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ATT#ARBETA#MED#KÄNSLOR#I#EN#AKADEMISK#KONTEXT:#
PSYKOTERAPIHANDLEDARES#BERÄTTELSER#OM#ATT#ARBETA#MED#
STUDENTTERAPEUTERS#AFFEKTMEDVETENHET#I#HANDLEDNING#

 
Josefine#Häggblad#och#Anna#Johansson#

#
#

Trots#att#affektmedvetenhet#är#en#viktig#terapeutisk#färdighet#är#kunskapen#om#hur#man#kan#arbeta#med#
studentterapeuters#affektmedvetenhet#i#handledning#mycket#begränsad.#Syftet#med#studien#var#att#få#en#
djupare#förståelse#för#hur#psykoterapihandledare#arbetar#med#studentterapeuters#affektmedvetenhet#i#
handledning.# Semistrukturerade# intervjuer# genomfördes# med# sex# handledare# som# handledde#
studentterapeuter# under# utbildningsterapi.# Intervjuerna# analyserades# med# tematisk# analys# utifrån#
abduktiv#ansats.#Analysen#resulterade#i#tre#huvudteman:#Olika&arbetssätt&för&ökad&affektmedvetenhet&hos&
studenterna,& Att& arbeta& med& känslor& i& en& akademisk& kontext& och#Det& affektiva& arbetets& utveckling& och&
framtid.# Resultatet# visade# hur# handledarna# använde# sig# av# praktiska# övningar,# ett# undersökande#
förhållningssätt,# ett# stödjande# förhållningssätt# samt# teorier# om# affekter# i# arbetet.# Studentterapeutens#
fokus#på#prestation#upplevdes#som#ett#hinder#då#det#försvårade#för#studenten#att#vara#affektmedveten.#
Hur#nära#i#sitt#undersökande#av#studenternas#affektiva#upplevelse#de#kunde#gå#skildrades#som#en#ständig#
avvägning.#Sammantaget#tydde#resultatet#på#att#ett#upplevelsebaserat#lärande#uppfattades#som#gynnsamt#
för#utvecklingen#av#studentterapeuternas#affektmedvetenhet.#En#utmaning#var#att#handledningen#sker#i#
en#akademisk#kontext,#och#en#möjlighet#är#att#arbete#med#affektmedvetenhet#kan#bli#mer#effektivt#om#det#
medvetandegörs#mellan#handledare#och#studentterapeut.##

Although#affect#consciousness#is#an#important#therapeutic#skill#the#knowledge#of#how#to#work#with#trainee#
therapists’#affect#consciousness# in#supervision# is#very# limited.#The#purpose#of# this#study#was#to#gain#a#
deeper# understanding# of# how# psychotherapy# supervisors# work# with# trainee# therapists’# affect#
consciousness# in# supervision.# SemiXstructured# interviews# were# conducted# with# six# supervisors# who#
supervised#trainee#therapists#in#training#therapy.#The#interviews#were#analysed#with#thematic#analysis#
with#an#abductive#approach.#The#analysis#resulted#in#three#main#themes:#Different&approaches&for&greater#
affect&consciousness&among&students,#Working&with&emotions&in&an&academic&context,#and&Development&and&
future& of& the& affective& work.# The# results# showed# how# the# supervisors# used# practical# exercises,# an#
explorative# approach,# a# supportive# approach# and# theories# about# affects# in# their# work.# The# trainee#
therapists’# focus# on# their# own#performance#was#perceived# as# an#obstacle# since# it#made# it# difficult# for#
students#to#be#aware#of#their#affects.#How#close#in#their#exploration#of#students'#affective#experience#they#
could#go#was#depicted#as#something#they#often#had#to#consider.#In#conclusion,#the#results#indicated#that#
experiental# learning# was# perceived# as# favourable# for# the# development# of# trainee# therapists´# affect#
consciousness.#One#challenge#was#that#supervision#takes#place#in#an#academic#context,#and#one#possibility#
is# that#working#with# affect# consciousness# can# become#more# effective# if# it# is#made# conscious# between#
supervisor#and#trainee#therapist.#
#
#
Sedan#ett#par#årtionden#tillbaka#har#känslor#fått#en#mer#framträdande#plats#inom#både#
kognitiv# och# psykodynamisk# psykoterapiforskning# (SonnbyXBorgström,# 2012).#
Känsloperspektivet# utgör# idag# ett# område# av# central# betydelse# för# förståelse# av#
människan#och#det#finns#ett#ökat#intresse#för#affekternas#roll#när#det#gäller#uppkomst#
och# behandling# av# psykisk# ohälsa# (Bergsten,# 2015).# Affektmedvetenhet# anses# vara#
viktigt#för#förståelse#av#egna#och#andras#känslor#och#förknippas#med#god#psykisk#hälsa#
(Falkenström#et#al.,#2014).#För#att#hjälpa#klienter#att#nå#ökad#affektmedvetenhet#behöver#
terapeuten#själv#vara#affektivt#närvarande#och#ha#förmåga#till#att#kunna#uppmärksamma#
och# tolerera# affekter# (Batten# &# Santanello,# 2009;# Holmqvist,# 2007).# Trots# att#
affektmedvetenhet#är#en#viktigt# terapeutisk# färdighet#menar#Ensink#et#al.# (2013)#och#
Ladany#(2007)#att#psykoterapiträning,#förlagd#till#universitetet,#präglas#av#alltför#stort#
fokus# på# didaktisk# undervisning# och# teoretisk# kunskap.# Något# som# kan# hindra#
utvecklandet# av# affektmedvetenhet# (Ensink# et# al.,# 2013;#Markowitz#&#Milrod,# 2011).#
Medan#mycket# är# skrivet# om# hur# man# i# psykoterapeutiska# sammanhang# kan# hjälpa#
klienter#att#nå#en#ökad#medvetenhet#om#affekter,#är#kunskap#om#hur#man#kan#arbeta#
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med#studentterapeuters#affektmedvetenhet#i#handledning#mycket#begränsad#(Follette#
&#Batten,#2000).#Denna#studie#är#ett#bidrag#till#att#öka#kunskapen#om#handledares#arbete#
med#studentterapeuters#affektmedvetenhet#i#handledning. 
 
Affektteori 
Enligt#Tomkins#affektteori#(1962)#definieras#en#affekt#som#en#medfödd#och#fysiologisk#
respons#på#ett#stimuli.#Centralt# i# teorin#är#att#vi#redan# från# födseln#är#utrustade#med#
grundaffekter#som#utlöses#snabbt,#automatiskt#och#förbereder#kroppen#för#ett#visst#typ#
av# handlingsmönster# (Nathansson,# 1992).# Enligt# Tomkins# (1962)# är# affekterna# vårt#
främsta# motivationssystem# och# ses# som# primärt# både# i# förhållande# till# drifter# och#
kognition.#Affekter#ger#oss#impuls#till#handling#och#motiverar#oss#till#att#undvika#det#som#
kan#skada#oss#och#närma#oss#det#som#gynnar#oss#(Bergsten,#2015;#SonnbyXBorgström,#
2012).#Affektsystemet#ger#oss#också#snabb#och#viktig#information#om#våra#behov,#den#
situation#vi#befinner#oss#i#och#hur#vi#ska#hantera#den#(Bergsten,#2015).#Utöver#att#vara#
vår# främsta# källa# till# motivation# och# information# så# utgör# affektsystemet# en# viktig#
funktion#i#kommunikationen#till#andra#människor.#En#aktiverad#affekt#visar#sig#i#ett,#för#
affekten,# karakteristiskt# sätt# i# kroppsspråket,#men# framförallt# i# ansiktet# via# specifika#
ansiktsuttryck.#En#stor#del#av#vår#affektiva#kommunikation#sker#därför#ickeXverbalt#och#
både# vårt# kroppsspråk# och# ansiktsuttryck# kommunicerar# till# omgivningen# om# vilket#
affektivt#tillstånd#vi#befinner#oss#i#(Bergsten,#2015;#SonnbyXBorgström,#2012).#Tomkins#
identifierade#nio#grundaffekter#som#alla#varierar#i#intensitet#från#mild#till#kraftig.#Till#de#
positiva# affekterna# hör# välbehag?glädje# samt# intresse?upphetsning.# Förvåning?
överraskning#räknas#som#en#neutral#affekt#medan#rädsla?skräck,&ledsnad?förtvivlan,&ilska?
raseri,#skam,&avsmak#och#avsky#räknas#till#de#negativa#affekterna#(svensk#översättning#
enligt# SonnbyXBorgström,# 2012).# I# denna# studie# kommer# vi# för# läsbarhetens# skull#
använda#begreppen#affekt&och#känsla&synonymt1.#
#
Affektmedvetenhet&
Även# om# vi# alltid# befinner# oss# i# ett# affektivt# tillstånd# är# det# inte# självklart# att# vi# är#
medvetna#om#vilka#affekter#som#är#aktiverade#(Solbakken,#Hansen,#&#Monsen,#2011).#
Begreppet#affektmedvetenhet#används#för#att#beskriva#en#persons#förmåga#att#medvetet#
uppfatta,# tolerera,# reflektera# över,# samt# uttrycka# sina# affekter# i# samspel# med# andra#
(Monsen,# Eilertsen,#Melgård,# &# Ödegård,# 1996).# En#medveten# upplevelse# av# affekter#
ökar# också# förmågan# att# både# kunna# reglera# sina# affekter# och# använda# sig# av#
affektsignalerna#som#information#om#sin#situation#och#specifika#behov#(Solbakken#et#al.,#
2011).#
#
Enligt#Monsen#et#al.#(1996)#kan#begreppet#affektmedvetenhet#delas#upp#i#två#aspekter,#
upplevelseförmåga# samt# uttrycksförmåga.# Upplevelseförmågan# handlar# om# i# vilken#
grad# personen# förmår# att#medvetet# uppmärksamma# och# tolerera# aktiveringen# av# en#
specifik#affekt.#Uppmärksamheten#kan#innebära#alltifrån#att#personen#lägger#märke#till#
affekten#utifrån#en#psykomotorisk#upplevelse#i#kroppen,#till#en#upplevelse#på#symbolisk#
språklig# nivå.# Denna# process# kan# också# variera# från# att# personen# aktivt# erkänner#
affektsignalen#till#att#den#undviks#eller#förnekas.#Toleransförmågan#handlar#om#hur#väl#
personen#medvetet#kan#stanna#kvar#och#härbärgera#affektsignalen#och#därmed#tillåta#
sig# att# påverkas#och#beröras# av# affekten#både#kroppsligt# och#mentalt# (Monsen#et# al.,#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! Affekt,& emotion& och# känsla& definieras# på# olika# sätt# inom# forskarvärlden# och# det# finns# ingen# direkt#
samstämmighet#vad#gäller#användning#av#begreppen.# I#Tomkins# teori#beskrivs#affekt&som#en#biologisk#
automatisk# reaktion,# emotion# som# ett# samspel# mellan# erfarenhet# och# affekter# och# känsla& som# den#
subjektiva#upplevelsen#av#när#vi#blir#medvetna#om#affekten#(SonnbyXBorgström,#2012).#
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1996).# En# hög# nivå# av# uppmärksamhet# och# tolerans# är# grundläggande# för# att# kunna#
använda#sig#av#affekterna#som#meningsfull# information#och#låta#dem#integreras# i#den#
personliga#upplevelsen#(Monsen#et#al.,#1996).##
#
Uttrycksförmåga# berör# hur# väl# personen# kan# kommunicera# sin# affektiva# upplevelse#
såväl#icke&verbalt#som#verbalt#i#samspel#med#andra.#IckeXverbal#uttrycksförmåga#handlar#
om# hur# väl# personen# genom# kroppshållning,# tonläge# och# mimik# visar# sin# affektiva#
upplevelse# på# ett# nyanserat# och# lämpligt# sätt# i# interpersonella# relationer.# Verbal#
uttrycksförmåga#berör# i#vilken#utsträckning#personen#har#tillgång#till#ett#varierat#och#
nyanserat#språk#för#att#beskriva#sin#affektiva#upplevelse.#Att#på#ett#differentierat#sätt#
kunna#uttrycka#sina#affekter#ger#en#ökad#möjlighet#att#göra#sig#förstådd#av#andra#och#
påverka#interpersonella#relationer#(Monsen#et#al.,#1996).#
#
Eftersom#våra#affekter#är#en#fysiologisk#händelse#som#berör#kroppen#på#flera#olika#sätt#
innebär# upplevd# affekt# också# att# uppleva# vad# som#pågår# i# kroppen# (Bergsten,# 2015;#
Solbakken# et# al.,# 2011).# För# att# bli#medveten# om# en# affekt# är# det# därför# centralt# att#
uppmärksamma# de# kroppsliga# förnimmelserna# av# aktualiserad# affekt.# En# direkt#
upplevelse#av#affekt#ökar#också#möjligheten#att#kunna#utforska#de#behov#som#affekten#
signalerar#om#(Bergsten,#2015).#
 
Medvetenhet# om# egna# affekter# har# också# visat# sig# ha# ett# starkt# samband# med#
medvetenhet# om# andras# affektiva# tillstånd# vilket# tyder# på# att# det# rör# sig# om# samma#
processer#(Falkenström#et#al.,#2014).#Lech,#Andersson#och#Holmqvist#(2008)#menar#att#
medvetenhet#om#egna#och#andras#affekter#är#viktig#både#för#klienter#och#terapeuter#och#
utgör#en#betydelsefull#aspekt#i#etablerandet#av#den#terapeutiska#relationen.#Eftersom#en#
stor#del#av#terapeutens#uppgift#handlar#om#att#både#förstå#sin#klient#och#hjälpa#denne#att#
närma#sig#och#stå#ut#med#smärtsamma#känslor#menar#Holmqvist#(2007;#2010)#att#en#
hög# nivå# av# känslomässig# uppmärksamhet# och# tolerans# är# en# viktig# förmåga# för#
terapeuter#att#erövra.#
 
Studentterapeuters&utveckling 
Det# är# alltså# inte# endast# klientens# affektmedvetenhet# som# är# viktig# och# bör#
uppmärksammas#utan#även#terapeutens.#För#studentterapeuter#är#det#dock#ofta#svårt#
att#reglera#och#uttrycka#känslor#(Skovholt#&#Rønnestad,#2003)#och#forskning#(Jacobsson,#
Lindgren# &# Hau,# 2012)# har# visat# på# hur# studentterapeuter# upplever# en# osäkerhet#
huruvida#känslor#i#det#terapeutiska#arbetet#tillhör#dem#själva#eller#klienten.#Vidare#har#
forskning#(Dennhag,#2012)#visat#hur#unga#studentterapeuter#i#början#på#sin#utveckling#
har# mer# fokus# på# utveckling# av# tekniska# kunskaper# jämfört# med# utveckling# av#
interpersonella#färdigheter.##
#
Enligt#Stoltenberg#och#McNeill#(2009)#är#studentterapeuters#kunskaper#om#psykoterapi#
begränsade,#både#praktiskt#och# teoretiskt.#Strävan#efter#att# lära#sig#dessa# färdigheter#
tenderar#för#studentterapeuten#att#resultera#i#en#övervägande#självfokusering#där#den#
egna# prestationen# ofta# bedöms# utifrån# hur# väl# hen# har# utfört# en# given# teknik.# Den#
affektiva# dimensionen# av# denna# självfokusering# är# ångest# och# oro# (Stoltenberg# &#
McNeill,#2009).#Detta#ligger#i#linje#med#annan#forskning#som#har#visat#på#hur#ångest,#i#
mötet# med# klienter,# skattades# signifikant# högre# bland# studentterapeuter# än# bland#
erfarna#kollegor#(Orlinsky#&#Rønnestad,#2005).#Ångesten#studentterapeuter#upplever#
grundar# sig# ofta# i# tvivel# över# egen# kompetens# samt# ens# önskan# att# prestera.#
Studentterapeuten,# ofta# van# att# vara# högpresterande# (Pica,# 1998),# karaktäriseras#
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vanligen#i#början#av#en#prestationsiver,#som#till#stor#del#kan#ses#som#en#funktion#av#att#
övervinna#den#ovisshet,#förvirring#och#ångest#som#den#ofta#upplever.#Prestationsivern#
tar# sig# ofta# i# uttryck# i# en# önskan# att# prestera# det# ”bästa”# och# mest# ”korrekta”#
tillvägagångssättet# gentemot# klienter# (Stoltenberg# &# McNeill,# 2009).# Denna#
självfokusering#på#egen#prestation#av#tekniska#kunskaper#blir#dock#ofta#på#bekostnad#av#
begränsad# medvetenhet# om# egna# affektiva# upplevelser# i# relation# till# klient# och#
handledare#(Stoltenberg#&#McNeill,#1997).#
 
I# takt# med# att# studentterapeuten# får# mer# erfarenhet# förflyttas# fokus# från# den# egna#
prestationen#till#klienten.#Då#studentterapeuten#börjar#fokusera#mer#på#klienten#ökar#
möjligheten#att#utveckla#empatisk#förmåga#samt#färdigheten#att#uppmärksamma#ickeX
verbala#och#verbala#känslomässiga#uttryck#hos#klienten#(Stoltenberg#&#McNeill,#2009).#
Studentterapeutens# förmåga# att# uppmärksamma# vad# som# händer# i# samspelet# med#
klienten#är#dock#fortfarande#begränsad#på#grund#av#starkt#fokus#på#klientens#perspektiv.#
De# kan#ha# svårt# att# separera# sina# egna#känslor# från#klientens#på# grund# av#bristande#
medvetenhet# om# överföringsprocesser# (Stoltenberg#&#McNeill,# 1997).# I# takt#med# att#
studentterapeuten#utvecklas# integreras#både# fokus#på#den# själv#och#på#klienten.#Mer#
erfarna#terapeuter#vandrar#obehindrat#mellan#olika#fokus#och#väljer#var#de#vill#lägga#sin#
uppmärksamhet#(Stoltenberg#&#McNeill,#2009).#
 
Studentterapeuten&i&handledning 
Handledningen#spelar#en#viktig#roll#i#att#utveckla#terapeutiska#färdigheter#vad#gäller#att#
kunna#vara#affektivt#närvarande#med#sin#klient#och#kunna#uppmärksamma,#förstå#och#
uttrycka# sina# känslor.# Idag# råder# det# konsensus# inom# handledningsforskning# om# att#
psykoterapeutisk#handledning#är#avgörande#för#psykoterapeuters#utveckling#(Watkins,#
1998).# Handledning# är# den# del# av# psykoterapeuters# träning# som# fokuserar# mest# på#
viktiga# aspekter# såsom# självmedvetenhet,# exponering# för# granskning# och# personlig#
utveckling# (Leszcz,# 2011).# Forskning# har# också# visat# att# studentterapeuter# själva#
rapporterar# handledning# som# den#mest# positiva# influensen# för# deras# utveckling,# till#
skillnad# från#erfarna#psykoterapeuter,#som#skattade#klinisk#erfarenhet#med#patienter#
som#den#viktigaste#faktorn#(Orlinsky#&#Rønnestad,#2005).#
 
Samtidigt#som#handledning#är#det#mest#betydelsefulla#momentet#i#studentterapeutens#
utveckling,# kan# den# väcka# både# rädsla# och# skam# hos# studentterapeuten.# En# rädsla#
handlar# om# hur# det# egna# terapeutiska# arbetet# kommer# bli# bedömt# av# handledaren,#
medan# skam#är# vanligt# när# studentterapeuten# inte# tycker# sig# leva# upp# till# egna# eller#
handledarens#förväntningar#(Stoltenberg#&#McNeill,#2009;#Yourman,#2003).#På#grund#av#
skammens# starka# impuls# till# att# vilja# dölja# sig# själv# kan# det# bidra# till# att#
studentterapeuter# undanhåller# de# aspekter# av# det# egna# terapeutiska# arbetet# som#de#
skäms#över.#Detta#trots#en#medvetenhet#om#vikten#av#att#vara#öppen#och#dela#med#sig#av#
sin#upplevelse#i#handledning#(Yourman,#2003).#En#annan#rädsla#hos#studentterapeuten#
är#att#dennes#personliga#problem#och#känslomässiga#upplevelser#ska#hamna#i#fokus#och#
psykologiseras#av#handledaren#(Leszcz,#2011;#Stoltenberg#&#McNeill,#2009).#Stoltenberg#
och#McNeill# (2009)#menar# att# då# studentterapeuter# i# utbildningshandledning# är# i# en#
beroendeposition#till#sin#handledare#kan#det#leda#till#att#de#dels#delar#med#sig#mer#än#
vad#de#är#bekväma#med#och#samtidigt#uppleva#en#oro#över#hur#det#kommer#bedömas.#
Författarna#framhåller#därför#att#handledaren#måste#beakta#sin#maktposition#och#inte#
gå#in#i#rollen#som#studentterapeutens#terapeut.#Andra#författare,#som#Gilbert#och#Evans#
(2000)#samt#Leszcz#(2011)#menar#att#även#om#handledaren#har#en#viktig#roll#i#att#hjälpa#
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studentterapeuten#att#uppmärksamma#och#hantera#starka#affekter#så#är#det#viktigt#att#
handledning#särskiljs#från#psykoterapi.#
 
Relationellt&perspektiv&på&handledning 
Relationella#teoretiker#(Gilbert#&#Evans,#2000;#Holmqvist,#2010;#McKinney,#2000)#har#
betonat# vikten# av# att# som# terapeut# vara# medveten# om# det# känslomässiga# och# ickeX
verbala#samspelet#mellan#sig#själv#och#sin#klient.#Ett#relationellt#fokus#på#handledning#
innebär#att#samspelet#i#handledningsrelationen#används#på#ett#aktivt#och#medvetet#sätt#
samt# att# uppmärksamhet# riktas# till# det# affektiva# samspelet# i# relationen#mellan# såväl#
terapeut#och#klient#som#mellan#handledare#och#terapeut#(Gilbert#&#Evans,#2000;#Gordan,#
1998).#  Safran#och#Muran#(2000;#2001)#lyfter#fram#två#principer#som#är#centrala#i#ett#
relationellt#perspektiv#på#handledning.#Den#första#principen#är#att#handledning#sker#i#en#
relationell# kontext# varvid# handledaren# alltid#måste# bejaka# kvalitén# i# arbetsalliansen#
mellan# handledare# och# studentterapeut.# Den# andra# principen# är# att# handledning#
behöver#vara#upplevelsebaserad.#Dessa#principer#kommer#nu#att#redogöras#för#i#tur#och#
ordning.#
 
Arbetsalliansen#i#handledning#definieras#som#ett#emotionellt#band#mellan#handledare#
och# terapeut,# präglat# av# omtanke#och# tillit,# samt# en#ömsesidig# överenskommelse# om#
handledningens# uppgifter# och# mål# (Bordin,# 1983).# Precis# som# att# kvalitén# i# den#
terapeutiska# relationen# är# central# för# terapins# utfall# har# arbetsalliansen# mellan#
studentterapeut#och#handledare#visat#sig#vara#grunden#till#effektivitet#och#framgång#i#
handledningen# (Bordin,# 1983;# Gilbert# &# Evans,# 2000;# Watkins,# 2011).# En# trygg# och#
tillitsfull#handledningsrelation#är#väsentlig#för#att#minska#studentterapeutens#rädsla#och#
ångest#och#på#så#vis#möjliggöra# inlärning#(Gilbert#&#Evans,#2000;#Watkins,#Scaturo#&#
Shahar,#2013).#
 
Huruvida# studentterapeuten# upplever# handledningsrelationen# som# trygg# är# också#
avgörande#för#hur#mycket#den#delar#med#sig#av#sina#känslomässiga#upplevelser.#Tidigare#
forskning#har#visat#att#studentterapeuter#på#olika#nivåer#i#sin#utbildning#undanhöll#sina#
negativa#känslor#i#handledning#när#arbetsalliansen#upplevdes#som#bristande#och#otrygg#
(Ladany,#Hill,#Corbett#&#Nutt,#1996). Det#som#visat#sig#bidra#till#att#studentterapeuter#
upplever# handledningsrelationen# som# god# och# trygg# är# en# stödjande# och# empatisk#
handledare,# samt# att# denne# visar# förståelse# och# acceptans# för# studentterapeutens#
känslomässiga#upplevelse#och# inlärningsbehov#(Gilbert#&#Evans,#2000;#Stoltenberg#&#
McNeill,#2009;#Watkins#et#al.,#2013).#
 
Om#svårigheter#uppstår#och#handledningsrelationen#blir#ansträngd#menar#Safran#och#
Muran#(2000;#2001)#att#det#är#viktigt#att#handledaren#explicit#riktar#sitt# fokus#till#ett#
utforskande# av# relationen.# Detta# då# en# otrygg# handledningsrelation# kan# hindra#
studentens# lärande.# Ett# gemensamt# utforskande# av# bådas# bidrag# i# interaktionen# kan#
också# bidra# till# värdefullt# upplevelsebaserat# lärande# för# studenten# om# hur#man# kan#
arbeta# igenom#konflikter# i# relationer#och#hantera#negativa#affekter# (Safran#&#Muran,#
2000;#2001).#
 
Den# andra# principen# som# Safran# och# Muran# (2001)# lyfter# är# att# handledning# bör#
utformas#så#att#upplevelsebaserat# lärande#prioriteras# till# förmån#för#mer#konceptuell#
kunskap.#Medan#kunskap#om#hur#vi#utför#något#kan#beskrivas#som#upplevelsebaserad#
kan# konceptuell# kunskap# beskrivas# som# kunskap# om# fakta,# principer# och# koncept#
(Safran#&#Muran,#2001).#Upplevelsebaserat#lärande#tar#sin#utgångspunkt#i#den#konkreta#
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upplevelsen#och#en#kombination#av#praktiskt#görande#och#reflektion#över#upplevelsen#
anses#bidra#till#den#mest#effektiva#inlärningsprocessen#(Beard#&#Wilson,#2006;#Safran#&#
Muran,#2009).##
 
Utifrån#att#en#stor#del#av#vår#kunskap#om#oss#själva#och#vår#omvärld#är#förkroppsligad#
menar# Safran# och#Muran# (2001)# att# terapeutiska# färdigheter# inte# kan# begränsas# till#
tekniska# färdigheter.# Terapeutiska# färdigheter# är# komplexa,# multidimensionella# och#
interpersonella#och#kräver#förmåga#till#självutforskande#och#medvetenhet#om#vad#som#
pågår#affektivt#hos#sig#själv.#För#möjlighet#till#integrering#av#dessa#färdigheter#behöver#
arbetet#in#handledningen#ta#sin#utgångspunkt#i#studentterapeutens#upplevelse#och#att#
handledaren# hjälper# studentterapeuten# att# utveckla# förmågan# till# självutforskande#
(Safran#&#Muran,#2000;#2001).#
 
Då#en#stor#del#av#vår#förståelse#av#den#interpersonella#världen#innefattar#våra#kroppsliga#
upplevelser# behöver# den# kroppsliga# nivån# av# vår# kunskap# uppmärksammas# för# att#
djupgående# inlärning# ska# kunna# ske# (Safran# &# Muran,# 2000).# Ju# fler# sinnen# som#
aktiveras#hos#personen#och# ju#mer#upplevelsen#kan# tas#med# i# form#av#känslor,#desto#
effektivare# blir# inlärningen# (Beard# &# Wilson,# 2006).# För# att# upplevelsen# inte# ska#
sammansmälta#med#all#annan#information#som#når#våra#sinnen,#innefattar#och#gynnas#
upplevelsebaserat#lärande#av#ett#aktivt#engagemang#inför#upplevelsen.#Detta#innebär#att#
personen#som#ska#lära#sig#något#måste#engagera#sig#med#upplevelsen#och#reflektera#över#
vad#som#hände,#hur#det#hände#och#varför# (Beard#&#Wilson,#2006).#Beard#och#Wilson#
(2006)#menar#vidare#att#konceptuell#kunskap#kan#ha#en#viktig#plats#i#upplevelsebaserat#
lärande,# men# att# den# behöver# kontextualiseras# och# länkas# samman# med# en# aktuell#
upplevelse#för#att#inlärning#ska#vara#gynnsam. 
 
Safran#och#Muran#(2000)#menar#att#träning#av#terapeuter#ofta#betonar#det#konceptuella#
på#bekostnad#av#ett#upplevelsebaserat#lärande.#Samtidigt#som#didaktisk#och#teoretisk#
träning#har#visat#sig#öka#rationell#kunskap#om#psykopatologi#och#behandlingstekniker#
(Weissman# et# al.,# 2006)# visade# en# studie# av# Ensink# et# al.# (2013)# hur# denna# form# av#
träning#kan#resultera#i#ökad#förmåga#av#rationellt#tänkande#på#bekostnad#av#förmåga#att#
kunna# reflektera# över# den# egna# och# klientens# affektiva# upplevelse.# Samma# studie#
visade# hur# upplevelsebaserade# inslag# i# handledning# ökade#
studentterapeuters# # medvetenhet# om# affektiva# upplevelser# samt# förmåga# att#
differentiera#mellan#egna#och#klients#affektiva#reaktioner#(Ensink#et#al.,#2013).#
 
Tidigare#forskning#(Jacobsson#et#al.,#2012;#Skovholt#&#Rønnestad,#2003;#Stoltenberg#&#
McNeill,#2009)#har#visat#att#studentterapeuter#har#svårigheter#med#att#uppmärksamma,#
förstå#och#uttrycka#affekter.#Jacobsson#et#al.#(2012)#samt#Batten#och#Santanello#(2009)#
menar# att# studentterapeuter# behöver# hjälp# med# att# utveckla# dessa# förmågor# i#
handledning.# Samtidigt# finns# det# en# uppfattning# om# att# studentterapeuters#
psykoterapiträning# är# alltför# fokuserad# på# didaktisk# undervisning# och# teoretisk#
kunskap,# vilket# kan# hindra#medvetenhet# om# egna# och# andras# affekter# (Ensink# et# al.,#
2013;#Ladany,#2007).#Så#vitt#vi#vet#finns#inga#tidigare#studier,#varken#kvantitativa#eller#
kvalitativa,#av#hur#handledare#arbetar#med#studentterapeuters#affektmedvetenhet.#Med#
det# som# utgångspunkt# ämnar# denna# studie# tillföra# ny# kunskap# om# hur#
psykoterapihandledare# kan# arbeta# med# att# utveckla# studentterapeuters# förmåga# att#
uppfatta,#tolerera,#reflektera#och#uttrycka#sina#affekter#i#handledning.#Studien#kan#på#så#
sätt# bidra#med# förslag#på#hur# ett# sådant# arbete# i# handledning#kan# gå# till# samt# väcka#
intresse#för#forskningsområdet. 
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Syfte 
Syftet# var# att# genom# att# intervjua# psykoterapihandledare# om# hur# de# arbetade# med#
affekter#och#affektmedvetenhet#i#handledningsrummet,#få#en#djupare#förståelse#för#hur#
handledare#arbetar#med#studentterapeuters#affektmedvetenhet.# 
 
Frågeställningarna#som#studien#utgick#från#var: 

•! Beskriver#handledarna#sitt#arbetssätt#som#upplevelsebaserat#eller#konceptuellt,#
och#hur#beskriver#de#sitt#arbetssätt?#

•! Vilka# utmaningar# och# möjligheter# beskriver# handledarna# i# sitt# arbete# med#
studentterapeuters#affektmedvetenhet?##

#
#

Metod#
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna# i# studien# var# sex# psykoterapihandledare# som# arbetade#med# att# handleda#
studentterapeuter#under#utbildningsterapi#på#ett#psykologprogram#i#Sverige.#Samtliga#
deltagare#var#legitimerade#psykoterapeuter#och#utbildade#handledare.#Tre#av#deltagarna#
arbetade#med# att# handleda# studentterapeuter# inom# kognitiv# beteendeterapi# och# tre#
inom# psykodynamisk# inriktad# terapi.# Samtliga# handledde# grupper# om# 3X4#
studentterapeuter.#Fyra#av#deltagarna#hade#läst#en#integrerad#handledarutbildning#och#
två# hade# handledarutbildning# inriktad# mot# psykodynamisk# respektive# kognitiv#
beteendeterapi.#Av#deltagarna#var#fem#kvinnor#och#en#man#i#åldrar#mellan#ca#50#till#70#
år.#Fyra#av#deltagarna#var#psykologer#och#två#var#socionomer.#Antal#år#som#handledare#
för#studentterapeuter#varierade#mellan#6X15#år. 
#
Intervjuguide 
För#insamling#av#datamaterial#valde#vi#att#utarbeta#en#semiXstrukturerad#intervjuguide#
(Lyons#&#Coyle,#2007).#En#semiXstrukturerad#intervju#valdes#eftersom#det#ger#möjlighet#
att#ställa#frågor#utifrån#ämnet#samtidigt#som#det#ger#en#större#frihet#att#under#intervjuns#
gång#närma#sig#intressanta#områden#som#dyker#upp.#Vidare#ger#det#en#större#följsamhet#
utifrån#informantens#intresse#och#angelägenhet#(Lyons#&#Coyle,#2007).#Intervjuguiden#
utarbetades#utifrån#begreppet#Affektmedvetenhet&(Monsen#et#al.,#1996)#och#bestod#av#tre#
delar:# bakgrundsfrågor,# intervjufrågor# samt# avslutande# frågor# (Kvale# &# Brinkmann,#
2014).##
#
Bakgrundsfrågorna#bestod#av#fem#frågor#som#berörde#informanternas#yrkesbakgrund,#
ålder,# år# som# handledare,# år# som# handledare# för# studentterapeuter,#
handledarutbildning#och#terapiinriktning. Intervjufrågorna#bestod#av#sex#huvudfrågor#
och# formulerades# utifrån# frågeställningarna# och# de# teoretiska# utgångspunkterna.# De#
frågor# som#konstruerades# syftade# till# att# behandla# hur# handledare# arbetade#med# att#
utveckla# studentterapeuters# affektiva# upplevelseförmåga,# uttrycksförmåga# samt#
situationer#som#var#svårhanterliga.#Utöver#huvudfrågorna#konstruerades#specificerade#
samt# generella# följdfrågor# som# kunde# användas# som# stöd# för# vidareutveckling# av#
informanternas#svar.#De#avslutande# frågorna#syftade#till#att#behandla# informanternas#
upplevelse# av# intervjun# samt# om# det# var# något# de# ville# tillägga.# Den# slutgiltiga#
intervjuguiden#finns#att#läsa#i#bilaga#2.#
&
&
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&
Procedur 
Urvalskriterium# för# deltagandet# var# att# intervjupersonerna# skulle# ha# ett# pågående#
arbete# som# handledare# för# utbildningsterapi# på# ett# psykologprogram.# En# jämn#
fördelning#mellan#handledare#inom#kognitiv#beteendeterapi#och#psykodynamisk#terapi#
eftersträvades.#Detta#utifrån#att# författarna#eftersträvade#bredd# i#urvalet# samt#utgick#
från# att# affektmedvetenhet# är# av# vikt# i# båda# terapiinriktningarna.# Datainsamlingen#
inleddes#med#att#ett#informationsblad#författades#för#rekrytering#av#intervjupersoner.#
Informationsbladet# innefattade# syfte# med# studien,# datum# för# genomförande# samt#
information#om#att#vi#personligen#skulle#ta#kontakt#med#potentiella#deltagare#(se#bilaga#
1).#Sex#antal#deltagare#bedömdes#på#förhand#som#lämpligt#för#att#uppnå#tillräckligt#med#
intervjumaterial# för# analys.# Potentiella# deltagare# var# 21# handledare# för#
utbildningsterapi#på#ett#psykologprogram.#Tre#handledare#exkluderades#då#de# sedan#
tidigare# var# bekanta# med# studiens# författare.# Informationsbladet# mejlades# ut# till# de#
återstående#18#handledarna.#De#första#sex#deltagare#som#kontaktades#visade#samtliga#
intresse# för# studien# och# deltagarna# rekryterades# därigenom# utifrån# ett#
bekvämlighetsurval.#Innan#intervjuerna#ägde#rum#genomfördes#två#pilotintervjuer#för#
bättre#förståelse#för#frågornas#lämplighet#samt#för#att#få#en#uppfattning#om#hur#lång#tid#
intervjuerna# kunde# ta.# Deltagare# för# pilotintervjuerna# var# två# personer#med# tidigare#
erfarenhet#av#handledning#av#studentterapeuter#eller#av#psykoterapihandledning#inom#
ramen#för#psykoterapeutprogram.#Efter#pilotintervjuerna#skedde#viss#ombearbetning#av#
den#inledande#frågan. 
#
Samtliga# intervjuer# genomfördes# under# mars# 2016# på# universitetsområdet# eller# på#
deltagarnas#arbetsplatser.#Varje#författare#gjorde#tre#intervjuer#vardera#som#spelades#in#
med#diktafon.#Intervjuernas#längd#varierade#mellan#ca#45#och#ca#65#minuter.#Författarna#
avidentifierade# och# transkriberade# sina# respektive# intervjuer# strax# efter#
intervjutillfället# med# hjälp# av# programmet# Transcribe#
(https://transcribe.wreally.com/).#Hela#intervjuerna#förutom#inledande#och#avslutande#
småprat# transkriberades# ordagrant.# De# avidentifierades# genom# att# namn,# orter# och#
dialektala#uttryck#togs#bort.#Sammanlagt#bestod#transkriberingen#av#83#antal#sidor#text#
innefattande#43#047#antal#ord. 
 
Kvalitativ&analys 
Då#studien#ämnade#att#undersöka#ett#outforskat#område#är#det#lämpligt#att#använda#sig#
av#en#kvalitativ#ansats#(Langemar,#2008).#I#analysen#av#intervjuerna#användes#tematisk#
analys# enligt# Braun# och# Clarke# (2006).# Denna# analysmetod# är# flexibel# och# passade#
studiens# syfte# då# författarna# ville# identifiera# teman# och# mönster# i# handledarnas#
berättelser# om# hur# de# arbetar#med# studentterapeuters# affektmedvetenhet.# Analysen#
hade#en#abduktiv#ansats#vilket#innebär#att#materialet#växelvis#analyserades#deduktivt#
och# induktivt# (Langemar,# 2008).# Detta# för# att# deduktivt# kunna# utgå# från# förväg#
bestämda#teorier,#men#även#låta#nytt#material#framkomma#induktivt.#Genomförandet#av#
den#tematiska#analysen#gjordes#främst#på#en#tolkande#och#latent#nivå,#men#även#till#viss#
del#på#semantisk#nivå#utifrån#riktlinjer#definierade#av#Braun#och#Clarke#(2006).##
 
Analysförfarandet# första# fas,#att& lära&känna&sitt&datamaterial&(Braun#&#Clarke,#2006),#
inleddes#med#ett# flertal#genomläsningar#av#samtliga# intervjuer# i# syfte#att#bekanta#sig#
med#materialet.#Initiala#idéer#och#tankar#noterades#av#de#enskilda#författarna#var#för#sig#
i#syfte#att#identifiera#mönster#under#kodningsfasen.#I#fas#två,#generering&av&initiala&koder,#
påbörjade#vi#en#första#generering#av#initiala#koder#i#tre#av#transkripten,#där#författarna#
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gemensamt# kodade# datamaterialet# textnära#med# hjälp# av# dataprogram# för# kvalitativ#
dataanalys# (MAXQDA).# Detta# gjordes# för# att# att# skapa# samstämmighet# mellan# oss#
författare#i#kodningsförfarandet.#Initialt#nedtecknades#246#koder#för#de#tre#transkripten.#
Därefter# jämförde# vi# koderna# för# varje# transskript# med# varandra# varvid# koder# som#
belyste#samma#fenomen#abstraherades#till#kodgrupper.#Koder#som#överhuvudtaget#inte#
bedömdes#beröra#forskningsfrågan#valde#vi#att#utesluta.#Totalt#raderades#62#koder#vid#
denna# tidpunkt.# Abstraherande# av# koder# resulterade# i# en# kodningslista# med# 47#
kodgrupper# för# de# tre# första# transkripten.# Därefter# kodade# vi# de# tre# återstående#
transkripten#utifrån#den#befintliga# kodningslistan.# Passager# som# inte# innefattades# av#
denna#kodningslista#kodades#återigen#textnära#vilket#resulterade#att#vi#la#till#nya#koder.#
Den# slutgiltiga# kodningslistan# bestod# av# 98# kodgrupper.# I# fas# tre,# tematisering,#
abstraherades#sedan#kodningslistan#till#35#mindre#teman#som#sorterades#till#potentiella#
teman# och# underteman.# De# kodgrupper# som# inte# passade# in# i# några,# utifrån# syftet,#
relevanta# underteman# raderades.# Totalt# raderades# i# denna# fas# åtta# kodgrupper#
innefattande# 34# antal# koder.# I# fas# fyra,# granskning& av& teman,# granskades# och#
omarbetades# samtliga# potentiella# teman# och# underteman# noggrant# genom# att#
kontrolleras#gentemot#enskilda#citat.#Därefter#läste#författarna#återigen#igenom#samtliga#
intervjuer# för# att# kontrollera# om# underteman# och# teman# var# relevanta# för# data# som#
helhet#samt#för#att#kontrollera#om#något#hade#missats.#Den#slutgiltiga#tematiseringen#
bestod#av#tre#huvudteman#och#åtta#underteman.#I#fas#fem#och#sex,#definiera&och&namnge&
teman#samt#skriva&rapporten,# identifierades,#förfinades#och#namngavs#samtliga#teman#
och# underteman# utifrån# innehåll# och# analysens# övergripande# berättelse.# Slutligen#
sammanfattades#resultatet#med#hjälp#av#tabell#för#översikt#av#teman#och#underteman,#
beskrivande#text#samt#citat#som#bedömdes#fånga#essensen#i#studien.#
# # #
Citatredigering 
Alla#citat#har#redigerats#genom#att#ta#bort#namn,#platser#och#dialektala#uttryck.#Symbolen#
“text”#har#använts#för#att#markera#att#personen#har#citerat#sig#själv#eller#annan#person.#
Symbolen#(...)#har#använts#för#att#markera#att#ovidkommande#delar#av#citatet#har#klippts#
bort#och#symbolen#…#för#ange#tystnad. 
 
Epistemologisk&ansats&och&forskarreflexivitet 
I#studien#har#författarna#utgått#från#en#kritiskt#realistisk#kunskapssyn.#Detta#innebär#ett#
vetenskapsteoretiskt# förhållningssätt# som# utgår# ifrån# antagande# om# att# vi# kan# nå#
kunskap# om# verkligheten# men# att# denna# kunskap# alltid# är# personligt# villkorad# och#
påverkad# av# den# sociala# kontext# vi# befinner# oss# i# (Sohlberg# &# Sohlberg,# 2013).#
Författarna# såg# därför# deltagarna# som# meningskapare# som# påverkades,# dels# av# det#
större# sociala# sammanhang# som# de# ingick# i,# men# också# av# den# sociala# kontext# som#
intervjusituationen# utgjorde. Författarna# går# sista# året# på# Psykologprogrammet,# och#
således#även#i#handledning#inom#ramen#för#utbildningsterapi.#Det#är#därför#möjligt#att#
studiens#resultat,# tolkning#och#analys#har# färgats#av#vårt# intresse# för#ämnet#samt#vår#
förförståelse#och#erfarenhet#som#studentterapeuter.# 
&
Etiska&överväganden 
I#studien#har#författarna#utgått#från#Vetenskapsrådets#fyra#huvudkrav#för#humanistiskX
samhällsvetenskaplig# forskning# vilka# utgörs# av# informationskravet,# samtyckeskravet,#
konfidentialitetskravet# samt# nyttjandekravet# (Vetenskapsrådet,# 2013).# Under#
intervjutillfället#informerades#samtliga#deltagare#om#studiens#syfte#och#att#deltagandet#
i#studien#var#frivilligt.#De#fick#också#information#om#att#det#var#möjligt#att#när#som#helst#
avbryta#sin#medverkan#utan#att#det#skulle#bidra#till#några#konsekvenser.#Under#samtliga#
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intervjuer# inhämtades# först# samtycke# till# att# intervjun# spelades# in# och# därefter#
deltagarnas# samtycke# till# att# delta# i# studien.# Utifrån# konfidentialitetskravet# var#
ljudfilerna#från#intervjuerna#endast#tillgängliga#för#den#av#författarna#som#genomförde#
intervjun# och# alla# ljudfiler# raderades# efter# transkribering.# De# transkriberade#
intervjuerna# avkodades# och# de# citat# som# användes# i# studien# avidentifierades# för# att#
dessa# inte# skulle#kunna#kopplas# till# den#enskilde#deltagaren.#Under# tiden# för# studien#
sparades# de# transkriberade# intervjuerna# på# författarnas# datorer# men# raderades# då#
uppsatsen# var# färdig.# Deltagarnas# upplevelse# av# intervjun# undersöktes# i#
uppföljningsfrågor# för# att# på# så# vis# ge# möjlighet# att# bemöta# eventuella# personliga#
konsekvenser#av#intervjun#(Kvale#&#Brinkmann,#2014).#För#att#beakta#nyttjandekravet#
informerades# deltagarna# om# att# intervjun# endast# skulle# användas# till# denna#
examensuppsats# samt# att# de# fick# ta# del# av# det# färdiga# resultatet# om# de# så# önskade.#
Utifrån# att# beakta# handledarnas# sekretess# gentemot# sina# studentterapeuter,# och# då#
detta# bedömdes# vara# en# etisk# fråga,# togs# det# hänsyn# till# detta# vid# konstruktion# av#
intervjuguiden#genom#att#deltagarna#ombads#anonymisera#sina#svar#vid#beskrivning#av#
situationer. 
 
 

Resultat#
 
Den# tematiska# analysen# resulterade# i# tre# huvudteman:# Olika& arbetssätt& för& ökad&
affektmedvetenhet&hos&studenterna,&Att&arbeta&med&känslor&i&en&akademisk&kontext&och#
Det& affektiva& arbetets& utveckling& och& framtid.# Samtliga# huvudteman# och# underteman#
presenteras#i#Tabell#1.###################### 

#
Tabell#1.#Förteckning&över&samtliga&huvudteman&och&underteman.&
#
Huvudtema#

#
Undertema#
#

#
Olika#arbetssätt#för#ökad#
affektmedvetenhet#hos#studenterna#

#
Praktiska#övningar#för#att#vara#i#känslan#
Undersökande#förhållningssätt#här#och#nu#
Stödjande#förhållningssätt#
Teoretisk#användning#
#
#

Att#arbeta#med#känslor#i#en#akademisk#
kontext#

Prestation#och#skam#som#hinder#
Vad#är#privat#och#vad#tillhör#handledning##
#
#

Det#affektiva#arbetets#utveckling#och#
framtid#

Arbeta#systematiskt#eller#
situationsbaserat#
Framtidsmöjligheter#
#

 
&
Olika&arbetssätt&för&ökad&affektmedvetenhet&hos&studenterna 
Detta# huvudtema# handlar# om# handledarnas# arbetssätt# för# att# utveckla#
studentterapeuternas# affektmedvetenhet.# Huvudtemat# ämnar# dels# att# besvara# hur#
handledarna# beskriver# sitt# arbetssätt# samt# huruvida# deras# arbetssätt# beskrivs# som#
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upplevelsebaserat# eller# konceptuellt.# Huvudtemat# är# indelat# i# fyra# underteman:&
Praktiska& övningar& för& att& vara& i& känslan,& Undersökande& förhållningssätt& här& och& nu,&
Stödjande&förhållningssätt&och&Teoretisk&användning. 

&
Praktiska&övningar&för&att&vara&i&känslan 

I# detta# undertema& förde# vi# samman# handledarnas# utsagor# om# hur# de# i#
handledningsrummet#använder#sig#av#praktiska#övningar#och#tekniker#ämnade#att#rikta#
uppmärksamhet# till# den# affektiva# upplevelsen.# De# övningar# som# framkom# i#
berättelserna#var#olika#former#av#mindfulnessövningar,#progressiv#avslappning,#rollspel#
samt#övning#i#reflekterande#position.#Avslappningsövningar#och#mindfulnessövningar#
ämnade# till# att# hjälpa# studentterapeuterna# att# både# uppmärksamma# och# tolerera#
affekter# i# handledningsrummet# samt# att# visa# på# tillvägagångssätt# att# hantera# egna#
negativa#känslor.#Övning#i#reflekterande#position#beskrevs#också#tillföra#nytt#material#i#
handledningsrummet# då# studentterapeuterna# ombads# att# endast# lyssna# och# känna#
in#känslan#under#ett#rollspel. 
 

(...)#då#får#den#här#studenten#reflektera#utifrån#att#“Som#klient#så#tänker#jag#såhär#och#jag#
känner#det#här”.#Och#det#har#blivit#väldigt#starkt#ibland#när#vi#har#gjort#det.#Och#att#sen#
så#har#vi#kunnat#prata#igen#jag#och#studentterapeuten,#och#sen#så#har#vi#pratat#i#gruppen#
om#“Vad#är#det#här?#Vad#lär#vi#oss#av#det#här?”#det#är#ju#verkligen#att#gå#in#i#positionen#
som#klient.#Och#då#kommer#ju#ofta#både#den#här...#hela#känsloregistret#sätts#ju#igång,#och#
det#tycker#jag#är#väldigt#intressant.#(...)#man#får#ett#annat#material#i#rummet#som#handlar#
mycket#om#klientens#känsla,#eller#studentens. 

 
Undersökande&förhållningssätt&här&och&nu 

I#detta#undertema#samlade#vi#uttalanden#som#rörde#ett#undersökande#förhållningssätt.#
Ett# undersökande# förhållningssätt# framkom# genomgående# i# intervjumaterialet# och#
beskrevs#av#handledarna#som#att#under#handledning#stanna#upp,#undersöka#och#verbalt#
identifiera# vilka# känslor# som# väcktes# hos# studentterapeuten.# Det# undersökande#
förhållningssättet# innebar# för# handledarna# att# följa# med# i# studentterapeuternas#
känslouttryck,# lyssna# till# det# som# inte# sas# och# undersöka# nyansskillnader# i# röst,#
ansiktsuttryck#och#kroppshållning.#Några#informanter#beskrev#att#ett#undersökande#av#
den# affektiva# upplevelsen# i# kroppen# var# mycket# viktig.# Flera# av# informanternas#
uttalanden# visade# på# hur# ett# undersökande# förhållningssätt# gällande#
studentterapeuternas# känsloupplevelser# följdes# av# ett# vidare# utforskande# av# känslor#
som# informationsbärare.# Detta# vidare# utforskande# varierade# i# informanternas#
berättelser,#men#återkommande#var#ett#undersökande#av#känslor#som#information#om#
både# vad# som# kunde# tänkas# behöva# göras# i# klientarbetet# och# information# om#
studentterapeutens#behov. 

#
(...)#då#brukar#jag#jobba#med#"Vad#känner#du#i#din#kropp?"#”Hur#vet#du#att#det#är#det#här#
som#går#igång?"#"Och#vad#kan#du#göra?"#"Jo#jag#känner#det#här#att#jag#börjar#andas#lite#
fortare#och#hjärtat#slår#lite#grann#och#jag#pratar#lite#snabbare".#Och#då#kan#jag,#"Vad#kan#
det#vara#för#känsla#du#känner?"#(...)#Och#sen#får#man#liksom#"Okej#vad#gör#man#när#man#
blir# jätteirriterad,# var# kommer# det# ifrån?"# och# "Vad# gör# man# när# man# plötsligt# blir#
uttråkad,#vad#är#det#för#sorts#signal?" 

 
Handledarna#berättade#hur#de#både#använde#sig#av#sina#egna#känslor#och#efterfrågade#
övriga# gruppdeltagares# känslor# i# syfte# att# vidare# utforska# studentterapeutens# egna#
känslor.#Att#använda#sina#egna#och#gruppens#reflektioner#över#känslor#beskrevs#som#ett#
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bra# tillvägagångssätt# för#att# få# studentterapeuten#att#hitta#olika#sätt#att#uttrycka#sina#
affekter. 
 
Ett# undersökande# förhållningssätt# gällande# studentterapeutens# affektupplevelse#
berörde# i# handledarnas# berättelser# främst# situationer# av# negativ# affekt,# som# skam,#
rädsla# och# ilska.# Särskilt# centrala# tillfällen# att# som# handledare# undersöka#
studentterapeutens#affektiva#upplevelse#var#vid#undersökande#av#svårigheter#samt#när#
det# uppstod#osäkerhet# i# handledningsrelationen.#Att# beröra#det# som#hände#beskrevs#
som#viktigt#utifrån#att#försöka#överkomma#hinder,#som#bristande#förtroende#och#tillit,#i#
relationen#mellan#handledare#och#student.#Uttalanden#berörde#också#hur#handledare,#
vid# problem# i# handledningsrelationen,# försökte# vara# öppna# med# sitt# eget# bidrag# i#
interaktionen#och#samtidigt#undersöka#studentens.#Detta#utifrån#att#göra#hanteringen#
av#svårigheter#i#handledningsrelationen#till#en#inlärningssituation. 
 

Utan#alltså#är#det#någonting#jag#försöker#göra#så#är#det#att#allting#som#uppkommer#att#
göra#det#till#en#ny#inlärningssituation.#Alltså#att,#"okej#nu#blev#det#så#här,#jag#kan#se#min#
del#av#det,#jag#kan#se#vad#jag#gjorde#och#vad#jag#hör#att#det#inte#blev#nå#bra#för#dig"#men#
egentligen#är#det#ju#också,#men#det#kanske#inte#alltid#jag#fångar#det#men#nu#när#jag#tänker#
på#det#så#tänker#jag#att#det#vore#bra#om#jag#gjorde#det,#"vad#är#din#del,#alltså#det#här#är#
mitt#mönster#hur#ser#ditt#mönster#ut#som#gör#att#du#tänkte#och#kände#så#där#utifrån#det#
jag#gjorde?" 

 
Samtliga#handledare#berättade#hur#de#i#undersökande#av#affektiv#upplevelse#och#uttryck#
använde#sig#av#studentterapeuternas#videoinspelade#klientsamtal.#Att#som#handledare#
kunna#frysa#ögonblick#från#klientsessionen#för#att#utforska#det#affektiva#samspelet#samt#
reflektera# över# det# kroppsliga# uttrycket# beskrevs# som# hjälpsamt.# En# handledare#
framhöll#dock#att#videoinspelningar#kunde#filtrera#den#affektiva#upplevelsen. 
 

Stödjande&förhållningssätt 
I#detta#undertema#samlade#vi#utsagor#som#beskrev#ett#stödjande#förhållningssätt.#När#
studentterapeuter# berättade# om# svåra# och# problematiska# situationer# som# väckte#
negativa#känslor#hos#dem#var#det#viktigt#för#handledarna#att#förhålla#sig#accepterande#
och# normalisera# samt# bekräfta# att# det# är# okej# att# känna# negativa# känslor.# För# några#
handledare#var#det#viktigt#vid#aktualiserad#negativ#affekt,# att#ge# stöd#genom#att# lyfta#
positiva#aspekter#som#handledaren#hade#noterat#hos#studentterapeuten#samt#framhålla#
studentens# goda# intentioner# i# klientarbetet.# Att# vara# stödjande# och# accepterande#
beskrevs#av#handledarna#som#ett#sätt#att#möjliggöra#för#studentterapeuten#att#slappna#
av#och#därigenom#kunna#vara#i#kontakt#med#svåra#känslor. 
 

“Vi#är#som#vi#är#och#det#måste#vi#få#vara.#Vi#har#alla#våra#egenheter#med#oss,#vi#har#alla#
varit# med# om# saker# som# gör# att# vi# kan# påverkas# av# berättelser# eller# möten# med#
människor.”# Jag# försöker# att# normalisera# och# jag# försöker# också# att# säga,# “alltså# vårt#
känsloliv# är# jätteviktigt,# det# är# verkligen# en#källa# till# information”# (...)# Så# att,#man# får#
känna#det#man#känner#med#mig. 

 
Ett#stödjande#förhållningssätt#framkom#också#i#några#handledares#berättelser#i#och#med#
att#de#uppmuntrade#studentterapeuten#till#att#fysiskt#våga#använda#kroppen#genom#att#
lämna#terapeutstolen#och#använda#whiteboard#eller#papper#och#penna.#Detta#beskrevs#
som#ett#sätt#att#nå#ökad#medvetenhet#om#kroppen#samt#om#upplevelsen#av#att#använda#
den#på#olika# sätt.# I# det# stöttande#och#normaliserande#arbetet#beskrev# informanterna#
vidare#hur#de#försökte#vara#öppna#och#berätta#om#sig#själva#samt#dela#med#sig#av#svåra#
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stunder#i#det#egna#terapeutiska#arbetet.#Detta#beskrevs#som#något#som#underlättade#för#
studentterapeuterna#att#vara#öppna#och#våga#dela#med#sig#av#det#man#upplevde#som#
svårt#liksom#vilka#känslor#det#väckte. 
 

Teoretisk&användning 
Uttalanden#om#användning#av#teorier#och#teoretiska#förklaringar#gällande#arbete#med#
affekter#samlades#av#oss#i#ett#undertema.#Informanterna#beskrev#att#de#främst#använde#
sig# av# teorier# initialt# i#mötet#med#ny#handledningsgrupp.#De# använde# sig# av# artiklar,#
kompendium# och# kunde# ha# korta# teoretiska# genomgångar#med# affekttema.# Förutom#
användning# av# teorier# i# ett# inledande# skede# av# handledningsperioden# användes#
teoretiska#förklaringar#utifrån#de#behov#som#kom#upp#under#handledning.#Teoretiska#
förklaringar#användes#framförallt#som#ett#sätt#att#öka#förståelsen#för#de#känslor#som#kan#
väckas#i#samspelet#med#en#klient.# 
 

Jo,#alltså#jag#brukar#ju#göra#så#här#att#i#början#då#jag#träffar#en#ny#grupp#då#brukar#vi#ju#
ha#olika,#korta#teoretiska#genomgångar.#Och#så#brukar#jag#ta#affekter#som#ett#tema.#Dels#
brukar# jag#visa#dem#hur# jag#gör,# jag#brukar# skriva#upp#grundaffekterna#och# så#går#vi#
igenom#funktionerna#och#så#brukar#jag#ge#dem#ett#sånt#här#litet#enkelt#kompendium#då,#
där#det# står# lite# grann.#Och# sen# så#brukar# jag#prata#mycket# om#hur#man#känner# sina#
affekter#eller#känslor#i#kroppen. 

 
Att&arbeta&med&känslor&i&en&akademisk&kontext 
I# detta# huvudtema# har# vi# samlat# handledarnas# utsagor# som# vi# tolkat# beskriver# de#
utmaningar# som# finns# i# arbetet# med# studentterapeuters# affektmedvetenhet.#
Huvudtemat#är#indelat#i#två#underteman;#Prestation&och&skam&som&hinder,&Vad&är&privat&
och&vad&tillhör&handledning. 
 

Prestation&och&skam&som&hinder 
I#detta#undertema#har#vi#samlat#uttalanden#rörande#prestation#och#skam#som#hinder#i#
arbetet#med#studentterapeuters#affektmedvetenhet.#I#handledarnas#berättelser#återkom#
flera# uttalanden# som# berörde# studentterapeuternas# vana# att# prestera# och# vara#
högpresterande.#Flera#handledare#beskrev#hur#det#var#knepigt,#utmanande#och#svårt#att#
arbeta#med# affektmedvetenhet# när# studentterapeuten# var# så# fokuserad# på# den# egna#
prestationen.# Det# kunde# utgöra# ett# hinder# eftersom# det# försvårade# möjligheten# att#
kunna#vara#närvarande#i#vad#som#hände#affektivt#både#inom#studentterapeuten#själv#och#
hos# klienten.# Andra# uttalanden# berörde# hur# studentterapeutens# fokus# på# prestation#
gjorde#att#de# istället# för#att# lägga#märke# till# sina#känslor# försökte#vara#effektiva# i# sitt#
terapiarbete,#vända#sig#till#någon#teori#eller#bli#psykopedagogisk.#Studentterapeuterna#
tycktes,#enligt#informanterna,#ha#en#ovana#att#reflektera#över#sina#affektiva#upplevelser#
och#därför#ibland#ha#svårt#att#veta#hur#de#kan#använda#sina#affekter#som#information.#En#
handledare# berättade# hur# studentterapeuternas# prestationsinriktning# kunde# bli# ett#
hinder: 
 

(...)#om#vi#säger#att#det#är#termin#sju#som#börjar,#att#nu#ska#man#visa#att#man#kan#(...).#Men#
det#är#ju#också#viktigt#att#nämna#för#det#finns#ju#där,#det#är#ett#hinder#tänker#jag…#men#
det#är#ju#helt#självklart#att#det#finns#eftersom#alla#andra#moment#är#ju#att#prestera#och#
läsa#och#göra#rätt#så#bra#som#möjligt#och#så,#ja#bygga#på#sina#meriter,#och#så#helt#plötsligt#
ska#man#sitta#och#visa#att#man#inte#kan. 

 
Flera# uttalanden# berörde# hur# studentterapeuternas# prestationsinriktning# var# nära#
kopplat# till# skam# och# rädsla# för# att# göra# fel.# Enligt# informanterna# kunde#
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studentterapeuterna#uppleva#att#de#inte#dög#och#att#de#blev#självkritiska#när#de#ställdes#
inför#den#nya#uppgiften#att#bedriva#terapi#och#då#inte#kunde#prestera#på#samma#sätt#som#
tidigare.# Skam# hos# studentterapeuterna# beskrevs# av# handledarna# som# ett# hinder#
eftersom#det#kunde#innebära#att#studenter#endast#berättade#och#visade#upp#det#som#de#
lyckats#bra#med#men#undanhöll#sådant#som#upplevdes#som#problematiskt.#Handledare#
berättade# också# om# att# många# studentterapeuter# bär# med# sig# föreställningar# kring#
terapeutrollen# som# kan# utgöra# ett# hinder# i# att# utveckla# sin# affektmedvetenhet.#
Föreställningar#kunde#innebära#att#man#som#terapeut#ska#lägga#på#sig#en#roll#och#inte#
visa#sina#känslor#i#terapirummet.#Det#kunde#också#innebära#att#man#som#terapeut#ska#
“älska&alla&sina&klienter”#och#endast#får#känna#positiva#känslor#gentemot#klienten.#Detta#
beskrevs#av#informanterna#som#orealistiska#ideal#att#leva#upp#till#och#något#som#kunde#
göra#det#svårare#för#studentterapeuterna#att#bejaka#sina#negativa#affekter.# 
 

Vad&är&privat&och&vad&tillhör&handledning 
I# detta# undertema# har# vi# samlat# handledarnas# utsagor# om# var# skiljelinjen# mellan#
studentterapeutens# privatliv# och# arbetet# i# handledning# går.# Flera# av# handledarna#
beskrev# hur# de# ofta# måste# göra# en# avvägning# och# avgränsning# gällande# vad# i#
studentterapeutens#affektiva#upplevelse#som#de#ansåg#tillhöra#handledning#och#vad#som#
tillhörde#studentterapeutens#privatliv.#Handledarna#beskrev#att# studenten# inte#skulle#
behöva# lämna# ut# för# mycket# av# sina# mera# privata# känslomässiga# upplevelser# i#
handledningssituationen.#Det#var#viktigt#att#handledningen#inte#övergick#i#terapi.#Vidare#
framkom# att# det# var# svårt# att# som# handledare# veta# hur# nära# man# kunde# gå# i# sitt#
undersökande# när# en# enskild# student# i# gruppen# hade# svårare# med# att# vara#
affektmedveten#än#övriga.#Det#kunde# innebära#en# risk# att# studenten#blev#utelämnad.#
Gemensamt# i# handledarnas# berättelser# var# att# det# var# viktigt# att# ha# respekt# för#
studentterapeuten#och#att#denne#inte#skulle#behöva#berätta#om#känslor#som#väckts#på#
grund#av#tidigare#erfarenheter,#handledningen#skulle#användas#till#att# förstå#vad#som#
händer#här#och#nu. 
 
Samtidigt#beskrev#handledarna#att#det#är#viktigt#att#studentterapeuter#är#medvetna#om#
sitt# eget# känslomässiga# mönster,# och# hur# detta# mönster# kan# härröra# från# tidigare#
erfarenhet.#En#handledare#beskrev#därför#hur#hen#i#handledning#betonade#att#egenterapi#
var#viktig.#Flera#handledare#berättade#också#hur#de#kunde#kommentera#att#studentens#
affektiva#upplevelse#kunde#härröra#från#tidigare#erfarenheter#för#sedan#låta#studenten#
själv#fundera#vidare#på#det,#eller#ta#upp#det#i#sin#egenterapi.# 
 

(...)#jag#tänker#på#en#av#studenterna#nu.#Det#finns#en#del#i#hennes#mönster#som#gör#att#
hon# blir# ganska# kontrollerande,# hon# har# ganska# snart# till# att# bli,# vad# ska# jag# säga...#
tveksam#om#sig#själv.#Och#hon#har#väldigt#tydligt#signalerat#att#det#här#är#hennes#mönster#
och#hon#jobbar#jättehårt#med#det#i#terapin.#Så#när#det#då#återkommer,#då#blir#det#viktigt#
att# inte# gå# för# nära,# för# hon# ska# inte# behöva# berätta# om# sig# själv# i#
handledningssammanhanget,#det#ska#hon#inte#behöva#göra.#Det#är#helt#okej,#jag#hör#att#
hon#har#koll#på#sitt#mönster,#för#mönstret#ser#vi. 

 
Det&affektiva&arbetets&utveckling&och&framtid####################  
I#detta#huvudtema#har#vi#samlat#de#uttalanden#som#berörde#hur#handledarnas#arbete#
med#affekter#har#utvecklats,#hur#det#såg#ut#vid#intervjuerna#samt#vilka#möjligheter#de#
kunde#se#i#framtiden.#Huvudtemat#är#indelat#i#två#underteman;#Arbeta&systematiskt&eller&
situationsbaserat&och#Framtidsmöjligheter. 
 

&
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&
Arbeta&systematiskt&eller#situationsbaserat 

I# detta# undertema# har# vi# samlat# uttalanden# som# berörde# hur# arbetet# med#
studentterapeuternas#affektmedvetenhet#hade#förändrats#över#tid#men#också#huruvida#
handledare# arbetar# med# affekter# systematiskt# eller# situationsbaserat.# Flera# av#
handledarna#berättade#om#hur#de#över#tid#hade#utvecklat#sitt#arbete#med#affekter#och#
affektmedvetenhet.#De#beskrev#hur#de#utifrån#eget#intresse#läst#in#sig#på#affektteori#och#
affektfokuserad# terapi# samt# hur# eget# terapeutiskt# arbete# med# affekter# hade# haft# en#
inverkan#på#deras#handledning#av#studentterapeuter.#Flera#berättade#att#detta#gjorde#att#
de# hade# lättare# för# att# vara# observant# på# och# identifiera# affekter# och# den# affektiva#
kommunikationen# i#samspelet#mellan#studentterapeuten#och#klient.#Vissa#handledare#
beskrev# att# de# hade# ett# uttalat# affektfokus# och# arbetade# med# det# genomgående# i#
handledningen.#Både#genom#att#introducera#det#för#studentterapeuterna#och#genom#att#
ge# det# större# utrymme# och# företräde# över# andra# moment# i# handledningen# som# till#
exempel#diagnoser#och#anamnes.# 
 
Några# handledare# beskrev# att# de# arbetade#med# affekter# och# affektmedvetenhet#mer#
intuitivt# och# att# arbetet# styrdes# utifrån# situationen# eller# när# de# bedömde# att# det#
behövdes#för#att#det#inte#skulle#bli#ett#hinder#i#terapin. 
 

Ja#alltså#jag#måste#ärligt#säga#att#det#är#en#sån#där#bit#som#finns#men#som#man#inte#har#
funderat#specifikt#på#sådär.#Jag#tänker#mer#att#det#blir#när#det#uppstår#situationer#där#jag#
tänker#att#här#blir#deras#förmåga#att#uppmärksamma#egna#affekter#problematiskt#för#att#
utöva#psykoterapi. 

#  
Framtidsmöjligheter 
I#undertemat#framtidsmöjligheter#har#vi#samlat#utsagor#som#beskriver#möjligheter#med#
att# arbeta# med# studentterapeuters# affektmedvetenhet# i# handledning.# Bland# de#
handledare#som#berättade#att#de#hade#ett#uttalat#affektfokus#i#sin#handledning#framkom#
fördelar#med#detta.#De#beskrev#hur#de,#genom#att#medvetandegöra#arbetet#med#affekter#
och# genom# att# studentterapeuterna# hade# tagit# det# till# sig,# upplevde# att#
studentterapeuterna#blev#både#mer#uppmärksamma#på,#och#vågade#ge#uttryck#för#sina#
affektiva# upplevelser.# De# upplevde# också# en# större# öppenhet# och# vitalitet# i#
handledningsgrupperna#då#studenterna#vågade#dela#med#sig#av#negativa#affekter#såsom#
ilska,#rädsla#och#ledsenhet#som#väckts#i#möte#med#klient#eller#i#handledningsrelationen.#
Ett# uttalat# affektfokus# i# handledning# beskrevs# påverka# studentterapeuternas# eget#
terapiarbete# så# att# de# själva# uppmärksammade# och# vågade# använda# den# affektiva#
kommunikationen#i#terapin#med#sin#klient. 
 

(…)#Jag#tycker#det#är#ganska,#det#är#väldigt#roligt#område#att#jobba#med#och#jag#tror#inte#
jag#har#träffat#någon#studentterapeut#som#har#tyckt#att#det#här#är#svårt...#eller#jo#svårt#
kan#de#tycka#men#jag#har#aldrig#träffat#någon#som#"Det#där#vill#inte#jag#hålla#på#att#jobba#
med".#Utan#jag#tycker#det#händer#någonting#i#grupperna#när#man#börjar#jobba#med#det#
här.#Och#jag#tycker#att#de#tar#emot#det#väldigt#bra#det#här#liksom,#börja#fundera#i#lite,#lite#
andra#termer#och#börja#använda#sin#kropp. 

 
Bland# de# handledare# som# beskrev# att# de# arbetade# situationsbaserat# framkom#
uttalanden# om# att# man# upplevde# sig# se# fördelar# med# att# arbeta# medvetet# och# inte#
behovsbaserat# med# affekter.# De# beskrev# att# arbetet# med# studenternas#
affektmedvetenhet# kunde# bli# mer# verkningsfullt# om# det# var# uttalat.# En# handledare#
reflekterade# kring# hur# ett# redan# pågående# och# aktualiserat# arbete# med#
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affektmedvetenhet# kunde# underlätta# arbetet# när# det# uppstod# svårigheter# i#
handledningssituationen. 
 

Nämen#jag#tänker#generellt#att#det#kanske#vore#en#poäng#att#mer#lyfta#det#så#för#det#har#
jag#ju#inte#gjort..#sagt#att#det#här#är#en#av#inlärningsmålen#eller#det#är#så#va...men#det#kan#
ju# vara# en# rätt# så# stor# poäng# att# faktiskt# prata# lite#mer# om#det..# för# det# kan# ju# också#
underlätta#att#göra#ett#sånt#arbete#när#det#blir#svårt. 
 
 

Analys#och#Diskussion 
 
Denna#studie#ämnade#till#att# få#en#djupare#förståelse#för#hur#handledare#arbetar#med#
studentterapeuters# affektmedvetenhet# i# handledning.# Resultatet# baseras# på# sex#
intervjuer# med# psykoterapihandledare# som# arbetar# med# att# handleda#
studentterapeuter#under#utbildningsterapi#på#ett#psykologprogram.#Frågeställningarna#
fokuserade# på# huruvida# handledarna# beskrev# sitt# arbetssätt# som# upplevelsebaserat#
eller# konceptuellt,# samt# vilka# utmaningar# och# möjligheter# handledarna# upplevde# i#
arbetet#med#studentterapeuters#affektmedvetenhet. 
 
Sammanfattningsvis# beskrev# handledarna# hur# praktiska# övningar,# ett# undersökande#
förhållningssätt,# ett# stödjande# förhållningssätt# samt# teorier# om# affekter,# användes# i#
arbetet#med# studentterapeuternas# affektmedvetenhet.#Handledarna# beskrev# det# som#
både#svårt#och#utmanande#då#studentterapeuten#fokuserade#på#den#egna#prestationen.#
De#beskrev#hur#studentterapeutens#fokus#på#prestation#upplevdes#som#ett#hinder#då#det#
försvårade# för# studentterapeuten# att# vara# medveten# om# sina# affektiva# upplevelser.#
Handledarna# berättade# vidare# att# de# ofta# måste# göra# en# avvägning# gällande# vad# i#
studentens# affektiva# upplevelse# som# bedömdes# tillhöra# handledning# och# vad# som#
tillhörde#studentens#privatliv.#Handledarna#beskrev#hur#de#arbetade#med#affekter#både#
systematiskt# och# situationsbaserat.# Oavsett# om# man# arbetade# systematiskt# eller#
situationsbaserat# beskrev# handledarna# att# de# såg# möjligheter# med# att,# inför#
studentterapeuterna,#medvetandegöra#ett#affektivt#arbete#i#handledning. 
 
Olika&arbetssätt&för&ökad&affektmedvetenhet&hos&studenterna 
I#undertemat#Praktiska&övningar&i&rummet#berättade#handledarna#hur#de#i#handledning#
använde# sig# av# olika# praktiska# övningar# och# tekniker# ämnade# att# rikta# fokus# på# den#
känslomässiga#upplevelsen.#Vi#har#tolkat#detta#som#ett#upplevelsebaserat#arbetssätt#då#
det# både# innefattar# kombinationen# av# ett# görande# här# och# nu# samt# reflektion# över#
upplevelsen,#vilket#är#grundläggande#i#ett#upplevelsebaserat#lärande#(Beard#&#Wilson,#
2006).#Enligt#handledarna#var#ofta#samtliga#i#handledningsgruppen#aktiva#vid#praktiska#
övningar.# Detta# stödjer# tolkningen# att# arbetssättet# är# upplevelsebaserat,# då# ett#
upplevelsebaserat# lärande# innefattar# och# gynnas# av# ett# aktivt# engagemang# inför#
upplevelsen#(Beard#&#Wilson,#2006).#Handledare#beskrev#vidare#hur#praktiska#övningar#
riktade# mot# den# känslomässiga# upplevelsen# genererade# nytt# material# till#
handledningen,# som# kunde# handla# om# studentens# eller# klientens# känslor.# Detta# kan#
tolkas#som#att#när#affekter#aktualiseras#under#handledningen#så#möjliggjorde#det#att#mer#
ingående#reflektioner#uttalades.#Det#kan#förstås#utifrån#att#direkt#upplevelse#av#affekt#
ökar#möjligheten#att#utforska#de#behov#affekten#signalerar#om#(Bergsten,#2015). 
 
I#undertemat#Undersökande& förhållningssätt&här&och&nu#beskrev#handledarna#hur#de# i#
stannade# upp,# undersökte# och# verbalt# identifierade# vilka# känslor# som# väcktes# hos#
studentterapeuten# under# handledningen.# Vi# har# tolkat# detta# undersökande#
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förhållningssätt#som#ett#upplevelsebaserat#arbetssätt#då#de,# i#enlighet#med#Beard#och#
Wilson#(2006)#gav#studentterapeuten#möjligheten#att#reflektera#och#ge#uttryck#för#sin#
känslomässiga# upplevelse# i# stunden.# Vidare# kan# detta# arbetssätt# tolkas# som# det#
vanligaste#arbetssättet#utifrån#att#det#var#genomgående#i#intervjumaterialet.#Detta#tolkar#
vi# som# att# handledarna# ser# detta# som# ett# framgångsrikt# sätt# att# jobba# med#
studentterapeuternas#affektmedvetenhet.#Handledarnas#undersökande#förhållningssätt#
till# studentterapeuternas#affekter#kan#vidare# tolkas#som#ett#sätt#att#öka#studenternas#
affektmedvetenhet#då#de,#i#enlighet#med#Monsen#et#al.#(1996),#fokuserade#på#att#hjälpa#
studenterna#uppfatta,#reflektera#och#uttrycka#sina#affekter. 
 
Några# handledare# beskrev# hur# det# undersökande# förhållningsättet# innebar# ett#
utforskande#av#känslorna#som#informationsbärande.#Några#handledare#beskrev#också#
att#undersökandet#av#den#affektiva#upplevelsen#i#kroppen#var#viktig.#Handledarnas#sätt#
att#utforska#både#kropp#och#affekter#som#meningsbärande#kan#tolkas#som#ett#arbetssätt#
som#möjliggör# ökad# affektmedvetenhet# hos# studentterapeuterna.#Då# våra# affekter# är#
fysiologiska#och#berör#kroppen#på#flera#olika#sätt#innebär#det#att#upplevd#affekt#också#är#
uppleva#vad#som#pågår#i#kroppen#(Bergsten,#2015).#För#att#bli#medveten#om#sitt#affektiva#
tillstånd#behövs# därför# kroppen# och#de# kroppsliga# förnimmelserna# uppmärksammas#
och#göras#tillgängliga.#Att#vara#affektmedveten#innebär#vidare#att#kunna#uppfatta#och#
använda#sig#av#de#olika#affekterna#som#information#om#vår#situation#och#om#oss#själva#
(Monsen#et#al.,#1996).#Tidigare# forskning#har#visat#på#att#studentterapeuter#upplever#
svårigheter# med# att# veta# vilka# känslor# som# tillhör# dem# själva# och# vilka# som# tillhör#
klienten# (Jacobsson# et# al.,# 2012).# Att# handledarna# undersökte# vilken# affekt# som# var#
aktiverad#och#vad#den#bar#på#för#information#kan#tänkas#bidra#till#en#ökad#förmåga#hos#
studentterapeuterna#att#själv#kunna#sortera#och#förstå#sin#affektiva#upplevelse.##
 
Vidare#framkom#också#hur#undersökande#av#svårigheter#i#handledningsrelationen#var#
ett#särskilt#viktigt#tillfälle#att#som#handledare#undersöka#studentterapeutens#affektiva#
upplevelse.#Uttalanden#berörde#hur#handledare,#vid#problem#i#handledningsrelationen,#
försökte#vara#öppna#med#sitt#eget#bidrag#i#interaktionen,#samtidigt#som#den#undersöker#
studentens.#Handledarnas#sätt#att#arbeta#kan#tolkas#som#ett#sätt#att#medvetandegöra#hur#
både# de# själva# och# studentterapeuten# bidrar# till# ansträngningen# i# relationen.# Att#
medvetandegöra#svårigheter#i#handledningsrelationen#framhålls#av#Safran#och#Muran#
(2000;#2001)#som#viktigt.#Författarna#menar#att#ett#gemensamt#undersökande#av#hur#
båda#parters#bidrar#till#att#relationen#blir#ansträngd,#kan#i#sin#tur#bidra#till#ett#värdefullt#
upplevelsebaserat#lärande#om#processen#att#arbeta#igenom#konflikter#i#relationer#och#
hur#man#då#hanterar#negativa#affekter.#Handledarnas#undersökande#förhållningssätt#av#
svårigheter# och# osäkerhet# i# handledningsrelationen# kan# således# tolkas# som# ett#
upplevelsebaserat#arbetssätt#och#för#studentterapeuten#bidra#till#ökad#medvetenhet#om#
sin#affektiva#upplevelse#av#situationen. 
 
I#undertemat#Stödjande&förhållningsätt#berättade#handledarna#att#det#var#viktigt#för#dem#
att#vara#stödjande,#accepterande#och#att#de#normaliserade#framförallt#negativa#affekter#
hos#studentterapeuten.#Det#stödjande#arbetet#innebär#inte#att#studenten#själv#är#aktiv#
och#reflekterar#över#sin#upplevelse.#Det#innebär#heller#inte#att#handledaren#didaktiskt#
överför#teorier,#fakta#och#koncept#till#studenten.#Därför#tolkar#vi#det#stödjande#arbetet#
som# varken# upplevelsebaserat# eller# konceptuellt# utan# snarare# att# det# kan# placeras#
mellan#dem#på#ett#kontinuum.#Att#agera#stödjande#och#accepterande#kan#däremot#tolkas#
som# något# som# handledarna# gjorde# för# att# skapa# en# trygg# och# tillitsfull#
handledningsrelation.#Forskning#har#visat#på#att#handledningsrelationen#upplevs#som#
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god#och#trygg#då#handledaren#är#stödjande#och#empatisk#samt#förmedlar#förståelse#och#
acceptans# för# studentterapeuten# upplevelse# (Gilbert# &# Evans,# 2000,# Stoltenberg# &#
McNeill,# 2009;# Watkins# et# al.,# 2013).# En# trygg# handledningsrelation# är# också#
grundläggande#för#att#inlärning#ska#ske#samt#för#att#studentterapeuter#ska#våga#dela#med#
sig#av#sina#känslomässiga#upplevelser#i#handledningen#(Ladany#et#al.,#1996,#Watkins#et#
al.,# 2013).# Utifrån# detta# kan# handledarnas# stödjande# förhållningssätt# tolkas# som# ett#
arbete#som#skapar#förutsättning#för#och#som#möjliggör#för#både#ett#upplevelsebaserat#
och#konceptuellt#arbete#med#studentterapeuters#affektmedvetenhet.# 
 
I#undertemat&Teoretisk&användning#berättade#några#av#handledarna#om#hur#de#använde#
sig#av#teorier#och#teoretiska#förklaringar#i#arbetet#med#studenternas#affektmedvetenhet. 
Detta#arbetssätt# tolkar#vi#som#konceptuellt#då#det# innebär#en#didaktisk#överföring#av#
teoretisk# kunskap# från# handledare# till# studentterapeut.# Användning# av# teoretiska#
förklaringar#var#däremot#något#som#handledarna#beskrev#att#de#främst#tillämpade#för#
att#ge#studenten#ökad#förståelse#för#de#känslor#som#kan#väckas# i#samspel#med#klient.#
Beard# &# Wilson# (2006)# menar# att# teoretisk# kunskap# kan# ha# en# viktig# plats#
i#upplevelsebaserat#lärande#men#att#den#då#behöver#sättas#i#ett#sammanhang#och#länkas#
samman#med#en#aktuell#upplevelse#för#att# inlärning#ska#vara#gynnsam.#Handledarnas#
berättelser# om# hur# de# tillämpade# teoretiska# förklaringar# som# ett# sätt# att# ge# ökad#
förståelse# för# studentens# samspel# med# sin# klient# kan# tolkas# som# att# teoretiska#
förklaringar# inte# användes# kontextlöst# utan# snarare# integrerades# med# aktuella#
händelser# i#handledningen.#Vidare#beskrev#handledarna#att#de#använde#sig#av#teorier#
främst# i# inledande# skede.# I# tema# Prestation& och& skam& som& hinder# framkom# att#
handledarna#upplevde#att#studentterapeuterna#hade#lite#erfarenhet#av#reflektion#över#
affektiva# upplevelser.# Mot# bakgrund# av# detta# kan# användning# av# teorier# i# början# av#
handledning#tolkas#som#en#nödvändighet#för#att#skapa#samsyn#kring#och#göra#arbetet#
med#affektmedvetenhet#mer#begripligt#för#studentterapeuterna.# 
 
Vad#avser#temat#Olika&arbetssätt&för&ökad&affektmedvetenhet&hos&studenterna,&tolkar#vi#
det#sammanfattningsvis#som#att#handledarnas#arbetssätt#befann#sig#på#ett#kontinuum#
från# upplevelsebaserat# till# konceptuellt,# men# med# en# övervikt# av# upplevelsebaserat#
arbete# i# form# av# ett# undersökande# förhållningssätt# här# och# nu.# Vår# tolkning# är# att#
handledarna# ser# ett# upplevelsebaserat# lärande# som# ett# framgångsrikt# sätt# att# arbeta#
med#studentterapeuters#affektmedvetenhet. 
&
Att&arbeta&med&känslor&i&en&akademisk&kontext 
Det#handledarna#beskrev#i#undertemat#Prestation&och&skam&som&hinder#kan#tolkas#som#
att# en# av# de# främsta# utmaningarna# med# att# arbeta# med# studentterapeuters#
affektmedvetenhet#är#deras#fokus#på#den#egna#prestationen.#Att#det#utgör#en#utmaning#
kan#förstås#utifrån#ett#utvecklingsperspektiv.#Enligt#Stoltenberg#och#McNeill#(2009)#är#
en#del#i#studentterapeutens#prestationsiver#en#funktion#av#att#övervinna#den#ovisshet#
och# ångest# som# studentterapeuten# upplever# i# början# av# sin# utveckling.# Denna#
prestationsiver# tar# sig# uttryck# genom# en# önskan# att# prestera# det# ”bästa”# och# mest#
”korrekta”# tillvägagångssättet# gentemot# klienter.# Studentterapeutens# fokus# på# egen#
prestation#kan#tolkas#utgöra#en#utmaning#för#handledarna#då#deras#affektiva#arbete#kan#
innebära#att#göra#studentterapeuten#uppmärksam#på#känslor#som#de#försöker#undvika#
att#vara#i#kontakt#med. 
 
Handledarna#beskrev#också#hur#studentterapeutens#fokus#på#prestation#gjorde#att#de#
istället# för# att# lägga# märke# till# sina# känslor# vänder# sig# till# teorier# eller# blir#
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psykopedagogiska.#Vår#tolkning#är#att#det#kan#förstås#utifrån#den#akademiska#kontext#
studenten# befinner# sig# i.# Flera# författare# har# framhållit# hur# psykologprogram# främst#
präglas#av#didaktisk#undervisning#och#teoretisk#kunskap#(Ensink#et#al.,#2013;#Ladany,#
2007)# som# kan# leda# till# att# studentterapeuter# utvecklar# ett# rationellt# tänkande# på#
bekostnad# av# förmågan# att# kunna# reflektera# över# den# egna# och# klientens# affektiva#
upplevelse#(Ensink#et#al.,#2013;#Markowitz#&#Milrod,#2011).#Den#akademiska#miljön#kan#
tänkas#bidra#till#att#studentterapeuten,#ofta#van#att#vara#högpresterande#(Pica,#1998),#
söker# trygghet# i# det# den# kan,# det# vill# säga# teoretisk# kunskap.# Arbetet# med#
studentterapeuternas#affektmedvetenhet#kan#därför#förstås#som#en#utmaning#för#både#
handledare# och# studentterapeut# då# studentterapeuten,# utifrån# den# akademiska#
kontexten,# har# en# ovana# och# en# begränsad# förmåga# kring# reflektion# över# affektiva#
upplevelser. 
#
Andra# uttalanden# berörde# hur# studentterapeutens# fokus# på# prestation# var#
sammankopplat#med#skam#och#upplevelsen#av#att#inte#duga.#Handledarna#beskrev#hur#
det# kunde# bli# ett# hinder# då# studentterapeuten# undanhöll# det# som# upplevdes# som#
problematiskt.#Detta#kan#förstås#utifrån#att#affekten#skam#innefattar#en#impuls#att#vilja#
dölja#sig#själv#och#att#det#kan#göra#att#studentterapeuter#undanhåller#viktigt#material#
från#handledaren#trots#medvetenhet#om#vikten#av#att#vara#öppen#med#egna#upplevelser#
(Yourman,#2003).#Skam#till#följd#av#upplevelsen#av#att#inte#ha#presterat#kan#tolkas#som#
utmanade#i#handledarnas#arbete#med#affekter#på#grund#av#affektens#svårtillgänglighet. 
 
I#undertemat#Vad&är&privat&och&vad&tillhör&handledning#beskrev#handledarna#att#de#ofta#
måste#göra#en#avgränsning#mellan#själva#arbetet#i#handledning#och#studentens#privatliv#
och#att#det#var#viktigt#att#handledningen#inte#övergick#i#terapi.#Vår#tolkning#är#att#en#av#
utmaningarna# för# handledarna# i# sitt# arbete# med# studentterapeuternas#
affektmedvetenhet#var#att#hitta#en#balans#mellan#utforskande#av#studentens#affektiva#
upplevelse#och#respekt#för#dennes#personliga#gränser.#Det#får#stöd#av#Leszcz#(2011)#och#
Gilbert# och# Evans# (2000)# som# betonar# att# även# om# handledare# måste# hjälpa#
studentterapeuter#med#att#uppmärksamma#och#hantera#starka#affekter,#är#det#viktigt#att#
särskilja#handledning#från#psykoterapi.#Stoltenberg#och#McNeill#(2009)#menar#att#denna#
avgränsning# är# synnerligen# central# i# utbildningshandledning# då# handledaren# har# en#
bedömande#funktion#och#befinner#sig#i#maktposition#gentemot#studentterapeuten.#Det#
kan#leda#till#att#studentterapeuten#dels#delar#med#sig#mer#än#vad#man#är#bekväm#med#
och# dels# kan# uppleva# en# oro# över# hur# detta# kommer# att# bedömas.# Handledarnas#
berättelser#om#vikten#av#att#handledning#inte#övergår#i#terapi#skulle#därför#kunna#tolkas#
som#en#medvetenhet#om#den#egna#makten#i#sin#roll#som#handledare.## 
 
En# handledare# berättade# hur# hen# inför# studentterapeuten# belyste# egenterapin# som#
viktig.# Flera# beskrev# också# hur# de# i# situationer# då# de# upplevde# att# studentens#
känslomässiga#upplevelser#härrörde#från#tidigare#erfarenhet#kunde#kommentera#det#för#
att#låta#studentterapeuten#arbeta#vidare#med#detta#i#deras#egenterapi.#Detta#kan#tolkas#
som#att#handledarna#upplever#att#egenterapi#fyller#en#viktig#funktion#i#utvecklingen#av#
studentterapeutens# affektmedvetenhet.# Att# egenterapi# gynnar#medvetenhet# om# egna#
affektiva#tillstånd#ligger#i#linje#med#forskning#som#har#visat#samband#på#omfattning#av#
egenterapi# och# förmåga# att# särskilja# egen# problematik# från# klientens# problematik#
(Hamilton#&#Kivlighan,#2009).#Handledarnas#berättelser#kan#tolkas#som#att#ett#arbete#
med# studentterapeutens# affektmedvetenhet# är#möjligt,#men# att# arbetet# endast# delvis#
kan#göras#inom#handledningens#ram.# 
&
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&
Det&affektiva&arbetets&utveckling&och&framtid 
I#undertemat#Arbeta&systematiskt&eller#situationsbaserat&berättade#flera#handledare#hur#
deras#arbete#med#affekter#och#affektmedvetenhet#utvecklats#över#tid#och#att#de#utifrån#
eget#intresse#läst#in#sig#på#ämnet.#Man#ser#ett#ökat#intresse#för#affekter#idag#och#Bergsten#
(2015)#menar#att#känsloperspektivet#har#utvecklats#till#ett#område#av#viktig#betydelse#
för#förståelse#för#människan.#Att#de#intervjuade#handledarna#läst#in#sig#på#ämnet#samt#
beskrev# en# ökad# förmåga# att# uppmärksamma# affekter# kan# exemplifiera# hur#
känsloperspektivet# utgör# en# viktig# aspekt# för# förståelse# av# deras# handledning# med#
studentterapeuter. 
#
I# undertemat# Framtidsmöjligheter# framkom# uttalanden# kring# att# ett# uttalat# och#
överenskommet# affektfokus# ledde# till# att# studentterapeuterna# i# större# utsträckning#
uppmärksammade#och#vågade#ge#uttryck# för#sina#affektiva#upplevelser.#Det#beskrevs#
också# leda# till# att# studenterna#vågade#dela#med#sig#av#negativa#affekter# som#väckts# i#
relationen# med# klienten# eller# handledaren.# Vår# tolkning# är# att# ett# arbete# med#
studentterapeuters# affektmedvetenhet# blir# mer# verksamt# om# detta# arbete#
medvetandegörs# och# uttalas#mellan# handledare# och# studentterapeuter.# Vi# tolkar# det#
också#som#att#en#ökad#affektmedvetenhet#och#uttalad#tillåtelse#att#reflektera#över#sina#
affektiva# upplevelser# kan# bidra# till# att# studenter# vågar# ta# upp# ansträngningar# och#
problem# i# handledningsrelationen.& Detta# kan# förstås# utifrån# att# en# ömsesidig#
överenskommelse# om# handledningens# uppgifter# och#mål# är# en# förutsättning# för# god#
arbetsallians# samt# bidrar# till# handledningens# effektivitet# (Bordin,# 1983).# Att# göra#
arbetet# med# affektmedvetenhet# medvetet# och# uttalat# beskrevs# av# handledare# som#
fördelaktigt,#oavsett#om#de#hade#ett#uttalat#affektfokus#i#handledning#eller#inte.# 
 
 

Avslutande#diskussion 
 
Studiens&betydelse 
Resultatet# i# denna# studie# tyder# på# att# handledarnas# arbetssätt# präglades# av# ett#
upplevelsebaserat#lärande,#samt#att#handledarna#ser#detta#arbetssätt#som#gynnsamt#vad#
gäller# studentterapeuternas# utveckling# av# affektmedvetenhet.# De# flesta# handledare#
upplevde# dock# hur# studentterapeutens# fokus# på# prestation# kunde# vara# ett# hinder# i#
arbetet#med#ökad#affektmedvetenhet.#Vår#tolkning#är#att#detta#kan#förstås#utifrån#den#
akademiska#kontext#de#befinner#sig#i,#att#studentterapeuten#kommer#från#en#utbildning#
som#till#stor#del#präglas#av#konceptuell#inlärning#på#bekostnad#av#medvetenhet#om#vad#
som# pågår# affektivt# hos# dem# själva.# Vår# uppfattning# är# att# både# handledare# och#
studentterapeuter# skulle# bli# hjälpta# i# detta# avseende#om#upplevelsebaserad# träning# i#
affektmedvetenhet#skulle#adresseras#i#ett#tidigare#skede#i#utbildningen.#Vår#uppfattning#
är# också# att# arbetet# med# affektmedvetenhet# kan# bli# mer# effektivt# om# det#
medvetandegörs#och#uttalas#i#relationen#mellan#handledare#och#studentterapeuter.#
 
Som#tidigare#nämnts,#finns#det#ingen#av#oss#påträffad#studie#om#handledares#arbete#med#
studentterapeuters# affektmedvetenhet# i# handledning.# Vi# eftersträvar# inte#
generaliserbarhet#med#vår#studie#men#tror#att#vårt#resultat#kan#bidra#till#ny#kunskap#om#
handledares# arbetssätt# och# de# utmaningar# och#möjligheter# som# finns# i# arbetet# med#
studentterapeuters#affektmedvetenhet.#Vår#förhoppning#är#att#studien#även#bidrar#till#
ett#ökat#intresse#för#vidare#forskning#på#området. 
&
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&
Metodologiska&begränsningar 
Det# finns# några# aspekter# kopplat# till# datainsamlingen# som# kan# ha# påverkat# studiens#
reliabilitet.# Vid# rekrytering# av# intervjupersoner# författades# ett# informationsblad# som#
belyste# studiens# utgångspunkt# om# att# medvetenhet# om# affekter# är# centralt# i# det#
terapeutiska# arbetet# samtidigt# som# studentterapeuter# ofta# upplevde# det# som# svårt.#
Detta#kan#ha# influerat# intervjupersonernas#uppfattning#och#svar#på# frågorna.#När#det#
gäller#själva#intervjusituationen#så#gjorde#studiens#författare#tre# intervjuer#var,#vilket#
kan#tänkas#ha#påverkat#studiens#reliabilitet#(Kvale#&#Brinkmann,#2014).#På#så#vis#att#det#
sannolikt# fanns# variationer# gällande# hur# intervjupersonerna# blev# bemötta# samt# hur#
intervjufrågor# och# följdfrågor# formulerades.# Intervjuerna# transkriberades# av# den#
författare# som# genomfört# de# enskilda# intervjuerna.# Detta# kan# troligen# påverkat#
förståelsen#av#intervjumaterialet#för#den#författare#som#inte#var#närvarande#under#den#
aktuella#intervjun.#För#att#undvika#detta#och#istället#skapa#samstämmighet#har#arbetet#
under#hela#kodningsförfarandet#gjorts#gemensamt. 
#
Några#informanter#upplevde#att#det#var#svårt#att#ge#exemplifierande#beskrivningar#av#
deras#arbetssätt#då#de#tidigare#inte#hade#funderat#kring#hur#de#explicit#arbetade#med#
studentterapeuternas# affektmedvetenhet.# En# annan# beskrev# hur# hen,# utifrån#
sekretesskäl#gentemot#sina#studenter,#kände#sig#begränsad#i#hur#öppen#man#kunde#vara#
i# sina# svar.# Detta# kan# ha# påverkat# att# alla# frågor# inte# uppnådde# omfattande# och#
uttömmande# svar# i# förhållande# till# syftet,# och# således# påverkat# studiens# kvalitativa#
generaliserbarhet# (Langemar,# 2008).# Informanterna# arbetade# med# att# handleda#
studentterapeuter#utifrån#olika#teoretiska#inriktningar,#vilket#troligen#påverkade#deras#
sätt#att#arbeta#med#studentterapeuternas#affektmedvetenhet.#Detta#bedömdes#dock#ge#
en#bredd#i#resultatet#och#inte#vara#problematiskt#då#affektmedvetenhet#är#av#vikt#inom#
båda#terapiinriktningar. 
&
Framtida&forskning 
Resultatet# från# denna# studie# tyder# på# att# handledarna# i# stor# utsträckning# arbetade#
upplevelsebaserat# med# studentterapeuternas# affektmedvetenhet.# Då# ingen# tidigare#
studie#på#området#har#påträffats#behövs#det#mer#forskning#på#ämnet.#För#att#kunna#dra#
mer# generaliserande# slutsatser# behövs# mer# forskning# om# hur# olika# arbetssätt# och#
interventioner#i#handledning#påverkar#studenternas#affektmedvetenhet.#Andra#förslag#
på# framtida#forskning#är#att#göra#en#observationsstudie#eller#analys#av#videoinspelad#
handledning#för#att#närmare#kunna#belysa#hur#studentterapeuternas#affekter#tar#sig# i#
uttryck#i#handledningsrummet#och#hur#handledarna#arbetar#med#affekter.#En#studie#med#
fokus#på#studentterapeuterna#skulle#också#belysa#deras#upplevelse#av#handledarnas#sätt#
att# arbeta# med# affektmedvetenhet.# Det# skulle# kunna# utöka# kunskapen# om# vilka#
arbetssätt#som#studentterapeuten#hade#föredragit.#Vidare#visade#resultatet#från#denna#
studie#att#handledarna#upplevde#att#det#fanns#en#ovana#bland#studentterapeuterna#att#
reflektera#över#sina#affektiva#upplevelser,#vilket#försvårade#för#studenten#att#använda#
sig# av# sina# affekter# som# information.# Det# vore# intressant# att# i# framtida# forskning#
undersöka#hur#upplevelsebaserad#träning# i#affektmedvetenhet#tidigare# i#utbildningen#
påverkar#studentterapeuters#förmåga#till#affektmedvetenhet#i#det#terapeutiska#arbetet. 

 
 

#
#
#
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Bilaga#1#
#

Informationsblad:#
#
Hej#handledare#X#Vi#behöver#er!#

Vi# heter# Anna# och# Josefine# och# läser# sista# terminen# på# psykologprogrammet.# I# vårt#
examensarbete#är#vi#intresserade#att#veta#mer#om#hur#Du#som#handledare#arbetar#med#
studentterapeuters# affektmedvetenhet.# Vi# söker# därför# Dig# som# deltagare# till# vår#
kvalitativa# intervjustudie.# Studiens# utgångspunkt# är# att# medvetenhet# om# affekter# är#
centralt# för# både# klient# och# behandlare# i# det# terapeutiska# arbetet,# samtidigt# som#
nybörjande# terapeuter# ofta# upplever# det# som# svårt.# Därför# är# vi# intresserade# av# din#
personliga# berättelse# om# situationer# i# handledning# där# studentterapeutens# behov# av#
ökad#förmåga#att#hantera/uttrycka#affekter#varit#centralt,#samt#hur#du#jobbat#med#detta?#

Intervjun#beräknas#ta#ca#45X50#min#och#kommer#genomföras#de#två#första#veckorna#i#
mars#(v.#9#&#10).#Vi#kommer#att#använda#oss#av#öppna#frågor#och#fokus#kommer#vara#på#
Din#berättelse.#

Vi#förstår#att#du#som#handledare#kan#ha#ont#om#tid#men#vi#skulle#verkligen#uppskatta#din#
medverkan.#Vi#är#självklart# flexibla#och#kan#anpassa#tid#och#plats#efter#ditt#önskemål.#
Intervjuerna#kan#också#genomföras#via#telefon#om#det#passar#dig#bättre.#Om#en#vecka#
kommer#vi#att#ringa#upp#några#handledare#och#fråga#dem#personligen,#men#om#du#är#
intresserad#av#att#vara#med#så#hör#av#dig#redan#nu#per#mejl.#

Tack#för#att#du#tog#dig#tid#och#läste#och#vi#hoppas#höra#från#dig#snart!#

Vänliga#Hälsningar,#

Anna#Johansson#&#Josefine#Häggblad#T10,#Psykologprogrammet#

#
#
# #
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Bilaga#2#
#

Intervjuguide#
#
Hej!#
Jag#heter…#och#läser#tionde#terminen#på#Psykologprogrammet.#För#det#första#så#vill#jag#
bara#säga#att#jag#och#….#är#väldigt#glada#över#att#du#har#tagit#dig#tid#till#att#ställa#upp#på#
denna#intervju.#Den#här#intervjun#kommer#att#ligga#till#grund#för#vår#examensuppsats#
där# vi# vill# få# en# djupare# förståelse# för# hur# psykoterapihandledare# arbetar# med#
studentterapeuternas#affektmedvetenhet#i#handledning.##
#
Intervjun# kommer# ta# ca# 50# min# och# kommer# spelas# in# med# diktafon# för# att# kunna#
transkriberas,#är#det#okej#med#dig#att#jag#spelar#in#det#här?#Jättebra,#då#sätter#jag#på#den#
nu.# Jag# kommer# avidentifiera# den# transkriberade# intervjun# så# att# inget# du# säger# ska#
kunna#kopplas#tillbaka#till#dig.#Dina#svar#kommer#behandlas#konfidentiellt#så#att#ingen#
obehörig# kan# ta# del# av# dem.# Vi# kommer# att# stämma# av# de# direktcitat# vi# kommer# att#
presentera#i#rapporten#med#dig#om#vi#är#osäkra#på#om#de#äventyrar#din#anonymitet.#Det#
är#helt#frivilligt#att#delta#i#denna#studie#och#du#får#när#som#helst#under#intervjuns#gång#
avbryta#ditt#deltagande#utan#att#ge#någon# förklaring.#Och#dyker#det#upp#några# frågor#
under# intervjuns#gång#så#är#det# självfallet#okej#att# fråga.#Du#kan#även#kontakta#mig# i#
efterhand#om#det#är#något.#
#
Har#du#några#frågor?#Nu#när#du#har#all#information#är#du#okej#med#att#delta#i#studien?#
Ok,#då#sätter#vi#igång.#
#
Vi# vill# börja# med# att# berätta# att# eftersom# det# i# forskarvärlden# inte# råder# någon#
samstämmighet# mellan# begreppen# affekt,# känsla# och# emotion,# kommer# vi# i# det# här#
sammanhanget#behandla#affekt#och#känsla#som#synonymt.##

I#den#här#intervjun#kommer#vi#utgå#från#några#olika#teman.#Dessa#innefattar#hur#en#kan#
arbeta# med# att# uppmärksamma# känslor,# att# kunna& tolerera# och# stanna# kvar# i# sina#
känslor.#Samt#att&med&kropp#och#ord&uttrycka&sina&känslor.#Vi#kommer#därför#att#komma#
in#på#dessa#närmare#under#intervjuns#gång,#men#vi#börjar#med#lite#bakgrundsfrågor.##

#
Bakgrundsfrågor&
#

•! Vad#har#du#för#yrkesbakgrund?#
•! Hur#gammal#är#du?#
•! Hur#många#år#har#du#arbetat#som#handledare?#Med#studentterapeuter?##I#övriga#

sammanhang?#
•! Hur#ser#din#handledarutbildning#ut?#Längd?#Inriktning?#

&
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Intervjufrågor&
&

Tema&1:&Upplevelseförmåga&och&arbetssätt&
&

1.#Kan#du#lite#kort#beskriva#hur#du#arbetar#med#att#handleda#studentterapeuter?#
!
2.#När#vi#pratar#om#att#handleda#studentterapeuter#så#är#vi#intresserad#av#hur#
handledare#arbetar#med#studentterapeuters#förmåga#att#uppmärksamma#sina#affekter,#
hur#arbetar#du#med#det?#
#

1.2#Utan#att#avslöja#personers#identitet,#kan#du#berätta#för#mig#om#en#situation#då#
du#arbetat#med#detta?##

# 1.3#Vad#gjorde#du#då?##
1.4# Om# en# studentterapeut# har# svårt# för# att# uppmärksamma# sina# affekter,# vad#
brukar#du#göra## då?#

# 1.5#Upplever#du#att#det#finns#svårigheter#i#detta#arbete?#
!
2.#I#arbetet#med#att#göra#studentterapeuter#mer#medvetna#om#sina#känslor,#upplever#
du#att#du#kan#använda#dig#av#de#känslor#som#uppkommer#i#handledningssituationen#på#
något#sätt?#
# #
# 2.1#Kan#du#säga#något#mer#om#det?#På#vilket#sätt?#
# 2.2#Skulle#du#kunna#ge#ett#exempel?#
# 2.3#Kan#du#använda#dig#av#dina#egna#känslor?#På#vilket#sätt?##
#
(En&annan&aspekt&av&att&affektmedvetenhet&är&att&kunna&stanna&kvar&i&och&tolerera&sin&
känslomässiga&upplevelse.&)&
#
3.#Vi#är#också#intresserade#av#hur#ni#handledare#arbetar#med#att#utveckla#
studentterapeuters#förmåga#att#kunna#stanna#kvar#i#sina#känslor,#hur#arbetar#du#med#
det?##
# 3.1#Kan#du#ge#ett#exempel#på#hur#du#går#tillväga?#
# 3.2#Finns#det#några#svårigheter?#

3.3#Om#en#studentterapeut#har#svårt#för#att#stanna#kvar#i#sina#känslor,#hur#gör#du#
då?#

#
Tema&2:&Uttrycksförmåga&och&arbetssätt&

#
(Ytterligare&en&aspekt&av&att&vara&affektmedveten&är&att&kunna&visa&med&kroppen&och&
med&ord&uttrycka&sina&känslor.&)&
#
4.#Hur#arbetar#du#med#att#utveckla#studentterapeuters#förmåga#att#med#kropp#och#ord##
uttrycka#sina#känslor?###
#
# 4.2#Om#vi#går#in#på#detta#mer#detaljerat,#hur#går#du#tillväga?#

4.2##Utan#att#avslöja#personers#identitet,#kan#du#beskriva#en#situation#då#du#har#
jobbat#med#detta?#

# 4.3#Vad#gjorde#du#då?#
# 4.4#Upplever#du#att#det#finns#några#svårigheter#med#detta#arbete?#
# 4.5#Om#en#studentterapeut#har#svårt#med#att#uttrycka#sina#känslor,#hur#gör#
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# du#då?##
Tema&3:&Svårhanterliga&situationer&och&arbetssätt#

# #
5.#Finns#det#situationer#i#handledning#då#det#är#extra#viktigt#att#rikta#fokus#till#de#
känslor#som#uppstår#i#handledningsrelationen?#
# #
# 5.1#Skulle#du#kunna#beskriva#en#situation?#
# 5.2#Vilken#affekt#uttrycktes#i#rummet?#
# 5.3#Vilka#känslor#väcktes#i#dig?#
# 5.4#Kunde#du#använda#dig#av#det#på#något#sätt?#
# 5.5#Hur#hanterade#du#den#situationen?##
# 5.7#Vad#anser#du#är#av#vikt#att#ha#i#åtanke#i#sådana#situationer?##
#
6.##Har#ditt#arbete#med#affekter#och#affektmedvetenhet#i#handledning#utvecklats#på#
något#sätt#över#tid?##
# 6.1#På#vilket#sätt?#
#
#
Nu#har#jag#ställt#alla#frågor#jag#hade#tänkt.##
Är#det#något#du#skulle#vilja#tillägga#eller#något#du#undrar#över?#
Hur#kändes#det#att#bli#intervjuad?##
Skulle#du#vilja#ha#den#färdiga#uppsatsen?#
#
Tack#för#din#medverkan!#
#
#
Sonderande&frågor#

Kan#du#beskriva#det#i#en#situation?#(Kan#du#beskriva#en#hypotetisk#situation)#
Kan#du#ge#något#exempel?#
Kan#du#beskriva#mer#i#detalj#vad#du#menar/vad#som#hände?#########
När#du#säger#...#menar#du#att#...#?#
Kan#du#säga#något#mer#om#det?#
Vad#gjorde#du#i#den#situationen?#Vad#tänkte#du?#Vad#kände#du?#
Hur#brukar#du#göra?#
Vad#brukar#du#göra?#
!
#


