa. Det ligger nära till hands att tolka denna oklarhet

som att hela gruppen sitter i idealiseringsbåten tillsammans.

Ur  ett  annat  perspektiv  kan man också  konstatera  att  informanternas  medvetenhet  är  stor

gällande frågor som rör gruppen och gruppens betydelse för arbetet.  I mycket  av det  som

framkommit under intervjuerna och de teman som lyfts fram tidigare, ligger informanterna

väldigt  nära  det  som  forskningen  om  psykoterapihandledning  tidigare  kommit  fram  till.

Återkommande är dock, som tidigare konstaterats, att just idealiseringen tycks vara svår att

se,  svår  att  beskriva  och  svår  att  tala  om  i  konkreta  termer.  Kanske  ligger  detta  i

idealiseringens  natur  och  i  själva  psykoterapihandledningens  komplexitet.  Jag  tror  att

komplexiteten och alla de faktorer som går att beskriva vad gäller psykoterapi, handledning

och grupprocesser  gör  att  ingen riktigt  greppar  eller  förstår  alla  dessa faktorer  på en och

samma gång. I detta ljus tror jag att idealiseringen av gruppens klimat kan bli en bortglömd

fråga  och därför  svår att  konkret  beskriva,  vilket  också gör  att  det blir  viktigt  att  försöka

beskriva den här.

Gruppen  har  stor  betydelse  för  handledandet  av  psykologstudenter  på  deras

psykoterapiutbildning,  på  denna  punkt  är  samtliga  informanter  överens.  Ingen  av

informanterna har uttryckt sig direkt negativt kring det faktum att handledningen sker i grupp.

Flera av informanterna har beskrivit att grupphandledning tillför mycket, att den ger djup och

bredd åt handledningen och att de tror att studenterna lär sig mer eftersom de får ta del av

varandras klienter och terapier. Hur klimatet är i gruppen är den mest tydligt återkommande

faktor som informanterna beskriver har betydelse för handledningsarbetet. Detta till trots är

det få informanter som tydligt kan beskriva hur klimatet uppstår eller hur man kan arbeta med

att utveckla gruppklimatet. Att klimatet är avgörande för gruppens arbete råder enighet om,
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men exakt vad klimatet är och hur man utvecklar det råder ingen tydlig enighet kring. Att ett

öppet  och  tillåtande  klimat  är  gynnsamt  råder  också  enighet  kring  samt  att  rätt-och-fel-

tänkande  och  tävlingsinriktning  är  hämmande.  Här  finner  jag  det  dock  troligt  att

informanterna är mer måna om att uppnå ett  gott  klimat genom att hoppas på att  ett  gott

klimat  uppstår,  snarare  än  att  genom  medveten  handling  faktiskt  skapa  det  klimat  man

eftersträvar. Informanterna kan beskriva vilket klimat de vill ha, men är vaga vad gäller att

beskriva hur detta klimat kan odlas. Hur detta ska tolkas är förstås helt öppet för diskussion.

En tolkning jag finner rimlig är att de psykoterapihandledare som handleder grupperna helt

enkelt  är vana vid att  jobba med individer.  Majoriteten av informanterna kommer från en

bakgrund där de jobbat med enskilda klienter, individer och terapier med en person åt gången.

Samtliga informanter har erfarenheter av att jobba med grupper men ingen av dem beskriver

detta som deras huvudsakliga syssla, utan snarare någonting som kommit som en följd av att

de är erfarna individualterapeuter. För att arbeta med grupper på ett optimalt sätt, tror jag att

det krävs lång erfarenhet av detta och kanske framför allt ett medvetet fokus på att det är en

grupp man arbetar med. Saknar man fokus på gruppens processer eller teoretisk kunskap om

gruppdynamik,  tror  jag att  gruppens  utveckling  lämnas lite  grann  åt  sitt  eget  öde.  Ögren

(2007) beskriver att handledning i grupp kan riskera att bli individuell handledning i grupp

istället för grupphandledning om gruppens påverkan lämnas därhän. I sin studie från 2007

konstaterar  Ögren  dessutom  att  studenterna  i  psykoterapihandledningen  hade  önskat  att

gruppen hade använts mer som ett verktyg för utlärning, samtidigt som handledarna i samma

grupper ansåg att de redan gjorde detta, vilket inte studenterna höll med om.

Apropå att lämna gruppens påverkan därhän skulle jag vilja lyfta en annan aspekt där jag

tycker att jag kan se en skillnad mellan hur informanterna gör och hur de säger att de gör.

Informanterna  säger  sig  vara  medvetna  om  gruppens  påverkan  och  ta  hänsyn  till  att

handledningen sker i grupp. De säger att det är bra med grupphandledning och att gruppen

tillför  någonting  positivt  till  handledningen  snarare  än  hämmar  individens  möjlighet  till

inlärning. Kopplar man detta till vad informanterna beskriver när det gäller handledningens

struktur och exempelvis uppdelningen av tiden, tycker jag dock att en annan bild växer fram,

nämligen  den  att  rättvisetänkandet  mellan  individerna  i  gruppen  tycks  vara  viktigare  än

gruppen som helhet. Samtliga informanter beskriver hur viktigt, för att inte säga avgörande,

det  är  med  en  uppdelning  av  tiden  som antingen  är  minutiöst  indelad  eller  i  annat  fall
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diskuterad så att  uppdelningen  upplevs som rättvis.  Detta  tycker  jag går  att  tolka som en

rädsla för att släppa in gruppen, låta gruppen styra och låta gruppen bli viktigare än varje

enskild individ. Hur en individuell rättvisa vid uppdelning av exempelvis tiden går hand i

hand med gruppaktiviteter finner jag svårt att förena. Jag tycker att detta är ett exempel på en

viss diskrepans mellan vad informanterna säger att de gör och den bild som växer fram av vad

de faktiskt gör. Ett annat exempel på detta tycker jag är då ett gott klimat beskrivs som öppet,

tillåtande och präglat av tillit. Detta är förvisso fina ord men som jag ser det en idealiserad

bild av vad ett gott gruppklimat är. Är detta ens ett eftersträvansvärt klimat i en grupp där man

sysslar  med psykoterapihandledning?  Varför  är  ”tillåtande”  ett  så  återkommande  ord och

varför  förutsätts  det,  utan undantag,  vara  någonting enbart  positivt?  Ögren  (2001) skriver

exempelvis i  sin avhandling om hur vanskligt  det  är  med ett  allt  för  öppet och tillåtande

klimat,  utifrån att även kritik och begränsningar  är nödvändiga komponenter i  en optimalt

fungerande psykoterapihandledning. Jag har en känsla av att vissa av informanternas svar är

friserade eller idealbilder av hur psykoterapihandledning i grupp borde fungera, snarare än hur

det faktiskt fungerar i verkligheten. Här vågar jag dra en annan koppling, nämligen den till

Rönnestads  (1999)  konstaterande  att  studenter  ofta  friserar  och  sållar  i  sina  muntliga

redovisningar inför sina handledare, för att undvika att få kritik eller negativ feedback på det

arbete de utför med sina klienter. Även här verkar studenterna och handledarna sitta i samma

båt.

Fem av sex informanter hade kort om tid vid intervjutillfället. Innan intervjuerna kontaktades

informanterna  via  e-post  där  vi  kommit  överens  om  att  ägna  75  minuter  åt  intervjun.

Orsakerna till tidsbristen har varierat från informant till informant, men jag tror ändå att det i

viss  mån kan  ha  påverkat  vad  som kommit  fram under  intervjun.  Den kortaste  intervjun

varade  49  minuter,  eftersom informanten  anlände sent  och  var  tvungen  att  lämna vid ett

specifikt  klockslag.  De  mer  öppna  frågorna  i  slutet  av  intervjuguiden  blev  i  de  kortare

intervjuerna mer hastigt genomgångna än vad jag hade önskat. En tanke med intervjuguiden

var att ha tid över mot slutet för att lämna diskussionen öppen och för att knyta ihop sådant

som tidigare sagts med hur man jobbar med gruppen. Denna tanke har inte gått att genomföra

fullt ut eftersom endast en av informanterna hade tid i 75 minuter.
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En informant, som genomgått en besvärlig handledning tillsammans med en grupp studenter,

beskrev under intervjun hur det saknades inslag på handledarutbildningen som tar upp vad

som  kan  hända  i  en  grupp,  särskilt  då  gruppens  arbete  inte  fungerar  optimalt.  Denna

handledare beskrev detta som en stor brist i handledarutbildningen, då denna utbildning tar

upp mycket om psykoterapihandledning och om terapi rent allmänt, men mindre om hur man

kan jobba med grupper och hur en grupprocess kan gå till i denna typen av arbete. Jag tror att

en  nödvändig  åtgärd  för  att  mer  medvetandegöra  gruppens  påverkan  för

psykoterapihandledning är att sådana frågor dels tas upp i utbildningen för handledare och

dels att de diskuteras fortlöpande även efter utbildningen. Jag tror att det är nödvändigt för att

kunna hantera en grupp optimalt, att man som handledare ges tid, plats och utrymme för att

föra  diskussioner  med  andra  handledare,  inte  bara  om  hur  man  bedriver

psykoterapihandledning  utan  även  hur  man  hanterar  en  grupp.  Att  bedriva

psykoterapihandledning individuellt och att bedriva handledning i en gruppkontext tror jag är

två helt vitt skilda fenomen, vilket jag tror behöver belysas mer och lyftas upp mer dels inom

ramen för handledarutbildningen men även rent generellt, efter genomgången utbildning. Jag

tror  att  här  behövs  organisatoriska  ramar  som  ger  just  tid,  plats  och  utrymme  för

psykoterapihandledare att dela med sig av sina erfarenheter i dessa frågor, för att kunna ta del

och  lära  sig  av  varandras  upplevelser.  Psykoterapihandledare  får  handledning  under  sin

handledarutbildning, men jag tror att det optimala vore att denna ”superhandledning” fortlever

i  någon form,  även efter  genomgången utbildning,  särskilt  då handledningen sker  i  grupp

eftersom detta gör handledandet mer komplext.

Framtida forskning på samma ämne skulle förslagsvis kunna titta närmare på det denna studie

undersökt, för att lyfta fram andra perspektiv. Studenternas perspektiv kommer inte fram i

denna studie, vilket jag tror skulle nyansera den bild som återges här. Att intervjua studenter

som genomgår psykoterapihandledning om hur de ser på gruppens påverkan för det arbete de

genomför  skulle  berika  den  bild  jag  framställt  här.  En  annan  tanke  jag  haft  under  detta

arbetets gång är hur det vore att intervjua handledare och studenter som ingår i samma grupp,

för att få flera helt olika perspektiv på samma grupp och just den gruppens arbete, klimat och

så  vidare.  Jag  tror  också  att  det  skulle  vara  av  värde  för  psykoterapihandledandets

forskningsområde att mer specifikt studera det ämne jag skrivit ganska mycket om i denna

rapport, nämligen idealiserandet, skönmålandet och vikten av det goda gruppklimatet. Varför
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är det så svårt att prata om? Varför verkar det inte diskuteras i handledningsgrupperna? Tror

man att man förstör det goda klimatet om man lyfter upp det till  diskussion? Är samtliga

deltagare i handledningsgrupperna lika rädda för att göra fel, begå misstag eller vistas i ett

giftigt klimat?

För att avsluta med en mer filosofisk tanke som följt med mig under detta arbetets gång,

skulle jag vilja lyfta in ett helt annat perspektiv – nämligen det att jag tror att mycket av det

resultat som framkommit i denna studie beror på den kultur och kontext som den genomförts

i. Jag tror att det finns en individualistiskt präglad kultur, dels i den västerländska kulturen

generellt och dels inom psykologins vetenskapsfält i synnerhet.

Psykoterapi  och  följaktligen  också  den  handledning  som  sker  på  denna  psykoterapi  är

traditionellt  sett  präglad  av  ett  individuellt  tänkande  där  en  enskild  individ  är  i  centrum.

Fokus, traditionellt sett inom psykologi, är på individen snarare än gruppen och på individens

styrkor och svagheter  snarare än på dennes kontext (Pedersen 1999).  Pedersen beskriver i

Culture-centered  interventions  as  a  fourth  dimension  of  psychology  och  The  positive

consequences of a culture-centered perspective hur ett paradigmskifte är på gång inom det

sociologiska  vetenskapsfältet,  med  fokus  på  psykologins  område.  De  rådande,  tidigare

paradigmerna har varit de psykodynamiska, behavioristiska och humanistiska perspektiven,

vilka alla har  det  gemensamt att de är västerländskt individualistiska perspektiv.  Pedersen

argumenterar  för  hur  mycket  av människans verklighet  som inte går  att  förstå  i  ett  strikt

individualistiskt perspektiv, eftersom människan ständigt är en del av en komplex kontext.

Utan att ta hänsyn till en människas kontext går han eller hon inte att förstå fullt ut, vilket är

brister  i  alla de tre tidigare  paradigmen.  I  psykodynamisk,  behavioristisk och humanistisk

teori  framhävs  individen  och  individens  verklighet  som i  princip  helt  fristående  från  sin

omgivning,  vilket  gör  att  hon går  att  förstå  till  viss  del,  men aldrig  fullt  ut.  Jag tror  att

Pedersens resonemang kan förklara en del av varför psykoterapihandledningen ser ut som den

gör – varför den verkar vara så pass individuellt inriktad även då den sker i grupp och varför

grupperspektivet  ofta verkar glömmas bort trots att handledarna är erfarna och kompetenta

psykoterapeuter.
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Avsaknaden av ett fokus på grupperspektivet på psykoterapihandledarnas handledarutbildning

tror jag föder en oförmåga hos handledarna att optimalt handskas med gruppens påverkan på

psykoterapihandledningen.  Jag  tror  att  en  konsekvens  av  att  handledarutbildningen  helt

utelämnar grupperspektivet och dess betydelse blir att handledarna i viss mån blir blinda för

grupperspektivet. Jag tror att grupperspektivet hade kunnat få större betydelse och nyanser än

vad det får idag, om denna blindhet hade bearbetats. Att handledarutbildningen helt lämnar

ämnet  gruppdynamik  därhän,  tror  jag  i  sin  tur  får  konsekvensen  att  studenterna  inte  ges

möjlighet att nå den fulla potential som de hade kunnat nå, om en större medvetenhet hade

funnits hos handledarna på detta område. För att optimalt kunna arbeta med en fråga som

exempelvis gruppens klimat, tror jag det är en förutsättning att grupperspektivet är en ständigt

närvarande och medvetandegjord faktor – där blinda fläckar eliminerats.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Syftet med denna studie är att undersöka hur psykoterapihandledare vid universitetet upplever
gruppen  och dess resurser  och eventuella  hinder  vid handledandet  av psykologstudenter  i
grupp.

Jag  visar  följebrev  innan  intervjun  startar  (där  jag  tar  upp  konfidentialitet,  inspelning,
deltagarvalfrihet, etcetera). Eventuella frågor innan vi börjar.

A. Handledaren.
● Hur länge har du jobbat som handledare här vid psykologmottagningen?
● Hur ser din tidigare erfarenhet av att bedriva psykoterapi ut?
● Vad har du för tidigare erfarenhet av handledning?
● Skulle du kunna berätta om de utbildningar och vidareutbildningar du genomgått?
● Vad har du för erfarenheter av att jobba med grupper?

B. Arbetssättet
● Skulle du kunna beskriva ditt  arbetssätt  här  på mottagningen,  när  du handleder  en

grupp med psykologstudenter? (viktigt med konkreta svar)

● Skulle du kunna beskriva hur ditt arbete brukar vara strukturerat?
• Hur brukar upplägget se ut?
• Brukar du som handledare dela upp tiden mellan de olika studenterna
och  i  så  fall  hur?  (brukar  du  uppleva  att  tiden  räcker  till  eller  känns

knapp/kompakt)

• Brukar du arbeta kring olika teman i handledningen?
• Har du som handledare funderat över ditt arbetssätt?
• Har du funderat över andra sätt som arbetet skulle kunna genomföras
på?

C. Studenterna, processen.
● Hur ser du på betydelsen av de relationer du skapar med de studenter du handleder?
● På  vilket  sätt  kan  relationerna  mellan  studenter  i  en  grupp  påverka

handledningsarbetet?
● När du handleder en grupp studenter, hur brukar generellt gruppens utveckling se ut

över tid? (mönster, återkommande teman etc.)

▪ Brukar  de  grupper  du  handleder  genomgå  någon  fas  av  konflikter  eller
diskussioner  kring  hur  arbetet  i  handledningen  bör  fungera?  (idealisering

kontra konflikt/arbetsfaser)

● Skulle  du  kunna  beskriva  en  specifik  grupps  utveckling  och  process  över  en
handlednings-period? 

D. Gruppen.
● I en handledningsgrupp, skulle du kunna beskriva det du skulle kalla för ett bra klimat

som gynnar lärande?
● Hur mycket tid och kraft lägger du ner på att skapa ett sådant klimat?

▪ Har du i någon grupp upplevt ett idealiserande klimat, där det känns svårt att
lyfta svårare frågor eller kritik?
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● Har du någon gång upplevt att det bildats grupperingar inom handledningsgruppen?
▪ Hur har du som handledare upplevt dessa grupperingar?
▪ Har det varit fråga om par eller triader?
▪ Har du som handledare varit involverad i någon gruppering? (exempelvis med

en annan student, två andra studenter...)
● Hur  brukar  du  som  handledare  identifiera  de  olika  individuella  förutsättningarna

(utbildningsbehov) varje student har i en handledningsgrupp?
▪ Hur hanterar du en situation där de olika studenterna har olika förutsättningar

eller behov, exempelvis en stark/resursrik/stabil/trygg student kontra en mer
osäker/otrygg/vilsen/behövande student?

● Har du varit med om att en handledningsgrupp fungerat mindre bra? Hur har det sett
ut?

● Hur ser du på att handleda mer än en person samtidigt, kontra hur det är att handleda
individuellt?

▪ Ur studenternas perspektiv och ur ditt eget perspektiv som handledare?
▪ Vad ser du för potentiella resurser för inlärning i att  studenterna handleds i

grupp?
▪ Vad ser du för eventuella hinder för inlärning i att de handleds i grupp?
▪ Hur  ser  du  på  ”att  handleda  en  grupp”  kontra  att  ”handleda  tre  personer

individuellt  i  en  grupp,  en  åt  gången”?  Är  det  någonting du  funderat  över
tidigare? Hur ser du på skillnaden mellan dessa två sätt att se på gruppen?

● (10-15  minuter  kvar  till  denna)  Avslutningsvis,  har  du  några  egna  tankar  kring
handledandet och gruppens påverkan på handledningsarbetet som jag inte frågat kring
eller som du inte förmedlat hitills?

▪ (följa upp tidigare svar, koppla grupp-erfarenhet och grupp-utbildning till hur

de hanterar en grupp)

▪ (följa upp tidigare svar, koppla begrepp/teorier/kultur/klimat/teoretisk grund

till de svar de gett)

▪ Vad gör du som handledare av ”gruppen”? Tycker du att du utnyttjar gruppens
resurser till sin fulla potential för att gynna studenternas inlärning? Önskar du
att du kunde använda mer av gruppens resurser än vad du gör idag?

Generella följdfrågor:
• Fokus på att kvalificera svaren (exempel, hur menar du, lite mer konkret, hur märker

du det)

• Hur menar du då?
• Kan du beskriva lite mer konkret?
• Hur märker du det?
• Berätta mer om det...
• Hur upplever du det?
• Kan du ge något exempel på en sådan situation?
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Bilaga 2 – Följebrev

Information inför intervjustudie.

Tack för att du valt att medverka i denna studie!

Innan vi börjar vill jag presentera denna information, för att undvika missförstånd. Intervjun
kommer  att  ta  cirka  75  minuter  och  mitt  syfte  med  studien  är  att  undersöka  hur
psykoterapihandledare vid Umeå Universitet upplever gruppens betydelse vid handledandet
av  psykologstudenter  i  grupp.  Frågorna  kommer  därför  att  handla  om  hur  du  upplever
handledningen av psykologstudenter, med fokus på gruppens påverkan. Eftersom jag är ute
efter din personliga upplevelse av de ämnen jag frågar kring, får du gärna fylla på med egna
svar på sådant du tycker jag missar att fråga om, så länge det berör ämnet.

Deltagandet i studien är under hela processen helt frivillig. Om du någon gång under intervjun
eller efter intervjun ångrar din medverkan och väljer att inte medverka,  är det helt fritt att
meddela mig att du avstår från att delta i studien.

Dina svar och din identitet kommer att behandlas konfidentiellt. Efter intervjun kommer dina
svar att ges en sifferkod, för att hålla din identitet dold. Samtliga intervjuer kommer att spelas
in, inspelningarna kommer att raderas efter att de transkriberats till text.

Dina svar kommer endast att användas till denna studie som utgör min examensuppsats. Efter
att min studie är klar och min examensuppsats färdigskriven, kommer intervjumaterialen att
förstöras.

Du kommer att erbjudas möjlighet att läsa min examensuppsats när den är klar, om du har
intresse av det! Jag planerar att vara klar med uppsatsen runt årsskiftet.

Några frågor innan intervjun börjar?

Tack på förhand!

Håkan Molin
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