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Abstract 
 
Hylander, I. (2005). Two different psychological processes, supervision and 
consultation, a comparison. (FOG-report no 23). Linköping: Department of 
behavioural sciences (IBV), University of Linköping.. 
 
This report adresses the two concepts of Supervision and Consultation.  
Consultation is defined according to the tradition within Human Service Consultation 
and particularly to  Gerald Caplans`Mental Health Consultation. It  is proposed that 
Gerald Caplans` way of differentiating between 4  types of consultation, can be used 
in a more general way to include various types of consultationmodels from other 
traditions. For consultation 5 main criteras are synthezised from different definitons 
of consultation. For supervision, an overview of different types of supervision is 
presented. A comparison  in regard to the main criterias is made between the two 
processes most difficult to separate, i.e. psychological (consultee centered case) 
consultation and   "on the job supervision",  when the supervisor has no 
administrative power.  Two concepts  salient to the supervison process, learning 
alliance and educational diagnoses are also discussed.  
 
It is proposed that  analyzing the basic function of the relation between the client and 
the consultee, in real life, is always prior to defining the indirect helping process e. g. 
separating the process of supervision from the process of consultation. 
 
Finally a third process named "role structuring" is presented, separate from both 
supervision and psychological consultation. Role structuring is  used when the 
relation between client and consultee is semi professional, or when the professional 
limits of this relation is only vaguely defined  . 
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BAKGRUND 
 
Denna rapport kommer att behandla två psykologiska processer, nämligen 
konsultation och handledning. Bakgrunden till mitt intresse för att jämföra 
konsultation och handledning som psykologiska processer, kan sägas vara 
flerfaldig. 
 
Min egen erfarenhet av att arbeta som konsult inom olika institutioner, som har att 
göra med vård, omsorg och utbildning av barn, har gett vid handen att man vid 
olika institutioner ger mycket likartade psykologiska processer skilda namn. I 
barnomsorgen,  frågar personal efter psykologens tjänster i form av konsultation, 
medan likartade tjänster inom andra områden efterfrågas som handledning. 
I diskussion med kolleger har jag också ofta stött på att vi pratat om mycket 
likartade processer, men använt olika benämningar. 
 
I olika utbildningssammanhang, där jag undervisat om konsultation har diskussion 
ofta förts om vad som är handledning och vad som är konsultation, och om det 
egentligen har någon betydelse vad man kallar det, man gör. Min utgångspunkt är 
att det har betydelse, inte benämningen i sig, men att man preciserar det man gör, 
och därigenom det man inte gör, och att det i detta finns en överensstämmelse 
mellan de professionella som är inblandade i processen. En del av det material som 
ligger till grund för den här uppsatsen har tidigare presenterats i föreläsningsform. 
 
I samband med en datasökning på sökordet "professional consultation" som jag 
gjorde för några år sedan, framkom att många har försökt att hitta en enhetlig 
definition av begreppet konsultation, men att begreppsförvirringen fortfarande är 
betydande och att olika konsultationsprocesser ofta jämförs utan att begrepp, 
metod och teoretisk anknytning närmare definieras  Detta intryck förstärktes när 
jag senare besökte olika forsknngsinstitutioner i USA med inriktning på 
konsultation.  
 
Sedan jag i början av 80-talet kom i kontakt med utvecklingen av psykologisk 
konsultation genom, Gerald Caplans arbete och det sätt som detta arbete 
presenterades i Sverige (Gustafsson och Kaplan-Goldman 1980; Carlberg, Guvå & 
Teurnell 1981) och den vidareutveckling av denna modell som Gunilla Guvå stått 
för, har jag haft många diskussioner med henne och andra kolleger om denna 
metods begrepp och teoretiska förankring. En del finns dokumenterat, men mycket 
återstår. När det gäller teoretisk förankring ger Gerald Caplan en grund, men 
utvecklingen har gått vidare, och det finns ett behov av en teoretisk fördjupning. 
Trots den myckna konsultationslitteraturen är det svårt att utöver Caplan hitta 
teorier, som förklarar vad som egentligen händer i en konsultationsprocess. Dvs 
hur relationen mellan konsult och konsultand samverkar med, och påverkar 
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relationen mellan konsultand och klient. När det gäller handledning framför allt 
psykoterapihandledning finns betydligt mer skrivet om teoriförankring, varför jag 
känt ett behov av att sätta mig in i den litteraturen för att därigenom fördjupa och 
vidareutveckla konsultations-metodiken. 
 
Utifrån handledning av psykologkonsulter, har jag deltagit i en grupp med andra 
handledare för att utbyta erfarenheter och fundera över likheter och skillnader i de 
båda processerna. I hur hög grad bör handledningen vara en process isomorf med 
konsultationsprocessen som är handledningens innehåll, och i vilken grad är den 
något annat. Min egen erfarenhet är att den i mycket är något annat. Vilka likheter 
och skillnader finns mellan handledning på psykoterapi och handledning på 
konsultation? Dessa diskussioner ledde fram till förarbetet till den 
handledarutbildning med inriktning på psykologisk konsultation som genomförts i 
Ericastiftelsens regi. 
 
Utbildningens syfte är: 
 
-bidra till utvecklandet av teoretiska modeller och metoder för 
 konsulthandledning  
- utveckla deltagarnas kompetens som handledare 
-bidra till att legitimera psykologisk konsultation som ett psykologiskt 
 specialistområde 
 
De diskussioner som förevarit och den litteratur som ingått har legat till grund för 
den här rapporten. 
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SYFTE. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra handledning och konsultation som 
psykologiska processer, och att diskutera om det går att göra en distinktion mellan 
de två processerna som är användbar och meningsfull. Med användbar menar jag 
en i praktiken entydig distinktion. Med meningsfull menar jag att med 
distinktionen följer betydelsefulla konsekvenser för respektive process. 
 
Min egen utgångspunkt är Gerald Caplans Mentalhälsokonsultation, som den har 
utvecklats inom Human Service Consultation i USA (Caplan,1970; Mannino & 
Shore,1985; Gallessich,1982) och dess tillämpning och vidareutveckling i Sverige 
(Carlberg, Guvå & Teurnell,1980; Guvå,1990; 1993; Brodin, Hylander & Pilz-
Maliks,1990) Där inget annat anges kommer jag att utgå från G. Caplans 
avgränsning och definition  av konsultation: 
 
 a process of interaction between two professional persons-  
 the consultant, who is a specialist, and the consultee, who 
 inwokes the consultants help in regard to a current work- 
 problem, with which he is having some difficulty, and  
 which he has decided is within the other´s area of  
 specialized competence. 
       (Caplan 1970 s 19) 
 
 The supervisor is usually a senior member of the same 
 professional speciality as the supervisee, whereas a consultant 
 is usually of a different specialty from the consultee. 
       (Caplan 1970 s 22) 
  
För att kunna göra en jämförelse vill jag emellertid först undersöka hur 
allmängiltig Caplans definition och indelning av konsultation är. Jag kommer här 
att hänvisa till tidigare gjorda litteratursökningar och genomgångar. (Hylander 
1989 a och b)  
 
När det gäller handledning utgår jag inte på samma sätt från en bestämd definition 
eller modell, utan mitt syfte är att utifrån olika definitioner hitta en 
indelningsgrund, för att kunna kategorisera olika typer av handledning. Genom 
detta tillvägagångssätt vill jag ringa in i vilka samanhang de två processerna 
sammanblandas och är svåra att åtskilja. 
 
Därefter kommer jag att diskutera några kriterier, som utgör en konsekvens av 
definitionen av konsultation, för att undersöka om dessa är särskiljande när det 
gäller strukturella olikheter mellan de två processerna handledning och konsulta-
tion, och om de får betydelse för konsultandens respektive handledarens 
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förhållningssätt. 
 
Eftersom mitt syfte är att förtydliga och försöka reda ut något av den begrepps-
förvirring som råder kommer betoningen att ligga vid särskiljandet av processerna 
snarare än vid de uppenbara likheterna. 
 
En större del av rapporten kommer att ägnas konsultation, dels pga av att det är 
mitt erfarenhetsområde, dels pga av att det finns lite dokumenterat i Sverige om 
konsultation. Den litteratur som gäller organisationskonsultation kommer jag 
emellertid i stort sett att lämna utanför, dels är detta inte det område jag har 
erfarenhet av, dels är det inte inom det området som handledning och konsultation 
sammanblandas. När det gäller handledning har många ambitiösa redovisningar 
gjorts, på svenska de senaste åren, och jag gör därför en mer översiktlig 
redovisning av den litteraturen.  
 
FRÅGESTÄLLNINGAR: 
 
1. Vilka yttre kriterier definierar konsultationsprocessen och skiljer ut den från  
    andra processer? 
 
2. Vilka yttre kriterier definierar handledningsprocessen och skiljer ut den från        
    andra processer? 
 
3.  Vid vilken typ av handledning och vid vilken typ av konsultation är det  
     svårast att skilja de två processerna åt ? 
 
4.  Vilka konsekvenser får dessa yttre särskiljande kriterier för konsultens,  
     respektive handledarens förhållningssätt, och för dynamiken i processerna. 
          
5.  Är det möjligt att i praktiken göra en differentiering mellan handledning och  
     konsultation utifrån dessa särskiljande kriterier? 
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KONSULTATION 
 
I Sverige finns ganska lite skrivet om konsultation inom vård, omsorg och 
utbildning. Det som finns utgår i princip från Gerald Caplans, The Theory and 
Practice of Mental Health Consultation ( 1970 ). Av den anledningen blev jag själv 
förvånad när jag för ett antal år sedan gjorde en datasökning och på sökordet 
"professional consultation" hittade 800 referenser i Psych lit och 600 referenser i 
ERIC. (Hylander 1989 a och b). En av anledningarna till denna diskrepens är en 
begreppsförvirring när det gäller definitioner. Mycket av det som i angosachsisk 
litteratur kallas för "consultation," kallas i Sverige för handledning. Supervision 
har, åtminstone i USA ofta en connotation av arbetsledande handledning, vilket 
innebär att man snarare använder termen consultation, när någon kommer utifrån 
till en organisation för att stödja en arbetsprocess. Detta gör att sammanblandning 
mellan supervision och consultation inte avspeglar sig som något problem i den 
anglosachsiska litteraturen på samma sätt som i Sverige. (Det gör däremot 
sammanblandningen mellan counseling(rådgivning) och consultation.). En 
distinktion som lättare görs i Sverige, där det finns en större överensstämmelse i att 
konsultation är en process mellan två professionella, medan rådgivning riktas till 
en lekman.) 
 
I det här avsnittet kommer jag att först presentera Gerald Caplans 
mentalhälsokonsultationsmodell, därefter kommer jag att göra jämförelser med 
andra konsultationsinriktningar, för att undersöka allmängiltigheten i Caplans 
definition och kategoriindelning. Jag presenterar också kort hur denna inriktning 
har utvecklats i Sverige. 
 
 
Mentalhälsokonsultation enligt Gerald Caplan 
 
Gerald Caplan utformade sin modell eller snarare modeller för mentalhälso-
konsultation som en del i ett samhällsprogram för förebyggande psykiatri i Boston 
på 50- och 60-talet. Det fanns en medvetenhet, om att många människor med 
psykiska störningar mådde bättre av att vistas i sin naturliga miljö än på sjukhus. 
Dessutom kom den psykiatriska verksamheten ändå bara i kontakt med ett mycket 
litet fåtal av de personer som faktiskt hade grava problem. Många specialister 
önskade därför förmedla sin kunskap och erfarenhet, till de professionella personer 
som i sitt dagliga arbete kom i kontakt med dessa personer. 
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Caplan såg en fara i att den psykiastriska kunskapen förmedlades på ett sådant sätt 
att andra yrkespersoner kände sig kränkta eller :  
 
 "...the danger that by influencing them (konsultanderna) to accept his 
 (konsultens) way of looking at things he may upset their systematic 
 ordering of knowledge and behavior and may hamper their professional 
 effectiveness." 
     (G.Caplan 1970. sid. 7) 
 
Rötterna till Caplans tänkande går emellertid längre tillbaks i tiden. Närmare 
bestämt till den period när han som barnpsykiatriker i ett litet team i Jerusalem 
hade ansvar för över 100 barnhem med immigrantbarn. Då framstod nödvändig-
heten av att arbeta indirekt med föreståndarna för barnhemmen.  
 
De metoder och interventioner Caplan och hans medarbetare kom att använda sig 
av liknade i mycket det som han tidigare använt när han arbetade med kristerapi 
med nyblivna mödrar på en BB-avdelning i Jerusalem. Caplan understryker vikten 
av att inte agera terapeut gentemot konsultanden, fram för allt genom att inte 
avtäcka försvar. Denna insikt förstärktes när konsultationsprogrammet i Israel efter 
Caplans avresa alltmer kom att inriktas på föreståndarnas personliga problem och 
tillkortakommande och på konsultorganisationernas systemfel, vilket ledde till ökat 
motstånd, och så småningom nedläggning av programmet. 
 
Jonathan Borus ( 1982) har uppmärksammat en liknande utveckling efter att  
Caplan lämnade Boston. Han menar att det faktum att konsulterna, dvs 
specialisterna på mentalhälsocentret hade ett visst övergripande ansvar för de 
patienter som deras konsultander träffade i sitt arbete, kom att innebära att de inte 
fullt ut kunde vara konsulter. Distriktssköterskorna tex uppfattade enligt Borus, 
specialisterna mer som missionärer än som konsulter, som var till för att hjälpa 
dem. Missionärer som kom med gåvor som snarare uppfattades som extra 
arbetsuppgifter än som hjälp i deras arbete. Och därför uppstod ett motstånd. För 
Caplan var frivilligheten, konsultanden som initiativtagare till processen, fri att 
förkasta och godta alla förslag, en bärande och nödvändig princip i konsultation. 
 
 
Principer för konsultation enligt Caplan 
  
Caplan sammanfattar principerna för konsultation i 15 punkter: 
1. En metod som används mellan två professonella i förhållande till en lekman 
2. Arbetsproblemet rör psykisk hälsa 
3. Konsulten har inget administrativt ansvar för konsultandens arbete 
4. Konsultanden är fri att ta och förkasta förslag 
5. Relationen mellan konsult och konsultand är jamställd 
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6. Konsult och konsultand har olika yrkesbakgrund 
7. Ingen kontinuerlig kontakt 
8. Konsultanden kan alltid återkomma när ett nytt problem uppstått 
9. Konsultationen omfattar endast det problem som konsultanden tar upp 
10. Målet är tvåfaldigt, hjälpa konsultanden att hantera problemet och att 
   öka kapaciteten att hanter liknande problem i framtiden. 
11. Målet rör arbetsinsatsen och inte konsultandens välbefinnande i övrigt. 
12. Personligt och privat material diskuteras inte. 
13. Personliga problem hanteras endast i den form som de överförs på fallet eller 
arbetssituatinen. 
14. konsultation är vanligtvis endast en av specialistens funktioner. 
15. Konsultation är en kommunikationsmetod, inte ett nytt yrke. 
 
 
Kategorisering av Caplans principer 
 
De viktigaste principerna kan sammanfattas under fyra huvudkategorier, där varje 
kategori innehåller en aspekt som är relativt lätt att identifiera, när det gäller att 
skilja konsultationsprocessen från andra processer, samt övriga aspekter som kan 
ses som en konsekvens av denna första aspekt. 
 
A. En trepartsrelation med ett tvåfaldigt syfte, dels att hjälpa konsultanden att 
hjälpa klienten, dels att öka kapaciteten att hantera liknande problem i framtiden 
(1,2,10) 
 
B. Initiativet tas av konsultanden. Vilket ger frivillighet och konsultandens rätt att 
ta och förkasta förslag och ta initiativet till avslutning. Konsultanden konsulterar 
konsulten.(3, 4,7, 8, 9,) 
 
C. Relation mellan personer med olika yrkesbakgrund, (eller olika yrkes, funktions 
eller metodinriktningar) ger förutsättning för en jämställd relation. (3,5,6,) 
 
D. Relation knuten till hanterandet av yrksproblem vilket också betyder att när 
arbetsproblemet hanteras avbryts relationen. (10,11,12,13,9) 
 
 
Indelning av konsultation enligt Caplan 
  
Caplan beskriver 4 huvudtyper av konsultation, ordnade efter två variabler: 
 
A: Arbetsproblemet är ett klient fall 
B:  Arbetsproblemet är ett administrativt problem 
1. Konsultens huvudinriktning är att ge förslag till lösning av problemet 
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2. Konsultens huvudinriktning är att öka konsultandens förmåga att lösa problemet. 
 
Denna indelningsgrund ger 4 olika typer av konsultation: 
A 1 Klientinriktad fallkonsultation 
A 2 Konsultandinriktad fallkonsultation 
B 1 Programinriktad administrativ konsultation 
B 2 Konsultandinriktad administrativ konsultation 
 
De olika huvudtyperna beskrivs i samband med jämförelsen mellan olika 
konsultationsinriktningar. 
 
Caplans teoretiska bakgrund 
 
Caplan utgår från en psykoanalytisk referensram. Detta anses i USA vara en av 
anledningarna till att även om det finns mycket skrivet utifrån Caplans modell, 
finns det inte så många konkreta beskrivningar eller utvecklade modeller, förutom 
de som Caplan och hans medarbetare stått för. Metoden kräver en omfattande 
utbildning, och bakgrund i psykodynamisk psykologi, och anses därför svår enligt 
många (Viström,1990). I USA, i den praktiska verkligheten, finns ett en stor 
åtskilllnad mellan en ortodox Freudiansk skola inom den kliniska världen å ena 
sidan och en inlärningsteoretisk beteendeinriktning bland psykologer i övrig 
verksamhet (Hylander,1989 a). I Sverige har ORT , själv psykologi och tidigare en 
mer allmänt inriktad utvecklings-och socialpsykologi haft ett helt annat inflytande 
än i USA, över såväl klinisk praktik som över psykologisk verksamhet vid andra 
institutioner.  
 
Nyckelbegreppet i Caplans teori är temainterferens , vilket innebär att konsulten 
utgår från att det finns ett tema, när konsultanden är mycket emotionellt inolverad 
och ideligen och stereotypt återkommer till samma frågor angående klienten. 
Caplan menar att konsultander överför gamla olösta konflikter till arbetssituationen 
och att dessa manifesteras i förvrängda uppfattningar och teman. Tema är ett 
kognitivt schema med rötter i tidigare känslomässiga olösta konflikter. 
Konsultanden är inte själv medveten om kopplingen, interferensen, men övertygad 
om att eftersom den tidigare situationen inte löstes, kommer inte heller den 
nuvarande liknande situationen att lösas. Konsultens uppgift är att på något 
symboliskt sätt visa att det finns andra alternativa utfall, så att temat därigenom 
försvagas.  
 
Just när det gäller Caplans teori om temainterferens och tema interferens-
reduktion, hänvisar han i hög utsträckning till mer kognitivt inriktad litteratur, tex 
Piaget, J.S Bruner och A.T. Beck. Kanske är det här en av kärnpunkterna i Caplans 
teoretiska vinkling att genom konsultation, berör man just kopplingen mellan det 
kognitiva uttrycket och den känslomässiga grunden. Genom att arbeta med ett 
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konkret arbetsproblem, och hålla sig på en kognitiv och symbolisk nivå kan mer 
djupgående förändringar ske, som konsultanden hela tiden själv har kontroll över.  
 
Caplan har kritiserats utifrån det faktum att han utgår från att det finns djupare 
käslomässiga orsaker till konsultandens problem med klienten, vilka inte redovisas 
eller öppet berörs.  
  
  It is derived from a doctor-patient paradigm that, when  
 applied to  consulting, results in an internal inconsistency;  
 the consultant overtly  assumes a peer role but covertly  
 analyze the consultee`s psyche  
         (Gallessich 1982) .  
 
Att genomförandet av en temainterferens reduktion verkligen skulle vara 
detsamma som att analysera konsultandens psyke finner jag något överdrivet, 
eftersom konsulten aldrig behöver intressera sig för vari den ursprungliga 
konflikten låg, endast att den finns, och vad i den nuvarande situationen som 
initierar temat. Många grundkonflikter är också så allmängiltiga att gemensamma 
teman bildas utifrån dem. Samtidigt är detta en fråga som måste tas på allvar, 
eftersom efterföljare till Caplan såväl i Israel som i Boston faktiskt anklagades för 
just detta och därför mötte ett ökat motstånd . Det finns alltid en risk att konsulten 
blir alltför intresserad av att analysera konsultanden, istället för att uppehålla sig 
vid arbetsrelationen till klienten. Jag återkommer till detta under III. D 1. 
Konsultationsmetodik. 
 
 
Olika konsultationsinriktningar 
 
Nedan följer en sammanfattning av olika konsultationsinriktningar, utifrån en 
tidigare datasökning, med hjälp av den indelning som June Gallessich , professor i 
psykolog från Texas, med teoretisk bakgrund i psykodynamisk psykologi använt 
sig av i sin bok The Profession and Practice of Consultation (Gallessich,1982).  
 
 
Klinisk konsultation 
 
Detta är ursprunget till konsultation. En läkare konsulterar en annan läkare som 
kommer och tittar på patienten, och föreslår en åtgärd, Utgångspunkten är att hela 
problemet ligger hos klienten. Och att den åtgärd som föreslås kan implementeras 
på exakt det sätt som konsulten menat. Vilket är möjligt när det gäller rent 
medicinska åtgärder, men svårt när det gäller psykologiska processer. Här finns 
också en överensstämmelse med Caplans klientinriktade fallkonsultation. Denna 
modell praktiseras i Sverige, men har inte dokumenterats här. Detta kan bero på 
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den inbyggda svårighet som finns i denna modell. Antingen har konsulten en direkt 
relation till klienten och processen närmar sig då samarbete istället för 
konsultation. Eller också har konsulten inte träffat klienten och stöter då på det 
etiska dilemmat, att ge ett objektivt utlåtande och förslag till åtgärder utifrån en 
indirekt kontakt. 
 
 
Beteendekonsultation 
 
En stor del av det som finns skrivet och forskat kring konsultation i USA, grundar 
sig på inlärningsteoretiska modeller, huvuddelen är också hämtat från skolan som 
verksamhetsområde. I USA har man en skola som i betydligt högre utsträckning än 
i Sverige grundar sig på inlärningsteoretiska principer. Rätt och fel svar, rätt och 
fel beteende och mindre av analys och förståelse. Beteendekonsultation, påminner 
om den kliniska konsultationen anser jag, och har således strukturella likheter med 
en klientinriktad fallkonsultations modell. Konsulten tittar på elevens 
klassrumsbeteende och ger sedan läraren ett program för hur hon ska komma 
tillrätta med svårigheterna. Ett program som är uppbyggt på förstärkning och 
avbetingning. Denna modell tar lite hänsyn till relationen mellan elev-lärare och 
lärare-konsult, modellen förutsätter att problemet finns hos eleven eller i 
elevgruppen och att lärare på ett objektivt sätt kan vidta de föreslagna åtgärderna. 
 
 
Mentalhälsokonsultation  
 
Detta begrepp blir ibland i litteraturen synonymt med alla Caplans modeller, ibland 
med all konsultation som utgår från en psykoanalytisk referensram, ibland med all 
konsultation som utgår från mentalhälsocenter (psykiatriska öppenvårds-
mottagningar). Mer och mer har begreppet mentalhälsokonsultation kommit att bli 
blivit synonymt med Caplans konsultandinriktade fallkonsultation.. När man på 
1950-talet började förstå att genom att involvera konsultanden i processen ökade 
det konsultandens möjlighet att lösa liknande problem i framtiden, skedde enligt 
Mannino & Shore (1985),  genombrottet för det vi idag kallar konsultation. Det är 
också denna modell som Caplan mest utförligt har beskrivit, och där han har en 
specifik teori. Teorin om temainterferens och temainterferensreduktion. Denna 
modell fins också vidareutvecklad i USA och har anpassats till skolan (Wiström, 
1990). Det är också denna modell som vidareutvecklats i Sverige, främst inom 
barnomsorg och skola. 
 
 
Organisationskonsultation 
 
Inom denna typ av konsultation fins ett stort antal modeller och ansatser.  Här finns 
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inte ett direkt förhållande konsult-konsultand-klient, utan konsultanden , som oftast 
kallas klient kommer till konsulten med ett mer allmänt arbetsproblem som rör en 
organisatorisk fråga. 
 
Dessa modeller kan beskrivas på ett kontinum där ena ändan utgörs av en teknisk 
eller en expertinriktning. Detta är den ursprungliga konsultmodellen inom 
organisationer, och liknar Caplans programinriktade administrativa konsultation. 
Konsulten hyrs in för att göra en inventering och komma med förslag till åtgärder 
utifrån det resultat han kommit fram till. Den andra ändan av detta kontinum är 
Process eller utvecklings inriktning: Här finns ett stort antal modeller utifrån olika 
teoretiska referensramar. Många kan sammanfattas under begreppet OD (Några 
ansatser inbegriper en sammanfogning av teori om öppna system med teorier om 
human relation, psykoanalys eller objektrelationsteori, medan andra är rent 
systemteoretiskt orienterade). De flesta har dock inte primärt hämtats från 
organisationer inom vård omsorg och utbildning, och många modeller har mer att 
säga om organisation och organisationsutveckling än om konsultens förhållande till 
organisationen. Här hör Caplans konsultandinriktade administrativa konsultation 
hemma. 
 
Utöver ovanstående beskriver Gallessich även utbildning och konsultation till 
projektarbete som särskilda konsultativa inriktningar. Det är hon emellertid ganska 
ensam om. Jag tror att det finns fördelar i att skilja på konsultation och utbildning, 
trots att processerna många gånger har stora likheter. När det gäller konsultation 
till projektarbete, har jag svårt att se att det finns någon anledning att särskilja detta 
från annat organisationskonsultativt arbete. Denna särskiljning fyller i alla fall 
inget syfte inom ramen för denna uppsats. 
 
 
Jämförelse mellan Caplans kriterier för definiton av konsultation och övriga 
konsultationsinriktningar 
 
Det är svårt att hitta konsultationsteorier, dvs teorier som säger något, om vad det 
som händer mellan konsult och konsultand betyder i förhållande till det som 
händer mellan konsultand och klient.  Många konsultationsmodeller har ingen 
teoretisk förankring. (Mead Hamilton & Yen 1982).  Många har endast en teori om 
klientens förhållande till konsultanden eller om konsultandens förhållande till 
organisationen. 
Mycket av det som är skrivet om konsultation utgår från en ateoretisk referensram 
och uppehåller sig vid de åtgärder som konsultanden vidtar, eller från en rent 
systemteoretisk syn, där andra relationer i systemet beskrivs mer ingående, än de 
dynamiska aspekterna i relationen mellan konsult och konsultand, och konsultand 
och klient.  De teorier som ligger till grund för organanisationskonsultation är inte 
heller direkt applicerbara när det gäller konsultation där man utgår från ett möte 
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där tredje person är en klient, patient, elev etc.  
 
June Gallessich (1985) gör ett försök att nå fram till en metateori - ett försök att 
ordna alla konsultationsansatser under en och samma hatt. Men få tror att det är 
möjligt.  Hon menar att en sådan metateori skulle utgå ifrån att  
konsultation är en specialiserad yrkesmässig tjänst. En trepartsrelation där 
konsulten som är specialist hjälper konsultanden att lösa problem som är relaterade 
till hans arbete. Utöver dessa universella karakteristika skulle samtliga 
konsultinriktningar defineras utifrån 1. Innehåll 2. Mål 3. Regler för rollrelationen 
4. Process och 5. Ideologi och värdesystem.  
 
 Mannino och Shore (1985) som nära arbetat med G. Caplan, håller med Gallessich 
om att man bör hitta en gemensam definition, men avgränsar denna till att gälla 
konsultation inom "Human Service. " Detta begrepp används istället för 
mentalhälso - begreppet, för att utvidga det till att gälla alla institutioner inom vård 
omsorg och utbildning.  Författarna introducerar begreppet Human Service 
Consultation (HSC) för att beteckna alla konsultationsmodeller som syftar till att 
ge bättre hjälp åt klienter inom vård, omsorg och utbildning. Grundrelationen är 
således alltid ett mänskligt möte. Tre grundläggande begrepp har haft särskild 
betydelse för utvecklandet av denna process och skiljer ut Human Service 
Consultation från andra likartade processer.  
 
1. Det är en trepartsrelation konsult-konsultand-klient (skiljer ut HSC från 
  terapi) 
2. syftet är att ge bättre hjälp till klienter inom vård, omsorg och utbildning (skiljer 
ut HSC från konsultation inom företag, och andra organisationer) 
3. HSC syftar till en förändring i den naturliga miljön, där klienten fn befinner sig, 
(skiljer ut HSC från psykoterapihandledning) Mannino och Shore är emellertid 
otydliga, när det gäller om HSC inbegriper även administrativ (dvs organisations) 
konsultation. De talar om den nödvändiga treparts relationen, men ger denna 
relation en mycket vid innebörd. Gallessich menar att "klient "kan hänföras till den 
individ, grupp eller organisation som konsultanden arbetar med, och har problem i 
förhållande till. Det skulle innebära att man måste skilja på 
organisationskonsultation och konsultandinriktad administrativ konsultation. Det 
kan möjligen vara så att Caplans konsultand-inriktade administrativa konsultation 
är en mellanform, och att det som skiljer den från organisations konsultation är att 
konsultanden benämns konsultand och inte klient som i mycket av OD litteraturen. 
Därigenom behåller man hela tiden siktet på det grundläggande mötet. Det här är 
emellertid en fråga som jag inte har möjlighet att närmare utreda i det här 
sammanhanget. 
 
När det gäller en sammanfattning av konsultationens kärnelement hänvisar 
Mannino och Shore till Gutkin och Curtis (i Mannino och Shore 1985) som har 
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sammanfattat ett antal faktorer gemensamma för konsultationsprocesser.: 
 
1. Indirekt relation 
2 Öppen och förtroendefull relation 
3. Jämlik relation 
4. Konsultatndens engagemang i konsultaionsprocessen 
5. Konsultandens rätt att ta och förkasta förslag 
6. Frivillighet 
7. Sekretess 
8. Yrkesproblem 
9. Tvåfaldigt syfte, förbättra för klienten och fortbilda konsultanden 
 
Dessa faktorer, som Gutkin och Curtis kallar för konsultationens kärna, påminner i 
hög grad om Caplans 15 faktorer. Och kan på samma sätt sammanfattas under de 
fyra tidigare nämnda kategorierna. 
 
 
Human service consultation 
 
Om man till ovanstående lista lägger Mannino och Shores grundläggande 
dimention att syftet är att ge hjälp åt klienter inom Human Service organisationer, 
och åstadkomma förändringar i den naturliga miljön, där klienten fn befinner sig 
får man en heltäckande beskrivning av HSC.  
 
A. En trepartsrelation 
med tvåfaldigt syfte, dels att underlätta för konsultanden att lösa problem med 
klienten, dels att öka kapaciteten att lösa liknande problem i framtiden. (1,9,) 
 
B. Relation knuten till hanterandet av abetsproblem 
Vilket också betyder att när arbetsproblemet hanteras, avbryts relationen (8) 
 
C. Relation mellan personer med olika yrkesbakgrund  
(eller olika yrkes, funktions eller metodinriktningar , vilket ger förutsättning 
för en jämställd relation. (3,) 
 
D. Initiativet tas av konsultanden 

Vilket ger frivillighet, och konsultandens rätt att ta och förkasta förslag, samt att ta 
initiativ till avslutningen. Konsultanden konsulterar konsulten.(4,5,6) 
 
För att täcka in samtliga faktorer, kan till dessa kategorier läggas  
 
E. Sekretess 
vilket är förutsättning för en förtroendefull relation. 
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Mannino och Shore citerar Mazade (1983) som menar att "tillfällig relation "också 
borde ingå som en av kärnfaktorerna i processen. Den faktorn kan i så fall sorteras 
in under frivillighet, där konsultanden själv bestämmer att relationen ska upphöra, 
och under hanterandet av arbetsproblem eftersom relationen upphör så fort 
arbetsproblemet lösts eller kan hanteras av konsultanden.  
 
 
Slutsats 
 
Syftet med denna genomgång av olika konsultatonsinriktningar var att undersöka 
hur Caplans modell förhåller sig till andra inriktningar. Min slutsats är att Caplans 
definition av konsultation har en allmängiltighet och överensstämmer med vad 
andra författare definierat som Human Service Consultation (HSC). Även den 
kategorisering av olika inriktningar som Caplan gör har jag funnit användbar på ett 
mer generellt plan.  Det här kan förklara varför Caplans modell blivit så 
tongivande i Sverige. 
 
 
Psykologisk konsultation 
 
Den arbetsmodell som Gunilla Guvå beskriver i Klientmysteriet ( 1989) och som 
jag själv har erfarenhet av, inom bl a barnomsorgen, utgår ifrån Caplans 
konsultandinriktade fallkonsultationsmodell och kan alltså ses som en riktning av 
Human Service Consultation. I detta arbetssätt har personalens subjektiva bild av 
barnet blivit ett alltmer betydelsefullt begrepp som utgångspunkt för arbetet. 
Därför vill jag föreslå termen psykologisk konsultation för att förtydliga, att det är 
den psykologiska verkligheten, dvs konsultandens bild av klienten som konsulten 
utgår ifrån, och att det är i en psykologisk relation som konsulten arbetar, där 
konsultationsinnehållet utgör ett möte mellan en professionell och en lekman.  
Detta innebär alltså att till de tidigare beskrivna kriterierna för Human service 
consultation, läggs ytterligare ett kriterie för att definiera psykologisk konsultation, 
dvs; Focus på den subjektiva klienten. 
.  
Här kommer jag att mer ingående beskriva vad psykologisk konsultation är utifrån 
vad konsulten behöver ha med sig i bagaget Jag skulle vilja beskriva det som en 
trebent pall. Pallen som metafor innebär en lätt medförbar, lätt flyttbar, lätt vinglig 
möbel, som kräver att konsulten har markkontakt, och ett jordnära förhållningssätt.  
Sitsen utgörs av den teoretiska basen i vilken de tre benen är fast förankrade.  
   
Pallen består således av tre ben förankrade i gemensam övergripande teori. 
 
1. Konsultationsmetodik = Relation konsult - konsultand   



 15 

2. Innehåll = Psykologisk kunskap om klienter och klientrelationer 
3. Systemmedvetenhet = erfarenhet av och kunskap om olika system. 
 
 
Metodik  
 
Det här benet definierar kunskapen om relationen mellan konsult och konsultand. 
Det krävs en konsultmetodik förankrad i en teori. Detta kan synas självklart, men 
är det inte. Dilemmat med de flesta avhandlingar som skrivits om konsultation är 
just att man sällan definierar vilken metod man använt sig av, och att konsulterna 
har mycket ringa utbildning och erfarenhet för sin uppgift, vilket gör att 
slutsatserna ger lite information, (Hylander 89, Wistrand 91). 
Det finns de som försöker att klara sig med enbart dethär benet. J Gallessich (1983) 
föreslår tex att konsult, är ett nytt yrke i sig, som inte kräver olika 
specialistkunskaper för olika områden. Det här synsättet är vanligare i 
organisationskonsultation och utifrån rent systemorienterade synsätt.  För Caplan 
är emellertid konsultationskunskap en metodik som kräver en annan 
grundläggande yrkesutbildning.  
 
Här ger jag en mycket summarisk beskrivning, av de viktigaste stegen i den här 
metoden (Guvå 1989). När kontraktet gjorts upp mellan konsult och konsultand, 
vidtar en strukturerad intervju, där konsulten focuserar på problemet, och fungerar 
som en container för konsultandens besvikelse, ilska,uppgivenhet etc. gentemot 
klienten. Eventuellt kan en temainterferensreduktion äga rum. Om konsultanden 
får en spegling och en förståelse för sin situation, kan hon med nya ögon närma sig 
den verklighet som hon arbetar i och på något sätt dokumentera denna, på ett mer 
nyanserat sätt än tidigare tex genom observationer. Denna dokumentation ligger 
sen till grund för en interaktionsanalys, konsultens uppgift är att föra in 
konsultanderna i ett gemensamt lekområde, där hypoteser kan ställas, ideer kan 
bollas och åtgärder föreslås, som sedan prövas och utvärderas.  
 
Som tidigare nämnts är det en metod i Caplans fotspår. Men det är också en metod, 
som i kraft av sin praktiska användbarhet, utvecklats och allteftersom hittat egna 
och andras teorikonstruktioner, och därigenom fördjupats och förändrats. Den kan 
ses som en praktisk och levande teori, vars konstruktion på intet sätt är 
färdigbyggd. Det är inte plats här att närmare  beskriva dessa begrepp, deras 
innebördes relationer och underliggande antaganden. Jag vill endast nämna de 
teoretiska begrepp som nu mer kännetecknar den här inriktningen, som inte på 
samma sätt betonats av Caplan, samt diskutera hur jag ser på den kritik som riktats 
mot Caplan för att vara tvetydig, som jag tidigare nämnt (sid 10 ). 
 
1. Den subjektiva bilden, symbolernas betydelse. Konsulten tolkar inte, men 
använder hela tiden bilder, som ger konsultanderna tolkningsföreträde. Vid en 
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diskussion under den tidigare beskrivna handledar utbildningen funderade vi över 
vad insikt är. Är det möjligt att få insikt utan att verbalisera? Är det insikt, när en 
inre bild förändras, när alternativa bilder dyker upp eller när kopplingar görs 
mellan gamla bilder? 
 
2. Projektiv identifikation,  
Detta begrepp används för att förstå vad som äger rum mellan personal och barn 
och mellan personal och konsult. (Ogden 1981) 
 
3. Lekområde, mellanområde Detta Winniecotts begrepp är som klippt och skuret 
för att använda i förskolan. Det är här allt arbete sker, mellan den inre subjektiva 
världen och den yttre verkligheten. (Guvå, 1993)   
 
4. Interaktionen mellan konsultand och klient  
Caplan betonar vikten av att inte fråga efter vad konsultanderna känner och 
upplever. Ett sätt att arbeta med relationen personal - barn, utan att kränka är att 
utgå från barnet och vad barnet väcker för känslor, sätter igång för samspel etc. 
 
Temainterferens  är ett centralt begrepp i Caplans teori. Min egen erfarenhet av att 
arbeta med detta fenomen, är att det sällan görs så planerat och uttänkt som Caplan 
beskriver. Många gånger kan man också i efterhand förstå att en 
temainterferensreduktion ägt rum, utan att initialkategorin analyserats. 
 Det är när ärendet har kört fast, som det medvetna analyserandet tas fram, och 
medvetna temainterferensreduktioner provas. Det här är tycker jag ett exempel på 
hur man i den konsultativa situationen rör sig på symbolisk nivå, men där det alltid 
är konsultanden som har tolknngsföreträdet och konsulten lämnas i ovisshet om 
vilka interventioner som gått hem och vilka som föll på hälleberget. 
 
Ett sätt att komma ifrån den kritik som riktats mot Caplan för att vara tvetydig i 
förhållande till vad konsulten gör och vad konsulten säger sig göra, är att vara klar 
i kontraktet. Att göra klart att utgångspunkten är konsultandens uppfattning av 
klienten, och att målet med konsultationen är att underlätta för konsultanden att 
lösa det problem som finns i förhållande till klienten.  Detta medför att konsulten 
har definierat att hon uppehåller sig i ett psykologiskt rum i förhållande till kon-
sultanden och dennes relation till klienten, och kan agera utifrån detta, samtidigt 
som det är konsultanden som vet bäst, när det gäller förslag och genomförande. 
 
 
Innehåll - psykologisk kunskap och erfarenhet 
 
Det här är innehållet i det som konsulten har med sig. Det här benet definierar 
konsultens kunskap, erfarenhet och teorier om klienters psykologiska liv och 
relationer till sin omgivning inklusive konsultanden.  
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För en psykolog, innebär det tex utvecklingspsykologi och mellanmänskliga 
relationer, för en  terapeut, terapeutisk hållning och terapeutisk metod och teori. 
Det innebär också en medvetenhet om vilka förklaringsmodeller, vilka praktiska 
teorier som konsulten använder sig av för att förstå det som händer mellan 
konsultand och klient.  
 
 Som konsult med enbart denna kunskap, enbart detta ben, är det möjligt, att i kraft 
av sin auktoritet få många att lyssna  En  mycket erfaren expert lyssnar många på, 
men det leder till ett auktoritärt förhållningssätt, med de inlärnings-problem som 
därav följer.  
 
Systemmedvetenhet 
 
Det här benet definierar kunskapen om systemet och relationerna i systemet, 
inklusive klientens, konsultandens och konsultens relation till och i systemet. 
För att sitta stadigt på pallen är kulturkompetens av stor vikt i början av en 
konsultkarriär, och kan vara just det som gör att konsulten överhuvudtaget får 
utrymme att sätta ner pallen. Med ökad erfarenhet kan en konsult nog sitta kvar 
även om den specifika kulturkompetensen är bristfällig.  Den viktiga kompetensen 
är då erfarenheten av att ha arbetat inom olika system och därvid ha tillägnat sig 
kunskap om olika systems struktur, och en ödmjukhet inför det man inte begriper. 
Även okunskapen är ibland en tillgång om den kompletteras med mod att fråga.  
 
 Som internkonsult, med varierande uppgifter kan man kanske överleva på 
kulturkompetens som övervägande merit, men risken är alltid stor att likheten 
mellan konsult och konsultand blir alltför stort och då blir effekten av 
konsultationen liten. Detta händer lätt ensamma psykologer i en annan verksamhet. 
Skolpsykologer, som övertar lärarens synsätt förskolepsykologer som blir ett med 
barnomsorgen eller socialtjänstpsykologer som gör samma jobb som 
socialsekreterare. 
 
 
Övergripande teori 
 
Bernler och Johnsson (1985) hävdar att konsultationsteorin bör vara kongruent 
med teorin för konsultationsinnehållet.  Jag tror också att det bör finnas ett 
övergripande teoretiskt sätt att se på såväl konsultationsinnehåll och, 
konsultationsmetodik som det system där konsultationen äger rum.  
Tavistock traditionen (Jern mfl. 1984) ger ett sådant alternativ, med en 
kombination av teorier kring öppna system och en psykodynamisk, Kleiniansk 
inriktning. Synen på projektioner, parallellprocesser och strukturella 
försvarssystem är exempel på begrepp som hämtats därifrån. När det gäller vanliga 
barns utveckling i vanliga institutioner, kan det vara svårare att använda sig av 
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Kleins teorier. En inriktning på ORT, självpsykologi fram för allt utifrån Daniel 
Sterns tänkande kan kanske ligga till grund för en konsultationsteori där 
grundconcepten är desamma i alla tre benen. Det här är emellertid ett område som 
kräver vidareutveckling. 
 
Kategorisering av olika konsultationsinriktningar 
 
Om man återvänder till Caplans indelning i olika konsultationsmodeller, kan denna 
göras mer generell genom att med Caplans begrepp administrativ konsultation  
mena all typ av organisationskonsultation.  Alla olika typer av konsultation kan då 
sorteras in i en fyrfältstabell enligt konsultand kontra sak-inriktning, och fall kontra 
organisationsinriktning. De olika konsultationsinriktningarna som har beskrivits av 
Gallessich och andra kan då presenteras på följande sätt. 
 
1. Klinisk konsultation = klientinriktad fallkonsultation 
2. Psykologisk konsultation= konsultandinriktad fallkonsultation 
3. Teknisk konsultation= expert, metod konsultation=programinriktad 
   administrativ konsultation. 
4. OD=processinriktad organisationskonsultation=konsultandinriktad 
   administrativ konsultation. 
 
 
Tabell 1.  Konsultation kategoriserad enligt sak/konsultand inriktning och 
klient/organisationsinriktning 
__________________________________________________________________ 
PROCESS 
INRIKTNING 
__________________ 

KLIENT 
 
__________________ 

ORGANISATION 
 
___________________ 

SAKINRIKTNING 1. Klinisk  
    kons 

3. Teknisk  
   kons 

KONSULTANDINRIK
TNING 

2. Psykologisk  
    kons 

4. OD 

__________________________________________________________________ 
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HANDLEDNING 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva olika handledningsinriktningar och därefter 
göra en indelning efter ett par relativt entydiga kriterier, för att närma mig det 
område där handledning sammanblandas med konsultation. 
 
Olika handledningsinriktningar 
 
 Det engelska ordet "Supervision", översätts oftast med handledning, men har 
egentligen inte en direkt motsvarighet i vårt språk. Supervision  har en bibetydelse 
av arbetsledning eller arbetsledande handledning. När en handledare kommer 
utifrån till en institution använder man i engelskspråkig litteratur. därför oftare 
begreppet "consultation" än vad man gör i Sverige.  
 
I Sverige används "Handledning" i så vitt skilda sammanhang att det är svårt att ge 
en sammanhängande bild av begreppet. Jag ska mycket kort redovisa de tre 
huvudtraditionerna: 
  
A.Pedagogisk handledning      
B. Handledning i socialt arbete 
C. Psykoterapeutisk handledning 
 
Pedagogisk handledning 
 
Pedagogisk handledning förkommer i skolor och förskolor mellan erfarna lärare 
och oerfarna ofta ej färdigutbildade lärare. Lauvås och Handal (1993) placerar 
handledning mellan terapi och utbildning och menar att såväl konsultation som 
supervision och rådgivning är olika typer av handledning. När det gäller 
supervision och konsultation använder de sig av den åtskillnad som G Caplan gör. 
Med supervision menar Lauvås och Handal den process, där handledaren har 
ansvar för den handleddes verksamhet. De menar att gränsen mellan handledning 
och konsultation kan sägas sammanfalla med gränsen mellan utbildning och yrkes-
verksamhet. De kallar, således handledning inom utbildning för supervision, men 
handledning till redan yrkesverksamma för konsultation. Lauvås och Handal 
hänvisar till tre olika traditioner: 1. Terapitraditionen, där de hänvisar till 
handledning som påminner om terapi inte till terapihandledning. 
 2. Hantverkstraditionen, som innebär ett mästar-lärling förhållande, en 
demonstration, övning och korrektion. 3. Handling och reflektion. vilket knappast 
är en tradition utan den modell som författarna själva använder sig av.  
 
 "Modellen avser att utveckla den kunskapsmässiga basen för 
  en professionell  yrkesverksamhet genom en växling mellan  
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 handling och reflektion över denna  handling." 
       (Lauvås &Handal 1993 s 48) 
 
Med ideer lånade från Argyris och Schön menar de att en av handledningens       
viktigaste funktioner är att leda fram till en medvetenhet om den egna yrkesteorin. 
De hänvisar också till Habermas kritiska rationalitet, och beskriver hur "diskursen 
" är processen som leder fram till en fördjupad medvetenhet, bortom enighet och 
kulturbestämda uppfattningar.  
 
 
Handledning i socialt arbete 
 
Denna tradition har sina rötter i case-work arbete i USA. Enligt Kadushin (1976, 
citerad i Bernler & Johnsson 1985) innehåller "supervision" tre komponenter 
administrativ kontroll, utbildning och stöd i yrkesrollen. 
Vargus (1977, citerad i Bernler & Johnsson 1985) har gjort en genomgång av 
handledningsartiklar från 1960 till 1977, och funnit att många vill skilja den 
administrativa funktionen från den undervisande och se handledaren som konsult. 
Bernler och Johnsson kallar också sin modell för handledning i psykosocialt arbete 
för en konsultativ handledningsmodell. De förordar att handledaren inte ska vara 
en överordnad, och inte ha ansvar för klienten. Teoretiskt förankrar de sin 
handledarmodell i systemisk teori och psykodynamisk teori, men ser den 
systemiska teorin som överordnad. 
De kriterier som karakteriserar psykosocial handledning enligt Bernler och 
Johnsson är: 1. kontinuitet 2. Global målsättning 3. Processinriktning 4. Icke-linjärt 
organisatoriskt förhållande 5. Processansvar 6. Fakultativt obligatorium 
7. Expertis 8. Grupphandledning. Medan de skriver att målsättningen vid 
konsultation är mer partikulär, kontinuiteten mindre och processinriktningen icke 
bestämd. 
 
Andersson och Grebo (1990) beskriver de tre övergripande teoriinriktningarna. 
Psykoanalys med ORT och självpsykologi, systemteori och humanistisk psykologi, 
som de mest betydelsefulla teoribildningarna för handledning både när det gäller 
psykosocial handledning och psykoterapihandledning. 
 
Psykoterapihandledning 
 
Denna tradition har vuxit fram i samband med psykoanalysens utveckling. Gordan 
(1992) skiljer på tre olika inriktningar. Den teraputfokuserade, den 
relationsfokuserade och den patientfokuserade. Den har från början inneburit en 
relation mellan en terapeut och en handledare, men har senare även utvidgats till 
att gälla psykoterapihandledning i grupp, och grupphandledning inom skilda 
verksamheter, (se Boalt Boethius i Stiwne 1993). Denna tradition utgår från 
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psykodynamisk teoribildning.  
Stiwne skriver att  

"handledningens centrala uppgift är.... att hjälpa terapeuten till insikt 
om sina centrala bevekelsegrunder - dvs vilken terapeutisk erfarenhet 
på gott och ont och vilken omedveten teori han har som styrmedel för 
terapiarbetet" (Stiwne 1993a s 11) 

 
Andreij Werbart menar att: 

 "Handledning är en metod, en studiemetod, en vetenskaplig metod. det 
är en metod att öka vår kunskap om behandlingsprocesser" 
       (Werbart 1989 s 328) 

 
Werbart menar vidare att all handledning handlar om 1. utveckling av det 
professionella jaget och 2. internaliserad psykodynamisk kunskap. 
 
Enligt Crafoord (1992) är handledning : 

"... en systematisk verksamhet av fortbildningskaraktär, där en utifrån 
kommande handledare ställer sig till förfogande för att med sina 
kunskaper och sitt perspektiv ge synpunkter på behandlingsarbetet. " 
       (Crafoord 1992 s 194) 

 
Szecsödy skriver att handledningens primära uppgift är : 
 

"Helping the trainee to reflectively review the context and the 
meaning of the theapeutic interaction, connection his/her own 
reactions with the patients activity and comunication." 
     (Szesödy 1990 , Abstract ) 
       

 
Szecsödy hänvisar i sin doktorsavhandling till två viktiga begrepp i 
psykoterapihandledning, som är grundläggande för processen. 
 
1. Inlärningsallians, som baseras på gemensamma mål och förtroende  
2. Utbildningsdiagnos 
     
Miljöterapihandledning som bedrivits på olika behandlingsinstitutioner har haft en 
mer skiftande teoretisk bakgrund, psykodynamisk, humanistisk eller 
systemteoretisk.  
 
Ahlin (i Stiwne 1993) har en uttömmande definition av vad handledning i 
psykiatriskt behandlingsarbete innebär, och menar att den är uppbyggd av 
systematiska konsultationer, och att syftet är att utveckla ett psykoterapeutiskt 
förhållningssätt.  
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Familjeterapihandledning har en egen tradition inom systemisk familjeterapi, där 
handledaren ofta har direkt handledning eller handleder utifrån en videoinspelnng. 
 
 
Kategorisering av handledning 
 
Mitt syfte är att hitta en kategorisering som är något så när entydig, dvs att 
kriterierna är faktiska förhållande om vilka det råder stor överensstämmelse. Med 
faktiska förhållanden menar jag sådant som inte kan förhandlas bort i ett 
handledningskontrakt. Detta utifrån antagandet att dessa får specifika konsekvenser 
för innehåll och förhållningssätt i handledningsprocessen. Denna kategorisering 
kan sedan ligga till grund för en jämförelse mellan handledning och konsultation. 
 
Att hitta något gemensamt i olika typer av definitioner av handledning är om 
möjligt ännu svårare än när det gäller konsultation.  
 
Även om man begränsar handledning till den tradition som vuxit fram ur en 
psykodynamisk referensram, utifrån psykoterapihandledning, är det svårt att hitta 
generella och entydiga kriterier för processen. 

 
Dahlin (1990) skriver att handledning är en påse, där man stoppat allt möjligt 
huller om buller och menar att handledning hör till utbildning i psykoterapi, medan 
konsultation är uppdrag i kliniskt arbetande organisationer.  
 
Ahlin (i Stiwne 1993) menar att handledning i psykiatriskt behandlingsarbete är 
uppbyggd av systematiska konsultationer. Även Crafoord (1992 s194) anser att, 
när det gäller handlening till kontaktmän är det rimligt att handledaren blir konsult 
till den existerande gruppen. 
  
I. Szezödy, menar att man bör skilja på handledning som syftar till tillägnandet av 
ett yrke och handledning som främst syftar till ökad kunskap och kompetens. 
 
Boalt (i Stiwne 1993) gör distinktion mellan handledning inom utbildning och 
handledning i en verksamhet. 
 
Sveriges Psykologförbund har i en skrivelse från etikrådet gjort en distinktion 
mellan arbetsledande (yrkesmässig) handledning som har arbetsinnehållet i 
centrum, och specialisthandledning (handledning som utvecklingsinstrument) som 
har den handleddes professionella utveckling i centrum. 
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Det finns således en överensstämmelse i att ett viktigt särskiljande förhållande är, 
om handledningen äger rum inom ramen för en utbildning, eller i en verksamhet. 
Ett annat förhållande som många pekar på är den grad av formellt ansvar som vilar 
på handledaren. Jag väljer därför kategorierna : 
  
Arbetsledande handledning/ Icke arbetsledande = Specialisthandledning, och 
Utbildningshandledning/Verksamhetshandledning 
 
 Detta genererar en fyrfältstabell, med exempel på olika typer av handledning. 
 
 
Tabell 2 . Olika typer av handledning ordnade efter arbetsledande/specialist och 
utbildning/verksamhet 
 
 
__________________________________________________________________ 
   
TYP AV HANDLEDN 
___________________ 

UTBILD HL 
___________________ 

VERKSAMHET HL 
__________________ 
 

ARBETSLED HL 1. 
Ex. PTP HL 

2. 
Ex. Casework HL 
 
 
 
 

SPECIALIST HL 3. 
       Ex. Psykoterapi 
HL steg 2 

4. 
Ex. InstitutionsHL 

 
 

  

___________________ ___________________ ___________________ 
  
  
Arbetsledande handledning inom utbildning 
 
Den här formen av handledning finns inom många yrkesområden. Den handledde 
gör sin praktik inom ramen för en yrkesutbildning men får handledning av en 
ansvarig yrkesperson på platsen. Handledaren har ansvar både för arbetsprocessens 
innehåll och den handleddas professionella utveckling. Ofta ingår också en 
bedömning av den handledda. Mycket av den pedagogiska handledningen hör till 
denna kategori, lärarkandidater får handledning av lärare som arbetar i skolan 
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Arbetsledande handledning i verksamhet 
 
Den här typen av handledning har vuxit fram ur Case Work handledning, där en 
överordnad handlett en mindre erfaren socialarbetare. Den här typen av 
handledning är mer vanlig i början av en yrkeskarriär, eller där en yrkesperson 
kommer till ett nytt område. Men det förekommer också att personer med 
handledarkompetens anställs som överordnade i en organisation med dubbla 
befogenheter. Inom pedagogisk verksamhet, finns denhär typen av handledning, 
där tex förskolechefer handleder sin egen personal. 
 
Specialisthandledning i utbildning 
 
Det här är utbildningshandledning, där handledaren hör till utbildningsinstitutionen 
eller kommer utifrån. Handledningens primära syfte är att bidra till den handleddas 
yrkesutveckling. Någon form av bedömningsansvar ingår i den här typen av 
handledning. 
 
Specialisthandledning i verksamhet 
 
Den här typen av handledning förekommer ofta i redan formerade arbetsgrupper, 
men kan också förekomma i grupper som särskilt bildats i syfte att få handledning. 
Handledaren kommer utifrån, och har inget faktiskt ansvar annat än det som görs 
upp i kontraktet. 
 
Om man tittar på ovanstående kategorier kan man konstatera att alla former av 
arbetsledande handledning till sin karaktär blir mer sak/probleminriktade, medan 
specialisthandledning blir mer processinriktad.  
 
Det engelska begreppet "supervision" med sin bibetydelse av ansvar och 
bedömning omfattar då rutorna 1,2, och 3 dvs all arbetsledande handledning samt 
utbildningshandledning. Medan ruta 4 , specialistinriktad verksamhets-
handledning inte täcks av det begreppet. 
 
SLUTSATSER. Jag har inte lyckats att hitta generella faktiska kriterier som gäller 
all handledning. Däremot kan det engelska begreppet supervision avgränsas i den 
meningen att det antingen gäller handledning i en utbildning eller arbets ledande 
handledning där handledaren har ett visst mått av ansvar för den handleddas 
arbete. 
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Jämförelse mellan kategorisering av handledning och kategorisering av 
konsultation 
 
Syftet med en jämförelse mellan kategoriseringar av processerna är att undersöka 
vilken typ av konsultation som sammanblandas med vilken typ av handledning. 
 
 
Tabell 3.  Olika typer av konsultation enligt sak/konsultandinriktning, 
klient/organisationsinriktning    
    
__________________________________________________________________ 
INRIKTNING  KLIENT  ORGANISATION 
__________________________________________________________________ 
        1.          2. 
SAKINRIKTNING  klinisk       teknisk        
      kons.       kons.    
 
        3.                          4. 
KONSULTANDIN-  psykologisk  .        OD      
RIKTNING     kons. 
__________________________________________________________________ 
       
 
Tabell 4. Olika typer av handledning ordnade efter arbetsledande/specialist och 
utbildning/verksamhet. 
    
 ________________________________________________________________ 
TYP AV HANDL. UTBILDNINGS HL  VERKSAMHETS HL 
_________________________________________________________________ 
        1.    2. 
ARBETSLEDANDE HL  Ex. PTP Hl.  Ex. Casework Hl. 
 
 
        3.    4. 
SPECIALIST HL   Ex. Psyko-   Ex. Institutions Hl. 
     terapi Hl. 
__________________________________________________________________ 
 
 
Om man nu jämför figur Tabell  3. och tabell 4.  för att undersöka vilken typ av 
handledning. som psykologisk konsultation sammanblandas med, kan man 
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konstatera att konsultation aldrig är arbetsledande, vidare att konsultation inte äger 
rum i utbildning. (Ett undantag skulle vara en problem baserad inlärningsmodell, 
men det ligger inte inom ramen för den här uppsatsen) Där konsultation och 
handledning sammanblandas är i specialisthandledning (icke arbetsledande) inom 
en verksamhet och psykologisk konsultation. Dvs i ruta 4 i respektive figur. Jag 
kommer därför att när jag går vidare och jämför psykologisk konsultation med 
handledning särskilt uppmärksamma icke arbetsledande verksamhetshandledning 
(i al verksamhets handledning) 
 
Parentetiskt kan nämnas att arbetsledande handledning har vissa likheter med den 
program /klientinriktade konsultationen i sin sakinriktning, medan 
specialisthandledning och konsultandinriktad konsultation stämmer överens i sin 
inriktning på den handleddes eller konsultandens utveckling, och är 
processinriktade.  
 
SLUTSATS. 
Konsultation och handledning sammanblandas när det gäller psykologisk 
konsultation och icke arbetsledande (specialist) handledning inom en verksamhet. 
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JÄMFÖRELSE MELLAN HANDLEDNING OCH PSYKOLOGISK 
KONSULTATION 
 
Mitt syfte är att jämföra handledning och konsultation utifrån de konsekvenser för 
processen som vissa faktiska strukturella faktorer får. Eftersom jag inte kommit 
fram till några generella faktiska kriterier som definierar ial verk-
samhetshandledning har jag valt faktorer utifrån de kriterier som definierar HSC, 
som jag tidigare kommit fram till. Huvudinriktningen är jämförelsen mellan 
psykologisk konsultation och icke arbetsledande verksamhets-handledning men jag 
kommer även att göra utblickar till andra typer av handledning och konsultation. 
Här kommer jag även att jämföra med andra psykologiska hjälp-processer, för att 
undersöka de generella konsekvenserna av ovanstående kriterier.  
 
Jag använder ordet hjälpprocess i brist på annat, eftersom det är ett generellt och 
etablerat begrepp (Ekstein Wallerstein 1977.) Med detta begrepp menar jag en 
utvecklingsprocess som äger rum utifrån en relation, där den ena eller båda parter 
är professionella personer, den ena inom ett psykologiskt eller angränsande 
arbetsområde. 
 
Därutöver kommer jag att utifrån två begrepp som är centrala för handledning att 
göra en jämförelse mellan psykologisk konsultation och i al verksamhetshandled-
ning. Dessa begrepp är Utbildningsdiagnos och Inlärningsallians. (Szezödy 1990). 
Nedan redovisas jämförelsekriterier med utgångspunkt från definition av Human 
Service Consultation. 
 
A. Trepartsrelation 
Utifrån detta begrepp kommer jag att diskutera, hur hjälpprocessen påverkas av 
vilken NIVÅ den sker på.  
 
B. Relation knuten till hanterande av arbetsproblem 
Utifrån detta begrepp kommer jag att diskutera hur hjälpprocessen påverkas av om 
den omfattar, personlighet, roll eller yrkesroll. 
 
C. Olika yrkesbakgrund 
Utifrån detta begrepp kommer jag att diskutera vad som kan delas av parterna i 
hjälpprocessen, om det rör en HEL- eller DEL ASPEKT 
 
D. Initiativet tages av konsultanden 
Utifrån detta begrepp kommer jag att diskutera hur FRIVILLIGHET och FRIHET 
att ta och förkasta förslag, och avsluta relationen, påverkar processen. 
  
E. Sekretess 
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Detta är en av förutsättningarna för en öppen och förtroendefull relation. 
 
F. Focus på den subjektiva klienten 
 
Jämförelse i relation till på vilken nivå processen försigår 
 
Om man ser på den historiska utvecklingen skedde alla psykologiska 
hjälpprocesser ursprungligen inom familjen (Gallessich 1983), vilket vi kan kalla 
den primära nivån, eller nivå 1.  
  
Så småningom uppstod olika typer av "hjälpare" utanför familjen, schamaner, 
kloka gummor etc. Dessa funktioner institutionaliserades så småningom i sjukhus, 
socialvård etc., den sekundära nivån, eller nivå 2.  De aktuella processerna på 
denna nivå är tex terapi och rådgivning. Här finns ett direkt förhållande mellan 
klient och professionell. På denna nivå arbetar terapeuter, förskollärare, vårdare. 
 
 När psykologiska problem uppstod även inom denna nivå, tillkom handledning 
och konsultation som hjälpprocesser riktade till den sekundära nivån. På denna 
tertiära nivå, nivå 3 , finns det alltid en yrkesperson (konsultanden, den handledde) 
mellan klienten och psykologen/terapeuten.  
 
 

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

NIVÅ 4

BARN VUXNA FAMILJ

FÖRSKOLLÄRARE MENTALSKÖTARE TERAPEUT

KONSULT

KONSULTHANDLEDARE

HANDLEDARE

HANDLEDARE PÅ 
HANDLEDNING

 
Figur  1. Psykologiska hjälpprocesser, i förhållande till nivå. 
 
 
Psykologisk konsultation sker således på tertiär nivå, men har ett uttalat tvåfaldigt 
syfte, dels ett fortbildande dvs en effekt på nivå 2, dels ett klientmål (eller 
relationsmål) dvs en effekt på nivå 1. 
Huruvida verksamhets-handledning har samma tvåfaldiga syfte, vet jag inte, jag 
har inte hittat någon beskrivning eller definition där detta klart framgår. Vilken vikt 
som läggs vid det ena eller det andra målet överenskommes i kontraktet.  
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 När det gäller olika typer av handledning är det klart att det fortbildande syftet är 
mer betonat i specialisthandledning och klientmålet mer betonat i arbetsledande 
handledning. 
 
Som psykologisk medarbetare (collaboration) är det lätt att hamna i det läget att 
man arbetar både på sekundär och tertiär nivå, vilket vållar problem, särskilt om 
man inte vet vilken nivå man för tillfället befinner sig på. 
 
Många organisationskonsulter hoppar sas över den primära nivån, och går in på 
den sekundära nivån , med principer lånade från bl a systemisk familjeterapi. Då 
uppstår inte ett trepartsförhållande, utan konsulten förhåller sig till organisationen 
som ett system, som vore den en familj. Detta får då till konsekvens att en 
organsiationskonsult kallar den konsulten möter för klient, istället för konsultand. 
Detta blir lätt förvirrande eftersom konsulter inom HSC reserverar begreppet klient 
för den person som konsultanden möter i sin tur. 
 
När det gäller konsultationshandledning, är detta en fyrpartsrelation, och påminner 
på det viset om handledning på handledning, medan psykoterapihandledning är en 
trepartsrelation liksom konsultation. 
 
SLUTSATS. Både handledning och konsultation är således processer på tertiär 
nivå riktade till professionella personer, som vill ha hjälp utifrån sin profession i 
sin relation till en klient eller patient. 
 
 
Jämförelse i relation till personlighet, roll, eller yrkesroll 
 
Det skulle föra alltför långt att här gå in på olika definitioner av personlighet och 
roll. Jag nöjer mig med att kort beskriva vad jag menar med roll. Med roll kommer 
jag här att mena den gestalt som jaget tar sig i en viss situation, vid ett visst tillfälle 
i förhållande till de förväntningar som allmänt finns på denna roll och de 
projektioner som riktas på denna specifika roll. En roll har således alltid en allmän 
del och ett personligt specifikt utövande. När det gäller yrkesroller kan detta 
specifika utövande kallas yrkesjaget.  En social roll grundar sig således alltid i 
personligheten. En social roll finns i förhållande till sin motroll, den innebär därför 
en relation. En mor blir en mor när det finns ett barn, utan professionella finns inga 
amatörer, utan konsultand ingen konsult. 
 
Olika former av terapi involverar personligheten, medan  till rådgivning kommr 
man tex i sin roll som mamma bekymrad över sitt barn, som hustru med problem i 
förhållande till sin man. Till handledning kommer man i sin yrkesroll möter en mer 
erfaren kollega och får råd i sitt yresutövande. En terapihandledare ger hand-



 30 

ledning till en mindre erfaren terapeut, en instruktionssköterska handleder en 
sjuksköterskeelev. Konsultation begärs utifrån yrkesrollen av en person med annat 
yrke eller specialitet, som är expert inom det område där man har problem. Både 
handledning och konsultation är processer som utgör ett yrkesrollsmöte. 
Yrkesproblemet står i focus.  
 
I psykologisk konsultation undviker konsulten aktivt att komma in på privata 
områden, och styr över till arbetsuppgifterna om privat material kommer upp. 
Konsulten gör inga individualpsykologiska tolkningar utifrån personalens reaktio-
ner. Reaktioner sätts alltid i relation till arbetsuppgifter och arbetsinnehåll. Det är 
konsultens uppgift att använda sig av symboler och bilder så att konsultanden själv 
kan dra slutsatser och göra egna tolkningar. I vilken utsträckning privat material 
kommer upp, och personligt känslomässiga reaktioner tolkas individual-
psykologiskt i verksamhetshandledning, beror på det uppgjorda kontraktet. De 
flesta författare varnar för risken att dras in i en terapi (Gordan 1992).  
 
SLUTSATS. Både handledning och konsultation är processer som utgörs av ett 
yrkesrollsmöte 
_________ 
1. Kan det vara så att konsultation även i grundrelationen innebär ett rollmöte, medan 
handledning i grundrelationen innebär ett möte mellan en yrkesroll och en personlighet. Mötet 
mellan terapeut och patient,utgör en misslyckad terapi så länge personen i terapi försöker gestalta 
en patientroll. En psykiatrisk vårdavdelning är inte den verkliga miljön, meningen med 
miljöterapi är inte att patienterna ska bli mer patienter utan att de ska bli mer sig själva. På dagis 
däremot ska barnet bli ett dagisbarn på sitt alldeles egna unika sätt. 7-åringen ska bli en skolelev 
i enlighet med sin egen personlighet. Det är eftersträvansvärda roller, som uppmuntras av 
omgivningen. På terapeutiska, psykologiska behandlingsinsitutioner, finns inga 
eftersträvansvärda roller, för klienterna. Målet är istället att patienterna ska utvecklas själva 
utveckla sin personlighet så att de kan lämna avdelningen. 
 
 
Jämförelse i relation till hur mycket som kan delas i processen, hel eller 
delaspekt 
 
Med hel eller delaspekt menar jag vad som ställs till förfogande för gemensam 
undersökning i processen, av den som ber om hjälp. Om man utgår från Caplans 
definition, att handledaren är en mer erfaren kollega, medan konsulten är en 
yrkesperson med en annan profession, metod eller funktion, blir konsekvensen att 
handledaren har mer erfarenhet och möjlighet att handleda i hela yrkesområdet, 
metoden eller funktionen. Konsulten däremot, har kunskaper som kan belysa 
aspekter och delar av yrkesområdet. Detta är också förutsättningen för den jämlika 
relationen i konsultation.1. 
  
Jämlik relation 
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I konsultation är relationen jämlik, eller jämställd, därför att konsultanden 
behärskar ett yrkesområde som konsulten inte behärskar och konsulten har 
kunskaper som konsultanden inte har. Grunden för relationen är att det finns en 
ömsesidig respekt för dessa specialistkunskaper. Det är konsultens ansvar att 
återupprätta och upprätthålla en jämställdhet,om den kommit i obalans, genom att 
visa på sin egen okunskap där konsultanden har erfarenhet.  
I handledning är relationen enligt Caplans definition ojämlik. Den handledde har 
vänt sig till en kollega som har mer erfarenhet och kunskap inom den aktuella 
yrkesfunktionen. Detta leder till en auktoritetsskillnad, som måste hanteras.  
 
Del eller helhet 
 
Om man utifrån hel- delaspekten jämför med andra psykologiska hjälpprocesser, 
finner man intressanta likheter. Konsultation focuserar på del av yrkesrollen. 
Korttidsterapi fokuserar på del av personligheten. Psykoanalys och långtidsterapi 
involverar hela personligheten, liksom Handledning gäller hela yrkesrollen, (eller 
yrkesfunktionen). Handledning kommer därigenom att strukturellt likna 
långtidsterapi, medan konsultation som endast tar upp vissa aspekter av 
yrkesrollen, i sin struktur, kommer att påminna om kristerapi.  
 
De processer (till vänster i nedanstående schema) som inefattar hela personligheten 
eller hela rollen har likheter i själva processen. De innebär avtäckande av försvar, 
individuella, yrkes- eller system- försvar. Kontrakten sträcker sig över lång tid, och 
är inte bundna till problem utan till tid. Man gör upp ett kontrakt per termin eller år 
och avslutar kontakten när tiden är slut. Detta leder i ett visst stadium till beroende 
och regression, en,nödvändig regression för processens fortlöpande. I terapi 
bearbetas och moduleras personliga försvar. I handledning leder en yrkesregression 
i inlärningens tjänst till att gamla trossystem och yrkesgränser omformuleras eller 
ersätts med mer flexibla. Pga en i förväg bestämd och långvarig tid kan en sådan 
process ske i trygghet. 
 
Gudrun Olsson (1993) beskriver utifrån forskning hur yrkesregressionen leder till 
en kaotisk fas, där den handledde inte tycker sig kunna något, sk roll chock till ett 
reflekterande över den egna stilen, rollåterhämtning, därefter rollkonsolidering och 
rollbemästrande. Det betyder ocså att relationen till handledaren blir alltmer jämlik 
ju mer processen fortskrider. Varför också slutet av en handledning har större 
likheter med konsultation än början. 
 
De processer som endast omfattar del av personligheten eller rollen karakteriseras 
av stödjande av försvar, och är jag- respektive yrkesstärkande. De är bundna till 
problem, inte till tid. När problemet är löst avslutas kontakten, men kan återuppstå 
igen om problemet återkommer eller om nya problem uppstår. Detta uppmuntrar 
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ansvarstagande och oberoende. I kristerapi och i konsultation finns redan en kris 
och en tillfällig regrediering. Processen går ut på att stärka jaget respektive 
yrkesjaget. I konsultation stärks nödvändiga och adekvata försvarsstrukturer så att 
hela yrkesjaget kan ta ansvar för att lösa det uppkomna problemet, samt erhålla en 
beredskap för att lösa liknande problem i framtiden. 
 
Tabell 5.  Psykologiska hjälpprocesser i förhållande till del/helhet, 
personlighet/roll. 
 
__________________________________________________________________ 
 
   FOCUS  HELA      DEL AV    
__________________________________________________________________ 
 
   PERSON          Långtids   Kristerapi 
   LIGHET  terapi    
            Psykoanalys                 
    
    
   SOCIAL  Familjeterapi  Rådgivning 
   ROLL 
            
 
 
   YRKES  Handledning  Konsultation     
   ROLL 
   _________________________________________________________________ 
 
 
Jämförelse i relation till vem som tar initiativet. Frihet och frivillighet 
 
Initiativ 
Konsultanden är initiativtagare till processens början och slut. Konsultanden 
konsulterar konsulten, Detta är jiu-jutsu-effekten i konsultation. Konsultens uppgift 
är att stå stadigt på rätt plats vid rätt tillfälle. Kraften kommer från konsultanden, 
oberoende vem kraften riktas mot, om den är hotfull eller kärleksfull, gäller det för 
konsulten att inta rätt position för att kraften ska kunna användas till en volt.  Men 
det finns naturligtvis lägen när ett arbetslag begär konsultation, när någon känner 
sig tvingad, och det uppstår ett motstånd. Den typ av individuell ofrihet som med 
nödvändighet ingår i alla grupprocesser går jag inte närmare inpå här. 
 
Konsultanden konsulterar konsulten, medan handledaren handleder den handledda 
Detta är en lek med ord, men säger ändå något om ursprunget till de olika 



 33 

processerna. När det gäller supervision och psykologisk konsultation finns här en 
definitiv skillnad. Den handledda i utbildningshandledning eller arbetsledande 
handledning har begränsad initiativmöjlighet.  
 När det gäller verksamhetshandledning är frivillighet en omdiskuterad fråga, 
många handledare vill uppnå ett fritt val  ...för att skapa den fria och frivilliga 
verksamhet som handledning bör vara för att fungera som bäst. (Stiwne 1993 s30) 
I utbildningshandledning gäller, utan handledning ingen examen. Vill man bli 
terapeut finns ingen valmöjlighet. Då närmar sig handledning utbildning, där det 
fria valet sker innan utbildningen startar.  Arbetsledande handledning är mer sällan 
frivillig. Detta kan föda ett naturligt motstånd, som måste hanteras i 
handledningsprocessen.  I det här läget blir motstånd en viktig faktor att arbeta 
med, där man inte som i konsultation kan räkna med att ju tuffare motstånd desto 
mer kraft till volten. Auktoritetsförhållande blir betydelsefulla, när den handledde 
inte kan avsluta processen när hon själv har lust, eller när hon tycker att hon har 
fått ut det hon önskar. 
 
 
Tid eller problem anknytning 
 
Med tid eller problemanknytning menar jag om processens avslutning är beroende 
av problemets lösning/hanterande eller beroende av den tid som stipulerats i 
kontraktet. 
Konsultation är problemanknuten. Eftersom konsultanden tar initiativet, avslutas 
konsultationen när konsultanden inte längre är aktiv. Detta är det enda sättet att 
förhålla sig till motstånd i konsultation, och därför kan man egentligen inte taIa om 
motstånd, i konsultation.  I handledning däremot, måste man kunna hantera 
motstånd, eftersom handledningen pågår så länge som man gjort upp tid. En 
handledd skulle därför kunna "sitta av tiden", men det inlärningsmotståndet 
hanteras utifrån det kontrakt som har gjorts upp och inom ramen för 
inlärningsalliansen. (Sczezödy 1990) Beronde på tidsramen kan man förvänta sig 
olika processer. Med en yrkesregression i början av processen, som möjliggör 
nyorienteringar och omtolkningar av yrkesstrukturer, och där ansvarstagandet ökar 
ju närmare man kommer slutet av processen. 
 
 
Rätt att ta och förkasta förslag 
 
I konsultation är det A och O att konsultanden har rätt att ta och förkasta förslag. 
Konsulten måste hela tiden vara beredd på att ta tillbaks det han sist har påstått, 
utifrån att han inte känner till de faktiska omständigheterna tillräckligt. En konsult 
kan aldrig veta vad som är möjligt och gott att genomföra.  En konsultand kan 
aldrig skylla på konsulten, det är alltid konsultanden som tar ansvar för 
genomförda förslag. Vilket klart måste framgå i kontraktet i början av en 
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konsultation.  I handledningslitteratur tycks detta perspektiv nu betonas alltmer. 
Stiwne skriver om en konsultativ handledarstil. (Stiwne 1993). 
 C. Crafoord om handledaren som konsult till en grupp kontaktpersoner. (Crafoord 
1992). Bernler och Johnsson kallar sin handledningsmodell för en konsultativ 
handledning. Lauvås och Havndal ( 1993) betonar också vikten av den handleddes 
tolkningsföreträde. Här kommer konsultation och verksamhets-handledning att stå 
nära varandra. Men är handledaren en mer erfaren kollega, som den handledda har 
valt av denna anledning, är det förmodligen svårare som handledare än som 
konsult att hävda sin egen inkompetens. När det gäller övrig handledning är denna 
rätt än mer begränsad. I arbetsledande handledning ansvarar handledaren även för 
klienten och kan ibland tom avbryta en relation mellan den handledde och en 
klient. I all utbildande handledning har handledaren ett ansvar för hur den 
handleddes profession utvecklas. 
 
Om initiativtagare adderas till övriga aspekter får man ett schema som inrymmer 
de flesta professionella processer som äger rum mellan en psykolog (eller annan 
yrkesperson i ett psykologiskt arbetsfält) och en lekman, eller annan professionell i 
utvecklande, förändrande eller stödjande syfte. Det schema som visas på sid. 36 
har tidigare presenterats i rapporten "Andras barn och egna ungar" (Brodin, 
Hylander & Pilz-Maliks,1990). Enligt ovanstående resonemang kan handledning 
hänföras till samtliga rutor på tertiär nivå, som omfattar hela yrkesrollen i detta 
schema.  
 
 
En modell för psykologiska interventioner     
 
En sammanställning av de fyra aspekterna, ger ett schema, där man ser relationerna  
mellan olika psykologiska interventioner, (ur Brodin, Hylander.Pilz-Maliks 1990). 
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Figur 7. Psykologiska arbetsuppgifter i relation till del/helhet av personlighet/roll 
och initiativtagare. 
 
Jämförelse i förhållande till focus på den subjektiva klienten 
 
I psykologisk konsultation ligger alltid focus på konsultandens uppfattning av 
klienten, dvs den subjektiva klienten, till skillnad från klientinriktad konsultation, 
där konsulten gör en egen bedömning av klienten. I en icke arbetsledande 
handledning, gör handledaren ingen bedömning i verkligheten av klienten. Men 
huruvida focus ligger på den handleddes bild eller på den bild som handledaren 
anser sig få av klienten varierar antagligen. Det förekommer säkert också att 
handledaren lämnar klienten för att mer allmänt focusera på den handleddas 
arbetsproblem. 
 
Jämförelse i förhållande till sekretess 
 
Sekretess är en självklarhet för en öppen och förtroendefull relation, och en nöd-
vändighet för de flesta professionella psykologiska processer. Detta kan vara ett 
särskiljande kriterium, när det gäller att skilja såväl handledning som konsul-tation 
från samarbete och nätverksarbete.  Jag går inte närmare in på vad detta innebär. 
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Det kan kort konstateras att sekretessbrotten ligger närmare till hands inom 
organisationer som i vanliga fall inte handskas med sträng sekretess. Tex 
pedagogisk handledning och klientinriktad konsultation, inom skolor och 
förskolor. 
En förtroendefull relationen i konsultation byggs upp utifrån den jämställda rela-
tionen och frivilligheten. I handledning byggs den upp utifrån en inlärningsallians. 
(Szcezödy 1990) . Den handledde vill ta till sig något nytt och utvecklas, och tror 
att handledaren kan hjälpa till i den utvecklingen, och handledaren handskas med 
sin auktoritet på ett sådant sätt att den handledde vågar visa sina brister.  
 
Jämförelse utifrån inlärningsallians 
 
En inlärningsallians förutsätter att det både hos den handledde och handledaren 
finns en ide om vad som ska läras. För att handledningen överhuvudtaget ska 
kunna äga rum måste det finnas en viss överensstämmelse mellan dessa ideer, som 
också uttalats explicit och ingår i ett kontrakt. Under handledningens gång hålls 
detta kontrakt levande, olikheter och missförstånd finns ,uppstår och är en del av 
handledningen. Den handledde är beredd att erkänna att handledaren har mer 
erfarenhet och kunskap, och att han därför kan få stöd och få lära sig något nytt i 
den relationen. utan att för den skull ge upp sin egen integritet.  I konsultation 
förekommer ingen inlärningsallians, och ingen förutfattad ide om vad 
konsultanden ska lära sig.  
Den här alliansen behövs inte i konsultation där det hela tiden är upp till 
konsultanden att ta och förkasta förslag, och att avsluta relationen. Samtidigt 
innebär detta att i handledning kan en en mer omfattande bearbetning, utvidgning 
och nyinriktning av yrkesjagets gränser, funktion och vidareutveckling ske, än i 
konsultation.  
 
Jämförelse utifrån utbildningsdiagnos 
 
En utbildningsdiagnos upprättas för att ligga som underlag för handledarens och 
den handleddes diskussion om var de befinner sig och vart de är på väg. En 
utbildningsdiagnos är således alltid relaterat till målet för handlednings-processen. 
Eventuellt kanske man också kommer fram till att man inte hinner fram till det mål 
man har tänkt sig.  Huruvida utbildningsdiagnoser förekommer i 
verksamhetshandledning är en öppen fråga. 
I konsultation vet konsulten aldrig i förväg vad som kommer att läras in eller hur 
det kommer att gå, och någon utbildningsiagnos upprättas inte.  
 
Sammanfattning av jämförelse mellan psykologisk konsultation och handledning 
 
Mitt syfte med denna jämförelse var att undersöka vilka konsekvenser för 
processen som vissa faktiska strukturella faktorer får. utifrån G. Caplans definition 



 37 

av konsultation och handledning.  
 
Som tidigare nämnts är det lättare att göra distinktion mellan den typ av 
handledning som kan räknas till supervision (arbetsledande och utbildnings HL) 
och konsultation än mellan icke arbetsledande verksamhetshandledning och 
konsultation.  
 
Det viktigaste är inte heller att göra en bodelning mellan handledning och 
konsultation, det viktigaste är att se vad faktiska indelningsgrunder får för 
konsekvenser för förlopp och förhållningssätt.  
 
 
1. Såväl Psykologisk konsultation som handledning, är professionella psykologiska 
processer på tertiär nivå, riktade till professionella personer, i sin relation till en 
klient eller patient. De innebär således en trepartsrelation. Handledning kan även 
ligga på nivå 4, tex handledning på konsultation eller handledning på handledning 
och innebär då en fyrpartsrelation. 
 
2.  Både psykologisk konsultation och handledning är processer som utgörs av ett 
yrkesrollsmöte. 
 
3. Psykologisk konsultation är ett yrkesrollsmöte mellan yrkespersoner med olika 
yrkesbakgrund, metod eller specialitet, medan handledning, är ett yrkesrollsmöte, 
där den ena, handledaren har mer erfarenhet, kunskap inom samma yrkesområde, 
metod, specialitet, som den eller de andra yrkespersonerna. 
 
4. Psykologisk konsultation omfattar endast del av, eller aspekter på yrkesområdet, 
medan handledning kan omfatta hela verksamhetsområdet. 
 
5. Till sin struktur kommer psykologisk konsultation att likna kristerapi, medan 
handledning kan liknas vid långtidsterapi. 
 
6. Psykologisk konsultation, innebär stöttande av yrkesstrukturer, medan 
handledning kan innebära avtäckning av yrkesförsvar och omformulering av yttre 
yrkesgränser.  
 
7. Psykologisk konsultation innebär stödjande av autonomi och eget 
ansvarstagande. Handledning kan innebära regression och beroende, i en viss fas 
av processen. 
 
8. Psykologisk konsultation är bunden till problem, när problemet lösts eller 
hanteras avslutas konsultationen. 
Handledning, är bunden till den tid som överenskommits i kontraktet. När tiden är 
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slut avslutas relationen. 
 
9. I psykologisk konsultation har konsultanden full frihet att ta och förkasta alla 
förslag från konsulten. Allt fler beskriver i al verksamhetshandledning på samma 
sätt. I övrig handledning varierar detta och är beroende av relationen till 
handledaren som auktoritet. 
 
10. I psykologisk konsultation ligger focus på den subjektiva bilden av klienten, i 
handledning varierar focus. 
 
11. Inlärningsallians är grundläggande för relationen i handledning,  
Jämställd relation är grundläggande för psykologisk konsultation. 
 
12. Ubildningsdiagnos är ett verktyg i handledning som inte förekommer i 
psykologisk konsultation. 
 
Slutsats 
 
Min slutsats av denna jämförelse är att det faktum att konsulten är en yrkesperson 
med annan yrkesbakgrund och handledaren en yrkesperson med samma bakgrund 
får betydelsefulla konsevenser för hur konsultationsprocessen respektive 
handledningsprocessen utformas.  
På samma sätt som en gräns syns tydligare på kartan än i terrängen, finns det 
många yrkesrelationer som inte så lätt låter sig klassificeras i verksamhets-
handledning eller konsultation. Kanske kan ovanstående faktorer användas som 
utgångspunkter i den första diskussion som leder fram till ett kontrakt, där man 
tillsammans kan definiera den unika professionella relation som man just ska 
starta. Till sist är det konsultanderna eller de handledda och deras yrkesuppgifter 
som avgör vilken typ av process som är möjlig och önskvärd. 
 
 
  
RELATION MELLAN KONSULTAND OCH KLIENT 
 
Syftet med detta avsnitt är att diskutera om det är möjligt att göra en otvetydig 
distinktion mellan handledning och konsultation utifrån vilken grundläggande 
yrkesrelation som föreligger mellan konsultanden/den handledda och klienten. 
 
Det är definitionen av denna grundläggande process som definierar om 
handledaren/konsulten är en yrkesperson som är en mer erfaren kollega med 
samma bakgrund eller en yrkesperson vars specialitet ligger inom ett annat 
område. Utifrån Caplans definitionen blir det alltså nödvändigt att ägna 
uppmärksamhet åt konsultandens/den handleddes profession. 
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konsult ---konsultand ------   klient 
handledare --- handledd ------   klient 
 
Det är här det börjar, alltid mellan klient och konsultand. Mellan terapeut och 
patient. Det är grundrelationen, det som Crafoord kallar för kärnrelationen. 
(Crafoord 1992) 
 
Ex.    psykolog ---- förskollärare --- barn 
      psykoterapihandledare---- terapeut   --- patient 
 
 När det gäller terapeut och patient är relationen väldefinierad, det handlar om 
terapi. När det gäller tex förskollärare -barn är den också väldefinierad, det handlar 
om pedagogik. Men det finns många relationer mellan vårdare och patient tex som 
inte är lika väldefinierade, mellan hemtjänstassistent och gamla, mellan 
mentalskötare och patient. Så länge den relationen inte är definierad, vad gäller 
professionella gränser, professionellt språk, redskap, nödvändiga förkunskaper och 
erfarenheter, adekvata yrkesförsvar etc så länge kan inte heller den yrkesmässiga 
hjälpprocess som handledning och konsultation innebär definieras.  
 
Som psykolog inom barnomsorgen har jag inte den pedagogiska kunskapen och 
erfarenheten som förskollärare har. Jag vet inte hur jag själv skulle ha gjort om jag 
varit i deras ställe. Som konsult inom barnomsorgen har jag indirekt erfarenhet av 
hur andra förskollärare löst liknande problem, samt en mängd andra erfarenheter 
som eventuellt kan vara till hjälp, när en förskollärare frågar efter den. Min 
okunskap där de har kunskap, gör att vi kan mötas med respekt och utan motstånd. 
En mycket erfaren förskollärare däremot, skulle på ett annat sätt ha en bild av vad 
hon själv skulle ha gjort i en liknande situation, och kunna fungera som pedagogisk 
handledare, med allt vad det kan innebära av överblick och konkreta råd, men med 
ett möjligt motstånd pga en ojämlik relation..  På samma sätt som en 
psykoterapihandledare som själv är terapeut, känner igen den oerfarne terapeutens 
erfarenheter, och har en ide om vilka erfarenheter som kan vara till nytta i 
terapeutens utveckling. Eller en erfaren miljöterapuet som handleder i miljöterapi, 
där erfarenheten av miljöterapi är det väsentliga inte den ursprungliga 
yrkesutbildningen.  
 
Utgår man från Caplans distinktion förutsätter det alltså att den grundläggande 
yrkesrelationen är definierad. Personalen måste veta vilken typ av professionellt 
möte som föreligger mellan dem och klienten. För att de ska veta om de behöver 
ytterligare kunskap av någon annan, måste de veta sitt eget yrkes gränser. Man 
måste veta vad man kan, för att fråga efter det man inte kan. 
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Som handledare måste man veta hur den handledda definierar sitt arbete för att 
vara säker på att man har mer erfarenhet inom hela det yrkesområdet, eller 
yrkesfunktionen. Som handledare måste man veta vilken arbetsprocess man ska 
handleda. Som psykolog eller terapeut måste man fråga sig om man har den 
praktiska erfarenhet och kunskap som krävs för att handleda vårdpersonal, eller om 
man egentligen är konsult, som kan tillföra något som vårdpersonalen inte har, 
men frågar efter. 
 
Många yrken inom vård, omsorg och utbildning , ofta de kanske svåraste och 
känslomässigt mest krävande yrken har inte en klar strukturering av yrkesrollen. 
Det gäller, personliga assistenter i förskolan, dagbarnvårdare i barnomsorgen, 
vårdbiträden i hemtjänsten, vårdpersonal inom omsorgen för psykiskt 
utvecklingsstörda, vårdare på psykiatriska avdelningar. Det är grupper som ibland 
har lite av specifik utbildning för de arbetsuppgifter de utför, antingen pga att yrket 
är nytt eller pga att yrket har ändrat karaktär så att utbildningen inte motsvarar 
arbetsinnehållet. Den verkliga kunskapen finns då hos enskilda kompetenta 
personer med lång erfarenhet av dessa arbetsuppgifter. 
 
Bland många av dessa yrkeskategorier pågår idag en professionaliseringstrend. En 
nyinriktning anpassad efter de krav som ställs i dag. Inom den psykiatriska vården, 
finns  en professionaliseringstrend, när det gäller avdelningspersonal,  Som 
Clarence Craford benämner kontaktmannaskap, och som Imre Sczezödy beskriver 
i den SEIJ-utbildning som äger rum på Beckomberga sjukhus.  
 
När en grundläggande professionalisering ägt rum, kan yrkespersoner handledas 
vidare i sin yrkesutveckling av erfarna yrkespersoner, eller begära konsultation av 
yrkes personer inom andra yrkesområden. 
 
 
ROLLSTRUKTURERING 
 
 Det är i det läge, när personal inte vet vad de är satta att göra, vad som är deras 
huvuduppgift, som de frågar efter en "allmänt klok gubbe eller gumma",  (Dalin 
1990) , när de ber om handledning. 
Om arbetsledningen inte tar på sig ansvaret för mål och riktlinjer kan personal få 
behov av en ideologisk ledare., istället för en handledare. Werbart (1990) påpekar 
att efterfrågan av en handledare egentligen kan vara ett tecken på att ledarskapet 
inte fungerar. Vissa arbeten med mänskliga relationer är förvisso så påfrestande att 
de kräver ett ständigt underhåll. Men om personal inte vet vilka grundläggande 
färdigheter som krävs för arbetet, är risken stor att de vill ha en handledare som 
håller dem under armarna,  istället för att lära sig att simma. Utan en relativt klart 
definierad yrkesroll, kan varken  handledning eller psykologisk konsultation äga 
rum. 
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 Det personal med oklar yrkesroll har behov av är antingen ren utbildning eller en 
mer pedagogiskt strukturerad grupp med focus på yrkesrollen. Själv har jag 
erfarenhet av sådana rollstrukturerande grupper med dagbarnvårdare- en 
yrkesgrupp med vag yrkesidentitet bla pga den inbyggda svårigheten att skilja det 
privata från det professionella (Brodin, M., Hylander,I. Pilz-Maliks, K 1990.) 
Många andra yrkesgrupper inom vården har en liknande vag professionalitet. 
Antingen pga att målen för deras yrkesutövning ändrats tex skötare inom 
psykiatrin, eller pga att målen aldrig explicit utformats tex personal inom 
hemtjänst, eller att det inte finns en specifik utbildning som leder fram till yrket.  
 
Om handledning i sin struktur påminner om bearbetande terapi, konsultation om 
kristerapi så påminner rollstruktureringsprocessen till sin struktur om psykosterapi 
- där jaget ännu ej är strukturerat. Där terapeuten måste vara mycket konkret, aktiv 
och samtidigt mycket försiktig, strukturerande och fantasifull. I rollstrukturering är 
yrkesjaget inte uppbyggt, därför att det ännu inte utvecklats. Ingen vet alltså hur 
det kommer att se ut.  
Om konsultation är jiu-jutsi, handledning brottning så är rollstrukturering 
skuggboxning.  I detta läge går det inte att ställa frågor eftersom det inte finns svar 
på frågorna.  I en rollstruktureringsprocess måste konsult och personal tillsammans 
bygga upp en verklighet, och konsulten måste förmedla hopp om att detta är 
möjligt, utifrån personalens konkreta upplevelser. Det gäller att lyfta fram den 
genuina kunskap som finns hos erfaren personal, och samtidigt ge struktur, där 
dessa erfarenheter blir tydliga och begripliga. I Caplans termer blir 
rollstrukturering en typ av konsultandinriktad administrativ konsultation, där 
yrkesrollen är i focus. Kanske är detta det svåraste förhållningssätten av alla. En 
vandring på nattgammal is, där konsulten måste vara beredd att stå för all aktivitet, 
samtidigt som allt material finns hos personalen. 
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns kriterier som särskiljer 
konsultation och handledning som psykologiska processer, och om en sådan 
särskiljning kan göras meningsfull och användbar. Jag har utgått från G Caplans 
definition av konsultation och handledning och funnit att Caplans kriterier för 
konsultation är generella för Human Service Consultation. HSC kan definieras 
utifrån följande faktiska kriterier 1. Trepartsrelation 2. Relation knuten till 
arbetsproblem 3. Relation mellan personer med olika yrkesbakgrund (eller olika 
funktions eller metodinriktningar) 4. Initiativet tas av konsultanden. 
 
Utifrån Caplans kategorisering av konsultation, har jag funnit en mer generell 
kategorisering, utifrån variablerna konsultand kontra sakinriktning och fall kontra 
organisationsinriktning. Detta ger följande kategorier: 1. Klinisk konsultation  
2.psykologisk konsultation 3. Teknisk, expert konsultation 4. processinriktad 
organisationskonsultation. Utav dessa olika inriktningar är det psykologisk 
konsultation som sammanblandas med handledning. 
 
Det är svårare att hitta en enhetlig definition av handledning. En kategorisering 
utiifrån variablerna utbildning/verksamhet och arbetsledande/specialist genererar 4 
olika inriktningar: 1. Arbetsledande handldning inom utbildning. 2.Arbetsledande 
handledning i verksamhet. 3. Specialisthandledning i utbildning. 
4.Specialisthandledning i verksamhet. 
 
 Handledning inom utbildning och arbetsledande handledning (1-3), motsvarar det 
engelska begreppet supervision. Supervision kan särskiljas från konsultation 
genom att det är en relation mellan personer med samma yrkesbakgrund, och att 
initiativet till relationen mer sällan tas av den handledda. Denna relation är inte 
jämlik, utan auktoritetsförhållanden måste hanteras.Icke arbetsledande 
verksamhetshandledning är däremot svårare att särskilja från konsultation.  
 
Utifrån kriterierna för HSC har jag diskuterat konsekvenserna för olika 
psykologiska hjälpprocesser.  
 
Både handledning och konsultation är trepartsrelationer knutna till arbetsproblem. 
Till skillnad från konsultation kan handledning också innebära en fyrpartsrelation, 
tex handledning på konsultation eller handledning på handledning. 
  
Att relationen utgörs av yrkespersoner med olika yrkesbakgrund, som i 
konsultation innebär att endast aspekter av arbetsinnehållet kan delas i processen, 
medan hela yrkesrollen kan bearbetas tillsammans med en mer erfaren kollega i 
handledning. Konsultation blir då till sin struktur analogt med kristerapi, medan 
handledning blir analog med långtidsterapi. I konsultation betonas autonomi och 
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eget ansvar, medan handledning i en viss fas innebär yrkesregression och 
beroende.  
 
När avslutningen är problemberoende, som i konsultation understryks 
ansvarstagandet, medan när avslutningen är tidsstyrd, som i handledning ges 
möjlighet till beroende men också till mer omfattande bearbetningar av 
yrkesstruktur.  
 
Min slutsats är att kriterierna "lika/olika yrkesbakgrund," och "initiativtagare till 
processen " får betydelsefulla konsekvenser för förhållningssätt och processens 
förlopp. 
 
Möjligheten att skilja handledning och konsultation i praktiken är beroende av den 
grundläggande relationen mellan personal och klient. Innan den yrkesrelationen är 
definierad kan inte heller de indirekta hjälpprocesserna definieras.  
 
Rollstrukturering kan ses som en form av administrativ konsultation, med focus på 
yrkesrollen, när yrkesjaget ännu inte tagit form, och det inte finns några förebilder 
eller givna yrkesstrukturer.  
 
Den här uppsatsen hade varit mycket lättare att skriva för fem år sedan när jag 
första gången sorterade olika psykologiska hjälpprocesser efter några faktiska och 
särskiljande kriterier. Under de senaste åren har flera svenska artiklar, böcker och 
rapporter om handledningsprocessen publicerats. Det har skrivits om 
verksamhetshandledning och psykosocial handledning, på ett sådant sätt att de 
kommit det konsultativa förhållningssättet mycket nära. Många har också använt 
sig av beteckningar som konsultativ handledning, handledaren som konsult, 
handledning som en serie av konsultationer . Samtidigt har den konsultativa 
metodiken vidareutvecklats och fördjupats. Kanske kan det om konsultation sägas 
att det är en metod/metoder som håller på att finna sin teori. Kanske kan det om 
handledning sägas att det finns en teoretisk förankring som håller på att beskriva 
sina metoder. Och när konsultationsmetodiken finner sin förankring i ORT och 
självpsykologi och när handledning beskrivs som en process där den handledda har 
initiativ och tolkningsföreträde, då blir processerna lika intill förblandning och 
förväxling. 
 
Som alltid syns gränsen tydligare på kartan än i verkligheten, men det faktum att 
gränsbefolkning talar samma språk innebär inte att det saknar betydelse vilket land 
man befinner sig i. Vad processen kallas är inte det viktigaste. Det viktigaste är att 
faktiska förhållanden får konsekvenser för processen och därför måste undersökas. 
Faktiska förhållanden som inte kan förhandlas bort är, reellt ansvar för den andres 
yrkesutövning, bedömningsåliggande, den egna yrkesbakgrunden och 
yrkeserfarenheten i förhållande till den andres yrkesutövning samt möjligheten till 
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initiativ för den andre. Utifrån en undersökning av dessa faktorer kan man 
bestämma sig om man närmast är handledare eller närmast är konsult. 
 
Handledaren känner skogen, han har varit där många gånger förr, han kan alla 
vägar och alla hinder. Han vet var de djupaste tjärnarna finns, och han vet vart alla 
vägar leder. Han kan sträcka upp huvudet och se längre än de andra, snabbt få en 
överblick över skogen. Olika handledare beter sig lite olika, många leder de sina 
vid handen, varnar för ojämnheter, och ber dem se upp så att de nästa gång känner 
igen sig och hittar vägen själva. Andra låter dem gå framför sig och säger bara 
höger eller vänster när vägen delar sig, några handledare låter dem också avgöra 
vilken väg de ska välja för att ta sig runt sjön. Men handledaren håller hela tiden 
riktningen och vet vart de ska gå. 
 
Konsulten däremot, kommer till en skog där han aldrig eller sällan varit förut och 
träffar en urinnevånare som gått vilse. Konsulten har en del redskap med sig. Vilka 
som kommer att komma till användning vet han inte riktigt i förväg. Kompass för 
att ta ut riktningen är alltid bra, karta också. Ibland behövs nödproviant. Är de ute i 
riktigt dåligt väder kanske man måste hjälpa till med att slå läger och komma i 
skydd för det värsta öset för att få lite ro och vänta ut stormen. När skogens 
inevånare repat sig, kan man tillsammans, med hjälp av karta och kompass försöka 
komma underfund om var man befinner sig. Då hittar innevånarna ofta själva, och 
som konsult följer man inte med längre än till en punkt, där de känner igen sig och 
vet hur de ska gå för att hitta hem.  
 
När det gäller rollstrukturering, handlar det om att hålla jämna steg med en 
nybyggare på väg västerut. Här är väglöst land, en yttersta utpost, där inga kartor 
existerar. Kanske blir konsulten, nertecknaren av sångerna och sagorna från 
kvällens lägereld, 
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