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Sammanfattning 
Psykoterapihandledning i grupp är en viktig del i utbildningen till psykoterapeut. Det finns dock inte mycket forskning om detta 
och framför allt inte om hur den terapeutiska relationen påverkas av grupphandledningen. Syftet med denna studie var att 
undersöka grupphandledningens upplevda påverkan på den terapeutiska relationen utifrån de handledda terapeutstudenternas 
perspektiv. Metoden som har använts i studien är en kvalitativ ansats utifrån Grundad Teori. Resultatet visar att handledarens stil 
har stor betydelse för upplevelsen av grupphandledningen. Den har inflytande på trygghet i gruppen, kreativitet, lärande, 
konflikthantering och kritiskt tänkande. Allt detta upplevs återspegla sig i den terapeutiska relationen som terapeuten etablerar 
med sin klient. Man kan se detta som ett indicium för betydelsen av utbildningshandledningen för den blivande terapeutens 
kapacitet att etablera och vidmakthålla en god terapeutisk allians med sina klienter. 
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Grupphandledning och utvecklandet av terapeutisk relation 
 

Sammanfattning 
 
Psykoterapihandledning i grupp är en viktig del i utbildningen till psykoterapeut. 
Det finns dock inte mycket forskning om detta och framför allt inte om hur den 
terapeutiska relationen påverkas av grupphandledningen. Syftet med denna studie 
var att undersöka grupphandledningens upplevda påverkan på den terapeutiska 
relationen utifrån de handledda terapeutstudenternas perspektiv. Metoden som har 
använts i studien är en kvalitativ ansats utifrån Grundad Teori. Resultatet visar att 
handledarens stil har stor betydelse för upplevelsen av grupphandledningen. Den 
har inflytande på trygghet i gruppen, kreativitet, lärande, konflikthantering och 
kritiskt tänkande. Allt detta upplevs återspegla sig i den terapeutiska relationen som 
terapeuten etablerar med sin klient. Man kan se detta som ett indicium för 
betydelsen av utbildningshandledningen för den blivande terapeutens kapacitet att 
etablera och vidmakthålla en god terapeutisk allians med sina klienter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Förord 
 
Vi vill tacka samtliga intervjupersoner som gjort denna studie möjlig genom att de 
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Vi vill dessutom tacka vår handledare Dan Stiwne för hans konstruktiva 
kommentarer och uppmuntran under arbetets gång.  
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Grupphandledning och utvecklandet av terapeutisk relation 
 

Tidigare forskning 
 

Handledningens betydelse för psykoterapeuter under utbildning 
 
Vårt intresse för och val av examensuppsatsämne uppstod under utbildningen, 
hösten 2004, när vi hade klinisk praktik på psykologmottagningen vid Linköpings 
universitet. Då upplevde vi hur mycket handledningen betydde för arbetsalliansen 
med klienten. Vi stötte i samband med klientkontakterna på ett antal svårigheter 
som vi behövde hjälp att hantera både för egen och för klientens skull. Våra 
erfarenheter väckte frågor kring hur psykoterapihandledningen kan hjälpa blivande 
terapeuter att bygga upp en positiv arbetsallians som leder till en effektiv terapi. 
Detta resulterade i att vi valde att göra en kvalitativ studie inom detta område.   
 
I dagens psykoterapiutbildning har handledning alltmer setts som ett nödvändigt 
redskap för att etablera och utveckla den blivande psykoterapeutens kompetens och 
yrkesidentitet. För att bli en bra psykoterapeut krävs både personligt intresse, 
teoretiska kunskaper samt handledning. Handledning som ett obligatoriskt moment 
finns angivet i utbildningsbestämmelserna för psykoterapiutbildning både i Sverige 
och internationellt (Ögren & Boalt Boëthius, 2003; Stridh, 2004). 
Handledningsmomentet har en lång tradition inom utbildning i psykoanalys och 
psykoterapi och betraktas som en av de viktigaste delarna i dessa utbildningar. 
 
Syftet med handledningsmomentet är att utveckla den individuella kompetensen 
genom integrering av teori och kliniskt arbete samt utgöra en kvalitetssäkring av de 
handleddas psykoterapiarbete (Ögren & Boalt Boëthius, 2003). Handledarens 
uppgift innebär att som erfaren terapeut och enligt särskild pedagogik bistå i detta 
arbete.  Enligt Holloway (1995) har psykoterapihandledningen en hög grad av 
komplexitet vilket har bidragit till svårigheter att systematiskt utforska 
handledningens betydelse.  
 
Grupphandledning bidrar i än högre grad än individuell handledning till 
handledningens komplexitet, något som kan berika men ibland även försvåra 
lärandet.  De flesta forskare som skriver om handledning är överens om att 
handledning behövs för psykoterapeuter som är nya inom yrket. När det gäller 
erfarna psykoterapeuter finns dock delade meningar (Ögren & Boalt Boëthius, 
2003). Ett flertal böcker och översiktsartiklar om handledning baserade på kliniska 
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erfarenheter har publicerats. Några har utvecklat egna modeller, bland dem 
Szecsödy (1990), Holloway (1995), samt Ekstein och Wallerstein (1977). 
Handledningen har kliniskt blivit ett sätt att säkra kvaliteten i det dagliga arbetet 
med klienter. Grupphandledningen ska ge utrymme för tänkande och 
självreflektion både enskilt och tillsammans i gruppen. Men hur mycket den 
handledde får ut beror mycket på motivation samt förmågan att använda sig av det 
utbyte som grupphandledningen kan ge (Ögren & Boalt Boëthius, 2003; Holloway, 
1995). 
 
Ytterst få systematiska studier har dock gjorts av just grupphandledning trots att 
psykoterapihandledning i grupp har blivit den mest dominerande 
handledningsformen i psykoterapiutbildningar oavsett utbildningsnivå och 
psykoterapiinriktning. Enligt Ögren och Boalt Boëthius (2003) behövs mer 
systematiska undersökningar för att få fram hur och på vilket sätt grupphandledning 
kan påverka kompetensen hos en terapeut som går i utbildning.  
 
Handledning i någon form är vanligt bland dem som bedriver psykoterapi. Att det 
är bra med handledning är något som sällan verkar ifrågasättas utan det ses ofta 
som en självklar resurs. Högberg (2005) skriver att det sällan reflekteras över 
handledningens begränsningar och möjligheter utan att handledning som fenomen 
har blivit institutionaliserat. Hon beskriver hur psykoterapihandledning kom till 
delvis för att minska de professionellas osäkerhet och ångest och således avses som 
en trygghet för den handledde. Men hur fungerar psykoterapihandledning? På 
vilket sätt påverkas den handledde?  
 
Ögren och Boalt Boëthius (2003) betonar betydelsen av handledning för relationen 
mellan terapeuten och klienten. De påpekar att handledningen bör hjälpa terapeuten 
att etablera och bibehålla en god terapeutisk relation.  
 
Forskning vad gäller psykoterapi generellt har visat att olika behandlingsmetoder 
tycks ge ungefär lika goda resultat (Wampold, 2001). Forskning har även visat att 
relationen mellan terapeuten och klienten är en mycket viktig faktor som 
bestämmer psykoterapins effektivitet (Clarkson, 1995). Flera författare (Hubble, 
Duncan & Miller, 1999; Bachelor & Horvath, 1999; Beutler et al., 2004) anser att 
en positiv terapeutisk relation är en nödvändig, men dock inte tillräcklig, 
komponent som bidrar till en effektiv psykoterapi i alla former av behandling. 
Clarkson (1995) och Bachelor och Horvath (1999) menar att flera studier har visat 
att kvaliteten i relationen mellan terapeut och klient är en avgörande faktor för 
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terapins framgång. Det har också framförts att relationen har större betydelse än 
den terapeutiska inriktningen för terapins effektivitet (Bachelor & Horvath, 1999). 
Hur mycket psykoterapihandledning i grupp bidrar till att skapa en positiv relation 
är ett förhållandevis nytt område för systematisk forskning. 
 
Många författare menar att handledningen ska vara en inlärningsprocess (Lindberg-
Sand, 2005; Holloway, 1995; Ögren & Boalt Boëthius, 2003; Stiwne, 1993; 
Ekstein, & Wallerstein, 1977) där både handledare och handledda ska ha 
möjligheten att utvecklas och att båda bär ansvar att ständigt ifrågasätta och 
utvärdera sina egna roller. Det ska vara en ömsesidig relation som utvecklar både 
handledningsprocessen och terapiprocessen. Föreliggande studie avser undersöka 
vad blivande terapeuter upplever att psykoterapihandledningen i grupp betyder för 
den terapeutiska relationen. 
 

 
Terapeutisk relation - Beskrivning och definition 
 
Ända sedan psykoterapiutövandets början i modern tid har relationen mellan 
terapeut och klient varit i fokus (Bachelor & Horvath, 1999). Freud var den första 
som kommenterade relationens betydelse i terapi (Clarkson, 1995). Han 
identifierade tre aspekter av den terapeutiska relationen: överföring, motöverföring 
och klientens positiva band till terapeuten. Den positiva och vänliga aspekten av 
relationen mellan terapeut och klient kom senare att kallas för allians. Först 
betonades terapeutens expertroll gentemot klienten och hur terapeuten hanterade 
överföring och motöverföring. Senare, med början med Carl Rogers på 1950-talet, 
betonades mer jämlikhet mellan parterna (Bachelor & Horvath, 1999). Den 
terapeutiska relationen definieras av Rogers som ett existentiellt möte. I ett 
existentiellt möte ska terapeuten via äkthet, empati och acceptans bidra till 
klientens välbefinnande (Schaap, Bennun, Schindler & Hoogduin, 1993; Wilkins, 
2003). Många kritiserade att så mycket betoning lades på terapeutens roll i 
relationen vilket ledde till att klientens påverkan på relationen kom att 
uppmärksammas allt mer. Motsättningar mellan olika terapiinriktningar har också 
gett upphov till mycket forskning om relationens betydelse.   
 
Senare forskning har visat att båda parters bidrag är lika viktiga för utformning av 
en givande terapeutisk relation (Hubble et al., 1999). Terapeuten ska kunna etablera 
ett klimat av tillit och trygghet genom att vara aktivt lyssnande samt ha förmåga att 
visa respekt och förståelse. Vad gäller klientens bidrag till relationen är 
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beslutsamhet att delta i den terapeutiska processen samt förmåga till deltagande 
viktigt (Bachelor & Horvath, 1999). För att uppnå en god relation bör terapeuten 
betona vikten av klientens aktiva deltagande i den terapeutiska processen. 
 
I början av en terapeutisk kontakt verkar det vara mycket viktigt att skapa en god 
relation, annars finns risken att klienten avbryter terapin. Svårigheter bör enligt 
Bachelor och Horvath (1999) redas ut i början av terapin. Klienter och terapeuter 
har visats ha olika syn på vad som utmärker en god terapeutisk relation. Terapeuter 
betonar klientens roll och aktivitet i terapin, medan klienter lägger större vikt vid 
terapeutens stöd, goda råd och omtanke. Bandura har påtalat vikten av terapeuten 
som rollmodell för klienten (Scharp, et al. 1993). För att terapeuten ska kunna ses 
som rollmodell behöver han/hon ha relativt hög status som expert och ses som 
”attraktiv”. Klienten behöver också kunna identifiera sig med terapeuten.  
 
I litteraturen om terapeutisk relation har mycket skrivits om begreppet terapeutisk 
allians. Clarkson (1995) definierar alliansen som den del av terapeut- 
klientrelationen som möjliggör ett gott samarbete mellan parterna. Enligt Safran 
och Muran (2000) speglar terapeutisk allians den terapeutiska processen. De menar 
att båda parterna i en terapi, dvs. terapeuten och klienten, blir involverade i en 
interpersonell relation. Där har klientens förväntningar och uppfattning om sig själv 
och andra inverkan på terapeutens respons.  
 
Bordin (1979) inkluderar tre aspekter i begreppet allians: uppgifter, 
överensstämmelse om mål och den emotionella bindningen.  Enligt Bordin (1979) 
är de tre aspekterna beroende av varandra och påverkar varandra. Det ska finnas 
harmoni mellan alla dessa aspekter om terapin ska ha bra kvalitet. Clarkson (1995) 
definierar fem olika aspekter av den terapeutiska relationen som är olika betonade i 
olika teoribildningar. Dessa aspekter är: arbetsalliansen, 
överföring/motöverföringsrelationen, den reparativa/utvecklings-mässiga 
relationen, den ”verkliga” relationen samt en transpersonell relation som mest 
handlar om en andlig dimension. Clarkson betonar att alla dessa relationer bör ses 
som processer i varje terapeutisk relation och inte som olika faser eller stadier. Hon 
anser att dessa fem typer av relationer oftast överlappar och samverkar med 
varandra beroende på var klienten befinner sig i en process och vad han/hon 
upplever. Därför går det inte att fokusera enbart på en aspekt av relationen utan det 
behövs en integration av alla dessa aspekter i en fem-relationsmodell oavsett vilken 
skolinriktning som används. Clarkson (1995) anser att icke specifika faktorer eller 
common factors såsom empati, positiv respekt, överenskommelse, icke-krävande 
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värme och äkthet är nödvändigt för att bygga upp en bra arbetsallians. Vidare 
betonar hon att olika skolbildningar är överens om relevansen av dessa faktorer.   
 
I litteratur om den terapeutiska relationen brukas ibland begreppet terapeutisk 
relation och terapeutisk allians som synonyma. Ibland kommenteras att den 
terapeutiska relationen existerar parallellt vid sidan av alliansen och vissa menar att 
alliansen är en komponent i den terapeutiska relationen. Det finns således många 
olika definitioner som används av olika forskare. I denna studie utgår vi från 
Clarksons (1995) definition av den terapeutiska relationen med fokus på icke 
specifika faktorer och Hubbles et al. (1999) beskrivning av att terapeuten ska 
etablera ett klimat av tillit och trygghet samt uppmuntra klienten att aktivt delta i 
terapin. 
 
 
Psykoterapihandledning i grupp- beskrivning och definition 
 
Proctor och Inskipp (2001) går igenom några olika sätt att använda sig av gruppen 
som inlärningsform. De skriver om individuell handledning i grupp och använder 
då termen handledning i grupp. I en sådan handledning finns risk att gruppenergin 
minimeras och därmed att risken för destruktiva grupprocesser ökar. De menar att 
arbete på detta sätt kan leda till passivitet hos gruppmedlemmarna, vilket i sin tur 
orsakar att handledarens synpunkter blir dominerande och gruppmedlemmars 
möjligheter att bidra med nya infallsvinklar begränsas. I det som författarna kallar 
handledning med en grupp har fortfarande handledaren en aktiv roll, men ändå 
uppmuntras gruppmedlemmarna att delta aktivt i gruppen genom att presentera nya 
infallsvinklar. Enligt Proctor och Inskipp (2003) är fördelen med detta arbetssätt att 
förutom egen handledning, får den handledde erfarenhet av att bidra till 
handledningsprocessen och att utveckla sina kunskaper om gruppens interaktion. 
Nackdelen kan vara att den handledde har svårt att hitta sin plats i 
handledningsgruppen och i vissa skeden kan känna sig osäker när det gäller att 
fördela tid och uppmärksamhet. En tredje form av grupphandledning, handledning 
genom en grupp kännetecknas av att gruppmedlemmar ständigt stimuleras att 
gemensamt ta sitt ansvar för grupphandledningsuppgifter. Proctor och Inskipp 
(2001) och Altfeld och Bernard (1997) menar att denna form av grupphandledning 
är mer lämplig för erfarna psykoterapeuter. Här får deltagarna möjligheter att 
arbeta med parallellprocessmaterial genom gruppens speglande funktion och 
gruppmedlemmarna får del av en mångfald teoretiska synsätt och kliniska 
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erfarenheter. De olika formerna av grupphandledning har således sina respektive 
fördelar och genererar olika typer av dynamik, möjligheter och svårigheter.  
 
Tanken med psykoterapihandledning är att skapa ett forum för lärande och 
utveckling av yrkesrollen (Szecsödy, 1993). Szecsödy menar att 
inlärningsprocessen påverkas av emotionella och omedvetna faktorer. Många 
faktorer spelar in och det går inte att anta att människor rationellt väljer vilken 
information man tar till sig. Stiwne (2005) ser grupphandledningens syfte som att 
den hjälper de handledda att fördjupa och bredda sin kunskap, att lära genom 
reflektion samt bidra till utvecklandet och bibehållandet av professionell 
kompetens. Han betonar vidare att grupphandledningen ska motverka stagnation 
och utbrändhet. Dessutom ska den hjälpa den handledde att utveckla en personlig 
stil och att se möjligheter och begränsningar med behandlingen. Hawkins och 
Shohet (2000) menar att handledning har tre huvudfunktioner: undervisande, 
stödjande och att vara en kvalitetskontroll.  
 
Enligt Ögren och Boalt Boëthius (2003) fyller grupphandledning en viktig funktion 
för den professionella utvecklingen. Under goda förhållanden finns det möjligheter 
för utbyte av associationer och nya tankesätt som kan underlätta ett gemensamt 
byggande av nya kunskaper. En viktig del av grupphandledningen är känslan av att 
kunna dela svårigheter med andra. Således menar Ögren och Boalt Boëthius (2003) 
att psykoterapeutstudenter i grupphandledningen övar förmågan att etablera en god 
relation som sedan kan överföras till terapisammanhang. Det har utvecklats många 
begrepp för individuell handledning som använts även för grupphandledning. 
Exempel på viktiga begrepp som använts oberoende av handledningsformat är 
parallellprocess och härbärgerande. Med parallellprocess menas att liknande 
processer sker mellan terapeut och klient som mellan terapeut och handledare. Dvs. 
viss information iscensätts eller ageras ut i stället för att verbaliseras. Genom att 
tala om detta i handledningen kan förståelsen för vad som händer i terapin ökas. 
Bion (Ögren & Boalt Boëthius, 2003) har skapat begreppet ”containing” som på 
svenska har översatts till härbärgerande. Med härbärgerande menas att terapeuten 
lyssnar och tar in något som känns svårt att hantera för klienten för att senare, efter 
att det har bearbetats, kunna föra in detta i terapin igen.  
 
Ögren och Boalt Boëthius (2003) har utvecklat en modell för grupphandledning. 
De definierar tre perspektiv på grupphandledning. Dessa är: (a) kärninnehållet eller 
handledningens objekt, (b) samspelet mellan gruppmedlemmarna och i förhållande 
till handledaren samt (c) den organisatoriska ramen.  Handledningsobjektet för 
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handledning under en psykoterapiutbildning är den terapeutiska processen mellan 
terapeut och klient. Samspelet i grupphandledningen kan fokusera på två slag av 
förhållande, dels mellan handledare och handledda och dels samspelet mellan 
gruppdeltagarna. Många författare har ansett (Ögren & Boalt Boëthius, 2003; 
Szecsödy, 1990; Hawkins, & Shohet, 2000) att gruppens klimat kan förhindra 
respektive utveckla inlärningsprocessen beroende på hur dynamiken hanteras. 
Ögren och Boalt Boëthius (2003) tredje perspektiv, den organisatoriska ramen, 
handlar om utbildningens utformning och innehåll i sin helhet samt 
handledningsgruppens ramar, kontrakt, handledares roll, gruppens storlek och 
sammansättning.  
 
Hawkins och Shohet (2000) och Stoltenberg och McNeill (1997) beskriver en 
utvecklingsmodell för handledning. De anser att det finns olika steg i terapeuters 
utveckling och att handledningen bör anpassas efter det. Den handledde kan sägas 
gå från att vara självcentrerad (nivå 1), till klientcentrerad (nivå 2), till 
processcentrerad (nivå 3). Stoltenberg och McNeill (1997) menar att beroende på 
vilken nivå den handledde befinner sig vill han/hon ha olika grad av struktur av 
handledaren. Ju mer oerfaren man är inom ett område, desto högre grad av struktur 
vill man ha i handledningen. När den handledde blir mer erfaren vill han/hon ha 
lägre grad av struktur. Vidare menar författarna att en person kan vara erfaren (på 
nivå 3) inom ett område, men vara oerfaren (på nivå 1 eller 2) inom ett annat 
område. Det är således inte den handleddes allmänna kunskapsnivå som har 
betydelse, utan kunskapsnivån inom ett specifikt område. Den handleddes 
motivation, autonomi och medvetenhet om sig själv och andra skiftar också under 
de olika utvecklingsnivåerna. Hawkins och Shohet (2000) och Stoltenberg och 
McNeill (1997) anser att handledaren bör vara någon nivå över de handledda hela 
tiden. Det är svårt att som handledare handleda någon som är på samma karriärnivå 
som sig själv. I psykoterapeututbildningen i vår studie är förmodligen inte detta 
något större problem då det krävs en viss utbildning och hög kompetens för att få 
handleda.  
 
Många författare (Hawkins & Shohet, 2000; Mander, 2002; Stiwne, 1993; Proctor 
& Inskipp, 2001; Holloway, 1995) betonar vikten av kontrakt i handledning. 
Kontraktet är betydelsefullt för att etablera en god relation mellan handledare och 
den handledde samt för att tydliggöra handledningens mål, uppgift och parternas 
olika roller.  Szasz (Ögren & Boalt Boëthius, 2003) använder ordet 
kontraktsrelation och menar att genom en kontraktsrelation betonas en ömsesidig 
respekt för gränser och acceptans av skillnader mellan handledare och den 
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handledde. Detta kan enligt Szasz (Ögren & Boalt Boëthius, 2003) förhindra en 
statusrelation att utvecklas mellan handledare och handledd. En statusrelation kan 
vara av två slag och båda två bör undvikas. Den ena handlar om handledarens 
dominans och den handleddes undergivenhet och den andra utmärks av att den 
handledde dominerar och handledaren blir undergiven. Enligt Stiwne (1993) 
begränsas genom ett kontrakt handledarens inflytande på handledningen och 
underlättar skapandet av en god relation mellan handledare och handledd. Hawkins 
och Shohet (2000) skriver i sin bok ”Supervision in the helping professions” att 
kontraktet säkrar handledningens kvalitet och dess inverkan på inlärningsprocessen.  
 

Supervision can become a more effective and satisfying activity for both supervisor 
and supervisee in any setting if there is a more explicit contract on what it is about 
(Hawkins & Shohet, 2000, s. 31). 

 
Efter en genomgång av litteratur om psykoterapihandledning har vi märkt att det är 
svårt att hitta en bra, entydig definition av handledning inom psykoterapi. 
Begreppet handledning kan definieras på olika sätt och vi har inte hittat någon 
gemensam modell för grupphandledning. De modeller som redan finns har 
utvecklats för individuell handledning trots att de används även för 
grupphandledning.  
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka grupphandledningens betydelse för 
psykoterapeutstuderande, med fokus på relationen mellan terapeuten och klienten. 
Vi valde att intervjua personer som går psykoterapeututbildningen vid Linköpings 
universitet. Detta gjordes för att nå personer som har varierad erfarenhet av 
handledning och psykoterapi sedan tidigare. För att få så brett urval som möjligt 
valde vi att intervjua personer från olika terapiinriktningar.  
 
Frågeställningen löd: ”Vad upplever blivande psykoterapeuter att 
grupphandledningen betyder för den terapeutiska relationen?” 
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Metod 
 
Metodval 
 
Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod med intervju som 
datasamlingsmetod. Eftersom denna undersökning syftar till att beskriva olika 
kvaliteter hos fenomen snarare än deras frekvens, blev användandet av kvalitativ 
metod ett naturligt val. Med tanke på att fokus i denna studie ligger på 
grupphandledningens påverkan på den terapeutiska relationen, som är ett relativt 
outforskat område, har vi till stor del fått inspiration av Grundad teori för kodning, 
kategorisering och dataanalys. Grundad teori bygger delvis på symbolisk 
interaktionism och pragmatism (Guvå & Hylander, 2003). Dessa teorier utgår från 
att tillvaron konstrueras och förändras genom interaktionen mellan människor. 
Inom pragmatismen menar man att all kunskap utgår från människors erfarenheter 
och att kunskapen måste kopplas till sitt sammanhang för att förstås. Dessutom 
betonas helheten i upplevelser och att det är svårt att dela upp kunskap i mindre 
beståndsdelar. All ny kunskap som tillkommer påverkar också helheten och 
forskning ses som en föränderlig process där ny kunskap och erfarenhet hela tiden 
förändrar helheten.  
 
Inom den symboliska interaktionismen menar man att människors identitet formas 
genom interaktion med andra och genom de inre symboler som hon/han formar 
(Guvå & Hylander, 2003). Mänskligt beteende måste enligt symbolisk 
interaktionism förstås utifrån de symboler som människor har. Dessa anses skapas i 
samtal. Människor behöver studeras som språkliga varelser, då det är språket 
(samtalet) som får oss att reflektera. Således är grundad teori en lämplig ansats för 
oss att använda för att utforska mellanmänskliga interaktioner i 
psykoterapihandledning i grupp och dess betydelse för relationen mellan blivande 
terapeuter och deras klienter.     
 
Guvå och Hylander (2003) menar att Grundad teori med fördel används för att 
studera grundläggande sociala processer inom relativt outforskade 
problemområden. Hur psykoterapihandledning i grupp påverkar utvecklandet av 
den terapeutiska relationen är ett relativt nytt område inom forskning som behöver 
undersökas närmare då forskningen som hittills gjorts inom detta område är 
begränsad. Det passar således att angripa forskningsområdet med Grundad teori för 
att generera ny teori inom det här området.  
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Inom Grundad teori anser Guvå och Hylander (2003) att forskare kan använda sig 
av och beskriva sin förförståelse under analyserandet av data, om det framkommer 
något som påverkas av denna. Vår förförståelse bestod av att vi själva fått 
psykoterapihandledning i grupp under psykologutbildningen och att vi läste om 
psykoterapihandledning i grupp och terapeutisk relation innan studien påbörjades. 
Utifrån denna kunskap formulerades intervjuguiden. Vi tror att frågorna blev mer 
relevanta för studien tack vare detta. 
 
Starrin, Larsson, Dahlgren och Styrbom (1991) betonar att det krävs av forskaren 
att hon/han är känslig för skeenden och använder alla sina sinnen för att uppfatta så 
mycket som möjligt från sina data. Under alla olika stadier av samtliga intervjuer 
har vi försökt att ha ett öppet förhållningssätt gentemot informanternas upplevelse. 
Vi har även strävat efter att vara medvetna om vår förförståelse så mycket som 
möjligt. Detta gjordes för att förhindra omedvetet styrande av datainsamling samt 
tolkning. Urvalet av försökspersoner var för denna studie delvis teoretisk. Vi 
bestämde inte i förhand hur många personer och vilka som skulle intervjuas. Men 
vi bestämde att intervjua terapeutstudenter som studerar inom tre olika 
skolinriktningar, vilket har bidragit till att få en nyanserad bild av informanternas 
upplevelser. 
 
För att fånga upp så mycket som möjligt av informanternas upplevelser och 
beskrivningar användes intervju som insamlingsmetod. Detta rekommenderas för 
datainsamling inom grundad teori men gärna i kombination med andra metoder 
såsom observationer eller dokument (Nylén, 2005). Av tidsbrist kunde vi ej 
använda oss av flera metoder för att samla in data och därför har datainsamlingen 
skett med endast intervjuer.  
 

 
Kvalitativ intervju 
 
En explorativ, halvstrukturerad intervju användes för att fånga upp 
intervjupersonernas upplevelse av grupphandledning. Kvale (1997) anser att 
explorativa intervjuer bör användas för att utforska nya infallsvinklar och söka ny 
information om ett ämne. Han påpekar att den kvalitativa forskningsintervjun ska 
beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Han 
menar att frågorna i intervjun ska ställas på så sätt att svaren ger nyanserade 
beskrivningar av de kvalitativa aspekter av ämnet som utforskas.  Frågorna ska vara 
relaterade till det speciella undersökningsområdet och inte ta reda på vad 
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intervjupersonen i allmänhet tycker om ämnet. I första hand ska inte intervjuaren 
fråga varför den intervjuade upplever eller handlar som den gör, utan genom frågor 
ska man först bilda sig en uppfattning och sedan gå vidare för att utforska 
upplevelse eller handlingar.  
 
För oss har Kvales synpunkter på frågornas karaktär varit vägledande vid 
intervjuguiden. Efter genomgång av litteratur formulerade vi ett problemområde 
och en intervjuguide utarbetades. För att få fram de intervjuades egna upplevelser 
valde vi att arbeta med en halvstrukturerad intervjuguide med öppna teman. Vi ville 
genom intervjufrågor fånga upp hur blivande terapeuter uppfattar 
grupphandledningens betydelse när det gäller arbetsalliansen med sina klinter. Tre 
huvudfrågor formulerades och frågorna utformades så att de på olika sätt skulle 
komma åt grupphandledningens påverkan utifrån terapeutens perspektiv. 
Intervjuguiden har justerats tre gånger under datainsamlingen (bilaga 1 och 2 visar 
den första respektive sista intervjuguiden). Detta gjordes eftersom intervjupersoner 
hade tagit upp aspekter som vi tyckte var intressanta att följa upp i kommande 
intervjuer.  

 
 

Undersökningsgruppen 
 
Urvalet till föreliggande studie består av blivande psykoterapeuter som går 
påbyggnadsutbildning i psykoterapi och får handledning i psykoterapi i samband 
med studierna. Vid Linköpings Universitet finns tre olika terapiinriktningar: 
existentiell inriktning, psykoterapi på psykoanalytisk grund med vuxen- respektive 
barninriktning, samt familjeterapiinriktning. Mellan sex och tio intervjuer 
planerades, nio intervjuer genomfördes. 
 
Vi fick en lista med telefonnummer till alla som går denna utbildning. Vi ringde 
slumpmässigt till personer med olika inriktning för att fråga om de ville medverka i 
studien. Fem personer tackade nej. Några av dem som tackade nej uppgav tidsbrist 
som skäl, andra att de ställt upp i undersökningar tidigare och därför inte ville 
medverka. Tre personer med existentiell inriktning, två med familjeinriktning och 
fyra med psykoanalytisk inriktning intervjuades. Alla intervjupersoner är 
verksamma som terapeuter och har lång arbetserfarenhet. Samtliga intervjupersoner 
har både grupphandledning och individuell handledning men fokus i denna studie 
ligger på grupphandledningen. 
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Intervjuernas genomförande 
 
De två första intervjuerna gjordes under december 2005 och resten under januari 
och februari 2006. De tre första gjordes på intervjuarnas arbetsplatser och övriga på 
Linköpings universitet. Intervjuernas längd var mellan 50 och 80 minuter. Vid 
samtliga intervjuer utom en var vi två intervjuare. Detta gjordes för att kunna följa 
upp så mycket som möjligt som berättades under intervjun. Visserligen kan det ha 
påverkat så att informanterna kom i underläge, men det var inget vi märkte.  
 
Intervjun började med en kort information om studien och möjligheter för 
deltagarna att komma med frågor eller ge synpunkter. Under arbetets gång 
upptäcktes nya aspekter under intervjuerna varför vi utökade intervjuguiden med 
ytterligare frågor.  
 
 
Bearbetning och analys 
 
Alla intervjuer spelades in och åtta av dem transkriberades i sin helhet. På grund av 
dålig inspelning var det svårt att transkribera en intervju. Denna intervju 
transkriberades delvis och skrevs delvis ned från minnet. Analysen och bearbetning 
av data har gjorts på följande sätt: Först kodades den första intervjun så 
förutsättningslöst som möjligt. Indikatorer som kunde bestå av delar av meningar, 
hela meningar eller stycken identifierades. Kategorier skapades utifrån jämförelser 
av indikatorerna. De indikatorer som tycktes höra ihop och var varianter av samma 
fenomen bildade en kategori. Efterföljande intervjuer kodades och jämfördes med 
den tidigare kodningen. Efter varje kodad intervju skapades och omarbetades 
kategorier. Flera gånger gick vi tillbaka och läste intervjuerna för att hålla oss nära 
empirin. Kategorierna jämfördes hela tiden med varandra och med rådata för att 
bättre ringa in de olika kategorierna. När konceptualiseringsprocessen slutfördes 
hade vi tre kategorier och åtta underkategorier. Tankar och idéer som kom upp 
under kodningen skrevs ned separat för att användas senare i teoriskapandet. Under 
arbetets gång föddes tankar om en kärnprocess. Tankar formulerades och sökande 
efter exempel påbörjades i intervjuerna. Begreppet kärnprocess innebär ett centralt 
tema som kommer upp i flertalet intervjuer och som kan relateras till de andra 
kategorierna (Guvå & Hylander, 2003; Starrin et al., 1991). Under arbetets gång 
har fokus växlat mellan empirisk och teoretisk nivå. Enligt Guvå och Hylander 
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(2003) sker komparation parallellt med kodning. Detta är ingen linjär process, utan 
analysen görs samtidigt på flera olika plan.  
 

 
Kvalitetsvärdering 

 
Larsson (2005) anser att det är viktigt för kvaliteten i en kvalitativ studie att ha 
intern logik. Det ska finnas harmoni mellan forskningsfrågan, metoden, det som 
studeras, och analysen. Likaså är det viktigt att studien har en röd tråd som är lätt 
för läsaren att följa, varför en bra struktur är viktig. Att tydligt redovisa och 
reflektera över metoden som används samt sin förförståelse är viktigt för att läsaren 
ska kunna bedöma kvaliteten och betydelsen av studien och placera den i ett 
sammanhang. Genom att under och efter analysen reflektera över vår förförståelse 
och vårt val av metod och våra tolkningar försökte vi tydliggöra 
tolkningsprocessen. Vi tänker att läsaren kan värdera våra resultat och tolkningar 
och bedöma kvaliteten på studien genom att vi tydligt beskriver 
forskningsprocessen. Vidare menar Larsson (2005) att det är centralt med fylliga 
beskrivningar (innebördsrikedom) i kvalitativa studier, då det är en av 
anledningarna till att man väljer en kvalitativ ansats och inte en kvantitativ. I 
resultatet har vi använt citat från alla intervjuer. Då en del av materialet är 
motstridigt har detta setts som att det finns en bredd i materialet som är viktigt att 
redovisa. Resultatet är således inte konsistent, men det speglar informanternas 
beskrivningar av grupphandledningen. Vi har försökt att beskriva hur alla 
intervjupersoner upplever grupphandledningens påverkan på den terapeutiska 
relationen för att säkra kvaliteten i studien.  
 
Går det att övertygande argumentera för att just de tolkningar som görs i studien är 
de mest trovärdiga har ett validitetskriterium uppnåtts (Larsson, 2005). Dessa 
tolkningar bör ha systematiserats och framställts på ett sådant sätt att de bidrar med 
någon ny aspekt till forskningsfältet. Vi har i vår studie läst om 
psykoterapihandledning, grupphandledning och terapeutisk relation innan studien 
påbörjades, under datainsamlandets gång och under analysens gång. Detta gjorde 
att vi hade en översikt av forskningsläget när vi skapade vår fråga. Vi har således 
en del deduktiva inslag i vår uppsats. Vidare har vi kopplat våra resultat till tidigare 
forskning för att kunna avgöra vad som framkommit i studien som bidrar till ny 
kunskap inom området. 
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Etiska överväganden 

 
Under studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer om 
forskningsetik: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav.  
 
Innan intervjuerna inleddes fick informanterna ett informationsblad om studien och 
vad det innebar för dem att delta (informerat samtycke, se bilaga 3). När de läst 
detta frågade vi om de hade några funderingar eller frågor till oss. Detta tänker vi 
har uppfyllt informationskravet. Då vi letade efter personer att intervjua ringde vi 
och frågade om de kunde tänka sig att delta i vår studie. Deltagandet var frivilligt 
och endast de som ville medverka intervjuades. Det var fritt för dem att avbryta sin 
medverkan i studien efter att de hade intervjuats, vilket de informerades om. Vi 
informerade även informanterna om att vi kommer att förstöra inspelningarna av 
intervjuerna när studien färdigställts.  
 
På grund av att urvalsgruppen är liten har vi valt att inte redovisa kön, 
yrkesbakgrund eller ålder på informanterna. Vi har i resultatdelen inte heller skrivit 
ut vilken intervju särskilda citat kommer från för att skydda informanternas 
anonymitet. Vissa citat har skrivits om till att mer likna skriftspråk för att inte vissa 
uttryckssätt ska gå att känna igen och således kunna identifiera en informant.  
 

 
Resultat 

 
Resultatet presenteras först i form av en beskrivning av varje kategori, därefter 
presenteras kärnprocessen och sist kommer vår modell av hur kategorierna hänger 
ihop att redovisas. De olika fenomen som växer fram i data konceptualiseras i 
kategorier. I varje kategori tas bara aspekter upp som är av relevans för vår 
frågeställning. I alla delar finns citat från intervjuerna för att illustrera det som 
beskrivs. 
 
Vi har huvudsakligen använt invivo-koder, det vill säga informanternas egna ord 
användes för att benämna koderna. Efter kodning av första intervjun hade vi 55 
indikatorer som delades in i 12 kategorier. När alla intervjuer kodats finns 230 
indikatorer, tre kategorier och en kärnprocess. Dessa kategorier är: Terapeutens 
upplevelse av klimatet i grupphandledningen, Grupphandledningens funktion och 
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Lärandeprocessen. Varje kategori är indelad i underrubriker med vissa 
nyckelbegrepp skrivna i kursiv stil. Kärnprocessen handlar om handledarens roll 
och den beskrivs efter presentationen av de tre kategorierna. 
 
Ibland innehåller citaten en dialog och då har vi skrivit I för intervjuaren och H för 
den handledde (informanten). Då det inte står vem som har uttalat sig är det 
informantens uttalande som citeras. Citaten har fördelats någorlunda jämnt från alla 
intervjuer.  
 
 
Kategori 1: Terapeutens upplevelse av klimatet i grupphandledningen 
 

Trygghet/otrygghet. Generellt kan konstateras att alla informanter upplever att 
gruppklimatet är en viktig aspekt av grupphandledningen. När klimatet upplevs 
som bra lyfts det fram som mycket positivt. Detta blir en förutsättning för att kunna 
öppna upp och tala om sina svårigheter och det känslomässiga material som 
kommer upp under terapiprocessen. I ett positivt klimat finns en uttalad 
medvetenhet hos gruppmedlemmarna om de svårigheter som kan uppstå i en 
terapiprocess.  
 

Jag tycker att jag kan ta upp saker om mitt arbete och hur jag fungerar och mina 
svårigheter för det mesta. Och att det är ett sådant klimat i gruppen.… vi har ju 
märkt att över tid i gruppen hur vi mer och mer liksom riktigt vågar visa upp det 
allra värsta. Och att vi kan hjälpas åt och skratta åt det också, för att det hjälper ju 
att använda humor när man ska visa upp sina värsta misslyckanden. 

 
När det däremot upplevs som konfliktfyllt tar det mycket energi och den handledde 
känner sig ensam och övergiven. Då präglas gruppen av otrygghet och rivalitet 
vilket i sin tur förhindrar den handledde att öppna sig. Att bearbeta de känslor detta 
väcker är något som dock kan upplevas som en nyttig erfarenhet och även kopplas 
till arbetsalliansen med klienten. När konflikten inte lyfts upp i 
handledningsgruppen, kan detta avspeglas i allt som pågår i handledningen. Den 
handledde blir vaksam på det arbetsmaterial som han/hon presenterar i 
grupphandledningen, vilket leder till att personen blir återhållsam i sitt sätt att vara. 
Detta kan i sin tur ge samma effekt på den terapeutiska relationen. Här följer tre 
exempel. De två första visar hur informanter upplever konflikt i 
grupphandledningen och hur konflikten påverkar presentationen av materialet. Det 
tredje citatet handlar om hur den terapeutiska relationen blir påverkad av 
återhållsamhet i grupphandledningen:  
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Krisen med gruppen. Så det var väl andra terminen. Ja, då höll vi på mycket med det. 
//Men samtidigt är det en väldig lärdom också. Som är bra i terapin naturligtvis. Så 
att vadå, det är inte bortkastad tid på något sätt. Utan det är ju en jätteerfarenhet att 
se, hur blir det i en grupp och hur ska vi lösa det här, och vad är det jag känner och 
känner mig utanför och så. Så att det är ju inte bortkastad tid. // Så man kanske ska se 
det som en fördel att vi har bråkat lite grann.  

 
Vi hade väldigt olika upplevelser tror jag, och det blev ganska, det kändes som det 
blev konfliktfyllt i rummet. Och det avspeglas ju i allting förstås, för allt material man 
presenterar. 

 
Jag för fram det materialet jag måste ta fram [i gruppen], men jag kanske inte sen, i 
relation till patienten så tror jag att jag kan bli återhållen. Eftersom det är 
återhållsamt i gruppen. Jag tror att det avspeglar sig så, parallellprocessen då 
mellan grupphandledningen och terapin. Parallellprocessen tror jag, alltså det kan 
man ju känna när man har haft en handledning som är så där entusiasmerande och 
öppen och fantasirik och så blir man sån själv under sin terapitimme. Det smittar av 
sig så mycket.  

 
Gruppdynamiken beskrivs ofta i materialet i termer av tillåtande och inte tillåtande. 
Trygghet och öppenhet förknippas med ett tillåtande klimat. Här kommer ett 
exempel som visar hur otrygghet skapar vaksamhet hos den handledde. 
 

Man blir väldigt vaksam på vad det är som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i 
gruppen…//.. Det tror jag beror på just det här åtminstone i vår grupp, det är inte så 
mycket gruppdynamik. I alla fall inte mycket som man tar upp….. Det kan ju bero på 
att man inte känner sig trygg hundra procent. Man är väldigt avvaktad på hur man 
gör i den här gruppen.  

 
När klimatet upplevs som öppet och tryggt i grupphandledningen kan detta 
avspegla sig i mötet med klienten. Ofta upplevs att det finns ett samband mellan 
vad som sker i grupphandledningen och vad som sedan sker i terapin. Det kan 
indirekt påverka den terapeutiska relationen. Ett öppet och tryggt klimat leder till 
att den handledde får med sig ett visst förhållningssätt till terapirummet. Ett tryggt 
klimat i grupphandledningen kan således hjälpa den handledde att vara öppen mot 
sin klient, vara mer självreflekterande, lyssna mer, vara flexibel och få bättre 
förståelse för klientens problematik. En av informanterna uttrycker sig så här: 
 

Det är viktigt att …//… skapa den där atmosfären i gruppen som gör det möjligt att 
prata om det som sker i terapirummet på ett så öppet sätt som möjligt. Annars så blir 
det ju, annars blir man till lags-inställd eller det sker ingen process. Så att som 
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handledare så är det viktigt att vara öppen, tänker jag, för… på samma sätt som jag 
tänker när jag möter en klient, att liksom ha en förståelse, vara tillåtande, vilja 
undersöka med mig varför jag tänker som jag gör. Inte vara så rigid och fast i 
någonting som, ja ifrågasätta sina egna, hur ska jag säga… Varför vill jag ha det på 
det här sättet? Det kanske inte alltid passar, utan vara öppen för att lyssna också på 
det som kommer i handledningens synpunkter på handledningen. Så tänker jag. Så 
det blir också lite som en parallell till vad som sker när jag träffar klienten. Utifrån 
att göra det möjligt att prata så öppet som möjligt. 

 
Statusrelation. Några informanter talar om statusrelation där handledaren är 

dominant och den handledde är undergiven. Informanterna påpekar att detta skapar 
ett klimat som inte är så tillåtande framför allt vad gäller kritik mot handledaren. 
Utifrån informanternas upplevelse har handledaren stort ansvar för detta.   
 
Här följer ett exempel där en av deltagarna i studien beskriver statusrelationen:  
 

H: I det här fallet kan jag känna det, och att jag är ganska kritisk men jag känner 
direkt….kritik så blir det inte bra. // 
I: Påverkar det hur du pratar om dina klienter också, under handledningen? 
H: Ja, det påverkar ju allting, alltså för mig blir det då… handledningen blir 
någonting jag ska fixa bara. Det ska vara kul, det kan vara kul, men det ska vara 
häftigt men det tycker ju inte jag nu.  

 
Vidare beskrivs att statusrelationen skapar någon slags passivitet hos den 
handledde. Att den handledde försöker skydda sig genom att utelämna eller inte 
tala om sina tvivel eller uttrycka kritik. Detta skapar ett negativt klimat som inte 
befrämjar en bra inlärning.  Trots att terapeutstudenter är medvetna om att de är 
ansvariga för det sätt de bedriver sitt arbete, främst relationen med klienten, pratar 
en del ändå inte så mycket om det känslomässiga materialet från terapin och inte 
heller om sina misstag. Det innebär att lämna ut sig på ett sätt som man inte riktigt 
vågar. 
 

Det påverkar mig så att jag blir ganska tyst. Det blir ju inte en öppen. Jag säger ju 
inte öppet vad jag tycker. Utan lyssnar. Har jag kommit på.. Det är det inte värt… 
alltså från början gjorde jag det, men det blev ju inte bra utav det, utan det blev ju 
liksom att [handledaren] pekade med hela handen så alltså det är någonting med 
tillit i gruppen, och det förlägger jag tyvärr hos handledaren som gör det svårt att 
öppna sig. 
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Utifrån informantens upplevelse ser vi att statusrelationen i grupphandledningen 
kan minska den blivande terapeutens kreativitet i mötet med klienten. Detta i sin tur 
kan hämma utvecklingen av den terapeutiska relationen.  
 

Alltså handledaren ska ha mycket kunskap naturligtvis. Det är ju på något sätt, det 
bottnar ju i att de ska ha mycket kunskap. Men utöver det så måste man vara väldigt 
tillgänglig för sig själv, att man, ja, kan vara med i både sätta sig in i en av 
handledare och i den klient som man handleder och vara uppmärksam på det här 
med parallellprocesser till exempel. Man måste vara väldigt närvarande tycker jag. 
Närvarande är ett bra ord. Och sen att man kan tillåta sig, att man är så trygg i sin 
teori att man kan tillåta sig att vara lite yvig så att säga. I sina tolkningar eller det 
man säger. För mig är det viktigt. Det ger ju mig en hjälp att själv kunna släppa loss i 
situationen. Ska det bli något måste man pusha på. Det är viktigare än att man har 
väldigt hårda ramar.  

 
      
     Sammanfattning av kategori 1. Trygghet är en viktig faktor i hur klimatet i 
grupphandledningen upplevs. En annan aspekt av klimatet är hur relationen mellan 
handledaren och de handledda ser ut. När handledaren är alltför dominant har detta 
en hämmande effekt på den handledde. Det kan då vara svårt att tala om sina 
misstag i grupphandledningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gruppklimatets betydelse för den terapeutiska relationen. 
 
 
 
 
 

Terapeutens upplevelse av grupphandledningens klimat beskrivs i 
termer av 

tillåtande och inte tillåtande 

Tillåtande klimat påverkar 
 den terapeutiska relationen 
 genom att terapeutstudenten 

bli mer öppen, flexibel  

och får en bättre förståelse för sin klient. 

Ett inte tillåtande klimat präglar 
den terapeutiska relationen  

på så sätt att terapeutstudenten 
blir vaksam och återhållsam i sitt  

bemötande av klienten 
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Kategori 2: Grupphandledningens funktion 
 

Grupphandledningen som stöd. Grupphandledningen upplevs ofta som ett 
stöd för den handledde. Man får påfyllning från gruppen vilket gör att man till 
exempel orkar jobba vidare med en krävande terapi och att man känner sig stärkt i 
sin terapeutroll. Detta kan i förlängningen motverka utbrändhet hos den som 
handleds.  
 

Det är viktigt och meningsfullt att ha handledning. // Det handlar inte om att säga 
vad är rätt och vad är fel utan att reflektera över sig själv och sin roll och få tips och 
det underlättar och motverkar utbrändhet.  

 
Handledningen blir en trygg bas som den handledde har med sig när han/hon träffar 
sin klient. Ibland har handledningen funktionen av ”en inre person”. Med detta 
menar några informanter att när de sitter och skriver minnesanteckningar vänder de 
sig till gruppen för att tydliggöra allt som har hänt under samtalet.  
 

Ibland är det så att jag tittar på de där synpunkterna [från handledningen] innan jag 
träffar klienten. Men det gör jag inte alltid, utan det beror på. // Ibland kan det 
kännas som ett stöd att ha de där med sig. På något sätt som lappen i fickan.  
 
Jag har gruppen på något sätt som facit. Så gruppen har blivit någon slags inre 
person som jag vänder mig till när jag skriver. 

 
Utrymme för självreflektion. Gruppen skapar ett utrymme för självreflektion 

vilket bidrar till att utveckla rollen som terapeut. Genom att få se klientens problem 
och terapeutens roll utifrån olika infallsvinklar och synpunkter får den handledde 
möjlighet att skapa bättre förståelse både för klientens problematik och också 
terapiprocessen. Detta bidrar till att utvecklingen av den terapeutiska relationen 
hålls levande och inte stagnerar. Många intervjupersoner lyfter här fram 
gruppmedlemmars betydelse. Mångfald i gruppen dvs. olika arbetserfarenheter och 
olika grundutbildning leder till att det finns många nyanser i gruppen. Detta berikar 
inlärningsprocessen för den handledde och gör att hon/han kan se samspelet mellan 
sig själv och klienten från nya infallsvinklar. Samtliga terapeutstuderande är 
överens om att de nya infallsvinklarna som de får från gruppen uppmärksammar 
dem på olika aspekter av vad som händer i mötet med klienter. Eventuellt belyses 
de delar som behöver bearbetas i arbetsalliansen eller de delar som 
terapeutstudenten har missat. 
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Grupphandledningen påverkar relationer med mina klienter som det är idag, utifrån 
den här handledningen, så kan jag tycka att det påverkar mest genom jag får mera 
syn på, mer än förut syn på vad jag gör och vad inte gör, vad jag skulle behöva göra 
mer av. 
 
I: vad händer sen när du sitter i gruppen? 
H: Då kan alltihop förändras. Då kan jag få nya infallsvinklar, nya saker som jag 
inte har sett i samtalet. Andras funderingar som gör att jag reviderar min 
uppfattning.  

 
En annan aspekt av att ha handledning i grupp är att handledarens inflytande 
minskar något i jämförelse med individuell handledning. Där blir den handledde 
mer beroende av handledaren. 
 

Man får fler infallsvinklar som vi är nu eftersom vi har jobbat och har mycket 
erfarenhet och det är en vidareutbildning så de andra i gruppen har erfarenhet som 
kan delas. Så det är inte bara handledaren som har erfarenhet.  

 
Hitta sin personliga stil. I handledningen binds ofta teori och praktik ihop 

vilket gör att terapeuten ser helheten på ett bättre sätt. Grupphandledningen i sin 
helhet hjälper terapeuten att hitta sin personliga stil. Detta sker genom ett 
laborerande med idéer och genom att terapeuten provar olika sätt att vara med sina 
klienter.  
 

Det kan sätta igång mina tankar. Exempelvis, tips hur jag kan tala om det konkreta 
mötet med klienten. Då tycker jag själv att jag utifrån det vet vad som passar mig. 
Jag kan prova det i den konkreta situationen. Och då märker jag, i nästa led, om det 
passar mig. Om det passar den sorts terapeut jag vill vara. 
 
Till slut hamnade jag i någon sorts integrering där jag kunde ta in perspektiv, olika 
perspektiv och så välja vad som passar mig.  

 
Några terapeutstudenter beskriver att de i grupphandledningen lär sig att vara äkta 
i mötet med sina klienter, någonting som hjälper dem att skapa en bra relation.  
 
 

Sammanfattning av kategori 2. Grupphandledningen kan ha olika funktioner. 
De funktioner som framkommit i denna studie är: den är ett stöd för de handledda 
och kan hjälpa till att motverka utbrändhet, att genom självreflektion fördjupa sin 
kunskap om den terapeutiska processen samt att hjälpa till att hitta sin personliga 
stil som terapeut.  
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Figur 2.  Grupphandledningen som en trygg bas och dess påverkan på den 
terapeutiska relationen. 
 
 
Kategori 3: Lärandeprocessen 
 

Tillägnandet av ett nytt teoretiskt språk. Samtliga informanter anser att 
lärandeprocessen är en stor del i grupphandledningen. Möjligen är det större fokus 
på lärande i detta sammanhang på grund av att det är en utbildningssituation. 
Materialet visar att fokus i handledningen varierar. I en del grupper är det mer 
fokus på klientens problematik medan fokus i andra grupper ligger mer på 
terapeutens känsla i mötet med klienten. Detta kan variera mellan grupper men 
också inom samma grupp vid olika tidpunkter. I samband med lärandeprocessen lär 
den handledde sig ett nytt teoretiskt och professionellt språk eller fördjupar sina 
tidigare kunskaper. Skolinriktningen påverkar hur detta sker eftersom det fokuseras 
på olika aspekter inom olika inriktningar och det finns olika teoretiska språk. När 
materialet växte fram märkte vi att tidigare erfarenhet och utbildning varierar då det 
uttrycktes att det fanns kunskapsskillnader mellan de blivande psykoterapeuterna i 
början av utbildningen. En del har jobbat länge med det de nu utbildar sig inom, 
medan det är nyare för andra. De som har jobbat länge uttrycker att de känner sig 
tryggare i sin roll som terapeut och friare att välja vad de tar till sig i 
handledningen.  
 

Sen är det alltid på något sätt till en viss grad upp till en själv att, det här fick jag 
höra, det här kan jag ta till mig och tycka att jag har nytta av, och det här kanske inte 
kändes relevant för mig. Det är ju upp till oss själva ändå vad vi kan ta till oss. 
 
När tilltro till människan genomsyrar hela handledningen och också  är ledtråd i 
hela det där existentiella tänkandet finns ju det med i handledningssituationen. 

 
Grupphandledning som en trygg bas  

Motverkar stagnation av 
 den terapeutiska relationen, ger upphov till 

kritiskt tänkande och självreflektion 
 i terapiprocessen,  

hjälper att hitta egen stil i sin terapeutroll 
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De informanter som går existentiell inriktning respektive psykoanalytisk inriktning 
talar om den terapeutiska relationen på liknande sätt. De tar upp ungefär samma 
saker, som till exempel respekt för klienten, medmänsklighet, att terapeuten ska 
vara äkta, vikten av pålitlighet, empati och acceptans. De som går psykoanalytisk 
inriktning nämnde även ibland överföring/motöverföring som en viktig del av den 
terapeutiska relationen. De blivande familjeterapeuterna beskriver relationen till 
klienterna lite annorlunda. Visserligen betonas även här till exempel respekt för 
klienten, men det uttrycks också att man som terapeut inte är lika viktig som 
familjemedlemmarna. Man jobbar med att stärka deras inbördes relation och inte 
relationen mellan familjen och behandlaren.  
 

Vi familjeterapeuter, vi har inte riktigt samma syn på relationens betydelse i terapin 
som individualterapeuterna har. För i vår grundsyn med att arbeta med familjen så 
handlar det ju om att arbeta med relationerna i familjen, att det är det som är det 
relationsförändrande arbetet. Och då ser vi att det är dem som är viktiga för 
varandra och viktigast för varandra. Dom ska få det bättre med varandra. Och kunna 
lösa sina problem. Så att vi inte ser oss som, alltså det är inte relationen till 
terapeuten som är den primära. Så det är så vi tänker när vi jobbar. Sen kan ju 
relationen till oss på något sätt bli väldigt viktig i alla . 

 
Samtliga studerande som går familjterapiinriktningen som intervjuats påpekar att 
de ”bjuder mer på sig själva” som individer än vad de uppfattar att 
individualterapeuter gör för att skapa en bra arbetsallians.  
 

Vi familjeterapeuter visar ju upp lite mera av oss själva än vad många 
individualterapeuter kanske gör. 

 
Ökad förståelse för klienten. Vidare beskrivs att handledningen har hjälpt den 

handledde att vara mer aktiv som terapeut, hon/han har fått fler verktyg och känner 
sig alltmer sällan hjälplös i kontakten med klienter. Alliansen med klienten har 
också upplevts påverkad av handledningen, på så sätt att man i handledningen 
tydliggör vad som händer med den blivande terapeuten i kontakten med klienten. 
Man kan då få ökad förståelse för klientens problematik vilket kan underlätta en 
fortsatt terapiprocess. I grupphandledningen diskuteras också möjligheter och 
begränsningar med terapi, och hur prognosen för en viss klient ser ut. Är det 
lämpligt att han/hon börjar i terapi? Är det en lämplig utbildningsklient? I vissa 
intervjuer nämns att grupphandledningen har hjälpt informanterna att göra en 
realistisk klinisk bedömning, någonting som i fortsättningen har hjälpt 



 

 23  

terapeutstudenten att behålla ett medmänskligt perspektiv och inte förvänta sig för 
mycket av sina klienter utan hänsyn till deras resurser.  

 
Det har funnits perioder, i alla fall i början, då det var ett slit att få en allians. Där 
tänker jag att handledningen var mycket värdefull. Så jag kunde se förhinder som 
påverkade att det tar tid att få en allians och det är inte omedelbart. Vad som är mitt 
och vad som ligger i det som klienten bär med sig.  

 
Under handledningen har jag förstått att hur mycket det är viktigt att göra en 
realistisk resumé, någon slags historia som täcker hela personens liv. Hur man tror 
att terapin ska hjälpa just denna person eller inte. Att det är viktigt att ha de tankarna 
i sitt resonemang när man startar en terapi. // Så man ska göra en realistisk 
bedömning så långt som är möjligt. // Det är svårt och kräver massor av erfarenhet 
för att göra en realistisk bedömning. Jag tycker att handledningen hjälpte mig att se 
det så småningom. //Det tycker jag har hjälpt terapin väldigt mycket. Att inte förvänta 
sig för mycket. Inte att förlora hoppet eller ge upp tron men ändå inte ha stora krav.  

 
Diskussionerna i grupphandledningen ger utrymme för den handledde att skapa en 
empatisk relation med sin klient och se klientens aktiva deltagande i terapin.  
 

Och där kan jag ju tycka att handledningen har haft jättestor betydelse för att förstå 
hennes problem och att liksom behålla min empatiska känsla när jag inte har känt att 
min empati har… När jag har känt liksom att nej, det här går inte, jag gillar inte. 
Och då har handledningen haft oerhört stor betydelse för att liksom förstå mig. Vad 
som sker med mig och förstå vad som sker med oss, för att kunna arbeta så att 
alliansen håller och så. Och hjälpa henne också att förstå sig själv bättre, så att hon 
inte behöver göra som hon har gjort. Så där har det varit oerhört betydelsefullt. Om 
jag inte hade haft handledning så hade det kanske inte blivit så. 
 

Att lära sig att göra en realistisk bedömning kan ses som en del i utvecklandet av en 
ny professionell identitet. För en del förändras inte den professionella identiteten 
mycket, medan det för andra blir skillnad i att de ska bli legitimerade 
psykoterapeuter mot hur de har arbetat tidigare. 
 

Hur grupphandledningen ”styr” terapin. Flera informanter berättar att när de 
skriver minnesanteckningar efter ett terapisamtal ser de att de har varit påverkade 
av handledningen. Det är inget de tänker på under själva samtalet, men de 
reflekterar över det efteråt. Vad som styr vad terapeuten tar upp i samtalet med 
klienten är subtilt. Ibland kan det vara influenser från handledningen, men det kan 
också vara någon bok man läst eller ämne som diskuterats under utbildningen. 
Några uttrycker att grupphandledningen styr terapin genom att terapeutstudenten 
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leder samtalet med klienten utifrån de teman som kommit upp i 
grupphandledningen.  
 

Handledningen är med och styr mig då. Om man vill vara kritisk i så fall är det inte 
klienten som styr samtalet, även om det alltid är klienten som öppnar samspelet, så 
kan jag ändå leda in samtalet på något sätt som jag tycker är viktigt som jag har med 
mig från handledningen. Jag tror det är så det fungerar.  
 

Vidare beskriver en informant grupphandledningens påverkan på terapin så här: 
 
Om jag påverkas som terapeut av handledningen så påverkas också terapin, eftersom 
det är i samspelet det händer saker. // Tänker jag på ett visst sätt så frågar jag på ett 
visst sätt, och de flesta är så lyhörda så att det snappar upp det. // Man öppnar vissa 
dörrar och stänger andra dörrar, inte bara terapeuten är lyhörd utan även klienten.  
 
Sammanfattning av kategori 3. Tillägnande av ett nytt teoretiskt språk är en 

viktig del av grupphandledningens lärandeprocess. Detta kan vara olika beroende 
på olika skolinriktningar. En annan viktig aspekt i lärandeprocessen som 
underlättar den terapeutiska processen handlar om ökad förståelse för klienten. 
Ibland kan en känsla finnas att handledningen styr terapin, men samtidigt uttrycker 
flera informanter att det är självklart att om terapeuten blir påverkad av 
handledningen så påverkas även terapin.  
 
 
Kärnprocess: Handledarens roll har betydelse för lärandeprocessen, 
gruppklimatet samt grupphandledningens funktion. 
 
Det kan konstateras att både lärandeprocessen, grupphandledningens funktion samt 
grupphandledningens klimat är mycket beroende av handledarens stil och 
grupphandledningens kontrakt. Samspelet mellan handledaren och den handledde 
kretsar mycket kring handledarens roll. Detta har kommit upp ett flertal gånger i 
materialet. Utifrån data kan konstateras att själva grupphandledningens form och 
fokus i grupphandledningstillfället är någonting som i stor utsträckning formas av 
handledaren.   
 

Likheter mellan handledarens och terapeutens roll. De flesta informanter 
utrycker att handledaren har stor betydelse för upplevelsen av grupphandledningen. 
Det påpekas att handledaren är delvis ansvarig för gruppklimatet och att hur 
handledaren skapar struktur under handledningstillfället påverkar gruppens 
arbetssätt, vilket i sin tur leder till att den handledde lär sig olika saker med olika 
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handledare. Således varierar lärandeprocessen i handledningen beroende på vem 
som är handledare. Många informanter nämner att det finns likheter mellan 
handledarens roll i handledningen och terapeutens roll i terapirummet. Handledaren 
har en personlig stil som påverkar hur det blir i gruppen, liksom den handledde har 
sin personliga stil när de möter klienter. Att se olika stilar hos olika handledare kan 
underlätta för den handledde att se att det finns inte bara ett sätt att vara som 
terapeut.  
 

I: Hur upplever du grupphandledningen? 
H: Bra, som.. sen är det ju alltid beroende på vilken handledare man har, det är ju 
väldigt beroende på naturligtvis att det stämmer med den handledaren man har. 
 
Det jag har lärt mig av [att ha två olika handledare] är att kontrasten är att det finns 
inte ett sätt att vara på utan man kan vara på olika vis. Och det berikar ju mig så att 
jag kan ta de bitarna som jag tycker passar mig. Och försöka integrera så som jag 
vill jobba.  

 
Hierarki i grupphandledningen. Att handledaren har en bedömningsroll är 

inbyggt i utbildningsstrukturen. En del tycker att detta påverkar negativt, att de blir 
mindre fria i handledningen. Andra anser inte att det har någon stor betydelse. En 
del vill att handledaren ska ha en expertroll och ha handledningen under kontroll. 
Då känner den handledde att han/hon kan förlita sig på handledaren. Att det ska 
vara en hierarki i handledningen, där handledaren står lite ovanför, är någonting 
som har kommit upp i nästan alla intervjuer. Många vill att handledaren ska ha 
tolkningsföreträde, men någon uttryckte att det inte får ta sig sådana uttryck att 
handledaren utövar sin makt över den handledde. Handledare och handledda har 
olika roller men är ändå lika mycket värda.  
 

Handledare är både bedömare och handledare samtidigt. Handledaren har en 
dubbel funktion och det är handledarens uppgift att också tydliggöra det att hon är 
en bedömare, måste jag säga.  
 
Jag menar jag är ju i en utbildningssituation. Jag ska ju godkännas utifrån att jag 
går en utbildning. Jag ska godkännas i mitt arbete när jag träffar patienter, i 
terapikontakten. Så att det är klart att det har, kan ha betydelse utifrån att känna sig 
mer eller mindre fri i relation till handledaren.  
 
De vet bättre på något sätt. Jag har varit i sådana handledningar där allas ord väger 
lika tungt. Det tycker jag känns lite konstigt. Att mitt ord ligger lika tungt som 
handledarens. Jag tycker att handledaren ska vara lite klokare. I alla fall i den här 
situationen. Handledaren har på något sätt, har tolkningsföreträde.  
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Handledningskontrakt. Flera informanter påtalar vikten av att handledaren är 

ansvarig för ramarna i handledningssituationen. Utifrån de handleddas upplevelse 
ska handledaren skapa en demokratisk atmosfär där alla gruppmedlemmar kan 
komma till tals. Vidare beskrivs att vid konflikt i gruppen är det handledarens 
uppgift att lyfta upp den till diskussion. Samtidigt har alla gruppmedlemmar ett 
ansvar och i någon grupp har man kommit överens om att alla ska komma 
förberedda till grupphandledningen och vara delaktiga i diskussionen. Utifrån vår 
tolkning är kontrakt någonting som finns men i materialet som vi har kommer detta 
mest upp i de intervjuer där informanterna har upplevt konflikt i gruppen. Då 
upplevs kanske kontraktet som viktigare än om allt fungerar bra i gruppen.  
 

Men kontraktet här också är att försöka ha det så demokratiskt som möjligt så vi ska 
få ta del av handledaren och gruppen. 
 
I: Vad innebär för dig att vara handledare? 
H: Det är det att hålla i att ha ansvar för situationen. Tiderna. // Att handledaren 
håller i ramarna, att se till i grupphandledningen att alla får lika mycket tid, så man 
behöver inte sitta och tänka på det. 

 
Här följer ett exempel där en deltagare jämför grupphandledningens kontrakt och 
terapins kontrakt. För att uppnå en god arbetsallians i både grupphandledning och 
behandling känns det viktigt att etablera kontrakt.  
 

Jag tycker att det är samma där som med terapin. Att handledaren håller i 
ramarna/../ så man behöver inte sitta och tänka på det. Man får släppa det. Samma 
med terapin då. Det är terapeuten som har ansvaret när klienten associerar fritt eller 
vad de vill.     

 
En informant ansåg att handledarens roll innebär att hjälpa gruppen att prata om 
samspelet i gruppen och belysa parallellprocesser. Utifrån den handleddes 
upplevelse är handledarens kunskap i detta nödvändigt för att kunna lyfta upp 
ämnet i gruppen.  
 

Det kunde varit mer fokus på roller och på vårt samspel i gruppen och 
parallellprocesser. Men det känns ju som att det är ett svårt steg. Speciellt i början. 
Därför är det tycker jag handledarens roll att föra in på det. Och det har väl inte 
varit lätt. Det känns inte som den hjälpen har funnits. Och det behöver vi hjälp med 
som grupp.  
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Teoretisk modell 
 
Här presenteras en modell som vi utvecklat och som sammanfattar resultatet. 
Utifrån dataanalysen går det att identifiera ett samband mellan grupphandledningen 
och den terapeutiska relationen. Grupphandledningen kan förändra den 
terapeutiska relationen på olika sätt. De flesta informanterna anser att handledaren 
har en stor betydelse för utformning av olika aspekter i grupphandledningen. 
Handledaren har inte bara ansvar för den terapeutiska processen som är grunden 
för arbetet i psykoterapihandledningen, utan han/hon ska ha förmåga att vara 
lyhörd, se den handleddes svaga respektive starka sidor, uppmuntra den handledde 
att tänka kritiskt och komma med nya infallsvinklar. Psykoterapihandledning i 
grupp omfattar även grupprocesser. De handledda önskar att handledaren ska vara 
kunnig att fånga upp interaktioner i gruppen. Trots att alla har ett gemensamt 
ansvar för att lyfta upp och tala om gruppens samspel uttrycker ändå många 
informanter att handledaren har huvudansvaret för detta.  I den följande tabellen 
har vi försökt att visa på vilket sätt handledares förhållningssätt förändrar den 
terapeutiska relationen. Trygghet, otrygghet, statusrelation och trygg bas är fyra 
aspekter där handledarens stil har betydelse. En interaktion mellan dessa aspekter 
och den handleddes upplevelse i grupphandledningen påverkar i sin tur relationen 
med de handleddas klienter.  
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Tabell 1 
Handledarens stil och dess betydelse för den terapeutiska relationen 
 
Handledaren Psykoterapeutstuderanden  
har betydelse   påverkas genom att     Terapeutiska relationen 
för 
 
 
Trygghet        Öppnar sig och                  Gynnar utvecklandet av  
                            pratar om sina                  trygghet, öppenhet och  
                             svårigheter i     acceptans 
                          terapin 
 
Otrygghet      Svårt att prata om   Präglas av återhållsamhet 
                           känslomässigt material        och vaksamhet 
                           som kommer upp  
                          under terapin, blir  
                           vaksam i sitt sätt  
                           att vara   
 
Statusrelation     Främjar passivitet   Minskar terapeutens     
   och reservation   kreativitet i utvecklandet av 
        den terapeutiska relationen 
 
Trygg bas    Ökad självreflektion            Ökar förståelse för komplexiteten  
                         och kritiskt tänkande         i den terapeutiska relationen 
                       hos terapeuten 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien, att ge en nyanserad bild av blivande terapeuters upplevelse av 
grupphandledningens betydelse för den terapeutiska relationen, har gjort att valet 
av kvalitativ metod varit naturligt. Vi anser att valet av ”Grundad teori” för 
datainsamling och bearbetning av data bidragit till att studien grundats i rådata 
vilket drivit oss att ständigt relatera delarna till helheten. Det finns dock några 
potentiella problematiska aspekter i detta som vi här lyfter fram.  
 
Vid alla intervjuer utom en var vi två intervjuare. En hade huvudansvar för att ställa 
frågor och den andra kunde komma in med frågor för att komplettera. Vi turades 
om att vara den som ledde intervjuerna. Anledningen till att vi valde att båda var 
delaktiga i intervjuandet var att kunna komplettera varandra med frågor och få ett 
så rikt material som möjligt genom att se den handleddes berättelse ur flera 
perspektiv. Samtidigt kunde det ha en viss hämmande effekt då man förlitade sig på 
att den andra skulle komma med frågor och det blev ibland inte så bra flyt i 
samtalet då olika tankegångar följdes upp parallellt. Informanterna hade dock 
mycket att tala om och berättade spontant om sina synpunkter och upplevelser. Vid 
kodningen har det varit en fördel att vara två. De första intervjuerna kodade vi var 
för sig och gick sedan igenom dem tillsammans. På så sätt blev reliabiliteten 
troligen bättre (interbedömarreliabilitet).  
 
Ledande frågor ställdes ibland trots vår föresats att ställa så öppna frågor som 
möjligt. Detta kan ha skapat problem i tolkningen av data då vår förförståelse 
påverkade intervjuerna. Det är svårt att komma ifrån att man som intervjuare 
påverkar genom sitt sätt att ställa frågor och vilka trådar man följer upp (Kvale, 
1997). Att man har en överblick över forskningsläget kan underlätta att ställa 
relevanta frågor. Mycket av det som informanterna berättat är dock sådant som vi 
inte ställde direkta frågor om. Vi försökte följa upp dessa ämnen med följdfrågor 
för att få en så tydlig bild som möjligt av de handleddas upplevelser. En annan del i 
vår förförståelse var att vi själva har fått psykoterapihandledning i grupp under 
psykologutbildningen och har således viss erfarenhet i att bli handledda. 
Informanterna i denna studie har dock arbetat länge och går en mer specialiserad 
utbildning inom psykoterapi. De har således betydligt större erfarenhet av 
handledning. Denna erfarenhet kan ha bidragit till fylliga beskrivningar och ökad 
reflektion över handledningens påverkan på den terapeutiska relationen. 
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En svårighet var att förhålla sig till det som kommit fram som inte hade direkt 
koppling till studiens syfte. Det var ibland svårt att behålla fokus under intervjun. 
Om vi varit mer vana som intervjuare hade intervjuerna kunnat vara mer 
fokuserade och då än mer innehållsrika. Ett ämne som kom upp var exempelvis att 
organisationen påverkar handledningssituationen, vilket får betydelse via 
handledaren. Detta hade ingen direkt koppling till vår fråga som handlade om hur 
den terapeutiska relationen påverkas av handledningen och därför valde vi att inte 
ta med denna aspekt i resultatet. Syftet med studien och forskningsfrågan har följt 
oss genom skrivandet av uppsatsen. Det som betonats är det som har relevans för 
studien och är tänkt att kunna kopplas till forskningsfrågan. Detta gäller både för 
teoridelen och för resultatet.  
 
Det var ibland svårt att skilja mellan olika kategorier då både grupphandledningen 
och behandlingsprocessen har mycket gemensamma områden som gör det svårt att 
skilja dem åt. Detta har påverkat vår avgränsning. Vi har märkt att de teman vi har 
flyter in i varandra. Det var svårt att dela på dem och få tydliga kategorier. Genom 
att dela in kategorierna i underkategorier tyckte vi att resultaten blev tydligare. Vi 
menar således att resultatet inte ska ses som nio olika berättelser utan som en 
helhet. Vi försökte göra så fylliga beskrivningar som möjligt i resultatdelen och 
använda citat för att belysa kategorierna. Varje kategori har beskrivits utförligt så 
att det lätt ska gå att förstå vad varje kategori innehåller. 
 
Om vi haft mer tid hade vi kunnat använda andra datainsamlingsmetoder för att 
kombinera resultatet och på så sätt få ett mer validerat resultat genom t.ex. 
triangulering. Detta var dock inte möjligt med den tidsbegränsning som vi har haft 
att ta hänsyn till. Annars hade det kunnat vara ett intressant komplement att, till 
exempel, intervjua även handledare och klienter eller göra observationer.  
 
Enligt Grundad teori bör man fortsätta undersökandet tills mättnad nåtts vilket vi 
inte helt gjorde. Även om vår bedömning var att det inte kom upp mycket nytt i de 
sista intervjuerna hade vi dock inte analyserat alla tidigare intervjuer och det fanns 
dessutom inte möjlighet att genomföra fler intervjuer på grund av 
tidsbegränsningen.  
 
Man kan undra varför vissa har tackat ja till att bli intervjuade och vissa inte. Är det 
bara på grund av tidsbrist eller är det även av ointresse? En informant uttryckte det 
som att det var viktigt att få vara med i studien för att ge sin syn på handledningens 



 

 31  

påverkan. Skiljer sig de intervjuade åt i sina åsikter mot dem som valde att inte 
medverka? De som medverkade hade varierade åsikter och erfarenheter så vi anser 
inte att data begränsades mycket av att vi intervjuade de personer som vi gjorde.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Avsikten med denna studie var att undersöka hur psykoterapihandledning i grupp 
upplevs påverka de handleddas relation med sina klienter. Studiens huvudresultat 
visar att handledarens stil har stor betydelse för gruppklimatet, handledningens 
funktion och lärandeprocessen. Detta fynd uppmärksammas inte direkt i tidigare 
forskning.  Resultatet tyder också på att trygghet, kreativitet, konflikthantering och 
kritiskt tänkande i psykoterapihandledningen ger återverkningar på den 
terapeutiska relationen.  
 
Flera författare påpekar att det finns ett starkt samband mellan handledarens 
pedagogiska metod och utformning av handledningens funktion och 
lärandeprocessen (Ögren & Boalt Boëthius, 2003; Holloway, 1995; Stiwne, 2005; 
Hawkins & Shohet, 2000). De har dock inte skrivit om hur detta kan påverka den 
terapeutiska relationen. En orsak till detta kan vara att lite forskning har gjorts för 
att skapa en effektiv modell för psykoterapihandledning i grupp. Trots att den 
terapeutiska processen är objektet för psykoterapihandledningen, har det inte 
undersökts tillräckligt hur handledningen påverkar arbetsalliansen.  
 
En intressant och viktig aspekt som framkommer i denna studie är att handledarens 
stil har indirekt påverkan på den terapeutiska relationen. Denna aspekt i sig avgör 
inte hur relationen med klienten kommer att upplevas, utan det är snarare en 
interaktion av de framkomna aspekterna i denna studie såsom trygghet, otrygghet, 
statusrelation och handledningen som en trygg bas som påverkar den terapeutiska 
relationen. Det är således svårt att säga exakt hur upplevelsen av den terapeutiska 
relationen förändras av grupphandledningen eftersom det är många aspekter som 
samverkar. 
 
Det sammantagna resultatet från intervjuerna visar att informanterna upplever att 
handledarens stil har stor betydelse för skapande av ett tryggt klimat i 
grupphandledningen. Detta kan leda till att de handledda vågar dela med sig av sina 
svårigheter gällande terapiprocessen. Detta resultat är i samklang med tidigare 
forskning (Ögren & Boalt Boëthius 2003).  Att bearbeta det känslomässiga 



 

 32  

materialet som uppstår under terapiprocessen uppfattas viktigt för att den blivande 
terapeuten ska kunna vara öppen mot sin klient, vilket skapar en arbetsallians som 
präglas av tillit och respekt. Goda relationer i grupphandledningen upplevs kunna 
överföras till terapisammanhang.  Detta stämmer med Ögren och Boalt Boëthius 
(2003) resonemang om att både trygghet och otrygghet i grupphandledningen kan 
överföras till terapiprocessen. 
 
Det finns mycket förväntningar på handledaren från de handledda även om de 
handleddas eget ansvar också betonas. Förlitar de handledda sig för mycket på 
handledaren? Det är ju trots allt de blivande terapeuternas egen intuition och 
handlingar tillsammans med klienten som har betydelse för den terapeutiska 
relationen. Ger de handledda handledaren för stort utrymme att påverka? Ett 
intryck vi fick var att de som hade störst erfarenhet av terapeutiskt arbete lade 
minst vikt vid handledarens roll. De uttryckte tydligare att de väljer vad de tar till 
sig och inte tar till sig från handledningen. Detta påverkar den terapeutiska 
relationen på så sätt att den blivande terapeuten är tryggare i sin roll och har mer 
erfarenhet av att använda sig själv som verktyg. Stoltenberg och McNeill (1997) 
menar att mindre erfarna terapeuter behöver högre grad av struktur i handledningen 
och att detta behov sedan avtar med mer erfarenhet. De handledda i denna studie 
har olika mycket erfarenhet vilket kan göra det svårt för handledaren att möta olika 
personers behov i en och samma grupp. Detta kan ha betydelse för hur personer i 
gruppen upplever och kan tillgodogöra sig handledningen. 
 
Att handledningens klimat kan påverka inlärningsprocessen verkar flera författare 
vara överens om (Ögren & Boalt Boëthius, 2003; Szecsödy, 1990; Hawkins, & 
Shohet, 2000) och stöds även av resultatet i denna studie. Vaksamhet och 
återhållsamhet i handledningsgruppen gör att den handledde inte vågar öppna sig i 
gruppen och får därmed inte ut lika mycket av grupphandledningen som i de 
grupper där det är ett tryggt och öppet klimat. Samtidigt betonas i studien att det 
också är en nyttig erfarenhet att kunna lösa konflikter i gruppen, vilket man kan ta 
med sig i mötet med klienter. Detta hjälper de blivande terapeuterna att lättare 
hantera konflikter och eventuella brott i arbetsalliansen.  
 
Proctor och Inskipps (2003) modell av olika typer av grupphandledning kan 
appliceras på informanterna i denna studie. Alla versionerna verkade förekomma i 
intervjupersonernas handledningsgrupper även om det är svårt att dra gränser, 
framför allt eftersom vi enbart har de handleddas berättelser om hur 
grupphandledningen går till. I några fall verkar det som handledaren har en mycket 



 

 33  

stark position och inte uppmuntrar till så mycket aktivitet från de handledda. Detta 
stämmer med Proctor och Inskipps term handledning i grupp som handlar om 
individuell handledning i grupp, vilket innebär att grupprocesser inte tas upp. 
Utifrån Proctor och Inskipps definition orsakar denna handledning passivitet hos 
gruppmedlemmarna. Studiens resultat visar delvis att vissa informanter upplever 
passivitet och tillbakadragande i grupphandledningen, på grund av en statusrelation 
som orsakas av handledarens starka position i gruppen. Informanterna beskriver att 
den terapeutiska processen till viss grad får samma stämning på grund av detta. 
Detta resonemang styrker den teoretiska modell som har framställts av resultatet 
genom att statusrelationen minskar kreativiteten hos de blivande terapeuterna i 
mötet med sina klienter.   
 
Enligt Stiwne (2005) och Hawkins och Shohet (2000) är grupphandledningen ett 
stöd för den handledde och den ska ge utrymme för självreflektion samt bidra till 
utvecklandet och bibehållandet av professionell kompetens. Detta bekräftas av 
studien, då de handledda menar att de i psykoterapihandledningen uppmuntras till 
självreflektion och att komma med olika infallsvinklar. När alla i gruppen bidrar 
med detta ökar de handleddas förståelse för den terapeutiska relationen.   
 
Grupphandledningen hjälper även den handledde att hitta sin personliga stil som 
terapeut. En aspekt som studien lyfter fram men inte uppmärksammats i tidigare 
forskning är att olika handledare kan bidra till utvecklandet av en personlig stil. 
Detta sker genom att den handledde ser handledarnas olika stilar som alternativ och 
på så sätt blir mer öppen i sitt utforskande av att hitta sin personliga stil. Vissa 
informanter betonar vikten av personlig stil och beskriver att denna utveckling 
hjälper dem att vara äkta och trygga i sig själva i mötet med sina klienter.  Detta är 
något som Stiwne (2005) påpekar som en viktig aspekt.  
 
Kontraktet för handledningen var något som kom upp i de senare intervjuerna. Vi 
har funnit att det är en viktig aspekt i handledningen. Szasz (Ögren & Boalt 
Boëthius, 2003) menar att genom att skapa ett kontrakt i handledningen tydliggörs 
handledarens och de handleddas roller. Detta är grunden för en kontraktsrelation 
där ömsesidig respekt betonas. Enligt Stiwne (1993), Szasz (Ögren & Boalt 
Boëthius, 2003) och Hawkins och Shohet (2000) borde ett bra kontrakt förhindra 
att en statusrelation uppstår. Delvis stöds detta av studien, då några informanter 
betonar vikten av kontrakt och jämför den med det terapeutiska kontraktet som 
underlättar etablerandet av en god arbetsallians.  
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Många informanter ansåg att det var komplicerat att svara på hur de ser på den 
terapeutiska relationen. Detta kan ses som en bekräftelse på att det finns olika 
definitioner på begreppet terapeutisk relation i litteraturen. Flera uttryckte att det 
var svårt att svara på frågan eftersom relationen mellan terapeut och klient har så 
många aspekter. Kanske kan man se deras svar som exempel på vad de ser som 
viktigt i den terapeutiska relationen och inte tro att de har berättat allt de anser 
ingår. Det vanligaste var att de fokuserade på empati, värme, äkthet, respekt och 
sympati. Detta är likt common factors, aspekter som är av betydelse oavsett 
terapiinriktning. Av Clarksons (1995) fem aspekter på terapeutisk relation var det 
några som betonades under intervjuerna. Flera som gick psykoanalytisk inriktning 
tog upp överföring/motöverföringsrelationen, vilket är ett psykoanalytiskt begrepp. 
Arbetsallians är också något som berörts under intervjuerna. Inom alla 
skolinriktningar ansågs att grupphandledningen påverkade den terapeutiska 
relationen. Det fanns inga stora skillnader i hur denna påverkan uppfattades. Även 
om de intervjuade poängterade olika aspekter av relationen så menade man att 
grupphandledningen har inflytande på relationen med klienterna.  
 
Denna studie är relativt begränsad och resultatet utgår enbart från intervjuer. 
Resultatet av denna studie skall således uppfattas så att enbart ett utkast eller en 
första skiss till en mer ordnad modell rörande grupphandledningens betydelse för 
den terapeutiska alliansen har framtagits. Resultatet i denna studie visar att det 
behövs vidare forskning för att fördjupa kunskapen om grupphandledningens 
påverkan på den terapeutiska relationen.  En större undersökningsgrupp skulle 
kunna ge mer generaliserbara resultat vilket skulle kunna få större klinisk 
betydelse. Eftersom ett av handledningens syften är att hjälpa den handledde att 
utveckla den terapeutiska relationen vore det intressant att jämföra handledares 
upplevelse med handleddas. Detta borde göras för att få en bättre bild av 
handledningens påverkan på den terapeutiska relationen. Med tanke på att 
handledningen i dagens psykoterapiutbildning har blivit ett nödvändigt redskap för 
att utveckla och etablera den blivande psykoterapeutens kompetens och 
yrkesidentitet skulle ytterligare forskning om hur psykoterapihandledningen i grupp 
påverkar den terapeutiska relationen vara önskvärt.  
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Bilaga 1 
 

Första intervjuguiden: 
 
Specifika frågor:  
 
� Hur upplever du grupphandledningen? 
� Hur ser du på relationen med din klient? 
� På vilket sätt upplever du att grupphandledningen påverkar din relation med din 

klient? 
 
Teman för frågor: 
 
Inspiration  
Öppenhet  
Stagnation  
Makt  
Generell klient, tydlighet från handledaren 
Praktik kontra teori 
Styrning kontra improvisation (frihet) 
Förväntningar på handledningen 
Balans i hur man använder sig av sig själv i terapin 
 



 

 39  

Bilaga 2 
 
Sista intervjuguiden: 
 
Specifika frågor: 
 
� Hur upplever du grupphandledningen? 
� Hur ser du på relationen med din klient? 
� På vilket sätt upplever du att grupphandledningen påverkar din relation med din 

klient? 
� På vilket sätt hjälper grupphandledning dig att känna dig mer trygg i din roll 

som terapeut?  
� Vad har du för förväntningar av grupphandledning? 
� Hur upplever du grupprocessen? 
� Tycker du att det finns någon tidsbegränsning under handledningen? Hur 

påverkar detta dig? 
� Hur tror du det påverkar dig att handledare också är examinator? 
� Hur hjälper handledaren dig att integrera teori och praktik?  
� Hur ser kontraktet ut i handledningen? 
 
Teman för frågor: 
 
Inspiration  
Öppenhet  
Stagnation  
Makt  
Generell klient, tydlighet från handledaren 
Praktik kontra teori 
Styrning kontra improvisation (frihet) 
Förväntningar på handledningen 
Balans i hur man använder sig av sig själv i terapin 
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Bilaga 3 
 
Frågor som ställts avslutningsvis i varje intervju 
 
 
� Förfrågan om informanten har ytterligare tankar/funderingar hon önskar delge, 

vilka ej ännu berörts. 
� Förfrågan om vilka funderingar informanten fick kring samtalsämnet innan 

intervjun. 
� Förfrågan om informantens bakgrund/arbetserfarenhet. 
� Tacka för medverkan.  
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 Bilaga 4 
 
 
 
 
 

 
 

Information angående intervju 
 
 
Vi har bett dig att medverka i en intervju om handledning i  
psykoterapi. Intervjun, som tar 1 till 1,5 timme, kommer att spelas in  
på ett band för att sedan skrivas ut och bearbetas av oss. Intervjun  
kommer att ingå i en studie om handledningens betydelse för relationen  
mellan terapeuter och klienter. Studien utgör vårt examensarbete på  
psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Studien beräknas vara  
färdig till sommaren 2006. 
 
De inspelade banden och den utskrivna texten kommer att förvaras under  
sekretess samt förstöras efter analysen. Din medverkan kommer att vara  
anonym genom hela arbetet samt skyddas av sekretess och genom vår  
tystnadsplikt.  
 
Din medverkan är viktig för studien men den är frivillig. Du har rätt  
att avbryta medverkan före, under och efter intervjun. Om du vill  
avbryta önskar vi dock att du meddelar detta senast dagen efter  
intervjun för att underlätta borttagande av denna. 
 
Tack för din medverkan. 
 
Roya Ebadi och Ylva Arvidsson.  
 
 
Vi kontaktas säkrast genom: 
Ylva: ylvar709@student.liu.se 
Roya: royeb538@student.liu.se 
Vår handledare är: Docent Dan Stiwne. 
 


