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Abstract 

Objective: The study investigated an aspect of relevant factors for therapeutic growth, 

namely the importance of working alliance between the student and supervisor. The aim was 

to explore whether the working alliance had an influence on the student therapists´ 

experience of growth or depletion as a therapist.      

 Design: The students completed questionnaires regarding their experienced working 

alliance in relation to the supervisor, their clinical experiences of therapeutic work and their 

experienced professional development as a therapist. The students participated in course F:II 

(Psychotherapy – methods and application, 18 hp) Lund University, Sweden and conducted 

the mandatory section “supervised clinical work” at the Department of Psychology. 

Correlational and regression designs were adopted to chart covariation and prediction. 

 Results: The results showed a significant effect for covariance between the working 

alliance and the student therapists’ experience of current development as a professional 

psychotherapist. The results also showed that the majority of the novice therapists’ 

experienced themselves as having well-developed basic inter-personal skills.

 Conclusion: The findings emphasize that the working alliance between the supervisor 

and student is an important aspect of therapeutic growth. The correlation also confirms the 

importance of working alliance as a component in the definition of supervision. 

 

Keywords: Psychotherapy, supervision, working alliance, development, growth. 
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Abstract 

Bakgrund: Studiens mål var att undersöka en aspekt av relevanta faktorer för 

terapeututveckling, nämligen betydelsen av arbetsalliansen mellan handledare och student 

inom psykoterapihandledning. Syftet var att utforska om arbetsalliansen mellan student och 

handledare påverkar studentterapeutens upplevelse av utveckling vs stagnation i 

terapeutrollen.           

 Design: Med hjälp av formulär skattande studenterna sin upplevelse av arbetsallians i 

relation till handledaren, sina erfarenheter i terapeutarbetet samt sin upplevelse av utveckling 

i terapeutrollen. Studenterna gick vid skattningstillfället kurs F:II (Psykoterapi – metoder och 

tillämpning, 18hp) Lunds universitet och genomförde det obligatoriska momentet ”eget 

handlett klientarbete” på Institutionens psykoterapimottagning. En korrelations och 

regressionsanalys genomfördes för att kartlägga samvariation och prediktionsförmåga.  

 Resultat: Studien visar att det finns en tydlig samvariation mellan alliansen till 

handledaren och studentterapeutens upplevelse av sin nuvarande utveckling som terapeut. 

Studien visar även att majoriteten av studentterapeuterna på psykoterapimomentet upplever 

sig ha god terapeutisk förmåga.        

 Slutsats: Studien bekräftar betydelsen av arbetsalliansen mellan handledare och 

student som en aspekt av relevanta faktorer för terapeututveckling. Korrelationen bekräftar 

även vikten av arbetsalliansen som en delkomponent i definitionen av 

handledningsbegreppet. 

 

Nyckelord: Psykoterapi, handlednig, arbetsallians, utveckling. 
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Inledning 

Jämte egenterapi rankas handledning som ett av de mest betydelsefylla forumen för 

professionell utveckling i terapeutrollen, oberoende av terapeutens kompetens och kliniska 

erfarenhet. Handledning beskrivs som det forum som integrerar teoretisk kunskap med 

praktiska erfarenheter, därmed blir handledningens kunskapsmässiga bidrag unikt i 

utbildningen till psykoterapeut (Newman, 2010; Skovholt & Rønnestad, 2003; Orlinsky, 

Botermans & Rønnestad, 2001). Med tanke på handledningens betydelse, i synnerhet för den 

nyblivne studentterapeuten, betraktas handledningen därför som essentiell i utvecklingen av 

psykoterapeutiska färdigheter (Rønnestad & Orlinsky, 2005).     

 Trots att verksamma psykologer vittnar om handledningens betydelse för deras 

professionella utveckling, råder det ingen koncensus inom forskningen kring vad som är 

essentiella faktorer för terapeutisk utveckling. Fältet beskrivs av Benett-Levy (2006) som ett 

teoretiskt vacuum där en identifiering av lärandemekanismer och terapeutiska färdigheter är 

en förutsättning för att studenter ska få rätt utbildning i psykoterapi. Vad som krävs är en 

sammanhållen teoribildning som identifierar både lärandeprocessen och lärandemålen på ett 

konkret och kvantifierbart sätt. Idag finns en del forskning kring vad som utmärker den 

oerfarna terapeutens utveckling, men det görs få försök till operationaliseringar (Orlinsky & 

Rønnestad 2005). Rønnestad och Skovholts longitudinella studie från 2003 är ett av dessa 

försök till identifiering av relevanta faktorer för terapeututveckling. Genom att definiera 

verksamma faktorer hoppas författarna bidra med ett kunskapsunderlag för hur 

handledningen av psykoterapistudenter kan förbättras.     

 Mot bakgrund av Skovholt och Rønnestads (2003) definition och Orlinsky och 

Rønnestads (2005) skattningsforumlär för terapeututveckling och erfarenheter i arbetet som 

terapeut samt Falender & Shafranskes (2004) definition av handledningsbegreppet, 

undersöker den aktuella studien situationen för studenter som handleds på 

psykoterapimomentet kurs F:II Psykolog programmet, Institutionen för Psykologi, Lunds 

universitet. Målet med studien är att undersöka en aspekt av relevanta faktorer för 

terapeututveckling, nämligen betydelsen av arbetsalliansen mellan handledare och student. 

Studiens syfte är att utforska om arbetsalliansen mellan student och handledare påverkar 

studentterapeutens upplevelse av utveckling vs stagnation i terapeutrollen.   
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Teori 

Definition av handledning. Mycket av den oenighet som finns inom forskning gällande 

definitionen av god handledning inom klinisk psykologi beror på att den handleddes behov 

varierar med dennes kompetens och erfarenhet. God handledning är alltså den handledning 

som anpassas till studentens professionella utvecklingsnivå (Hawkins & Shohet, 2006). Trots 

att det finns en mängd definitioner och modeller av handledningsbegreppet inom 

psykoterapiforskningen, har de allra flesta det gemensamt att de poängterar vikten av 

handledarens förmåga att etablera och behålla en god arbetsallians, observera, bedöma, stötta 

och ge konstruktiv feedback (Canadian Psychological Association, 2009). Falender och 

Shafranske (2004, s.3) betonar också dessa färdigheter i sin definition av handledning:  

Supervision is a distinct professional activity in which education and training aimed at 

developing science-informed practice are facilitated through a collaborative interpersonal 

process. It involves observation, evaluation, feedback, the facilitation of supervisee self-

assessment, and the acquisition of knowledge and skills by instruction, modelling, and mutual 

problem solving. In addition, by building on the recognition of the strengths and talents of the 

supervisee, supervision encourages self-efficacy. Supervision… is conducted in a competent 

manner in which ethical standards, legal prescriptions, and professional practice are used to 

promote and protect the welfare of the client, the profession and society at large. 

Definitionen poängterar övergången från teoretiskt till praktisk kunskap, det 

interpersonella samarbetets betydelse, individen (studenten) bakom terapeutrollen samt 

vikten av att handledningen ska vara utformad enligt etiska riktlinjer och professionell praxis. 

Utifrån definitionen och definitionsdiskussionen kategoriserar forskaren 

handledningsdefinitionen utifrån följande: 

- Studentterapeutens behov 

- Kompetensdiskussion, bedömningskriterier och etik 

- Lärandeprocesser i övergången från teoretisk till praktisk kunskap 

- Arbetsallians mellan handledare och handledd 
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Studentterapeutens behov. Trots individuella skillnader mellan studenter finns det vissa 

gemensamma nämnare som utmärker den nyblivne terapeutens behov och svårigheter 

(Jacobsen & Tanggaard, 2009). Terapeutrollen är generellt förknippad med en omfattande 

prestationsångest som bottnar i en rädsla att inte vara bra nog (Gullestad, 1997; Skovholt & 

Ronnestad, 2003; Strømme, 2005). Ångesten och självmedvetenheten gör det svårare att 

utföra de komplexa uppgifter som utmärker terapeutiskt arbete. Orsaken är att 

uppmärksamheten inte till fullo kan riktas mot klienten utan istället används för att reglera 

ner den egna ångestnivån. Som student är man ofta så angelägen om att göra och vara rätt att 

klienten blir sekundär i förhållande till den egna upplevelsen i terapeutrollen. Generellt finns 

en idealisering av terapeutrollen och en önskan att själv få göra skillnad (Skovholt & 

Rønnestad, 2003). Konsekvenserna av prestationsångesten är att studenten upplever en 

sårbarhet, känsla av exponering och hjälplöshet (Strømme, 2009; Gullestad, 1997). I mötet 

med klienten fokuserar nyblivna studentterapeuter på specifika fakta och händelser i klientens 

liv snarare än känslor, erfarenheter och den terapeutiska processen. Studenten tenderar även 

att försöka överkompensera sina egna känslor av otillräcklighet genom att ge klienten 

konkreta råd och kontrollera processen genom att själv välja mål och fokus för terapin. De 

nyblivna studentterapeuterna frågar lätt för mycket och överväldigas sedan av den enorma 

mängden information och känslor från klienten. Studentterapeutens stora utmaning är den 

rätta distansen till klienten där man varken blir för distanserad eller involverad i klientens 

problematik (Jacobsen & Tanggaard, 2009). Ett flertal studier har genomförts med syftet att 

kartlägga ett eventuellt samband mellan svårigheter i gränssättningen till klienten och 

utbrändhet. Svårigheter i gränssättning innefattar både studentens tendens att överväldigas av 

klientens känslor, svårigheten att sluta tänka på klientens problem samt de känslor klientens 

problem väcker hos studenten själv (Skovholt & Rønnestad, 2003). Även om alla 

forskningsfynd inte är helt samstämmiga finns studier som indikerar att mindre erfarna 

terapeuter löper större risk för utbrändhet på grund av ett alltför omfattande klintengagemang 

(Ackerley, Burnell, Holder &  Kurdek, 1988; Farber & Heifetz, 1981; Rodolfa & Kroft, 

Reilley, 1988). Att lära sig sätta tydliga men ändå flexibla gränser mellan självet och klienten 

är en färdighet som tar tid, kräver ständig självmedvetenhet och klinisk erfarenhet. Detta är 

förutsättningar  som den nyblivne studentterapeuten saknar. Orlinsky & Rønnestads (2005) 

omfattande internationella kartläggning visar att terapeuter med mindre än fem års erfarenhet 

löper signifikant större risk att uppleva sin praktiska verksamhet negativt.  

 Utmaningarna i den nya rollen som terapeut gör att studentterapeuten behöver en 
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handledare som kan hjälpa till att skilja studentterapeutens känslor från klientens. I den nya 

rollen är studenten på många sätt beroende av handledarens stöd och kunskap. Nyblivna 

terapeuter behöver generellt en handledare som ger tydliga råd, är konkret i sina instruktioner 

och knyter an dessa till det teoretiska perspektivet inom vilken handledningen bedrivs.  

Studenten är intresserad av handledarens bedömning av klientens symtom och problematik, 

handledarens teoretiska kunskap, tekniska färdigheter samt förslag på metod och intervention. 

Behovet av struktur och inramning är överhängande liksom behovet av stöd och uppmuntran. 

Både positiv och negativ feedback är välkommet förutsatt att den är specifik och saklig. 

Studenterna tenderar även att föredra den asymmetriska relationen mellan lärare och student 

och betraktar handledaren främst som en auktoritet. Här finns en tydlig skillnad mellan mer 

erfarna terapeuter som föredrar handledning utifrån ett mer kollegialt perspektiv (Jacobsen & 

Tanggaard, 2009; Nielsen, 2000; Shanfield, Hetherly, & Mattews, 2001).  

 Ytterligare en aspekt av studentterapeutens utveckling är handledningsgruppen. 

Vanligtvis är handledningsgruppen en källa till inspiration, stöd och uppmuntran. Det 

förekommer dock att den även kan vara en källa till distraktion, överväldigande och 

exponering. Alltför omfattande reflektioner och arbetshypoteser skapar lätt rivalitet och ett 

osäkert klimat mellan gruppmedlemmar. Teorier om grupputveckling överensstämmer med 

detta då gruppens första tid tillsammans utmärks av att tydliggöra gruppens grundläggande 

struktur. Gruppmedlemmarna testar sin relativa makt och auktoritet i form av vem som gör 

bästa arbetet, har svåraste fallet, gör de mest insiktsfulla reflektionerna osv. Fasen är 

välbekant och beskrivs av Bion (1961) som ”fight/flight, som authority av Schutz (1973) och 

”Storming” av Tuckman (1965). För att hindra etablerandet av dysfunktionella gruppnormer 

är det därför viktigt att vara observant på gruppens dynamik och normutveckling. Som 

handledare bör man vara medveten om kraften i gruppdynamiska processer samt ha kunskap 

och erfarenhet kring ledarskap och gruppdynamik (Hawkins & Shohet, 2006). 

Handledningsgruppen behöver konkreta verktyg och system för att medvetandegöra sina 

grupprocesser för att säkerställa att gruppen bidrar till individens lärande och utveckling 

(Hawkins & Shohet, 2006). Till en början ser flertalet studenter i Jacobsen och Tanggaards 

studie (2009) stora vinster i att handledaren ansvarar för strukturen under gruppmötena och 

att var och en av studenterna ska få sin ”tid” för sitt klientfall. Handledaren bär även 

huvudansvaret i att reglera input från övriga gruppmedlemmar för att skydda studenten från 

att överväldigas av information och exponering.  
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Kompetensdiskussion, bedömningskriterier och etik. Aktuell forskning visar att 

handledningens viktigaste lärandefunktion för studenten är att den utgör ett forum för 

utvecklandet av professionell identitet i terapeutrollen samt ett forum för lärande av 

terapeutiska färdigheter som teknik och metod (Worthen & McNeil, 1996). En stor del av den 

stress som studenter upplever inför terapeutrollen kan härledas till bristen på tydlighet i vilka 

uppgifter man förväntas bemästra samt svårigheten att definiera professionell expertis 

(Skovholt, Ronnestad, & Jennings, 1997). Ett klassiskt citat som belyser detta är (Raimy, 

1950 s.150, min översättning) ”psykoterapi är en odefinierad teknik som appliceras på 

ospecifik problematik och vars utfall är oförutsägbart”.  Även om man idag kan diskutera 

huruvida uttrycket ”ospecifik problematik” gäller för alla terapiformer visar citatet på den 

komplexitet som utmärker psykoterapeutyrket. Trots brister i sammanhållen definition anses 

examination och bedömningen som en nödvändig kvalitetskontroll för att säkerställa att 

studenten motsvarar kraven för professionalitet (Skovholt & Ronnestad, 2003). Canadian 

Psychological Association (2009) menar att mer utförliga etiska riktlinjer för både handledare 

och handledd gynnar skapandet och bibehållandet av en positiv lärandemiljö. Genom ett 

etiskt ramverk skapas förutsättningarna för en effektiv och ömsesidig arbetsallians mellan 

handledare och student. Kompetens definieras i APA Task Force on the Assessment of 

Competence in Professional Psychology i en mening: den yrkesverksamma ska veta sina 

kunskapsbegränsningar och vad som ska göras när gränserna för det egna kunnandet har nåtts 

(Bashook, 2005). Meningen fångar det komplexa förhållandet mellan bedömning och 

prestation som är essensen i professionell kompetens. Samma definition återfinns i 

Yrkesetiska Principer för Psykologer i Norden från 1998. Psykologer i Sverige tillåts enbart 

verka inom de gränser som följer av kompetensen med hänsyn till utbildning, träning, 

personlig förmåga samt att personen även söker professionell hjälp vid svåra situationer. I 

båda definitionerna poängteras vikten av att känna sig själv, sin kunskap och sina 

begränsningar. Bedömningskriterier är de yttre kriterier som studenten ska motsvara för att få 

ut sin examen. För det handledda klientarbetet på kurs F:II (Psykoterapi – metoder och 

tillämpning), Psykologutbildningen, Institutionen för Psykologi,  Lunds universitet är 

kriterierna enligt kursplanen vt2011, 100 % närvaro i handledningsgruppen samt studentens 

förpliktelse att ta ansvar för sitt arbete på mottagningen, i förhållande till sin klient samt de 

olika arbetsgrupper studenten ingår i. Studenten ska även ta emot handledning kring arbetet 
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med klienten, vilket definieras som en möjlighet till kontinuerlig vägledning i klientarbetet 

samt en möjlighet att utveckla studentens förmåga att bedriva ett avancerat psykologiskt 

behandlingsarbete i enlighet med olika terapeutiska tekniker. Bedömning av det handledda 

klientarbetet ska ske kontinuerligt av handledaren i enlighet med särskilda 

bedömningskriterier. Enligt bedömningskriterierna ska psykologkandidaten visa förankring i 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Färdigheterna visas genom teoretisk och klinisk 

förståelse för grundläggande begrepp, förmågan att genomföra interventioner i linje med 

denna analys samt utvärdera terapins resultat och genomförande. Psykologkandidaten ska 

även visa prov på professionellt förhållningssätt genom att beakta etiska riktlinjer, 

ramfaktorer samt visa prov på utvecklingsbarhet. Utvecklingsbarhet definieras som förmågan 

att se sig själv som en terapeut under kontinuerlig utveckling. Studenten ska även visa en 

allmän terapeutisk förmåga vilket innebär främst förmåga till empati och alliansskapande. 

Studenten förväntas även tillämpa en god terapeutisk hållnings gentemot klienten 

(Arbetsordning för klientarbete, 2011).   

Lärandeprocesser i övergången från teoretisk till praktisk kunskap. De två främsta 

lärandeprocesserna i handledning är parallellprocesser och modellinlärning, vilket innebär att 

det sätt handledaren agerar mot den handledde studenten överrensstämmer med hur 

handledaren vill att studenten ska bemöta sin klient. Handledaren relaterar alltså till den 

handledde på ett sätt som denna förväntar sig ska hjälpa studentterapeuten i arbetet med 

klienten (Jacobsen & Tanggaard, 2009). På samma sätt tenderar även en i handledning 

känslomässigt icke-bekräftad student fokusera mindre på affekter och mer på information i 

mötet med klienten (Gray, Ladany, Walker & Ancis, 2001). Samma tankegångar finns hos 

Sarnat (2010) som menar att psykoterapeutens kompetenser växer fram i interaktionen mellan 

handledare och student, där handledaren erbjuder studenten en relationell erfarenhet som 

modellerar essentiella kompetenser för att lyckas som terapeut.  

Arbetsallians mellan handledare och handledd. Arbetsalliansen kan liknas vid ramarna 

inom vilka de terapeutiska metoderna tillämpas. Teorin är alltså inte knuten till en specifik 

terapeutisk teknik eller metod utan fungerar istället som en gränsöverskridande fundamental 

faktor för att uppnå behandlingseffekt oberoende av inriktning (Horvath & Greenberg, 1989). 

Historiskt är arbetsalliansen inget ateoretiskt, sammanhållet begrepp. Alliansbegreppet har 

rötter i den psykoanalytiska traditionen och olika definitioner har tagit fasta på olika aspekter 

av relationen. Även om det inom forskningen finns och har funnits ett flertal 
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konceptualiseringar av alliansbegreppet så betonar majoriteten av dessa teoretiska 

definitioner tre gemensamma teman: (a) samarbetes ömsesidighet, (b) det affektiva bandet 

mellan parterna och (c) klientens och terapeutens förmåga att komma överrens om målet för 

terapin samt vilka uppgifter som åligger respektive part för att nå dit (Martin, Garske & 

Davis, 2000). Den forskare som haft störst inflytande över utvecklingen av alliansbegreppet 

är Edward Bordin (Horvath, 2005; Safran & Muran, 2000). Bordins (1979) teori om 

arbetsallians är en av de förklaringsmodeller som tydligast poängterar att etablerandet av en 

god interpersonell relation är resultatet av en ömsesidig process mellan parterna. Hans teori är 

inte enbart applicerbar på den terapeutiska relationen utan omfattar alla relationer som strävar 

efter förändring. Bordin menar att arbetsallians enklast liknas vid den motor eller det ramverk 

som möjliggör lärande. Alliansen beskrivs som den kontext som främjar och interagerar med 

specifika terapeutiska interventioner. Han omformulerar alltså det i grunden psykodynamiska 

begreppet till ett pan-teoretiskt koncept. Bordin nämner explicit handledningsrelationen som 

ett exempel på områden för alliansteorins applicerbarhet (Horvath & Greenberg, 1989; 

Bordin, 1979, 1980). Styrkan i arbetsalliansen beror på hur väl studentterapeuten ser 

kopplingen mellan uppgift och mål samt i vilken omfattning uppgiftskraven överrensstämmer 

med studentterapeutens självupplevda förmåga att bemästra uppgiften och realisera målen. I 

praktiken resulterar teorin något förenklat i att ju mer välförankrat samarbetet är mellan 

parterna, desto större är chansen att studenten når målen. För att inte äventyra 

förändringsarbetet, i det här fallet lärandeprocessen, bör därför uppgift och målformulering 

ske i dialog mellan parterna utifrån samarbetets yttre ramar (etiska riktlinjer och 

bedömningskriterier). Även graden av gillande mellan parterna har betydelse eftersom 

studentterapeuten är mer benägen att anta nya utmaningar i en trygg kontext, liksom 

studenten är mer benägen att blotta eventuella brister och känslor av otillräcklighet (Bordin, 

1983). Bordin menar även att alliansen kan betraktas som ett terapeutiskt verktyg i 

bemärkelsen att det ger studenten möjlighet att prova nya interpersonella beteenden i relation 

till en förstående och empatisk handledare (Johansson, 2006; Horvath, 2005).  Han definierar 

vidare arbetsalliansen som studentens förmåga att med förtrogenhet acceptera och ta del av 

handlednigen (Bordin, 1980). Bordin menar även att alliansens olika delkomponenter ges 

olika vikt i samarbetets olika faser. Ställningstagandet antyder att den ideala arbetsalliansen 

har olika kritiska värden för var och en av delkomponenterna: emotionella band, uppgift och 

mål (Bordin, 1980). Detta innebär att alliansen inte ska betraktas som ett stabilt eller konstant 

fenomen utan att alliansen tvärtom fluktuerar över tid och i takt med samarbetets utveckling. 
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Teorin har empiriskt stöd då forskning visat att inledningsfasen karaktäriseras av stora behov 

på alliansens tre delkomponenter (Orlinsky & Howard, 1975, Saltzman, Luetgert, Roth, 

Creaser, & Howard, 1976). Arbetsalliansens betydelse redovisas i flera studier inom 

psykoterapihandledning (Hutt et al., 1983; Worthen & McNeil, 1996). Handledda studenter 

menar att god handledning karaktäriseras av ett målorienterat beteende och en icke-dömande 

relation mellan studenten och handledaren. Förhållningssättet gör det möjligt för 

studentterapeuten att släppa prestationsångesten och själv utforska interaktionen med 

klienten. Relationen till handledaren blir därför en viktig faktor i studentens 

lärandeutveckling och upplevelse av handledningen (Skovholt, 2001; Bennett-Levy, 2006). I 

den här studien kommer termerna arbetsallians, hjälpallians och terapeutisk allians att 

användas synonymt. 

Tidigare forskning 

I takt med att handledningens betydelse för terapeututvecklingen uppmärksammas, 

mobiliseras forskningsfältet för att hitta en fungerande definition av vilka kompetenser som 

är utmärkande för psykoterapeutrollen. Trots att handledningens betydelse sedan läge har 

varit känd, har träningen och utbildningen av handledarna själva varit eftersatt. Forskningen 

möter alltså två stora utmaningar i att definiera dels kompetenser avgörande för 

psykoterapeutrollen, dels enas kring en fungerande definition av handledningsbegreppet 

(Newman, 2010).         

 Parallellt pågår omfattande forskning för att kartlägga och förstå de effektiva 

komponenterna i den terapeutiska processen, det vill säga vilka faktorer som är avgörande för 

behandlingsutfall. Två övergripande teoribildningar, common och specific factors, 

kontrasteras ofta mot varandra (Bickman, 2005). Omfattande metaanalyser (Lambert & 

Ogles, 2004) visar att skillnaden mellan terapiformer är marginell vilket talar till fördel för 

teoriövergripande common factors. Forskningen som stödjer common factors perspektivets 

genomslag har dock möts av en omfattande kritik gällande brister i design och statistisk 

bearbetning. Kritikerna menar att bristerna reducerar möjligheten att upptäcka skillnader 

mellan olika terapeutiska behandlingar (Chambless 2002; Luborsky et al., 2002 Rounsaville 

& Carroll 2002). Klarhet i vad som är verskamma faktorer i den terapeutiska processen 

innebär ett betydande tillskott i kartläggningen av vilka kvaliteter och kunskaper som ska 

förmedlas i psykoterapiutbildningar.        

 Tuckett (2005) poängterar bristen av fungerande metoder för att bedöma 
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psykologkandidatens kompetens och menar att en av psykoterapiforskningens stora 

utmaningar är att definiera en transperent modell baserad på empiriskt forskning. En sådan 

modell skulle stärka psykologprofessionens ställning och tvätta bort stämpeln att vissa 

terapiformer, bland annat psykoanalysen, ger terapeuten alltför tillåtande ramar. Tuckett 

förespråkar en bred förankring och väl valda kompetenser som grund för modellen.  

  Rodolfa et al. (2005) bidrar med en sådan konceptualisering av kompetensbegreppet. 

Kortfattat särskiljer modellen mellan grundläggande och funktionella kompetenser. De 

grundläggande kompetenserna: den terapeutiska relationen, terapeutens villighet till 

självreflektion, känslighet för kulturella skillnader, etiska förhållningssätt osv., genomsyrar 

all terapeutisk verksamhet. De funktionella kompetenserna är relaterade till specifika 

terapeutiska färdigheter som bland annat terapeutens förmåga till struktur och agendasättning, 

terapeutiska metoder, fallkonceptualisering och diagnostik. Modellen tar även hänsyn till 

terapeutens erfarenhet och träning (Newman, 2010). Differentieringen mellan grundläggande 

och funktionella färdigheter öppnar för möjligheter att skapa konkreta yttre ramar för 

dialogen kring studentterapeutens kompetensutveckling.     

 Parallellt växer den forskning som pekar på ett omfattande missnöje och konflikter i 

relationen mellan handledare handledd (Gray, Ladany, Walker, & Ancis, 2001, Ladany, Hill 

Corbett & Nutt, 1996; Nelson & Friedlander, 2001). Begreppet dubble traumatization 

(Ladany, Friedlander, & Nelson, 2005) syftar på de fall då studenten upplever både det 

terapeutiska arbetet som stressande och negativt parallellt med en pågående konflikt med 

handledaren. Majoriteten av forskningen inom området är baserad på intervjuer och har 

metodologiska begränsningar, främst gällande validitet. Empatiforskning (Duan & Hill, 

1996) visar att externa bedömare ofta uppfattar situationen annorlunda. Psykoterapiforskning 

visar att terapeut och klient lätt missuppfattar varandras beteenden (Martin, Meyer, & 

Slemon, 1986).  Idag finns det inga indikationer på att samma missförstånd inte skulle kunna 

ske i relationen mellan handledare och student, i synnerhet med tanke på relationens likartade 

karaktär (Veach, 2001). 

Syfte 

Studiens övergripande målsättning är att bidra med kunskap till diskussionen kring 

definitionen av handledningsbegreppet genom att undersöka arbetsalliansens betydelse för 

studentterapeutens utveckling.  Syftet är att utforska om arbetsalliansen mellan student och 
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handledare samvarierar med studentterapeutens upplevelse av utveckling vs stagnation i 

terapeutrollen.  

Metod 

Undersökningsgrupp 

Studien genomfördes på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Studenterna som 

medverkade går kurs F:II (Psykoterapi – metoder och tillämpning, 18hp) och genomförde det  

obligatoriska momentet  ”eget handlett klientarbete” på institutionens psykoterapimottagning. 

Handledningen sker i grupper om max fyra studenter i 60 x 110 minuter över totalt fyra 

terminer, två terminer psykodynamisk teoriinriktning (PDT) och två terminer med inriktning 

kognitivbeteendeterapi (KBT). Inklusionskriterier för att medverka i studien är att 

studenterna som skattas enbart har en längre erfarenhet av en handledare inom ramen för 

psykoterapimomentet och det är dessa erfarenheter som ligger till grund för skattningen. 

Studenterna i studien måste tillhöra kursgruppen för termin 8 eller 9 vid skattningstillfället. 

Studenterna skattade under skoltid i samband med en föreläsning på psykologihuset, 

Institutionen för psykologi. Studien omfattar totalt 41 svaranden, 26 studenter med PDT 

inriktning (varav 7 män och 19 kvinnor) och 15 studenter med KBT inriktning (varav 4 män 

och 11 kvinnor). Studentgruppen på termin 9 inkluderade totalt 26 studenter som vid 

skattningstillfället genomgått en handledning över två terminer inriktad på antingen KBT 

eller PDT. Studentgruppen gav 19 svarande. Studentgruppen på termin 8 inkluderade totalt 

32 studenter varav 22 svarande.  

Material 

Working Alliance Inventory – Short (WAI-S). WAI-S är en kortversion av det 

ursprungliga Working Alliance Inventory (WAI; Howarth & Greenberg, 1989) och har 

utvecklats av Tracey & Kokotovic (1989). Instrumentet är ett självskattningsformulär som 

mäter styrkan i arbetsalliansen mellan parter. Formulärets applicerbarhet omfattar inte enbart 

den terapeutiska alliansen mellan terapeut och klient utan gäller även för andra typer av 

arbetsallianser (Horwarth & Luborsky, 1993). Även Bordin öppnar för en bredare definition 

av alliansbegreppet och nämner explicit handledningsrelationen som ett exempel på 

teoribildningens applicerbarhet (Horvath & Greenberg, 1989; Bordin, 1976, 1979, 1980, 

1989). WAI-S formuläret är ett av de många mätinstrument som baseras på Bordins 
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teoretiska definition av alliansbegreppet (Martin, Garske & Davis, 2000). WAI-S består av de 

12 items i originalversionens 36 items med störst statistisk power. Varje item är graderat på 

en 7-punkts Likertskala där 1 = aldrig och 7= alltid. Både det ursprungliga instrumentet samt 

kortversionen finns i två versioner som mäter den subjektiva upplevelsen av arbetsalliansen 

från båda parters perspektiv. Studier visar att klientens skattning av alliansen är signifikant 

relaterad till terapiutfall medan terapeutens skattning av alliansen inte har samma påverkan 

(Howarth & Luborsky, 1993; Luborsky et al,. 1996). Med detta som bakgrund väljer 

forskaren i den aktuella studien att enbart använda sig av klientens alliansskattning. WAI-S 

och originalet WAI på 36 items ger ekvivalenta psykometriska resultat vilket talar till 

kortformens fördel med tanke på användarvänlighet (Busseri & Tylers, 2003). Hög reliabilitet 

och det faktum att testet mäter ett underliggande teoretiskt konstrukt, lämpar testet väl för 

forskning (Martin, Garske, & Davis, 2000). 

Psychotherapists´ Work Involement Scales, PWIS är ett självskattningsformulär 

baserat på det större och betydligt mer omfattande Development of Psychotherapists 

Common Core Questionnaire (DPCCQ). PWIS mäter studentens upplevelse av positiva 

respektive negativa erfarenheter i terapeutarbetet i två skilda kluster av delskalor. Klustren 

kontrasteras sedan mot varandra för att spegla studentens övergripande upplevelse av arbetet 

som terapeut. Designen baseras på Orlinsky och Ronnestad (2005) teoretiska antagande att en 

studentterapeuts kliniska erfarenheter ofta är en kombination av både positiva och negativa 

erfarenheter (stagnation). Den teoretiska rationalen bakom valet av delskalor har delvis 

baserats på Csikszentmihalyis (1990, 1996) teorier om förutsättningar för tillstånd av flow, 

kreativitet och motivation.         

  PWIS mäter via delskalorna Basic Relational Skills, Invested, Efficacy, Affirming, 

Flow och Constructive Coping de mest väsentliga aspekterna för studentterapeutens positiva 

upplevelse av terapeutarbetet. Basic Relational Skills mäter studentens grundläggande 

interpersonella färdigheter, det vill säga de egenskaper studenten hade redan innan påbörjad 

terapeututbildning. Färdigheterna inkluderar bland annat empatisk förmåga, förmåga att 

etablera arbetsallians, perspektivbyte och förmågan att kommunicera omsorg och förståelse. 

Delskalan Involved mäter studentterapeutens engagemang och närvaro i samarbetet. Skalan 

Efficacy mäter studentens effektivitet och förmåga att strukturera och organisera det 

terapeutiska arbetet. Affirming speglar studentens förmåga att etablera en varm relation 

präglad av vänlighet och acceptans.        
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 Formuläret mäter även studentens stressfyllda och negativa upplevelse av 

terapeutarbetet genom delskalorna Frequent Difficulties, Boredom, Anxiety och Avoidant 

Coping. Frequent Difficulties speglar i vilken omfattning studentterapeuten upplever 

återkommande svårigheter i terapeutarbetet, Anxiety står för den oro som uppstår då 

situationen kräver färdigheter som överstiger terapeutens kompetens. Höga poäng på dessa 

delskalor innebär enligt författarna Orlinsky och Ronnestad (2005) att terapeuten upplever att 

de egna terapeutiska färdigheterna inte motsvara vad uppgiften kräver. Enkäten består av 

totalt 46 items, varje item är graderat på antingen en 6-punkts Likertskala där 0 = inte 

alls/aldrig och 5 = väldigt mycket/väldigt ofta eller en 4-punkters Likertskala där 0 = inte alls 

och 3 = väldigt mycket /väldigt ofta. Skattningsformuläret lämpar sig väl för att användas av 

både handledare och student i den kliniska verksamheten för att tydliggöra studentens 

erfarenheter av arbetet som terapeut. I den aktuella studien kommer endast studenter att 

genomföra skattningen. Skattningsformuläret fanns vid studiens början endast tillgänglig på 

engelska. En första översättning gjordes, därefter inhämtades kommentarer på denna 

översättning från Håkan Johannson, leg.psykolog och leg.psykoterapeut. Därefter gjordes en 

andra översättning. En översättning tillbaka till engelska gjordes av Rachel Maddux, 

doktorand i psykologi.  

Psychotherapists´ Professional Development Scales, PPDS, är ytterligare ett 

självskattningsformulär baserat på DPCCQ och ger information om terapeutens upplevelser 

av utveckling vs stagnation i sin professionella utveckling. Liksom Psychotherapists´ Work 

Involement är detta formulär baserat på en syn på utveckling där varje individ upplever en 

mix av dimensionerna stagnation och utveckling. Skattningsformuläret består av 22 items, 

varje item är graderat på en 6-punkts Likertskala där 0 = inte alls och 5 = väldigt mycket. 

Delskalorna som mäter aspekter av utveckling är dels Overall Carrer Development, OCD, 

Current Experienced Depletion, CED samt Current Experienced Growth, CEG. Även detta 

skattningsformulär ger en bas för reflektion kring den egna utvecklingen i terapeutrollen och 

fungerar som underlag för diskussioner med handledaren (Orlinsky & Ronnestad, 2005). Det 

finns ännu inte någon tillgänglig forskning kring varken test- retest reliabilitet eller validitet i 

jämförelse med andra mätinstrument. Inte heller detta mätinstrument finns tillgängligt på 

marknaden i svensk översättning. Forskaren utförde samma procedur som vid utformningen 

av den svenska översättningen av Psychotherapists´ Professional Development Scales. 
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Procedur 

Deltagarna skattade alliansen till sin handledare (WAI-S), sin professionella 

utveckling Psychotherapists´ Professional Development Scales (PPDS) samt erfarenheter i 

arbetet som terapeut Psychotherapists´ Work Involement Scale (PWIS) vid samma tillfälle. 

Deltagarna hade möjlighet att genomföra skattningen i föreläsningssalen eller ta med sig 

formuläret och genomföra skattningen under dagen för att sedan lämna den ifyllda enkäten i 

forskarens terminsfack. Vid skattningstillfället informerades studenterna om att skattningen 

var anonym och resultaten endast skulle analyseras på gruppnivå. Tekniska problem vid 

utskrivningen av formulären gjorde att vissa items ur formuläret PWIS föll bort med 

konsekvenserna att vissa delskalor (Flow, Constructive Coping, Bordom, Anxiety) inte 

inkluderas i studien. Författaren har översatt alla skattningsformulären i studien och har inte 

vidare undersökt validiteten eller reliabiliteten för översättningen som antas ha face validity. 

Tabell 1 summerar metoderna för datainsamling och analys samt antalet deltagare i studien. 

Dataanalys 

Utöver redovisning av urvalets karaktäristika genomfördes tre olika typer av statistisk 

analys i studien. Ett oberoende t-test genomfördes för att analysera medelvärdesskillnad 

mellan terminsgrupp, teoretisk inriktning och allegiance. En bivariat korrelation (Pearson´s) 

genomfördes för att identifiera förhållandet mellan skattningen av arbetsalliansen och 

faktorerna kön, termin, allegiance samt de olika skalorna i PPDS och PWIS. Målet med 

analysen var att identifiera vilka faktorer som har en samvariation med studenternas skattning 

av alliansen. I ett försök att undersöka hur studentens upplevelse av utveckling, positiv som 

negativ, påverkar arbetsalliansen genomfördes en linjär multipel regressionsanalys. I 

regressionsanalysen kontrollerades för att oberoende variablers interkorrelation inte 

överstiger Grimm och Yarnolds (1995) gränsvärde (r ≥ 0.80) eller gränsen för toleransvärdet 

på mindre eller lika med 0.1.  

Alla statistiska analyser genomfördes i SPSS 17.0 i Windows. 
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Resultat 

Av de totalt 58 studenter som tillfrågades att medverka i studien valde 43 att delta. Av 

dessa kunde två enkäter inte användas eftersom svaranden inte motsvarande 

inklusionskriterierna för att medverka i studien.  

Tabell 1. Urvalets karaktäristika (n=41) 

Karaktäristika      

Termin (8/9)      22/19 

Kön (kvinna/man)      30/11 

Inriktning (KBT/PDT)     15/26 

Allegiance (KBT/PDT/Båda)        9/14/18  

Allians (medelvärde, SD, min-max)     4,92   1,07    2,58 -6,83 

PWIS  (medelvärde, SD, min-max)   

Basic Relational Skills     3,40  0,68  1,75 - 5  

Invested        2,44  0,50   1 - 3 

Efficacy        1,76  0,36  0,75 – 2,25 

Affirming        2,66   0,31  2 - 3 

Frequent Difficulties     1,77   0,53  0,63 – 2,75 

Avoidant Coping       1,73   0,45  1 – 2,67 

 

PPDS (medelvärde, SD, min-max) 

Overall Career Develompent       3,17   0,42    2,8 – 4,2 

Current Experienced Growth     3,69   0,62    2,2 - 4,7 

Current Experienced Depletion    0,77   0,66    0,0 - 2,5 

Notering: PWIS = Psychotherapists´ Work Involvement Scales. PPDS = Psychotherapists´ Professional Development Scales. 

Resultaten för studenternas skattningar redovisas i tabell 1. För alliansskattning till 

handledaren är medelvärdet 4,92 på skalan 1-7. Studenternas medelvärde på delskalorna i 

testet PWIS är för de delskalor som tillsammans mäter studentens positiva erfarenheter: Basic 

Relational Skills 3,4 (skala 0 – 5), Invested 2,44 (skala 1-3), Efficiacy 1,76 (skala 0 - 3), 

Affirming 2,66 (skala 0 – 3). De delskalor som mäter studenternas negativa erfarenheter i 

terapeutrollen är Frequent Difficulties 1,77 (skala 0 – 5), Avoidant Coping 1,73 (skala 0 - 5). 

Medelvärdespoängen för delskalorna i PPDS, alla på en skala från 0 – 5, är Overall Career 

Develompent, 3,17, Current Experienced Growth 3,69, Current Experienced Depletion 0,77. 

Det föreligger ingen statistisk signifikant medelvärdesskillnad för studenternas skattning av 

alliansen mellan de båda terminsgrupperna. Det finns inte heller några signifikanta 

medelvärdesskillnader för teoretisk inriktning, kön eller allegiance avseende 

alliansskattningen.  
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Tabell 2. Bivariat korrelation mellan alliansskattning och variablerna kön, terminsgrupp, teoretiskinriktning, allegiance samt 

de olika skalorna i PPDS och PWIS. Endast variabler upp till signifikansnivån p<0,25 redovisas. 

Alliansskattning 

- Termin     0,25 

PPDS 

- Overall Career Development    0,30 

- Current Experienced Growth   0,53** 

- Current Experienced Depletion -0,48** 

Notering: PPDS = Psychotherapists´ Professional Development Scales ** P<0.01   *P<0.05  (2-tailed). 

 

Studenternas skattning av alliansen visade ett positivt statistiskt signifikant samband 

med Current Experienced Growth (p<0,01) (tabell 2). Korrelationsanalysen visade även ett 

negativt linjärt samband mellan allians och Current Experienced Depletion (p<0,01). 

Förhållandet mellan alliansskattningen och delskalan Overall Career Development har tydliga 

statistiska tendenser, dock ej statistiskt säkerställda (p<0,06). Terminsgrupp korrelerade 

0,250 med alliansskattning på signifikansnivå p=0,116. Den bivariata analysen för 

alliansskattning och variablerna kön, terminsgrupp, teoretisk inriktning och allegiance gav 

inga signifikanta resultat. Korrelationen gav inte heller några signifikanta resultat för 

delskalor från testet PWIS. I studien genomfördes en linjär multipel regressionsanalys med 

alliansskattningen som beroende variabel, enbart de variabler som når signifikanta 

korrelationer till alliansskattningen är oberoende variabler i mätningen (tabell 3). Avsikten 

med den multipla analysen är att undersöka hur studentens upplevelse av utveckling, positiv 

som negativ, enskilt bidrar till arbetsalliansen. Dessa faktorer förklarar tillsammans 27,5 % 

av variansen i arbetsalliansen. Den förklarande variansen för faktorernas gemensamma 

prediktiva förmåga var för stor för att tillskrivas slumpen (F = 11,95, p<0,01) och gav en 

bättre prediktiv förmåga än de båda faktorerna separat. Regressionsekvationen visar dock att 

variabeln för Current Experienced Depletion inte längre ger signifikanta värden (p=1,66) 

vilket gör att den enskilda prediktorns separata bidrag till variationen i alliansen inte går att 

särskilja från slumpen.  
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Tabell 3. Linjär bivariat och multipel regressionsanalys med alliansen som beroende variabel och delskalor från PPDS och 

PWIS samt variablerna kön, termin och allegiance, som oberoende variabler. Endast de variabler med signifikant korrelation 

redovisas (p<0,05). 

Faktor  R  R 2  R 2 change 

CEG  0,525  0,275  0,257 

CED  0,484  0,235  0,215  

CEG, CED 0,558  0,311  0,275 

CEG = Current Experienced Growth, CED = Current Experienced Depletion 

 

 

Diskussion 

Resultaten från den statistiska analysen visar att studentens upplevelse av sin 

nuvarande utveckling, positiv och negativ, korrelerar signifikant med studenternas 

alliansskattning. I analysen finns även statistiska tendenser mellan alliansen och studentens 

mer långsiktiga, övergripande utveckling i terapeutrollen. Slutsatsen är att det finns en tydlig 

samvariation mellan alliansen till handledaren och studentterapeutens upplevelse av sin 

nuvarande utveckling som terapeut. Studien bekräftar vikten av att arbetsalliansen ingår som 

en delkomponent i definitionen av handledningsbegreppet (Falender & Shafranske, 2004, 

s.3). Resultaten går därmed att återknyta till studiens övergripande målsättning och bidrar 

med kunskap till diskussionen kring handledningsbegreppet. Studiens resultat är även ett litet 

tillskott till den forskning som arbetar kring metodutvecklingen av mätinstrument för att 

bedöma psykologkandidatens kompetensutveckling. Resultaten innebär även intressanta 

uppslag till fortsatt forskning inom det vetenskapliga fält som växer fram i gränslandet 

mellan pedagogik och psykologi. Skulle arbetsalliansen i framtiden visa sig vara essentiell för 

kunskapsutveckling även inom andra utbildningskontexter ger detta intressanta implikationer 

för utbildningsväsendet i sin helhet. Samvariationen mellan allians och utveckling ger 

ingen information om riktningen för sambandet, bara att en god allians förekommer 

tillsammans med studentens upplevelse av positiv utveckling, liksom en bristande allians 

förekommer tillsammans med upplevelsen av en negativ utveckling. Intressant är att 

studentens upplevelse av negativ utveckling har en lägre samvariation till alliansskattningen 

än den positiva. Skillnaden kan beror på en rad olika faktorer, bland annat brister i designen 

och brister i begreppsvaliditet. Resultaten antyder dock att man som student är mindre 

benägen att koppla samman en negativ upplevelse i terapeutrollen med relationen till 

handledaren. Okunskap kring handledningens funktion och syfte kan vara en av 

förklaringarna, alternativt studentens tendens att förklara den negativa utvecklingen med att 
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studenten själv saknar de kvalifikationer som krävs för att vara en god nog terapeut. En 

andra, mer positiv hypotes är att arbetsalliansen är den positiva kraft som gör 

arbetssituationen med en alltför krävande klient hållbar.   

 Intressant är att delskalan Basic Relational Skills, som mäter studentens 

grundläggande interpersonella färdigheter, däribland förmåga att etablera arbetsallians, inte 

korrelerar signifikant med alliansskattningen till handledaren. Inte heller studentterapeutens 

förmåga till engagemang (Involved), effektivitet (Efficacy), eller vänliga förhållningssätt 

(Affirming) i det terapeutiska arbetet har betydelse. Fyndet antyder att det är andra faktorer 

som har betydelse för arbetsalliansen till handledaren. Slutsatsen hotar en gammal hörsägen 

att handledare förklarar en brisande arbetsallians med studentens oförmåga att etablera och 

upprätthålla en sådan relation. I bedömningskriterier för handledningsmomentet framgår att 

psykologkandidaten förväntas kunna samspela i en meningsfull handledningsrelation. Detta 

innefattar bland annat förmågan att ta upp svårigheter och känslor i relation till handledaren. 

Enligt den teoretiska bakgrunden som presenterats i studien är en sådan förmåga resultatet av 

relationens karaktär och samarbetets utformning snarare är studentterapeutens förmåga. 

 Medelvärdet för studenternas alliansskattning till relationen med handledaren ligger 

över medel även om spannet för skattningen varierar. Resultaten innebär ett gott betyg till 

utbildningsmomentet. Resultatet visar samtidigt att historie- och mognadseffekter mellan 

terminsgrupperna inte ger några skillnader mellan terminsgrupperna avseende 

alliansskattningen. Medelvärdet för studenternas alliansskattning är även intressant utifrån de 

lärandeprocesser som anses karaktäristiska för handledningsrelationen; modellinlärning och 

parallellprocess. Handledningsrelationen blir därmed ett forum för inlärning av hur man 

upprättar och bibehåller en god arbetsallians. Liksom alliansen samvarierar med studentens 

upplevelse av sin terapeututveckling bör alliansen rimligen även samvariera med i vilken 

omfattning studenten upplever handledningen som ett forum som förmedlar denna kunskap. 

Förutsatt att studenten inte inhämtar kunskap i alliansskapande från annat håll, hotar en 

bristande arbetsallians i förlängningen därför studentens lärande av en av psykoterapins mest 

verskamma faktorer. Allianskattning mellan handledare och student blir därför indirekt en 

indikator för i vilken omfattning handledningen är ett forum för inlärning av alliansskapande, 

en av psykoterapi forskningens främsta common factor. Samvariationen mellan utveckling 

och allians bekräftar även Bordins tankegångar om alliansens betydelse i metateorin om 

förändringsprocessen i terapeutiskt arbete. Arbetsalliansen har betydelse för individens 

upplevelse av utveckling och förbättring (Howard, Greenberg, 1989).   
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Resultaten för de delskalor i PWIS som mäter studentterapeutens positiva upplevelse 

av terapeutarbetet överensstämmer med den omfattande internationella studie av Orlinsky 

och Rønnestad (2005) som visar att majoriteten av alla terapeuter upplever sig själva som 

strukturerade, engagerade, motiverade och närvarande i samarbete med klienten. Även 

studentens självbild att besitta förmågan att etablera en varm relation präglad av vänlighet 

och acceptans är gemensam för majoriteten av alla yrkesverksamma terapeuter. De låga 

medelvärdena för de delskalor som tillsammans mäter studentens negativa erfarenheter i 

terapeutarbetet visar att de positiva erfarenheterna i det kliniska arbetet är i övervägande. 

Konklusionen är att majoriteten av de studenter som handleds på psykoterapimomentet kurs 

F:II Psykolog programmet, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, generellt har en 

positiv upplevelse av det terapeutiska arbetet samt att studentterapeuterna upplever sig ha 

goda förutsättningar att uppfylla kursens bedömningskriterier gällande terapeutisk förmåga 

(empatiskt förhållningssätt, förmåga till alliansskapande).     

 För testet PPDS, som mäter studentens upplevelse av utveckling, ger det höga 

medelvärdet för delskalorna Overall Career Development och Current Experienced Growth 

ett gott betyg till utbildningsmomentet, särskilt i kombination med studenternas låga medel 

för Current Experienced Depletion. Utifrån teorin bakom testet tolkas resultaten som att 

studenterna upplever dels ett ackumulerat lärande över tid, dels erfar en positiv arbetsmoral. 

Upplevelsen är cyklisk i bemärkelsen att den positiva upplevelsen i mötet med de nya 

erfarenheterna för med sig ökad öppenhet vilket i sin tur genererar mer kunskap (Skovholt & 

Jennings, 2004).          

 Avsikten med den multipla regressionsanalysen var att kartlägga och beskriva 

sambandet mellan alliansen och de båda variablerna positiv (CEG) respektive negativ 

utveckling (CED). I regressionsanalysen nådde inte delskalan CED signifikanta värden. 

Delskalan exkluderades inte ur studien eftersom den inte uppfyllde kriterierna för 

multikolinjaritet. Trots att den bivariata regressionen mellan delskalan CED och 

alliansskattningen visar att förhållandet mellan variablerna sannolikt inte kan tillskrivas 

slumpen, försvinner delskalans påverkan i den multipla regressionen som en konsekvens av 

prediktorernas höga interkorrelation. Orlinsky och Rønnestad (2005) som konstruerat testet 

menar att interkorrelationen mellan delskalorna CED och CEG visar att terapeuten kan 

uppleva båda typer av utveckling samtidigt i varierande omfattning. Författarna diskuterar 

inte vidare att variabler med hög interkorrelation är problematiska att använda som 

prediktorer eller vilka begräsningar interkorrelationen medför i tolknigen av resultat.  
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 Studien begränsas av bristande operationaliseringar och kvantifieringar i 

mätinstrumenten PPDS och PWIS, vilket försvårar möjligheten till statistiskt säkerställda 

resultat. Alltför höga interkorrelation mellan delskalor försvårar inte enbart kartläggning av 

samvariation och prediktion utan även möjligheten att kartlägga och förklara vilka faktorer 

som är av betydelse. Alltför vaga definitioner av relevanta begrepp samt otydligheter i 

teoribildningen bakom mätinstrumenten PPDS och PWIS äventyrar möjligheten att 

säkerställa vilka aspekter av utveckling vi faktiskt mäter. Upplevelsen av den sociala 

arbetsmiljön är exempelvis en stark prediktor till upplevelsen av både positiv och negativ 

utveckling. Studiens metodologiska begränsningar minskar möjligheten att generalisera till 

andra utbildningsenheter på samma nivå. Generaliseringen begränsas främst av studiens 

interaktionseffekter, främst kontextuella faktorer som arbetsmiljö. Samma begränsningar 

gäller den inre validiteten. Studien uppfyller enbart kravet på samvariation, det vill säga ett av 

Mills tre kriterier för kausala förhållanden (Mill, 1843). Kravet på tidsordning, att allansen 

påverkar utvecklingen och inte omvänt, går inte heller att fastställa. Studiens design gör det 

omöjligt att utesluta andra förklaringar till samvariationen, sk sammanblandande variabler. 

Även selektionseffekter, historie- och mognadseffekter, bortfall, själva mätinstrumentet och 

administreringen av instrumentet är faktorer som påverkar möjligheten att säkerställa ett 

verkligt kausalt förhållande mellan allians och utveckling.      

 Kanske är det inte konstigt att det råder kontroverser inom området eftersom ett 

fungerande test till vissa delar utmanar psykologers förhoppning och självbild att vara 

kunniga, kompetenta och professionella i terapeutrollen. Studiens resultat tillsammans med 

forskning (Orlinsky & Rønnestad, 2005) visar att den positiva självbilden är gemensam för 

både handledare och handledd.        

 Studiens praktiska implikationer är att handledning som utformas i enlighet med 

teorier om arbetsallians främjar studenternas kunskapsutveckling. Ett kursupplägg där 

psykoterapihandledning baseras på en teoretisk modell med funktionella, mätbara mål för att 

synliggöra lärandemål och öka lärandeprocessens transparens skapar förutsättningar för 

utveckling och reflektion. Upplägget är till studentterapeutens, handledarens och 

professionens fördel. Som ett tecken på professionalitet bör handledare inte enbart i 

bedömningskriterier för kursen utan även i praktiken modellera att kunskapsutveckling, 

självreflektion och öppenhet är något som gynnar alla, inte minst professionen i sin helhet. 

Argumentet att forskningsfältet tampas med utmaningar att hitta fungerande metoder för 



Katarina Lundberg  

PEX-uppsats vt2011 

Lunds universitet 
 

24 

 

objektiva mätinstrument för utvecklingsnivå i kombination med att diskussionen fortfarande 

pågår gällande vilka kompetenser som ska ligga till grund för en sådan modell är högst 

relevant. Argumenten utgör emellertid inte ett hinder för att aktivt arbeta för etablerandet av 

en alliansfrämjande normkultur i handledningsgrupperna redan idag. Ett sådant arbete börjar 

med ett tydliggörande av ram och ansvar. 

Sammanfattningsvis finns en tydlig samvariation mellan arbetsalliansen till handledaren och 

studentterapeutens upplevelse av sin nuvarande utveckling som terapeut. Studien visar även 

att majoriteten av studentterapeuterna på psykoterapimomentet kurs F:II Psykolog 

programmet, Institutionen för psykologi, Lunds universitet upplever sig ha goda 

förutsättningar i terapeutisk förmåga. Medelvärdet för studenternas alliansskattning av 

relationen till handledaren ger ett gott betyg till utbildningsmomentet. Mot bakgrund av 

korrelationen bekräftar studien vikten av att arbetsalliansen ingår som en delkomponent i 

definitionen av handledningsbegreppet. Studiens diskussion kring metodologiska 

begränsningar är ett användbart bidrag till fortsatt forskning, främst vad gäller utvecklingen 

av mätinstrument.  
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