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Allians i handledning
- Vad är det och hur blir det möjligt?



Malin Bäck
• Lärare & Handledare i psykoterapi
• Akademiskt lärande/högskolepedagogik

• Verksamhetshandledning
• Metodhandledning
• Utbildningshandledning
• Forskningshandledning – adherens
• Vetenskapliga arbeten/uppsatser
• Individuellt 
• Grupp
• Internetförmedlat



Falender, C . A., & Shafranske, E. P. (2004). Clinical supervision: a 
competency-based approach. Washington, D.C: American
Psychological Association

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. 

•Klientens
•Den handleddes
•Handledarens
•organisationen

Behov

•Kompetensdiskussion
•bedömningskriterier
•Etik

Kompetens

•Lärandeprocesser i övergången från
teoretisk till praktisk kunskap 

•Teori, praktik, reflektion
Lärande

•Arbetsallians mellan handledare och 
handledd Allians
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Handlednings
alliansen 

som en 
gemensam 

faktor

• I likhet med den terapeutiska alliansens inflytande i 
psykoterapeutisk teori och forskning har alliansen mellan 
handledd och handledare kommit att betraktas som den 
psykoterapeutiska handledningens ”själ och hjärta” 
(Watkins, 2015a, 2015b). 

• Gemensamma faktorer tenderar att ha större inflytande på
handledningens resultat än vilken metod för handledning 
som används (Ladany, Ellis och Friedlander 1999)

• Handledningsalliansen (i.e. ”supervisory alliance”) har 
framhållits som den viktigaste gemensamma faktorn i 
handledning (Ladany et al., 1999; Schweitzer & Witham, 
2018). 

• Resultatet av handledning har också̊ kopplats till 
handledningsalliansens styrka (Watkins, 2015b). 



Watkins E.C et al (2015) Common and Specific Factors 
Converging in Psychotherapy Supervision: A 
Supervisory Extrapolation of the Wampold/Budge 
Psychotherapy Relationship Model Journal of 
psychotherapy Integration  2015, Vol. 25, No. 3, 214–
23545h 



Bordin, E. S. (1983). 
A working alliance-

based model of
supervision. The 

Counseling
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En gemensam förhandling utifrån ömsesidigt förtroende 
– MUTUAL AGREEMENT
Bordin talar om tre steg mot allians i handledning: 

1)Överenskommelse om GOAL/MÅL – Vad vill vi uppnå 
med handledningen - ”varför” vi skall göra det vi gör?

2)Överenskommelse om TASK/UPPGIFT – Allians växer 
fram genom en förhandling kring ”Vad” vi skall göra 
tillsammans, vilken metod, vilket tillvägagångssätt vi 
skall ta till. – RAMAR

3)Positive Bond: Ett känslomässigt band, en intention att 
samarbeta, samspela, samskapa….

Såväl handledare som den handledde behöver ha tillstymmelse till att vilja lita 
på, komma nära, vara till för den andre för att en allians skall kunna uppstå.BAND

UPPGIFT

MÅL



Allians kan
aldrig tas för 
given…
den är enbart
tillfällig, den 
måste alltid
utvärderas och
omförhandlas….



Bordin, E. S. (1983). A working alliance-based model
of supervision. The Counseling Psychologist, 11, 35–
42.

Bordins 8 mål för handledning:

MÅL

(1) att som terapeut behärska vissa färdigheter, vilka relateras till den 
valda metoden 

(2) att fördjupa sin förståelse av patienten

(3) att fördjupa sin förståelse av den terapeutiska processen

(4) ökad självinsikt och insikt i den egna påverkan på processen

(5) att hantera personliga och intellektuella hinder för lärande

(6) att fördjupa sin förståelse av teori

(7) att stimulera till forskning

(8) att vidmakthålla en bra vårdstandard. 

UPPGIFT –den handledde

* att förbereda en rapport, verbal eller skriftlig, om det som skall tas upp i 
handledning. * delta i observation av terapisessioner. (helst inspelade) 
*välja ut svårigheter att presentera i handledningen. *Formulera en 
handledningsfråga

BAND – lärare-elev – terapeut-klient



Rönnestad, M. H., & 
Skovholt, T. M. 

(2013). The 
developing

practitioner. Growth
and stagnation of

therapists and 
counselors. New 
York: Routledge

Operationalisering av Handledningsalliansen- en ömsesidig 
överenskommelse om mål och uppgifter för handledningen och det 
känslomässiga band mellan handledaren och den handledde: 

Fem generella handledningsprinciper oavsett erfarenhetsnivå
Handledaren bör

• skapa positiva förväntningar på handledning. 
• skapa en trygg plats för inlärning -vem som förväntas utföra 

vad, samt att den handledde får ett mäl att arbeta efter. 

• skapa ett klimat som uppmuntrar till reflektion och ska
• vara så pass inkännande att den handledde kan anpassa nivån 

på uppgifter
• återkoppling och utvärdering som behövs för att utveckling ska 

ske på bästa sätt. 



Handledaregenskaper 

Frielander M.L et al (1984) Development and validation of the Supervisory Styles Inventory. Journal of Counseling Psychology, 
Vol 31(4), Oct 1984, 541-557. 
Tre olika stilar/orienteringar hos handledare

1.) Attraktiv; flexibel, tillitsfull, varm, positiv stödjande. 

2.) Interpersonell; lyhörd, intuitiv, engagerad, reflekterande och kreativ. 

3.) Uppgiftsorienterad; strukturerad, fokuserad, målorienterad, evaluerande och konkret. 

Braconier A. (2005) Att växa genom handledning- psykologstudenters upplevelse av lärande och utveckling i den professionella 
rollen genom psykoterapihandledning i grupp PI, Stockholms Universitet 

Lärandefaktorer i handledning

1.) Främjande faktorer för lärande och utveckling: a.) Handledarens stil (trygghetsskapande och lyhörd, engagerad och stödjande, b) Gruppens 
klimat och arbetssätt – trygghet, tillit, reflekterande och insiktsfullt, c.) Organisation och struktur – berikande mångfald,

2.) Hämmande: a.) Auktoritativ och icke lyhörd handledarstil. B.) Otrygg, försiktig och prestigefull stämning i gruppen med känsla av konkurrens. 
C.) En otydlig organisation och ett tight schema, tidspress.



Handledarens 
olika roller

olika roller samtidigt – en balansering mellan rollerna  
handledare, psykoterapeut, lärare och konsult samtidigt som 
handledaren är ansvarig för klienten i fråga om det rör sig om icke 
legitimerad personal. 

fyra dialektiska spänningar såväl under hela 
handledningsprocessen som under en handledningssession. 
Dessa spänningar handlar om att handledning kräver balans 
mellan att: 

(1) främja förändring och samtidigt erbjuda stöd, (2) erbjuda 
feedback och på samma gång behålla (den goda) relationen, (3) 
vara inriktad på den handledde och samtidigt inriktad på sig själv 
som handledare och slutligen, (4) fokusera på såväl klienten som 
på studentens utveckling. 

• Veilleux, J. C., Sandeen, E., & Levensky, E. (2013). Dialectical
Tensions Supervisor Attitudes and Contextual Influences in 
Psychotherapy Supervision. Journal of Contemporary 
Psychotherapy. 44:31–41



Fem relevanta teman 
handledningens 
arbetsallians
• Olika handledarroller

• emotionella band mellan handledaren och 
den handledda

• maktförhållanden i handledningsrelationer,

• gruppseminarier

• feedback. 

Ex. HASQ – Helpful aspects of supervision
ques8onarie



OM ATT UTTALA RAMAR…

• Kontext
• Uppdrag - Av vem
• För vem
• Syfte
• Mål
• Förutsättningar
• Förväntningar
• Vems behov i fokus?
• Utrymme att forma?



Diskutera • Utifrån era positiva och
negativa
handledarminnen…

• På vilket sätt har de att
göra med detta som nu 
sagts?

• Vad får det er att tänka
på angående allians i
handledning?



RAM - Tid, uppdrag, vilken typ av handledning, deltagare
RELATION -Handledaren, Den handledde, samarbetet dem emellan

RAM RELATION



Alliansfokuserad
terapeututbildning
• Mindfulnessträning
• Video
• Awearnesoriented roleplays

• Syftar till stärkt allians, äkthet och
gemensamt skapande

• Safran J.D., Eubanks-Carter C, Muran
C.J, 20015, Alliance – Focused training, 
Psychotherapy  vol 22, no 2



A" ha öga på samarbetet

• Safrans och Murans (2000) alliansbro4smodell
bygger bla på Ed Bordins modell om 
handledarallians och på tanken a4 konflikter är
naturliga och bidrar Bll utveckling. 

• För a4 använda sig av denna relaBonella modell 
som även kan kallas ”rupture and repair”, 
förutsä4s a4 handledaren är beredd a4 utmana 
det som på ytan kan uppfa4as som en god men 
verkningslös stämning, a4 våga gå in i ”konflikt” 
och våga pröva både sin egen och den 
handleddes uppfa4ning om verkligheten. 

• Som handledare är det en balansgång mellan a2 vara 
stödjande och a2 vara utmanande. 

• Även om handledda liksom pa=enter behöver bli 
validerade och posi=vt förstärkta, är det dock mer vanligt 
a2 i både handledning och terapi a2 det blir för mycket 
stöd och för lite utmaning.

• En utmaning kan handla om brisBällig teknik, bristande 
lyhördhet och empa=. Den handledde tenderar dra sig 
från a2 bli ”djärv” i adekvata situa=oner. Det kan också
handla om den handleddes värderingar, hur hen mår 
eller problem som uppstår i handledningsrela=onen. 



När det skaver i samarbetet… problemmarkörer

Tillbakadragande

• Förnekande/undandragande
• Minimala svar
• Byter ämne
• Intellektualisering
• Berättar historier
• Pratar om andra

Konfrontation

• Klagar på Handledaren som person
• Klagar på Handledarens kompetens
• Klagar på tillvägagångssättet
• Känner sig tveksam till att fortsätta handledningen
• Klagar på formerna för behandlingen
• Tvivlar på att handledningen för framåt



A" vara i ”skavet” 

• Upplevd problemmarkör

• Metakommunicera egen upplevelse

• Bjud in 9ll reflek9on

• An9ngen leder de<a 9ll ”något ny<” eller 9ll 
ännu mer skav

• Förhandling om bond, task, goals

• En korrek9v rela9onell erfarenhet? (Ladany 
mfl.)

A4 ha en mentaliserande posiBon: nyfikenhet, 
balans i känsla/tanke, genuin närvaro, på lämplig 
nivå:

1, empaBsk validering, 

2, Klarifiering, uOorskning, utmaning, 

3, Basal mentalisering; affekOokus

4. Mentalisering av relaBonen



• Genom att uppmärksamma alliansbrott och reflektera tillsammans, förhålla sig till det som uppstår i mig, den andre 
och i ”oss”, kan detta, när det blir som bäst, leda fram till en korrektiv relationell erfarenhet, KRE, Ladany et al, 
(2012). 

• I en studie som genomförts av Ladany m.fl., tittade man närmre på KRE; KRE kan föregås av både en upplevelse av 
att relationen är god och att den är dålig. 

• Terapeuten är alltför formell, fokuserar på fel saker att det uppstår en slags konkurrens eller att det bara blir ett 
trevligt samtal. 

• Markörer som kan föregå en KRE; alliansbrottsarbetet- kan vara en upplevelse av att handledaren känner sig 
bekymrad över handledningen, över behandlingen eller bekymrad över sig själv eller den handledde.

• Händelsen som resulterade till KRE; en raipair, kunde vara att handledaren gav stöd, normaliserade, validerade. 
Handledaren var öppen med sina reaktioner eller initierade ett samtal om relationen eller påtalade paralleller eller 
likheter med behandlingsrelationen på ett nyfiket undrande sätt. Ofta handlade det om att handledaren fokuserade 
på den handleddes känslor. 

• KRE ledde ofta fram till en stärkande förändring i handledningen och med ett öppnare klimat som följd. Den 
handledde beskrev en annan tillit till handledaren men även ett ökat agentskap (Ladany 2005). 



Diskutera

Vad är viktigt att tänka 
på som handledare för 
att främja allians?

Vad tror du blir din 
utmaning?




