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Sammanfattning 
Syftet med studien var att i svensk kontext belysa handledarens roll vid grupphandledning av yrkesverksamma inom 
människohjälpande   yrken,   då   detta   område   endast   är   sparsamt   utforskat.   Materialet   inhämtades   genom   semi
strukturerade intervjuer med nio verksamma handledare med socionom eller psykologutbildning. De transkriberade 
intervjuerna bearbetades med tematisk analys. Resultatet kan övergripande beskrivas i form av en modell med fem 
huvudteman:  handledarrollen  i   modellens   centrum,   som   påverkar   och   påverkas   av  förutsättningar,  förväntningar, 
arbetssätt  och  utvärderingar.  Modellen illustrerar hur handledarrollen i all dess komplexitet är produkten av en hel 
samling olika påverkansfaktorer och beslut, där vissa har sitt ursprung i handledarens egen bakgrund, men många är 
beroende av det sammanhang i vilket handledaren verkar. Resultatet visar även att handledarna skiljer sig gällande 
fokus samt prioritering av olika funktioner i handledningen. Det formuleras sällan konkreta mål i handledningen 
utan innehållet styrs utifrån syfte och förväntningar, och det varierar hur och i vilken grad utvärderingar genomförs. 
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Sammanfattning 
Syftet  med  studien  var  att  i  svensk  kontext  belysa  handledarens  roll  vid 
grupphandledning  av  yrkesverksamma  inom  människohjälpande  yrken,  då  detta 
område  endast  är  sparsamt  utforskat.  Materialet  inhämtades  genom  semi-
strukturerade  intervjuer  med  nio  verksamma  handledare  med  socionom-  eller 
psykologutbildning. De transkriberade intervjuerna bearbetades med tematisk analys. 
Resultatet kan övergripande beskrivas i form av en modell med fem huvudteman: 
handledarrollen i modellens centrum, som påverkar och påverkas av förutsättningar, 
förväntningar, arbetssätt och utvärderingar. Modellen illustrerar hur handledarrollen 
i all dess komplexitet är produkten av en hel samling olika påverkansfaktorer och 
beslut,  där  vissa  har  sitt  ursprung  i  handledarens  egen  bakgrund,  men  många  är 
beroende av det sammanhang i vilket handledaren verkar. Resultatet visar även att 
handledarna  skiljer  sig  gällande  fokus  samt  prioritering  av  olika  funktioner  i 
handledningen. Det formuleras sällan konkreta mål i handledningen utan innehållet 
styrs  utifrån  syfte  och  förväntningar,  och  det  varierar  hur  och  i  vilken  grad 
utvärderingar genomförs. 
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NÄR KAMELEONTEN MÖTER DRONTEN
- OM HANDLEDARROLLEN VID GRUPPHANDLEDNING AV 

YRKESVERKSAMMA INOM MÄNNISKOHJÄLPANDE YRKEN

Bakgrund
Inledning

Forskningen om grupphandledning inom människohjälpande yrken är  mycket 
begränsad i Sverige (Näslund & Ögren, 2010; Boalt Boëtius & Ögren, 2010; 
Åman,  2009).  Trots  att  Sverige  har  en  lång  tradition  för  handledning  av 
yrkesverksamma, följer den forskning som gjorts den internationella trenden och 
handlar därför huvudsakligen om utbildnings-handledning. Ofta bygger littera-
turen  om  handledning  på  erfarenheter  och  "allmänt  vedertagna  sanningar" 
(Näslund, 2004). Vid litteratursökningar om handledning blir det tydligt att den 
övervägande andelen studier handlar om de handleddas perspektiv. Om det finns 
lite forskat om grupphandledning av yrkesverksamma sett från de handleddas 
perspektiv, så finns det än mindre om ämnet sett från handledarnas perspektiv. 
Handledning är  en mycket utbredd aktivitet  bland de mer erfarna yrkesverk-
samma inom socialt arbete, social omsorg, psykiatrisk vård och andra människo-
vårdande  yrken  (Bernard  &  Goodyear,  2014),  i  en  amerikansk  studie  av 
Norcross  och Rogan (2013)  fanns  bland kliniska psykologer  att  41% bedrev 
handledning och att detta tog upp ca 10% av deras arbetsvecka. Nästan identiska 
siffror fann de i samma studie gällande konsultation. Att vi vet så lite om hur 
handledningen av yrkesverksamma går till i Sverige gör det svårt att uttala sig 
på ett generellt plan om vad det är de stora grupper av yrkesverksamma inom till 
exempel socialtjänst, psykiatri m.fl. egentligen erbjuds. Hur bedriver handled-
arna sin handledning? Beskriver de alla handledning på samma sätt? Hur tänker 
de omkring det de gör och vad ligger till grund för deras sätt att hantera rollen 
som handledare? 

Handledaren som ger  handledning till  yrkesverksamma befinner  sig  i  ett 
intrikat  nätverk  av  behov,  krav,  önskemål  och  förväntningar  från  olika  håll, 
vilket gör rollen som handledare komplex (Bernard & Goodyear, 2014). Rollen 
ställer  stora  krav  på  handledaren  att  navigera  rätt  mellan  uppdragsgivare, 
deltagare i handledningen och förmånstagare i form av klienter som handledaren 
aldrig träffar. Det gäller att vara både lyhörd och tydlig, och att samtidigt med 
integriteten i behåll kunna anpassa sitt sätt att handleda i förhållande till yttre 
förutsättningar och behov. Handledaren får vara lite som kameleonten. 

Dronten, som ju i sin enda överlevande form kan påträffas i Lewis Carroll's 
bok  Alice i Underlandet från 1865, har inom det psykologiska fältet blivit en 
symbol  för  den  ständigt  pågående  diskussionen  om  effektiviteten  hos  de 
respektive psykoterapiformerna (se Bergmark & Lundström, 2011) tack vare ett 
debattinlägg av Saul Rosenzweig (1936). I Alice i underlandet föreslår Dronten 
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en tävling, där alla närvarande ska springa runt en sjö, men ingen håller öga på 
hur långt de olika tävlande egentligen springer. Dronten har svårt att överblicka 
den smått  kaotiska situationen,  och då han i  egenskap av tävlingens domare 
förväntas säga vem som har vunnit, beslutar han därför att alla har vunnit, alla 
ska  ha  ett  pris  (Carroll,  1982).  Överfört  till  grupphandledning av  yrkesverk-
samma kan den frågeställning som Dronten ovetandes har  introducerat  sägas 
handla om kvalitetssäkring men kanske också om säkring av mångfalden. Har 
alla vunnit, är alla varianter av grupphandledning lika bra? Är det de gemen-
samma faktorerna i de olika handledningsvarianterna som är verksamma? Eller 
är  det  just  att  de skiljer  sig beroende på situationen? Bernard och Goodyear 
(2014) nämner som en av flera viktiga utgångspunkter gällande handledning att 
likheterna  är  större  än  olikheterna  i  den  handledning  som  "mental  health 
professions" erbjuder. Men är det något som kan göras bättre, är det något som 
kan tas bort? Det är frågor som blir svåra att svara på när vi inte ens vet riktigt 
vad som görs. Första steget i mötet mellan kameleonten och dronten är därför att 
ta reda på mer om vad grupphandledning av yrkesverksamma innebär och detta 
arbete fokuserar på handledarens roll i detta.

I det följande kommer studiens teoretiska och forskningsmässiga bakgrund 
att belysas i form av tre huvudområden sammanfattat som konten, dronten och 
kameleonten.  I  konten återfinns frågan om vad handledning är,  det  vill  säga 
handledningsfältets ryggsäck. I avsnittet dronten görs en genomgång av frågor 
om  evidens,  syfte  och  praktik.  I  avsnittet  kameleonten  presenteras  några 
modeller  för  hur  man  kan  beskriva  det  som  görs  i  handledningen  med 
handledarens roll i centrum.

Konten - Vad är handledning
För att kunna navigera i den breda farled som ämnet handledning utgör, är det 
nödvändigt att fastställa några ledstjärnor. En sådan handlar om definitionen av 
begreppet handledning. När föreliggande studie om grupphandledning ännu var i 
sitt embryo-stadium, och jag precis hade börjat söka efter deltagare till studien, 
hamnade jag i en diskussion med en bekant, som vänligt men bestämt vägrade 
att ställa upp på intervju. Hon ansåg att hon jobbade med konsultation och inte 
handledning och att dessa två inte kunde likställas med varandra. Handledning 
handlade för henne om utbildning och utveckling av medlemmar inom den egna 
professionen. Jag kände mig osäker omkring definitionerna och satte mig därför 
genast  för  att  få  bättre  insikt  i  vad  grupphandledning  för  yrkesverksamma 
innebär. Svaret, visade det sig, var inte entydigt. Boalt Boëtius & Ögren (2010) 
beskriver grupphandledning som ett mycket komplext område, och de har erfarit 
att  det  finns  väldigt  få  empiriska  studier  om ämnet.  Än  mindre  forsknings-
material finns det som beskriver hur grupphandledning av yrkesverksamma går 
till (Proctor, 2000; Åberg, 2009).
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Nämnda misslyckade värvningsförsök av deltagare slutade med att vi i alla 
fall enades om att det verkar ha skett en förändring i användandet av begreppet, 
en uppfattning som delas  av Selander  och Selander  (2015),  som påpekar  att 
konsultation i dag används jämsides med handledning, men att de själva skiljer 
mellan de två begreppen genom att se på målen. Handledningens mål handlar i 
deras ögon om professionell utveckling medan konsultationens mål oftast är att 
definiera och lösa särskilda problem. Gemensamt är att båda formerna för stöd 
är indirekta, de ger stöd till en yrkesutövare som i sin tur arbetar direkt med en 
klient eller patient. Hylander och Guvå (2010) framhåller snarare utformningen 
av  det  kontrakt  som  görs  mellan  handledare  och  handledda  som  den 
väsentligaste  skillnaden,  både  gällande  tidsspann  och  grad  av  frivillighet.  I 
grupphandledning  är  tidskontraktet  uppgjort  från  början,  dvs.  deltagarna 
förväntas medverka under den tid som avtalats vare sig det finns akuta problem 
eller ej, medan gruppkon-sultation kännetecknas av en högre grad av frivillighet.

Det  finns  lite  olika  infallsvinklar  på  hur  handledning  som  fenomen  har 
uppstått  och  utvecklats.  Vissa  ser  handledningens  ursprung  i  de  mentors-
relationer som finns dokumenterade redan från antiken (Åberg, 2009), men de 
flesta  refererar  i  första  hand  till  den  utveckling  av  handledning  som skett  i 
modern  tid.  Davis  och  Beddoe  (2010),  Lindén  (2005),  Näslund  (2004)  och 
White och Winstanley (2014) framhåller de sociala insatser som gjordes bland 
fattiga av frivilliga under senare delen av1800-talet i både Amerika och Europa, 
med tillhörande övervakning och ledning av professionella socialarbetare som 
det  första  embryot  till  dagens  handledning.  White  och  Winstanley  (2014) 
redogör mer ingående för de parallella händelsespår under första delen av 1900-
talet som de anser har haft avgörande betydelse för handledningens utveckling, 
inte minst Sigmund Freuds handledning av psykoanalytiker som bidrog med ett 
mer  klientinriktat  fokus.  Freuds  variant  av  handledning  (som hörde  till  den 
ungerska skolan) låg dock väldigt nära terapi, eftersom tanken var att psyko-
analys av kollegerna skulle hjälpa dem att bli bättre analytiker själva, medan 
dagens  handledning  för  yrkesverksamma inom människohjälpande  yrken  har 
mer gemensamt med en annan inriktning (Wienerskolan) som ansåg att man bör 
skilja tydligare mellan handledning och psykoterapi och att handledaren ska vara 
mer  som en  pedagog  som ska  lära  ut  och  underlätta  för  den  handledde  att 
förhålla sig till klienten och dennes problematik (Lindén, 2005). Detta är dock 
en frågeställning som har följt med under 1900-talet (Davys & Beddoe, 2010) 
och som fortfarande är aktuell i utövandet av handledning - hur mycket fokus 
ska vara på den handledde, hur mycket ska vara på klienten (Hawkins & Shohet, 
2012).

Näslund  (2004)  beskriver  utifrån  handledningslitteratur  från  England  och 
Sverige att handledning sammanfattningsvis kan sägas innebära "...att en mer 
erfaren och kunnig person ger stöd och vägledning åt en annan person som led i 
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en yrkesutbildning eller professionell  utveckling..." (s.15). Detta ligger i  linje 
med  den  arbetsdefinition  som  Bernard  och  Goodyear  (2014)  har  utarbetat 
gällande det engelska begreppet "clinical supervision". De senare specificerar 
dock lite mer genom att lägga till att clinical supervision är utvärderande och 
hierarkisk, att den innebär ett förlopp som pågår över tid, och att den både syftar 
till  att  kompetensutveckla,  övervaka  kvalitén  på  de  tjänster  som patienterna 
erbjuds. Bernard och Goodyears definition av handledning från 2004, som har 
stora likheter med den som framställs i Bernard & Goodyear (2014) granskas 
kritiskt  av  Derek  Milne  (2007),  som framhåller  att  den  inte  räcker  till  som 
underlag för forskning eftersom den är för generell och lämnar för mycket åt 
läsarens egen tolkning.  Milne tar upp fyra kriterier  gällande begreppet  hand-
ledning (alltså det engelska "clinical supervision"), som han finner centrala för 
att kunna utvärdera kvaliteten på forskningsstudier inte minst i fråga om deras 
jämförbarhet.  Dessa  kriterier  handlar  om  1)  precisionen;  hur  väl  preciseras 
begreppet handledning, 2) specificeringen; hur detaljerad är beskrivningen av de 
delar som utgör handledningen, 3) operationaliseringen; i vilken grad underlättar 
definitionen mätbarhet  och bedömning  av  handledningen,  4)  bekräftbarhet;  i 
vilken grad kan definitionen styrkas av forskningsfynd. Milne sluter sig därmed 
till  den  växande  skara  forskare  som  med  olika  medel  verkar  för  att  göra 
forskningen om handledning mer överskådlig, bland annat genom att utforma 
modeller  för  erfarenhetbaserad  utvärdering  (Wheeler,  Aveline  &  Barkham, 
2011), och evidensbaserade praktiker (Milne, Aylott, Fitzpatrick & Ellis, 2008) 
samt omfattande reviews med förslag på mest  angelägna forskningsområden, 
(Carpenter, Webb & Bostock, 2013; O'Donoghue & Tsui, 2015).

Det engelska begreppet "clinical supervision" har inte exakt samma innebörd 
som det  svenska  "handledning",  men förefaller  att  vara  det  närmaste  vi  kan 
komma till det svenska begreppet. Med de skillnader som råder i tolkningen och 
innehållet  av  handledning  dels  inom  olika  typer  av  verksamheter  och  dels 
emellan länder, blir  det dock svårt att utan förbehåll  överföra de studier som 
gjorts och den litteratur som skrivits om ämnet i tex USA till svenska förhål-
landen, eftersom det kan förekomma skillnader i vad handledarrollen innebär, 
bland annat beträffande juridiskt ansvar (Falender, Shafranske & Ofek, 2014). 
Som både Näslund (2004) och Åberg (2009) tar upp i  sina avhandlingar om 
grupphandledning inom skolans och för  Näslunds del  även psykiatrins värld, 
finns det en uppsjö av varierande definitioner av handledning. Milne (2007) som 
i sin undersökning har granskat 24 empiriska studier understryker hur det inom 
handledningsforskning råder förvirring och brist på precision gällande begrep-
pet.  För  att  göra  processen  kort  har  därför  till  detta  arbete  valts  följande 
definition: 

"...En grupp personer som är verksamma i människovårdande yrken samlas regelbundet 
på avtalad tid med en utifrån kommande handledare. Gemensamt arbetar de med att ta 
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tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens.  Avsikten är att  underlätta och öka 
förmågan att ge klienten god behandling och service". (Pertoft & Larsen 2003, s.13)

Utifrån  att  olika  verksamhetsområden  har  olika  syn  på  vad  handledning 
innebär, blir det nödvändigt vid diskussion om ämnet att, som Näslund (2004) 
påpekar, specificera vilken typ av handledning det gäller. Den typ av handled-
ning som riktar  sig  mot  yrkesgrupper  där  arbetsuppgifterna  involverar  andra 
personer, t.ex. klienter, patienter eller elever, går ofta under benämningen klinisk 
handledning  (Lindén,  2005).  Näslund  (2004)  delar  utifrån  olika  typer  av 
verksamheter  upp  i  fyra  huvudkategorier,  nämligen  utbildningshandledning 
inom vård- och lärarutbildning, handledning av skolpersonal, handledning inom 
vård och behandling samt psykoterapihandledning. Näslund och Ögren (2010) 
har  funnit  det  meningsfullt  att  dels  skilja  mellan  handledning för  yrkesverk-
samma och handledning som led i utbildningar, dels mellan om handledningen 
sker individuellt eller i grupp, om deltagarna i handledningen arbetar som team i 
vardagen eller om de är en tillfällig grupp som sammansatts enkom i syfte att ha 
handledning och slutligen mellan om deltagarna i gruppen har samma eller olika 
yrkesbakgrund.

Definitionen av och syftet med handledning går hand i hand, men syftet kan 
variera  i  olika  handledningssituationer  (Näslund,  2004)  och  varianterna  av 
formuleringar som ska beskriva det är många (Davys & Beddoe, 2010). Näslund 
(2004) tar upp fyra övergripande mål, nämligen kunskapsinlärning, färdighets-
utveckling, personlig utveckling och slutligen en integration av nämda tre för 
ökad yrkesskicklighet. Bernard och Goodyear (2014) och Hawkins och Shohet 
(2012) sammanfattar handledningens övergripande mål som varande att bidra till 
den handleddes personliga och professionella utveckling. Denna målsättning kan 
delas  in  i  tre  huvudområden:  den  stödjande  funktionen,  den  professionella 
utvecklingen  och  en  kvalitetssäkring  av  verksamheten.  Beddoe  och  Howard 
(2012) formulerar det som att "Supervision serves such purposes as providing 
support,  dealing  with  the  demands  and  increasing  complexity  of  work,  and 
critical  reflection  on  practice"  (s.  179).  Handledning  handlar  alltså  om håll-
barhet, utveckling och kvalitet.

Dronten - om evidens och kvalitetssäkring
Handledning är ett utbrett fenomen inom de verksamhetsområden som jobbar 
med människor, men det varierar en del mellan olika verksamheter hur mycket 
man  använder  sig  av  handledning.  Höjer,  Beijer  och  Wissö  (2007)  fann  till 
exempel  i  sin  undersökning  av  handledningsverksamhet  inom  individ-  och 
familjeomsorg och handikappomsorg, att nio av tio arbetsgrupper inom individ- 
och  familjeomsorgens  barn-  och  ungdomsverksamhet  mottog  handledning 
medan det bland de grupper som jobbade inom handikappomsorgens boende-
enheter var färre än fyra på tio som fick handledning. I en artikel om  social-
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arbetare tar Dellgran och Höjer (2005) upp att efterfrågan på handledning bland 
socialarbetare ökade under 1980-talet så att det i första hälften av 2000-talet var 
tre av fyra socialarbetare som fick handledning. Bland dem som jobbar inom 
barnavård, behandling av drogberoende, terapi, familjerätt och rådgivning hade 
nio av tio någon form av professionell handledning. Bland de socialarbetare som 
jobbar inom forskning, utbildning, social omsorg och försörjningsstöd var det 
betydligt färre.

På flera håll understryks det att handledning är mycket använt som medel för 
att  utveckla  personalen  och  tillgodose  deras  behov  för  att  ventilera  svåra 
frågeställningar (Höjer et al., 2007; Åberg, 2009). Dessutom har intresset för och 
användandet av handledning spridit sig från den traditionella arenan inom socialt 
arbete,  rådgivning och behandling och psykolog- och psykoterapiutbildningar 
till sjuksköterskor, poliser, diakoner och präster, specialistlärare och lärare inom 
vuxenutbildningar (Davys & Beddoe, 2010). I Sverige är numera handledning i 
grupp  det  mest  använda  inom till  exempel  socialtjänst  (Höjer  et  al.,  2007), 
psykiatri (Boëtius & Ögren, 2012) och skola (Åberg, 2009). Grupphandledning 
innebär andra utmaningar än individuell handledning vilket jag återkommer till i 
avsnittet kameleonten nedan.

Det  har  konstaterats  att  handledning är  ett  mycket  utbrett  fenomen inom 
stora  delar  av  de  människohjälpande  verksamhetsområdena.  Men  är  då 
handledning verksamt? På vilket sätt och för vem? Som nämnts ovan, så görs 
det goda insatser för att försöka styra upp forskningsfältet om handledning så att 
det blir möjligt att dra några mer generella slutsatser om handledningens evidens 
(Carpenter et al., 2013; Falender et al., 2014; Milne, 2007; Milne et al., 2008; 
O'Donoghue & Tsui, 2015; Wheeler et al., 2011; White & Winstanley, 2011).

Handledning har av några börjat ses som en profession i sin egen rätt, med 
egna färdigheter och kunskaper som kräver specifik utbildning och upplärning 
(Falender  et  al.,  2014;  Hawkins  &  Shohet,  2012),  men  mängden  empirisk 
forskning är mycket begränsad, vilket gör det svårt att veta med säkerhet vad 
handledningsprofessionen  har  för  faktiska  effekter,  värden  och  optimala 
tillämpningsområden  (Dellgran  &  Höjer,  2005).  Sådana  forskningsstudier  är 
dock inte obefintliga, det finns exempelvis en australiensisk studie av Chiller 
och Crisp (2012) som visar hur avsaknad av handledning för socialarbetare ökar 
risken  för  utbrändhet  och  ger  högre  nivåer  av  stress  och  oro,  medan  de 
socialarbetare som erbjuds handledning mår bättre. Baserat på sina fynd rekom-
menderar  de  regelbunden  handledning  för  att  minska  personalomsättningen. 
Höjer et al. (2007) tar också upp flera amerikanska studier som visar på positiva 
effekter av handledning för arbetets kvalitet. Huruvida benämningen profession 
om handledning är lämplig är dock föremål för diskussion, det kan hävdas att 
det snarare rör sig om en funktion eller en samling metoder som kan användas 
av flera olika professioner för att underlätta en viss typ av arbete, att jämföra 
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med till exempel chefsfunktionen (Näslund, 2016).

Kameleonten - om handledarens roll
I detta arbete presenteras två teoretiska modeller. Den ena är Bridget Proctors 
Functional Interaction Model från 1986, som handlar om handledarens roll och 
funktion  (Proctor, 1987). Den andra är Hawkins'  och Shohets (2012) sjuögda 
handledarmodell (Seven-eyed supervisor model) som handlar om handledarens 
fokus. 

Handledarens roll likställs i handledningslitteraturen ofta med handledarens 
funktion  (Kadushin  &  Harkness,  2014:  Näslund,  2004;  Hawkins  &  Shohet, 
2012) och det är så begreppet används i det följande.  En modell som har varit 
mycket utbredd de senaste trettio åren och fortfarande refereras flitigt är Bridget 
Proctors Functional Interaction Model (Milne, 2007; White & Winstanley, 2011) 
som  förklarar  handledningens  funktion  med  tre  begrepp:  den  är  normativ, 
formativ och restorativ (modellens namn har möjligtvis tillkommit senare, det 
nämns inte i Proctor (1987), där kallas den bara handledningens "framework" 
(s.24) (i föreliggande arbete direktöversatt till "ramverk").

I  modellen  läggs  vikten  vid  handledningens  ramverk  snarare  än 
handledarens kompetens, och att ge utrymme åt de tre funktionerna (som stund-
tals kan vara i konflikt med varandra) är ett ansvar som ligger på både hand-
ledaren och den handledde. Handledningens  normativa funktion handlar enligt 
Proctor om att löpande granska och kvalitetssäkra standarden på det arbete som 
utförs i  fält,  att  förvalta klienternas rättigheter  och säkra att  etiska frågor får 
tillbörligt  utrymme.  Det  normativa  arbetet  utförs  i  hög  grad  under 
ärendehandledningen. Den formativa funktionen handlar om att underhålla och 
bidra till att utveckla de handleddas professionella kompetens och förmåga att 
integrera sina kunskaper och erfarenheter. Det kan ske genom både utbildnings-
insatser  och  genom de  reflektioner  som gruppen  bidrar  med under  handled-
ningen.  Den  restorativa funktionen  handlar  om att  underlätta  de  handleddas 
emotionella  bearbetning  och  hålla  öga  på  att  arbetsvillkoren  och  förutsätt-
ningarna är acceptabla (Proctor, 1987). Denna beskrivning av handledningens 
funktioner får stöd i ett antal forskningsstudier (Falender & Shafranske, 2004). 

Proctors  modell  är  snarlik Kadushins modell  från 1976.  Även Kadushins 
modell  har  tre  funktioner,  men  hos  Kadushin  (2014)  benämns  funktionerna 
utbildning  (som  motsvaras  av  Proctors  formativa  funktion),  administrativ 
kontroll (som motsvaras av Proctors normativa kontroll) samt stöd (som mot-
svaras  av  Proctors  restorativa  funktion).  Den  väsentligaste  skillnaden  mellan 
Proctors och Kadushins modeller torde vara att Kadushins funktion administra-
tiv kontroll gör den mer lämplig i sammanhang där handledaren samtidigt har 
chefsansvar (Smith, 2011), varför Proctors modell bedöms vara mer passande i 
denna studie där handledarna inte har någon chefsfunktion, utan ansvaret för 
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övervakning och styrning ligger  mer  hos  de  handledda själva  och hos  deras 
chefer. Det finns flera liknande modeller med varierande avgränsningar för de 
olika funktionerna (se även Milne, 2007), men de rör sig inom samma områden - 
kvalitetssäkring, utveckling, utbildning och stöd.

Den sjuögda handledarmodellen vilar på relationell och systemisk grund och 
har sitt ursprung i studier gjorda av Peter Hawkins för att hitta vad som skiljer 
mellan olika erfarna handledares sätt att handleda. Det visade sig i studierna att 
det  fanns  skillnader  som  varken  hade  att  göra  med  interventionsstil,  vilket 
utvecklingsstadium deltagarna i handledningen befann sig på eller vilken typ av 
uppgift som handledningen huvudsakligen skulle jobba med. När Hawkins och 
Shohet  (2012)  undersökte  detta  vidare  fann  de  att  de  enskilda  handledarna 
utöver att vara bundna av yttre krav och egen utbildningsinriktning också har en 
genomgående personlig preferens för vissa typer av fokus framför andra, något 
som kommer att förklaras mer i det följande. I Hawkins och Shohets beskrivning 
rör  handledningsprocessen  sig  huvudsakligen  i  två  system,  även  kallade 
matriser.  Den ena matrisen omfattar  behandlingssituationen med klienten och 
behandlaren (dvs. den handledde) utifrån tre olika fokus (fokus 1, 2 och 3). Den 
andra matrisen riktar in sig på handledningssituationen med den handledde och 
handledaren, också denna med tre olika fokus (fokus 4, 5, och 6). Ett sjunde 
fokus  är  mer  övergripande  och  handlar  om  den  bredare  kontext  som 
handledaren, de handledda och klienterna ingår i.

De sju fokusansatserna kan från Hawkins och Shohet (2012) beskrivas som 
följer: I Fokus 1 riktar handledaren under handledningen uppmärksamheten mot 
det som klienten tar upp i mötet med behandlaren (dvs. den handledde) och de 
skeenden och beteenden och svårigheter  som är  aktuella  i  klientens  tillvaro. 
Detta för att den handledde ska få bättre syn på klienten och dennes situation. I 
Fokus 2 riktar handledaren uppmärksamheten mot de interventioner som den 
handledde har använt sig av, vad har den handledde sagt och gjort i mötet med 
klienten och varför. Detta för att den handledde ska bli mer medveten om sina 
val och öka sin skicklighet i att använda sig av olika interventioner. I  Fokus 3 
undersöker handledaren med den handledde vad som sker i relationen mellan 
den handledde och klienten. Huvudsyftet är att den handledde ska få distans till 
sin  egen tolkning av det  som sker  och mer  förståelse  för  den dynamik som 
uppstår i mötet med klienten. I  Fokus 4 riktar handledaren uppmärksamheten 
mot hur den handledde påverkas av arbetet med klienterna. Här ingår också ett 
intresse  för  den  handleddes  utveckling  och  stöd.  Detta  för  att  öka  den 
handleddes förmåga att  härbärgera och använda sig av sin kunskap om egna 
reaktioner i mötet med klienten. I  Fokus 5 har handledaren fokus på det som 
sker i relationen mellan handledare och handledd. Detta handlar dels om hur 
arbetsalliansen  utvecklas,  dels  i  vilken  mån  det  som  utspelas  i 
handledningssituationen  kan  tänkas  återspegla  omedveten  dynamik  från 
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relationen  mellan  den  handledde  och  en  klient.  I  Fokus  6 uppmärksammar 
handledaren  sina  egna  omedelbara  känslor,  tankar  och  föreställningar  som 
kommer upp under handlednings gång utifrån det som presenteras. Detta kan 
användas som ytterligare källa till information om vad som kan tänkas försiggå 
mellan  den  handledde och  klienten.  I  Fokus  7 uppmärksammas  den bredare 
kontexten för samtliga övriga fokus,  det vill  säga de organisatoriska,  sociala, 
kulturella, ekonomiska och politiska aspekter som har inflytande på både klient, 
handledd och handledare, deras inbördes relationer, hur de arbetar och hur de 
förstår det de gör.

Den  beskrivna  sjuögda  handledarmodellen  har  genomgått  ständiga 
förändringar och modifieringar i 30 år som svar på kritik och egen granskning 
och återges i olika varianter beroende på publiceringsår. Milne (2009) kritiserar 
modellen för att sakna evidens, Hawkins och Shohet (2012, s. 111) håller med 
om att forskningsunderlaget är mycket begränsat men besvarar kritiken med att 
erfarenhet  har  visat  att  den  går  att  koda  efter  på  ett  konsekvent  sätt  i 
forskningssyfte och att  den har visat sig underlätta analys av handledningens 
innehåll inom många arbetsfält och i många länder. Modellen återges med något 
varierande  attribut  även  i  andra  forskares  sammanfattningar,  Näslund  (2004) 
tillskriver den till exempel åtta ögon, där det sista ögat beskådar den indirekta 
relationen mellan handledare och klient, en vinkel som också ingår i Hawkins' 
och Shohets  (2012)  modell,  men som där  inte  tilldelas  ett  eget  öga.  Samma 
modell presenteras av Bernard och Goodyear (2014) med ytterligare fem "lager" 
bestående  av  handledarens  stil  eller  roll,  den  handleddes  utvecklingsnivå, 
handledarens  och  den  handleddes  respektive  teoretiska/metodologiska  orien-
tering,  handledningskontraktets  utformning  samt  huruvuda  handledningen 
försiggår individuellt eller i grupp. Det är inte så modellen beskrivs i Hawkins 
och Shohet (2012), däremot tar de upp nämnda aspekter som viktiga påverkans-
faktorer för hur handledningen bedrivs utöver de fokus som presenteras i den 
sjuögda modellen.  Skillnaden mellan de  fokus  som ingår  i  modellen  och de 
övriga fem aspekter som nämns kan beskrivas som att de sju fokusområdena 
används av den enskilde handledaren i varierande grad beroende på personliga 
preferenser och vana, medan de övriga fem aspekterna som påverkar handled-
ningens innehåll kan anses mer konkreta eller beroende på yttre aspekter.

Grupphandledning  ställer  andra  krav  på  handledaren  än  individuell 
handledning (Proctor, 2000). De processer som kan uppstå i gruppsammanhang 
kan vara både på gott  och ont för  deltagarna i  handledningsgruppen och för 
handledningens  syfte.  Till  de  positiva  effekterna,  när  grupphandledningen 
fungerar  bra,  kan  nämnas  fördelarna  med  att  få  fler  perspektiv  på  problem-
ställningarna, att de handledda kan lära sig även från de andras ärenden, att de 
ser att de inte är ensamma om att möta utmaningar i sitt jobb och att de kan få 
stöd och uppmuntran från varandra. Bland de negativa effekterna, när grupp-
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handledningen fungerar sämre, kan nämnas att de handledda kan bli förvirrade 
av att  få allt  för  många infallsvinklar  och förslag från de andra,  att  klimatet 
präglas av negativ konkurrens, att de enskilda deltagarna inte får tillräckligt med 
hjälp med sina specifika ärenden, att själva gruppens dynamik tar för mycket tid 
och uppmärksamhet, att deltagare kan uppleva sig granskade och utsatta i grupp-
sammanhanget (Hawkins och Shohet, 2012). Att handleda en grupp ställer med 
andra  ord  krav  på  handledarens  kunskaper  om  gruppdynamik  och 
gruppsykologi.

Studiens syfte
Syftet med föreliggande studie var att i svensk kontext belysa handledarrollen 
vid grupphandledning av yrkesverksamma inom människohjälpande yrken.

Metod
För att på ett öppet sätt kunna utforska ett område i vilket det endast har forskats 
sparsamt, användes i denna studie en kvalitativ, explorativ ansats. Materialet har 
strukturerats  och  bearbetats  med  hjälp  av  tematisk  analys  som  beskrivet  av 
Brown och  Clarke  (2006).  Detta  för  att  ge  möjlighet  att  finna  övergripande 
mönster  i  insamlade  data  som  helhet  snarare  än  individuella  teman  eller 
erfarenheter hos de enskilda deltagarna, och utan att bindas upp för mycket av 
någon specifik teoretisk eller epistemologisk position (Braun & Clarke, 2006). 
Analysen har som utgångspunkt varit empiristyrd och induktiv men med inslag 
av  deduktiv  karaktär  genom  tillämpningen  av  redan  befintliga  teoretiska 
modeller på data vid redovisning av resultaten  (Langemar, 2008). 

Tillvägagångssätt
Datainsamlingen bestod av nio semi-struktuerade intervjuer som varade mellan 
50-60 minuter (i genomsnitt 56 minuter). Intervjuerna spelades in på dator med 
ansluten mikrofon. Som underlag för intervjuerna användes en lista (se bilaga A) 
med frågor som användes för att hålla samtalet i gång och hålla innehållet inom 
ramarna för studiens intresseområde. En provintervju genomfördes och utifrån 
denna erfarenhet gjordes frågelistan mer överskådlig genom att  "fet-markera" 
de  frågor  som  bedömdes  vara  mest  centrala. Huvudfrågan,  som  samtliga 
deltagare kände till redan innan mötet för intervjun och som intervjuerna också 
inleddes med var vad en "bra" grupphandledning innebär för just dem. Övriga 
frågor handlade om mål och syfte med grupphandledningen, hur handledarna får 
återkoppling från deltagarna, hur de som handledare förhåller sig konflikter eller 
dåligt klimat i handledningsgrupperna, hur de formulerar avtal med deltagarna 
om ramar för grupphandledningen med mera. Vissa frågor togs upp med alla, 
vissa bara med en del eller någon enstaka. Samtalets spontana utveckling fick i 
hög  grad  avgöra  vilka  frågor  som  togs  upp,  så  länge  de  var  relevanta  för 
frågeställningen.  Utgångspunkt  vid  intervjuerna  var  alltid  att  få  intervju-
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deltagarens  egen  syn  på  vad  som var  viktigt  och  uppfattades  som bra  eller 
mindre bra i handledning, och därmed strävades också efter att i görlig mån få 
med den intervjuades  egna prioriteringar  gällande detta.  Intervjuerna genom-
fördes  på  deltagarnas  respektive  arbetsplatser  i  enrum,  vanligtvis  i  mötes-/ 
mottagningsrum och i ett fall i ett ostört kök i anslutning till ett mottagningsrum. 
En intervju blev avbruten i slutet, då samtalet hade pågått i 57 minuter, en annan 
intervju blev störd av ett tekniskt missöde som inträffade efter 51 minuter, och 
slutet av denna intervju skrevs ned för hand.

De intervjuade
Nio handledare blev intervjuade i studien, detta antal bedömdes vara passande 
för  denna typ av studie  baserat  på Fugard och Potts  (2015)  resonemang om 
förekomsten  av  relevanta  teman  inom populationen  i  fråga  i  förhållande  till 
antalet deltagare. Värvningen gjordes i tre mellanstora svenska städer, vissa av 
deltagarna  var  även  verksamma  på  mindre  orter  och/  eller  i  storstäder. 
Kriterierna  för  presumtiva  deltagare  var  att  de  jobbade  med  någon  form av 
handledning av människor inom människohjälpande yrken och hade minst fem 
års  erfarenhet  av  detta.  Ett  trettiotal  personer  inom  privat  och  offentlig 
verksamhet inom människohjälpande yrken kontaktades via telefon och/ eller e-
post  och  informerades  i  generella  drag  om  studiens  syfte  och  metod  (se 
informationsbrev  i  bilaga  B).  Det  visade  sig  under  denna  process  att  de 
offentliga verksamheterna huvudsakligen hyrde in konsulter till  denna typ av 
handledning, ett förhållande som bekräftas av Höjer et al. (2007), och de nio 
deltagare  som  ställde  upp  på  intervju  kom  alla  från  privata  företag.  Under 
urvalsprocessen eftersträvades viss jämvikt dels mellan professionerna psykolog 
och  socionom,  dels  mellan  könen,  men  det  slutliga  urvalet  styrdes 
huvudsakligen av tillgänglighet. 

De intervjuade handledarna handleder en bred palett av olika yrkesgrupper 
inom människohjälpande yrken. En schematisk översikt över deltagarna visas i 
Tabell  1 nedan.  Tre  av  de  intervjuade  jobbar  huvudsakligen  konsultativt  (se 
raden  Övrigt), men har även erfarenhet av processer och förhållningssätt som 
mer kännetecknar egentlig handledning. 
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Tabell 1
Schematisk översikt över studiens deltagare

Utbildning Handledar-
utbildning

Erfarenhet som 
handledare (år)

Övrigt Teoretisk 
bakgrund

1. Psykolog Ja 15 Psykoterapeut KBT
2. Socionom Ja 18 Diakon Systemisk
3. Psykolog Nej 8 Konsultativt Existentiell
4. Socionom Ja 20 Språksyst.
5. Socionom Ja 35 Psykoterapeut Familjesyst.
6. Psykolog Ja 10 Psykoterapeut PDT
7. Psykolog Ja 30 Konsultativt PDT
8. Psykolog Ja 12 Psykoterapeut KBT
9. Psykolog Nej 5 (+10) Konsultativt MI, lågaffekt. 

bemötande

För  att  ge  en  bild  av  de  nio  handledarna  har  det  även  gjorts  en  skissartad 
presentation av de intervjuade som återfinns i bilaga C. 

Analys
Den  tematiska  analysen  av  data  genomfördes  som  beskrivet  av  Braun  och 
Clarke  (2006).  De  inspelade  intervjuerna  transkriberades  i  sin  helhet,  dock 
endast orden, utan konnotationer och detaljerade markeringar av överlappande 
tal,  intonation, pauser, talhastighet med mera som till  exempel används inom 
konversationsanalys. Transkriberingarna lästes sedan igenom, viktiga meningar 
och ord  markerades,  mini-sammanfattningar  skrevs  i  marginalen  ut  för  olika 
avsnitt. Transkriberingarna lästes sedan igen, och centrala och sammanfattande 
ord skrevs ner på post-it-lappar. Lapparna sorterades försöksvis i olika teman, 
tills det började bli "rundgång" i dem, när teman började flyta in i varandra igen. 
Sedan följde ytterligare bearbetning och modifiering av funna teman genom att 
med hjälp av modeller försöka förstå deras inbördes förhållanden och eventuella 
överlappningar. Utifrån dessa överväganden formades efterhand en modell som 
på ett tillfredsställande sätt förmådde rymma de teman som handledarna hade 
tagit upp som viktiga och som samtidigt illustrerade den komplexa verklighet 
som handledaren får förhålla sig till i sin roll. Modellen har alltså arbetats fram 
genom att reflektera över resultatet, i relation till kunskapsläget, såväl teoretiskt 
som forskningsbaserat.  Slutligen lästes  intervjuerna  igenom igen för  att  hitta 
specifika citat som kunde exemplifiera de centrala delarna av varje tema. 

I föreliggande studie har tre modeller använts för att ur olika vinklar belysa 
handledarrollen. Detta val motiveras med att de tre modellerna tillsammans ger 
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en  mer  heltäckande  beskrivning  av  handledarens  roll  i  all  dess  komplexitet, 
medan de var för sig bedöms ge en intressant men för snäv bild. Den första 
modellen, som kommer att presenteras mer ingående i resultatdelen, illustrerar 
hur handledarens roll är produkten av en hel samling olika påverkansfaktorer 
och beslut,  där  vissa  kommer från handledarens egen bakgrund,  men många 
kommer från det sammanhang i vilket handledaren verkar. Att det förhåller sig 
så är ingen nyhet, det tas upp av många författare inom området (Bernard & 
Goodyear,  2014;  Hawkins  &  Shohet,  2012),  men  modellen  är  tänkt  att 
åskådliggöra  handledarrollens  förhållande  till  kontext  och  ger  samtidigt 
möjlighet  att  få  perspektiv  på  var  de  andra  två  modellerna  passar  in  i 
sammanhanget.  Den andra modellen, Proctors (1987) Functional Interactional 
Model,  gör  det  möjligt  att  belysa  handledarrollen  utifrån  vilken  funktion 
handledningen  har.  När  studiens  resultat  analyseras  med hjälp  av  den tredje 
modellen,  Hawkins'  och  Shohets  (2012)  sjuögda  handledarmodell,  fås  ett 
ytterligare perspektiv på handledarens roll genom att man ser specifikt på vilket 
fokus  handledningen  har  och  vilka  frågeställningar  som  ges  mest 
uppmärksamhet.

Etiska överväganden
Denna  studie  har  inte  etikprövats  eftersom  målet  med  och  det  planerade 
innehållet i intervjuerna inte har varit av en sådan karaktär att detta bedömts 
vara nödvändigt enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS  2003:460).  Däremot  har  Vetenskapliga  forskningsrådets  skrift  om  god 
forskningssed (2011) tagits i beaktande: informerat samtycke från deltagarnas 
har erhållits (se bilaga B), det material som kommer författarens handledare och 
eventuellt andra forskare till del (dvs. transkriptionerna) har avidentifierats och 
en pilotintervju genomfördes som förberedelse inför de egentliga intervjuerna. 
Information som framkommit i samband med studien och som kan anses känslig 
behandlas  konfidentiellt  och  är  ej  presenterad  i  studiens  resultat.  Endast 
författaren själv har haft tillgång till och lyssnat på de inspelade intervjuerna och 
dessa kommer ej att sparas efter att uppsatsen är färdigställd. Endast författaren 
känner till vilka personer som har medverkat i studien.

Resultat
Analysmodell

Ur materialet framkom vid analys en rad teman vilkas inbördes förhållanden 
illustreras i  figur  1 nedan.  Handledaren befinner  sig  i  ett  intrikat  nätverk av 
påverkansfaktorer,  som  alla  bidrar  till  att  forma  handledarrollen. 
Handledarrollen formas med andra ord inte bara av det handledaren själv har 
med sig av kunskap och erfarenheter, utan yttre förutsättningar, förväntningar, 
valda arbetssätt och återkoppling från deltagarna påverkar i hög grad också. De 
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fem huvudteman som har identifierats och som framgår av figur 1 rymmer i sin 
tur  ett  antal  mer  underordnade  teman.  Temana  kommer  i  det  följande  att 
presenteras  i  en  viss  ordning:  först  1.  handledarrollen.  Sedan  tema  2. 
förutsättningar där underteman 2a. gruppsammansättning, 2b. organisation och 
2c. syfte tas upp. Därefter huvudtema 3. förväntningar under vilket 3a. mål, 3b.  
behov och 3c. krav tas upp. Därnäst följer huvudtema 4. arbetssätt i vilket ingår
 4a. strategi, 4b. fokus och 4c. metod. Och slutligen tas upp tema 5, utvärdering.

Figur 1. Egen modell över funna teman samt deras inbördes relationer.

Handledarrollen
Handledarrollen innebär ett ständigt förhandlande och anpassande åt flera håll 
och påverkan i dubbla riktningar samtidigt. Varje handledare utgår från ett privat 
bakland med de erfarenheter och förutsättningar detta innebär, och har med sig 
en professionell bakgrund med viss utbildning och yrkeserfarenhet. Tillsammans 
med de förväntningar, behov och krav som kommer från uppdragsgivare och 
handledningsdeltagare  lägger  dessa  påverkansfaktorer  grunden  för  hur  den 
enskilde  handledaren  tar  sig  an  rollen  som  handledare.  Sedan  kan  de  olika 
påverkansområdena överlappa i större eller mindre grad beroende på hur den 
individuelle  handledaren  drar  gränsen  mellan  yrkesliv  och  privatliv  och 
beroende på hur stor del av yrkeslivet som ägnas åt just handledning. Eftersom 
handledarrollen är så beroende av de behov och önskemål som uppdragsgivare 
och handledningsdeltagare har, blir det svårt att beskriva handledarrollen "i sig" 
utan  de  övriga  teman  som  presenterats  ovan,  det  vill  säga  förutsättningar, 
förväntningar,  arbetssätt  och utvärdering.  Dessa teman är  de bakgrunder mot 
vilka handledarrollen tar färg (likt kameleonten).

Handledarna  i  studien  präglas  alla  av  vilka  de  är  som personer,  men de 
förefaller att ha integrerat sin person med sin yrkesroll i varierande grad. I ena 
änden,  där  den  privata  personen  används  som  viktig  ledstjärna  i 
handledningsarbetet,  återfinns  en  handledare  som  har  skrivit  poesi  om 
handledningen  och  som  beskriver  hur  entusiasmen  för  handledning  hålls 
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levande:

När jag känner att det har varit så att...vi har kommit dit, så att alla kan visa sårbarheter 
och vi får ta hand om dem tillsammans, då brukar jag gråta nästan när jag går från jobbet,  
för då är det så stort  och fint...Det är  när jag får möta sårbarheten,  när jag själv blir 
berörd, då kan jag jobba hur mycket som helst. Men det behövs! Ibland blir jag ju inte 
berörd, då måste jag bli berörd på nåt annat sätt, så jag måste liksom fylla på med lite 
kultur och så, sånt som berör mig. (9:9)

I andra änden, där det finns en medveten strävan att hålla den privata personens 
upplevelser  tydligt  åtskild  från  handledningsarbetet,  återfinns  en  handledare, 
som beskriver sin roll i organisatoriska termer och där personliga känslor och 
personliga övertygelser får ett begränsat utrymme:

Jag är mer...våra personliga känslor, dem får vi liksom...dem får man ha på fritiden... 
(Handledaren skrattar, och tillägger sedan) ...Nä, det var väldigt krasst det här, nä, dem 
får man nog ha hela tiden, men när vi är på jobbet så får vi förhålla oss till dem tänker 
jag...och vårt uppdrag. (3:9)

Flera handledare anser att det ingår i uppdraget att på något sätt uppmärksamma 
och  ta  hand  om deltagarnas  mående  utifrån  att  det  är  något  som kan  antas 
påverka  deras  professionella  förmåga,  alltså  som  en  del  i  handledningens 
restorativa funktion, men även utifrån ett personligt ställningstagande omkring 
vad som är deras skyldighet inte bara som handledare utan som medmänniska. 
Den ena av de två handledare som var mest explicita med att  de handleddas 
mående  inte  var  handledarens  sak  att  ta  hand  om,  utan  som,  om det  skulle 
komma upp, hänvisade till var det finns hjälp att få, förklarade detta med att en 
avgränsning  var  nödvändig  för  att  inte  ta  upp  utrymme  från  det  som 
handledningen  skulle  handla  om.  Dessutom  ansåg  handledaren  det  vara 
problematiskt även ur etisk synpunkt att börja rota i personliga eller relationella 
svårigheter  bland gruppens  medlemmar,  eftersom kanske  inte  alla  egentligen 
ville vara med om det.  De övriga intervjuade handledarna förefaller att ligga 
någonstans mitt emellan, men flera nämner situationer då deras egen person blir 
barometer för hur de ska agera i sin roll som handledare, både när det gäller att 
uppmärksamma deltagare i grupphandledningen som verkar må dåligt och när 
det gäller vilka uppdrag de är beredda att ta sig an.

Även handledarens roll som förebild tas upp:

Hur jag som handledare bemöter en gruppdeltagare eller hela gruppen (...) tenderar (...) 
att påverka deltagarna, hur de i sin tur nästa dag är och fungerar i förhållande till sina 
klienter. Och det där är ju mer kraftfulla processer, tror jag, än vad man i allmänhet tänker 
sig. Och med ett mer vardagligt ord så gäller det att vara ett föredöme helt enkelt. Så att 
jag är jätte noga med att visa intresse och respekt och nyfikenhet. (5:5)
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Vikten  av  handledarens  förståelse  för  och  förmåga  att  förhålla  sig  till 
grupprocesser  och gruppdynamik nämns av flera  handledare,  och en av dem 
beskriver denna kunskap som essentiell för att handledaren ska kunna axla sin 
roll fullt ut:

Det gör sig ju inte självt att bilda en grupp! Det är inte bara att sätta sig och börja liksom, 
utan man måste ha tänk i det, och även behöver man ju känna till om grupprocesser och 
roller  och  ledarskap  och  informellt  ledarskap  (...)  och  ledarstilar  och  så  här,  i 
ledarskapet...så jag tänker att det är många delar jag behöver ha med mig, och som jag 
utforskar. Och så, så att det inte blir nån också blir...sitter där hela tiden och inte kommer 
till tals...och några tar över... (7:5)

Vid frågan om vad som är handledarens viktigaste roll framkommer också att 
handledaren  ska  styra,  stötta,  reglera,  bromsa,  uppmuntra,  lugna  ner, 
sammanfatta, hjälpa att sortera, uppfatta behov samt främja reflektion. Nedan i 
tabell 2 följer en sammanställning av handledarnas prioritering av handledning-
ens  tre  funktioner  enligt  Proctor  (1987):  den  normativa,  formativa  och 
restorativa.

Tabell 2
Handledarens relativa prioritering mellan den normativa, formativa och restorativa 
funktionen i handledningen enligt Proctors (1987) Functional Interaction Model. 1= 1:a 
prioritet.

Funktion: Normativ Formativ Restorativ

Handedare I 2 1 3

Handledare II 2 1 3

Handledare III 1 2 3

Handledare IV 2 1 3

Handledare V 3 1 2

Handledare VI 2 1 3

Handledare VII 2 1 3

Handledare VIII 1 2 3

Handledare IX 2 3 1

Förutsättningar
Handledarens  personliga  stil  utifrån  erfarenhets-  och  utbildningsmässig 
bakgrund leder i mötet med varje specifik grupp till ett unikt sätt att handleda. 
En faktor som påverkar hur handledningen utformas är förutsättningarna, som 
utifrån  deltagarnas  redogörelser  har  delats  upp  i  tre  underteman:  grupp-
sammansättning, organisation och syfte.
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Gruppsammansättning
Det  vanliga  är  att  handledaren  har  en  uppdragsgivare  till  varje 
handledningsgrupp,  och  att  deltagarna  i  en  viss  grupp  brukar  ha  samma 
arbetsgivare. En del av grupperna är även arbetsteam i vardagen, medan andra är 
sammansatta av deltagare med samma profession men oftast olika arbetsorter 
(t.ex. skolpsykologer eller diakoner, som i vardagen arbetar ensamma i sin roll 
inom  sitt  specifika  geografiska  område).  Mer  sällan  förekommer  även 
handledningsgrupper där deltagandet är öppet för alla som är intresserade, där 
det  som  förenar  är  antingen  inriktningen  på  handledningen  (t.ex.  kbt)  eller 
deltagarnas arbetsuppgifter (t.ex. chefer från olika verksamheter). 

Bland handledarna i studien framkom flera synpunkter gällande betydelsen 
av  gruppsammansättningen  utifrån  handledningens  normativa  och  formativa  
funktion, det vill säga hur handledaren säkrar att alla deltagare faktiskt förmår att 
tillgodogöra  sig  handledningen  på  ett  konstruktivt  sätt  och  att  nivån  på 
reflektionerna kommer att ligga så att väsentliga frågeställningar inte missas. Ett 
perspektiv lägger vikt vid en kunskapsmässig jämbördighet utifrån att det annars 
blir ett hinder för möjligheten att reflektera konstruktivt i gruppen. Från detta 
perspektiv framhålls värdet av en gemensam förförståelse och begreppsapparat. 
Olikheter i förståelsenivån avhjälps med utbildningsinsatser:

...och så har jag med mig ett  språkbruk som är utifrån inlärningsteoretiska skolan till 
exempel, och så kommer kollegan med psykodynamisk inriktning och undrar vad jag 
snackar  om eller  förstår  kanske  vissa  delar,  och  då  är  det  viktigt  att  såna  här  saker 
klargörs, om det är så till exempel att handledningen, om det finns behov, kommer att ha 
mer formella utbildningsinslag. (4:1-2)

Ett  annat  perspektiv  tar  upp  skillnader  i  erfarenhet  av  handledning  som 
betydelsefull för hur väl reflektionen i gruppen fungerar. De som är oerfarna när 
det gäller handledning tenderar att vara mer konkreta i sitt sätt att tänka och mer 
försiktiga när det gäller att prova olika metoder för att främja reflektion, medan 
de  med mer  erfarenhet  av handledning har  lättare  för  att  reflektera  fritt  och 
teoretisera  omkring  frågeställningarna.  Denna  typ  av  skillnader  kan  vara  en 
utmaning  för  handledaren,  eftersom  det  kräver  att  hen  bemöter  de  olika 
deltagarna på olika sätt. För att komma till rätta med detta behöver handledaren 
arbeta för att skapa ett klimat av tillit, tolerans, trygghet och ödmjukhet:

Det kan ju bli lite vanskligt för mig att en person ska jag bemöta på ett sätt och en annan 
på ett  annat sätt.  Så blir det nog. Jag tänker inte på att jag gör det här  (handledaren 
skrattar), men när vi pratar om det så...ja, jo, det blir ju lite olika då. Om det är nån som 
är mer konkret och handlednings-ovan, så blir jag ju mer ledande och handfast, det blir 
nåt som jag måste tänka mer aktivt på, för jag går gärna åt det reflekterande hållet. (6:2)

Men  som  en  handledare  beskriver  det,  så  kan  försöken  att  anpassa  till 
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deltagarnas olika individuella behov också innebära att  handledningen mister 
lite av sin udd och sitt djup:

Människor har ju olika behov...en del tycker ju om att bli utmanade...och om jag går det 
till mötes...då kanske du har nån eller ett par i gruppen som säger 'Hjälp! Sådär vill inte 
jag bli behandlad' eller 'det där skrämmer mig'...så att ibland är det som att man blir lite 
utsmetad för att passa alla. Det blir för main stream på nåt sätt. (8:4)

Ett tredje perspektiv gäller sammansättningen av gruppen utifrån om deltagarna 
fungerar som ett arbetsteam i vardagen eller om deltagarna huvudsakligen bara 
har  handledningsträffarna  gemensamt.  Här  nämner  flera  handledare  både 
potentiella fördelar och utmaningar gällande grupphandledning av team utifrån 
de gruppdynamiska processer som redan finns i gruppen då handledaren träder 
in i sammanhanget. För välfungerande team kan detta innebära en extra trygghet 
som möjliggör att  deltagarna förmår att  reflektera djupare och vågar låta sig 
utmanas, för sämre fungerande team kan det tvärtom innebära att deltagarna, 
eller  vissa  av  dem,  hämmas i  högre  grad  än  i  en  mer  neutral  grupp där  de 
inbördes  positionerna  ännu  inte  är  etablerade  och  inte  heller  påverkas  av 
eventuella hierarkiska skillnader som kan förekomma inom arbetsteam.

En handledare framhåller att processen i de handledningsgrupper som inte 
jobbar tillsammans i vardagen blir kraftigare än i de grupper som jobbar som 
team i vardagen. Detta förklaras med att distansen till det de frågeställningar 
som övriga i gruppen tar upp blir större i de tillfälligt sammansatta grupperna, 
och  att  reflektionerna  därmed  ger  helt  andra  perspektiv  jämfört  med  om 
reflektionen sker bland arbetskamrater som träffas i vardagen.

Organisation
Hur organisationen är uppbyggd, vilket klimat som råder och vilken vikt som 
tilldelas handledningen kan spela stor roll för hur arbetet i grupphandledningen 
fungerar. Handledningens yttre ramar brukar vara något som görs upp mellan 
handledaren och handledningsgruppen, men ibland har en del av ramarna redan 
fastställts i mötet med uppdragsgivaren. I vissa fall påverkas till exempel vilka 
medarbetare som av praktiska skäl kan närvara vid samma handledningstillfälle, 
men det kan också handla om vilka förutsättningar det finns för att det arbete 
som bedrivs i handledningen ska kunna ge något resultat. Detta är något som 
nämns mer bland dem som jobbar mot skolor:

Organisatoriska faktorer är ju en jätteutmaning och det finns hur många exempel som 
helst på att, mjae, vi kan ju hålla på och handleda i tusen år, men ni byter ju lärare två 
gånger per termin i den här klassen, och det kommer inte att bli nån ordning på den här 
ungen förrän ni har slutat upp med det. (3:9)

Inställningen till handledningen påverkas av verksamhetskulturen. I intervjuerna 
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beskrivs  överlag  ett  genuint  intresse  och  tillfredsställande  utrymme  för 
handledning hos de organisationer som handledarna har uppdrag i, men i vissa 
undantagsfall beskrivs ett ointresse eller en tveksamhet till vad handledningen 
kan bidra med, och handledaren får ta ställning till om hen är beredd att ge sig in 
i denna typ av uppdrag. Ibland blir frågan om att ta sig an ett uppdrag till ett  
etiskt ställningstagande, där handledaren kan markera till exempel genom att dra 
sig ur:

Jag har vid ett par tillfällen under åren blivit engagerad eller ombedd att komma och 
handleda, och det första jag känner (...) är att det här är ett sammanhang jag inte vill vara 
med i, här är nånting i det här systemet som är riktigt tossigt (...) och jag flydde därifrån, 
verkligen,  och  tänkte  'de  vill  inte  ha  handledning,  de  vill  kunna  säga  att  de  har 
handledning och professionell handledning, men de vill inte ha handledning, de vill göra 
som de vill'. (8:9) 

En gränsdragning som denna beskrivs av flera handledare och handlar om att 
skydda sin integritet både som handledare, som professionell människohjälpare 
och som person.

Organisationen  kan  också  ha  ett  stort  inflytande  på  hur  de  handledda 
upplever att deras insats värderas och ofta beror detta på kommunikationen. Två 
handledare nämner betydelsen av att de handledda verkligen har förstått vad de 
har  för  arbetsuppgifter.  Om oklarheter  angående vad som ingår i  deltagarnas 
arbetsuppgifter kommer fram under handledningens gång, är detta något som 
den ena handledaren tar upp med gruppen (om det är ett arbetsteam) den andra 
återkopplar till  chefen.  Här fungerar  handledaren som en slags katalysator  åt 
organisationen genom att påskynda och förtydliga en process:

För ofta går folk runt och är jättefrustrerade på jobbet, de tycker att de gör väldigt mycket 
och är oerhört engagerade och att de inte får den tacksamhet eller den återkoppling de 
förtjänar, och deras chefer går runt och tycker att de gör fel sak. (3:6)

Syfte
Syfte och mål flyter ibland ihop och begreppen kan ofta vara svåra att skilja ut. 
Syfte refererar till varför något ska göras, alltså förklaringen eller motiveringen, 
medan målet refererar till vad mer exakt som ska eller behöver göras. Frågan om 
mål tas upp längre ner under temat  förväntningar. Det överordnade syftet med 
handledning  av  medarbetare  i  en  viss  organisation  är  nära  kopplat  till 
organisationens  verksamhetsbeskrivning  och  verksamhetsidé.  Samtliga 
handledare  beskriver  mer  eller  mindre  tydligt  det  överordnade  syftet  med 
handledningen i termer av att klienterna/ patienterna ska få det bättre, utvecklas 
och bli bättre bemötta. Vissa tar även upp att det ska bli bättre för verksamheten 
där  de  handledda  verkar,  att  det  handlar  om  att  säkra  kvaliteten,  eller  att 
bibehålla och utveckla deltagarnas yrkeskompetens. Alla de intervjuade nämner 
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vid  något  tillfälle  klienternas  välmående  som  en  avgörande  del  i 
handledningsarbetet,  men  det  skiljer  handledarna  emellan  vad  som  är 
övervägande  fokus  under  handledningen.  Mer  om  detta  nedan,  under  temat 
arbetssätt.

Ibland  stämmer  uppdragsgivarens  och  handledningsgruppens  idé  om vad 
som är syftet med handledningen inte riktigt överens, och handledarna beskriver 
det som en viktig del av det initiala arbetet med en ny grupp att kartlägga detta 
och se om det går att jämka ihop de olika viljorna. En avgörande förutsättning 
för en lyckad handledning är att deltagarna är med på vad som ska göras.

Syftet  med  handledningen  kanske  först  kommer  med  uppdraget.  Dels  har  man  ju 
uppdragsgivaren,  och  det  tänker  jag  är  oftast  chefen  på  ett  ställe,  och  där  försöker 
man...alltså vad är  det  för typ av handledning man önskar.  Och sen om det stämmer 
överens med vad gruppen vill, alltså då är det ju inga problem, och oftast ser det ju ut så.  
Men om det inte stämmer överens, att gruppen vill  ha handledningen till  nånting och 
chefen önskar nåt annat, alltså då... (1:4)

Flera av handledarna beskriver hur de antingen omförhandlar eller tackar nej till 
uppdraget  om de  märker  att  chefen har  ett  syfte  med handledning som den 
tilltänkta handlednings-gruppen inte håller med om eller är beredd att ställa upp 
på.  Detta  sker  i  första  hand  när  uppdragsgivaren  har  tänkt  att 
handledningsgruppen behöver jobba med interna grupprocesser men detta inte är 
förankrat i gruppen, eller när handledaren efter ett par träffar märker att det finns 
så tydliga konflikter i  gruppen att  en handledning med fokus på klienter och 
professionell utveckling inte är genomförbar.

Förväntningar
Mål
Som nämnt ovan flyter  mål och syfte lätt  samman, inte minst  när  det  gäller 
verksamheter  som jobbar  med  människor,  där  resultaten  ofta  till  viss  del  är 
subjektiva  och  svåra  att  mäta.  Flera  av  handledarna  talar  om  syfte  och 
förväntningar på handledningen snarare än om mål. 

Ja, alltså jag tänker oftast inte i termer av mål mer än om det är såhär att vi beslutar att vi  
ska ha en viss kunskapsinhämtning, då kan man ju kalla det mål (...) jag brukar mer tala 
om förväntningar, vad är det ni vill, och sen träffas vi i slutet av terminen och utvärderar 
och ser på vad som har funkat och inte funkat. (4:2)

När jag i analysarbetet ville titta på målen, valde jag därför i stället att formulera 
frågan som 'vad vill  handledarna  uppnå med handledningen?'.  I  denna fråga 
ingår både vad handledarna vill uppnå  i handledningen och vad de vill uppnå 
med handledningen  eftersom skillnaden däremellan  inte  alltid  är  så  tydlig.  I 
handledningen handlar det  mycket om handlednings-gruppens fungerande,  att 
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det  behöver  skapas  ett  tillitsfullt,  tryggt,  tolerant,  respektfullt  och  ödmjukt 
klimat:

...En blandning [i gruppen] som ger ödmjukhet, så att man kan, på nåt vis, faktiskt blotta 
sig,  och att  man kan ta  hjälp och dela  med sig (...).  Du frågade i  början om en bra 
handledning - ja men ett bra klimat i handledningen är A och O för att vi ska kunna ha 
nån handledning som är hjälpsam. (1:3)

Alla de intervjuade handledarna förutom en nämner ett tryggt och bra klimat 
som ett viktigt medel för att uppnå en bättre kvalitet på reflektionerna i gruppen, 
så att de enskilda deltagarna ska utmanas i sitt sätt att tänka och få med sig en 
fördjupad  förståelse  som  gör  dem  skickligare  i  sitt  möte  med  klienterna. 
Tryggheten  blir  här  av  vikt  för  handledningens  formativa  funktion.  Ibland 
beskrivs  tryggheten  även  som  ett  mål  i  sig,  i  de  fall  då  deltagarna  i 
handledningsgruppen är ett team som jobbar tillsammans i vardagen. I de fall då 
grupphandledningen har gruppens interna process som fokus, är detta något som 
har  avtalats  mellan  handledare  och  gruppen  när  de  vid  uppstart  gör  ett 
gemensamt kontrakt:

...Och då kan ju målet vara att den här arbetsgruppen ska fungera bättre tillsammans, att 
det ska bli smidigare och effektivare och mer friktionsfritt och att de ska vara mer trygga 
med varandra och fungera bättre, smidigare ihop. (6:2)

Målen  handlar  med  en  svepande  beskrivning  om  att  med  väl  valda  och 
motiverade  arbetssätt  arbeta  i  enlighet  med  syftet.  Kvalitetssäkringen  av 
handledningsarbetet, dvs. den normativa funktionen, kan därmed sägas ligga i 
arbetsmetoderna och hur väl beprövade och granskade de är, och till viss grad i 
hur utvärderingarna faller ut, eftersom det sällan finns några uttalade mål med 
tillhörande måluppfyllelse att titta på.

Behov
Frågan om de behov som behöver uppfyllas tas under intervjuerna upp ur tre 
perspektiv:  handledarens,  de handleddas  och klienternas.  Det  perspektiv  som 
oftast  nämns av handledarna under  intervjuerna är  de handleddas,  och oftast 
handlar  det  då om behovet  av tydlighet,  trygghet,  stöd  (dvs.  handledningens 
restorativa funktion), kunskap, nya infallsvinklar (handledningens formativa och 
normativa funktion),  talutrymme och  tid  i  handledningen  (som är  en  viktig 
förutsättning för handledningens  normativa funktion). En handledare tar även 
upp de särskilda behov som okvalificerad personal har, och att handledningen, 
trots att situationen som sådan är oönskad och olämplig, har en viktig normativ 
funktion:

Grejen är att även om det inte är tanken, så sitter de faktiskt och på nåt vis, även om  det 
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är helt absurt, men de sitter ju och behandlar folk utan att ha kompetensen för det...Så 
alltså,  just  att  hela  tiden  hålla  vad  är  det  jag  ska  hjälpa  dem...för  det  är  ju  oftast 
bemötande, de ska ju inte göra nånting, men även där är det ju svårt, hur bemöter man 
folk med stora svårigheter. (1:2)

Handledarens egna behov uttrycks under intervjuerna ur flera vinklar, dels kan 
det handla om behovet av egen handledning, vilket alla handledarna nämner. 
Sedan  kan  det  handla  om  behov  av  att  komma  till  nytta  eller  behov  för 
stimulans.  Flera  handledare  uttrycker  att  de  också  behöver  få  något  ut  av 
handledningssessionerna för att kunna göra ett bra jobb, och att de också i vissa 
fall tackar nej till uppdrag där de av olika anledningar inte upplever att de kan 
(eller tillåts) tillföra något. För att handledaren ska kunna uppfylla sin roll på ett 
tillfredsställande  sätt  behövs  också  en  tydlighet  och  uppriktighet  från 
uppdragsgivare  och  deltagare,  både  vid  uppdragets  initiering  och  vid 
återkoppling.

I intervjuerna är det överlag de handleddas behov som får mest utrymme, 
och detta förklaras utifrån att den utveckling som kommer de handledda till del 
gagnar  klienterna,  och att  det  inte  ligger  ett  motsatsförhållande  i  detta.  I  en 
intervju framkommer det dock tydligt att de handleddas behov nedprioriteras till 
förmån för klienternas behov:

För det behöver man göra...[tydliggöra]... vad är det min enhet syftar till vad har jag för 
arbetsbeskrivning och vad är våra mål, tänker jag...Och sen kan ett arbetslag ha en mängd 
olika behov, men det är inte säkert att det är jag som ska...[arbeta med]... det i egenskap 
av representant för den här enheten. (3:1)

Krav
Vad som är förväntningar och vad som är krav på handledningen kan vara svårt 
att  skilja  ut,  kanske  är  de  ibland  samma  sak.  De  krav  som  tas  upp  under 
intervjuerna handlar huvudsakligen om de kunskaps- och kompetenskrav som 
ställs  på  handledaren,  som  i  sin  tur  har  betydelse  både  för  handledningens 
normativa, formativa och restorativa funktion:

Ja,  alltså  handledaren  måste  ha  en  tillräcklig  kompetens...för  mig  är  det  summan av 
kunskap, erfarenhet och lämplighet. Och då är kunskap mer än utbildning, erfarenhet är 
mer än yrkeserfarenhet. (5:1)

Flera handledare kommer in på att erfarenhet är en viktig förutsättning för att 
kunna göra ett bra jobb, och de ger exempel på sådant de gjorde då de var mer 
oerfarna handledare, som de inte skulle göra nu. Det kunde exempelvis handla 
om att ta på sig typer av uppdrag där de kände sig illa behandlade och personligt 
utsatta  eller  där  det  inte  fanns  yttre  förutsättningar  för  att  kunna  göra  ett 
tillfredsställande jobb. Eller också hände det att de tog på sig för mycket ansvar 

22



för  handledningsdeltagarnas  mående  och  behov  utanför  handledningen.  En 
handledare  beskriver  en  typ  av  situation  där  organisatoriska  frågor  påverkar 
handledningsdeltagarna så mycket att det kommer upp under handledningen:

...men då brukar jag tipsa att de tar det vidare, jag ser alltid till, 'vad gör ni av det här, och 
vem kontaktar', så att det blir nån sorts beslut, det får inte ta för mycket tid, och det ska  
inte bara bli att prata av sig för då blir det nån sorts gnäll bara, och att de mår dåligt... det  
hjälper ju inte att pysa ut det bara i gruppen, om det är faktiska dilemman, och samtidigt  
kan vi inte lösa det. Och jag tror att i början så var det mer, jag erbjöd att jag kunde ta upp 
det. Men det är bättre att de gör det, det är inte jag som ska göra det. Det finns ju fällan 
att man själv tar på sig för stort ansvar... (7:7)

Det kunde också handla om uppdrag som var otydligt formulerade eller som 
syftade  till  något  annat  än  vad som sades,  till  exempel  uppdragsgivare  som 
efterfrågade handledning till en grupp när det egentligen var konflikthantering 
som behövdes. Det återkommande svaret bland samtliga intervjuade på denna 
typ av dilemman är tydlighet. Att vara tydlig som handledare med vilka uppdrag 
man är beredd att ta och på vilka premisser och att genom frågor och samtal med 
uppdragsgivaren reda ut vad det är de behöver och vad de förväntar sig. Det kan 
också  handla  om  att  uppdragsgivaren  förväntar  sig  återkoppling  angående 
gruppen, där handledaren får tydliggöra att sådan endast sker i samråd med eller 
tillsammans med gruppen:

...Och vill de nåt annat så brukar jag bli tveksam till uppdragen. Och då är det ju ofta så 
att man har nån grupp som är ostyrig på nåt sätt...  (handledaren skrattar) ...och så tror 
man att handledning ska hjälpa. Men då kan jag hjälpa chefen och säga att jamen jag tror 
inte att det är handledning de ska ha, de ska ha grupputveckling eller konflikthantering, 
för det går  ju inte  att  ha handledning i  en grupp som inte  fungerar eller  som har  en 
konflikt. (9:6)

Arbetssätt
Gemensamt  för  alla  handledarna  är  deras  strävan  att  öka  handlednings-
deltagarnas  förmåga  att  reflektera  på  ett  sätt  som  får  dem  att  utvidga  sitt 
medvetande och öppna för nya sätt att förhålla sig till sina klienter och deras 
problematik. Hur de går tillväga skiljer sig både när det gäller strategi, metoder 
och  fokus.  Ett  nyckelord  hos  handledarna  är  anpassning,  de  beskriver  hur 
variationen  mellan  och  inom  handledningsgrupperna  kräver  att  handledaren 
anpassar handledningen på olika sätt beroende på syftet med handledningen, de 
individuella  deltagarnas  förutsättningar,  dynamiken  i  gruppen  samt  de  yttre 
förutsättningarna  för  handledningen.  Hur  handledarna  förhåller  sig  till  sina 
handledningsgrupper, vilka aspekter de prioriterar i handledningsvardagen och 
hur de strukturerar handledningssessionerna har jag valt att kalla strategi.
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Strategi
I intervjuerna med handledarna är en av de mest framträdande aspekterna det 
som handlar om att säkra ett klimat i gruppen som främjar reflektion. Ett av de 
ord  som  i  detta  sammanhang  förekommer  oftast  är  trygghet.  Trygghetens 
betydelse  tilläggs  dock  olika  mycket  vikt  hos  de  olika  handledarna,  medan 
målet, att få deltagarna att gå utanför sitt invanda sätt att tänka, är gemensamt. 

En handledare jobbar medvetet ganska konfrontativt för att få deltagarna att 
tänka i nya banor.  Dock handlar det i detta fall om få och sporadiska träffar av 
mer  konsultativ  karaktär,  där  gruppens  interna  processer  och  känslor  endast 
tilldelas marginellt  utrymme. Tanken bakom förhållningssättet  är  att  när  man 
jobbar med de konkreta frågeställningarna som handlar om klienterna, så brukar 
det andra följa med av sig självt:

Jag  tror  att  många  skulle  beskriva  mig  som  ganska  konfrontativ.  Ja,  det  är  jag  ju 
bevisligen...de blir jävligt provocerade, men jag är inte så rädd för att nån blir förbannad 
på mig, så att jag kör på, och då händer det grejer och sådär...(3:4)

I samma anda, fast på ett något mjukare sätt tar en annan handledare avstånd 
från idén om att det viktigaste är att skapa trygghet i gruppen från början, utifrån 
övertygelsen  att  trygghet  inte  kommer  av  att  man  berättar  om sig  själv  för 
varandra, utan av att man får uppleva varandra i arbete:

Ja, för mig att...trygg det är...en bra väg för mig, det är att se människor arbeta, eller hur?! 
När du sätter igång att arbeta så visar du vem du är, och jag visar vem jag är. Det skapar 
trygghet. (...). Jag gillar den vägen, så jag brukar inte lägga nån särskild tid på nån längre  
presentationsrunda, utan jag tänker att  de där  frågorna kommer så småningom, vi lär 
känna varandra genom jobb. (8:5)

En tredje handledare lägger tvärtom mycket vikt vid att alla deltagare inklusive 
handledaren  får  göra  djupgående  presentationer  av  sig  själva  inledningsvis. 
Denna  handledare  beskriver  just  förmågan  att  vara  sårbara  tillsammans  som 
något av det viktigaste i handledningen, och att förutsättningen för detta är att 
handledaren förmår att skapa trygghet.

Min allra största roll är att skapa trygghet, så att de ska våga visa sårbarheten, och att  
jag har förmåga att ta hand om den utan att kränka och på ett så bra sätt som möjligt, 
så att ingen känner sig som att de har lämnat ut för mycket eller för lite eller inte blev 
sedda. (9:1) 

Att  klargöra  yttre  ramar  med  någon  form  av  kontrakt  i  samarbete  med 
handledningsgruppen  beskrivs  också  genomgående  av  handledarna  som  en 
mycket viktig aspekt för att handledningen ska kunna bedrivas på ett bra sätt. 
Genom att fastställa ramarna gemensamt, ges samtidigt utrymme att formulera 
vilka  förväntningar  parterna  har  på  handledningens  normativa,  formativa 
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respektive restorativa funktion. Undantaget är de två som jobbar mot skolor, där 
eventuella  ramar  i  huvudsak  klargörs  med  uppdragsgivaren,  deltagarnas 
frammöte är mer frivilligt och träffarna beslutas allt eftersom. Övriga handledare 
har någon form av kontraktsgenomgång, vissa mindre strukturerade, vissa med 
listor  med punkter  som diskuteras och en med skriftligt  kontrakt  som skrivs 
under,  kopieras  och  delas  ut  till  samtliga  deltagare.  Kontraktssamtalen  kan 
handla  om  närvaro,  sekretess  och  vad  handledningen  ska  användas  till, 
eventuellt  formulerat  som  syfte  och  mål.  Vissa  tar  inledningsvis  upp 
förväntningar och farhågor, vissa tar upp förhållningsregler till exempel gällande 
talutrymme och ansvar  i  grupphandledningen eller  gällande  undantagsfall  då 
handledaren anser det vara på sin plats att kontakta deltagarnas chef.

Strukturen på handledningstillfällena är ganska lika för samtliga handledare. 
Sessionerna börjas med en genomgång av vilka ärenden eller frågeställningar 
som deltagarna skulle vilja ta upp vid just den träffen och sedan följer någon 
slags  fördelning  av  handledningstiden  -  vem som ska  börja  och  hur  många 
frågor som hinns med. Beroende på handledaren och typen av frågeställning 
beslutas  sedan  också  vilken  metod  som  ska  användas  i  sammanhanget.  En 
handledare  avviker  från  mönstret  genom  att  alltid  börja  varje 
handledningstillfälle  med  en  kort  stunds  meditation.  För  övrigt  följs  samma 
arbetsgång som hos de övriga handledarna. Sedan presenterar en deltagare sin 
frågeställning och när  detta är  gjort  bjuds övriga deltagare in för  frågor  och 
reflektioner.  En  handledare  beskriver  hur  det  på  grund  av  tidspress  ibland 
övervägande  blir  ett  samtal  mellan  handledaren  och  den  deltagare  som  just 
dragit sitt ärende. De flesta handledare har beskrivit ett öppet samtalsklimat där 
samtliga  deltagares  aktiva  bidrag  är  både  värdefullt  och  nödvändigt  för  att 
reflektionen ska ge full utdelning. De flesta men inte alla handledare avslutar 
med en kortare stunds utvärdering i slutet av varje handledningssession.

Fokus
Vilket  fokus  handledningen  har  påverkas  dels  av  behov  och  önskemål  från 
handledningsgruppen  och  uppdragsgivaren,  dels  av  handledarens  syn  på  vad 
som är  viktigast  att  koncentrera  sig  på,  vilket  varierar.  Olika handledare  har 
olika  fokus,  vissa  jobbar  till  exempel  mer  uttalat  med  de  handleddas  inre 
processer,  andra  är  mer  direkt  inriktade  på  klienterna.  När  det  handledarna 
beskriver  analyseras  utifrån  Hawkins'  och  Shohets  sjuögda  handledarmodell, 
skönjas  sådana  tendenser  tydligare.  De  fokus  som  framträder  tydligast  ur 
materialet illustreras i tabell 3 nedan.
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Tabell 3
Handledarnas fokusområden enligt 7-eyed supervisor model (Hawkins & Shohet, 2012).
Hand-
ledare

Fokus 1
Klienten

Fokus 2
Den handled-
des interven-
tioner

Fokus 3
Relation 
handledd
- klient

Fokus 4
Hur handledd 
påverkas av 
klient

Fokus 5
Relation 
handledare 
- handledd

Fokus 6
Handled-
arens egna 
reaktioner

Fokus 7
Bredare 
kontext

I X X X X

II X X X X

III X X X

IV X X X

V X X X

VI X X X

VII X X X X X

VIII X X X X X

IX X X X X

Det  framkommer  ur  materialet  att  de  tre  handledare  som  jobbar  mest 
konsultativt och där de handledda inte bedriver behandling (handledare II, III 
och VII) har ett tydligt organisatoriskt fokus (fokus 7). Handledare II och VII 
har liksom samtliga övriga handledare förutom handledare III även fokus 5, och 
det  handlar  då  om  arbetsallians,  inte  parallellprocesser.  Därutöver  ligger 
huvudvikten för dessa tre handledare vid fokus 1, 2 eller 3 i varierande grad; de 
jobbar  med  specifika  ärenden  och  ser  på  handledningsdeltagarnas 
förhållningssätt gentemot klienterna ur olika perspektiv. 

Handledare I, IV, och VIII jobbar alla med huvudsakligt fokus på ärenden 
och utifrån det som har kommit upp vid intervjuerna ligger deras fokus i första 
hand  inom  fokus  1,  2  och  3.  Handledare  VIII  jobbar  med  klart  systemisk 
utgångspunkt, och därför finns det också ett tydligt fokus 7, men då handlar det 
inte om organisationen utan i första hand om ett fokus på klientens familj och 
övriga sociala omgivning. Detta gäller i viss grad även handledare V och IX, 
men här  handlar  det  också  eller  kanske mer  om den handleddes omgivning. 
Handledare  V,   VI  och IX beskriver  ett  tydligare  fokus  på handledningsdel-
tagarnas  egna  känslor  och  upplevelser  och  hur  dessa  påverkar  deras  arbete, 
alltså. fokus 4 samt även fokus 3 och 5, och för handledare V handlar fokus 5 
utöver alliansen även om parallellprocesser. 

Utöver dessa fokus finns hos handledarna även ett fokus på gruppen som 
sådan, eftersom gruppdynamikens inverkan på handledningen är påtaglig. Det är 
dock  skillnader  mellan  handledarna  gällande  hur  tydligt  de  i  intervjuerna 
uttrycker att de uppmärksammar och använder sig av gruppens dynamik och den 
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påverkan gruppdeltagarna har på varandra, (detta finns beskrivet under avsnittet 
Syfte).

En  ytterligare  aspekt  gällande  fokus  handlar  om  vilken  typ  av 
frågeställningar som tas upp utifrån om de är proaktiva eller retroaktiva, det vill 
säga  huruvida  de  är  av  förebyggande  karaktär  eller  mer  akuta 
"eldsläckningsinsatser".  Ärendehantering  och  konsultationer  tenderar  båda  att 
vara  av det  mer  "akuta" slaget.  En handledare,  som jobbar  mer konsultativt, 
funderar över om de akuta lägena gör handledningens deltagare mer öppna för 
förändring: 

Man förstår ju att det är då folk hör av sig, och de är ju väldigt sådär förändrings benägna 
då oftast, att de vill ju själva få till en förändring, men ibland kan man ju önska det här 
förebyggande med, att de hör av sig mer bara för att 'vi skulle vilja utveckla det här' eller 
så. Samtidigt som det behövs ångest tänker jag ofta, för att det ska hända nåt. (2:8)

Hur mycket utrymme finns det att arbeta proaktivt? En handledare tar upp denna 
fråga specifikt  eftersom hen anser  det  vara  viktigt,  men understryker  att  det 
ärendeinriktade arbetet icke desto mindre är det vanligaste:

Alltså viktigt är inte bara akuta saker, och handledning handlar inte bara om problem, 
utan också om möjligheter. Det där måste jag säga i kontraktet, för det blir så lätt att man 
definierar handledning snävt till att bara handla om problem av olika slag. Det kan ju vara 
att man längtar efter nån slags utveckling eller vill prova på en ny metod eller... (5:5)

Handledarens metod
Metoderna som används varierar dels beroende på handledarnas utbildning och 
teoretiska  bakgrund,  dels  beroende  på  gruppernas  önskemål  och  behov  och 
handledarnas  personliga  preferenser.  Samtliga  handledare  tar  upp  gruppens 
engagemang och de enskilda gruppdeltagarnas medverkan och bidrag som en 
avgörande del av handledningen. Detta gäller oavsett vilken metod handledaren 
använder sig av. 

Som redovisat ovan under  Deltagare i  metodavsnittet,  så har handledarna 
olika utbildningsbakgrund. Två av handledarna bedriver handledning utifrån en 
kbt-grund  med inlärningsteoretiska  förklaringsmodeller.  Utöver  de  analytiska 
verktyg och praktiska övningar som är en del av metoden nämndes av den ena 
handledaren  också  en  övning  som handlar  om farhågor  vid  uppstart  av  nya 
grupper.  Övningen består  i  en "fyrfältare" där  varje deltagare får  fylla i  sina 
förhoppningar respektive farhågor uppdelat på sannolikt och osannolikt att det 
inträffar.  Detta  blir  sedan  underlag  för  samtal  om vad  handledningen  skulle 
kunna tillföra.
En handledare arbetar huvudsakligen utifrån MI - motiverande samtal och lågaf-
fektivt bemötande, där det ingår kartläggningsmaterial som kan användas som 
underlag för samtal. En handledare säger sig inte använda någon specifik metod 
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själv, men utgår från en existentiell grundhållning och arbetar ofta tillsammans 
med  specialpedagoger  som  har  tydliga  övningar,  nalle-kort,  rit-pratande  och 
korta  filmer  som  tar  upp  relevanta  frågeställningar  och  blir  underlag  för 
diskussion och reflektion.

Övriga handledare använder sig i regel av öppna reflekterande samtal, vissa 
ofta  med  hjälp  av  analys  på  tavla.  Ibland  har  de  reflekterande  team  eller 
rollspels-situationer. En handledare nämner Picture this som underlag för reflek-
tion och även en övning med en "fyrfältare" som ibland används inledningsvis, 
där deltagarna får fylla i vad de tycker att de är bra på/uppskattar med sig själva, 
vad de tror att  andra tycker de är bra på/uppskattar med dem, vad de själva 
tycker är deras tillkortakommanden, och vad de tror att andra tycker är deras 
tillkortakommanden. Detta blir sedan underlag för samtal. En annan handledare, 
som jobbar mycket språk-systemiskt, använder sig ofta av reflekterande team, 
och har därutöver många olika kreativa metoder för att få nya ingångsvinklar till 
samtalen,  bland  annat  används  rollspel,  psykodrama,  leksaker,  bildkort, 
deltagarna får rita eller skriva poesi med mera. Sammanfattningsvis kan sägas 
att handledarnas metoder varierar.

Utvärdering
Utvärdering  av  handledningen  hör  till  de  yttre  ramar  som kan  bidra  till  att 
säkerställa handledningens kvalitet och ge handledare och handledda möjlighet 
att  stämma av med varandra att handledningen genomförs på ett  för parterna 
tillfredsställande sätt. Hur ofta utvärderingar görs och hur ingående dessa frågor 
lyfts varierar mellan de intervjuade handledarna från att vara något som tas upp i 
slutet av varje gång med alla grupper till något som görs mer sällan beroende på 
gruppernas önskemål till en stunds avstämning i slutet på terminen.

Vissa handledare uttrycker att de är nöjda med utvärderingarna och finner 
dem givande,  en handledare beskriver hur hen använder många olika sätt  att 
genomföra en kort utvärdering varje gång, tex genom att uppmana deltagarna att 
beskriva dagens session med en färg eller utvärdera med två ord, eller frågan 
'vad tar du med dig i dag?'. Handledaren beskriver också hur slentrianmässiga 
"det har varit bra"-svar alltid följs upp:

...för att om de säger att det var bra, då säger jag 'och vad är bra för dig?', alltså man 
slipper inte undan... (handledaren skrattar) ...men det är ju också ett sätt att få dem att ta 
ansvar, tänker jag, för hur de tycker och vad de säger och vad vi kan utveckla, och det har 
vi pratat om i början också när vi skrev kontraktet (...). Och att det gör vi för att vi inte 
efter ett halvår ska säga att det här var inget bra, utan vi ska kunna rätta till för varje gång. 
(9:5)

Andra  handledare  efterlyser  roligare  format  eller  fler  idéer  till  olika  sätt  att 
utvärdera, och en handledare hoppade ett tag över de löpande utvärderingarna 
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för att hen inte upplevde att de gav något, men började med det igen eftersom 
hen ansåg att det ändå ger folk en möjlighet att ta upp om det är något. Samma 
handledare hade vid ett annat tillfälle även upplevt att utvärderingarna kom att ta 
för mycket utrymme, och uttryckte osäkerhet om huruvida det alltid är enbart 
positivt att mindre bra saker tas upp:

Men då blev det till sist att men nu använder vi för mycket tid till utvärdering, det är inte 
det vi ska göra. Damned if you do, damned if you don't, på nåt vis (...) Man behöver bra 
utvärderingsinstrument (...) Men jag tror att folk generellt sett har svårt för att säga saker 
som inte har varit jättebra. Sen vet jag inte om det är hjälpsamt om någon tar upp det, 
vissa saker kanske bara ska sopas under mattan, jag har ingen aning... (1:8)

Att utvärdering är ett komplext område framkommer i samtalen på olika sätt, 
bland  annat  förefaller  det  ibland  också  vara  uttryck  för  gruppdynamik,  och 
därmed lite svårt att genomskåda:

Då på de muntliga utvärderingarna där, så ibland är det nån som säger något negativt, och 
så hänger de andra bara på, fast de tidigare har sagt andra saker...så att ibland kan det vara 
så, och ibland kan det vara att man inte vågar säga. Fast jag brukar alltid fråga, är det nåt 
ni vill ändra eller att vi utvecklar...för det är jättebra att veta det. (7:4)

Flera beskriver löpande utvärdering som en självklar del av ett öppet klimat, och 
även att det är samtliga deltagares ansvar att ge återkoppling där det behövs, och 
handledarna uttrycker tillit till att det som behöver komma upp tas upp antingen 
av dem själva eller av någon deltagare, även om det inte skulle vara under en 
schemalagd utvärderingsstund.

Sammanfattning av resultat
Syftet med denna studie har varit att i en svensk kontext belysa handledarens 
roll vid grupphandledning av yrkesverksamma inom människohjälpande yrken. 
Resultatet kan övergripande beskrivas i form av en modell med fem teman som 
tillsammans  bildar  stommen  i  den  handledning  som  studiens  deltagare  har 
beskrivit: handledarrollen i modellens centrum, som både påverkar och påverkas 
av (a)  förutsättningar,  (b)  förväntningar, (c) arbetssätt  samt (d) utvärderingar. 
Inom  temat  förutsättningar framstod  underteman  gruppsammansättning, 
organisation och  syfte,  inom  temat  förväntningar framstod  underteman  mål, 
behov och krav och under temat arbetssätt framstod underteman strategi,  fokus 
och metod. 

Handledarna skiljer sig när det gäller fokus utifrån Hawkins och Shohets 
(2012) sjuögda handledarmodell. De fokus som oftast förekommer är relationen 
mellan handledd och klient och mellan handledare och handledd, kontexten samt 
den handleddes interventioner. Handledarna skiljer sig också i hur mycket vikt 
de  lägger  vid  handledningens  formativa,  normativa  respektive  restorativa 
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funktion  utifrån  Proctors  (1987)  modell,  överlag  prioriteras  den  formativa 
funktionen,  följt  av  den  normativa.  Det  framgick  att  det  sällan  formuleras 
konkreta mål för handledningen, specifika mål förekommer endast när det gäller 
kunskapsinlärning. Från intervjuerna kan också ses att det varierar hur mycket 
vikt som läggs vid utvärderingar och hur utvärderingarna genomförs.

Diskussion
Resultatdiskussion

I  resultatet  beskrivs  att  det  varierar  hur  mycket  den  privata  personen,  både 
handledaren  själv  och  den  handledde,  tillåts  ta  plats  i  handledningen.  Här 
framstår ett motsatspar där den ena "typen" handledare skämtsamt framhöll att 
känslorna får man ha på fritiden, medan den andra "typen" handledare jobbade 
med ett uttalat mål att alla skulle visa sina känslor i handledningen. En sådan 
dikotomi  kan  när  den  ställs  på  sin  spets  också  sägas  representera  två  olika 
utgångspunkter, där den ena uttrycker en föreställning om att känslor hör till det 
privata, eftersom det kan störa arbetet, medan den andra antingen kan avspegla 
hållningen att det inte finns eller bör finnas någon gräns mellan det privata och 
den professionella  rollen  (Lindeberg  & Ryd,  2014)  eller  att  känslorna  är  ett 
redskap som kan vägleda handledaren och föra arbetet framåt.

I handledningslitteraturen förekommer ofta termen handledarstil (Bernard & 
Goodyear,  2014;  Falender  &  Shafranske,  2004;  Hawkins  &  Shohet,  2012). 
Friedlander  och  Ward  (1984)  ger  denna  term  samma  innebörd  som 
handledarroll. Johansson och Memetovic (2015) gjorde en studie om "förmågan 
hos  kontrakt,  handledarens  stilar  och  gruppklimat  att  predicera  nöjdhet  med 
klinisk  grupphandledning"  (Johansson  &  Memetovic,  2015,  del  av  titeln)  i 
Sverige och fann att handledarstil (i betydelsen handledarroll) och gruppklimat 
är viktiga för handleddas nöjdhet med grupphandledning. De fann också att hur 
lämplig en viss handledarstil är beror på vilken typ av verksamhet de handledda 
verkar inom. Specifikt fann de utifrån en modell av Friedlander och Ward (1984) 
skillnad  mellan  önskemålen  på  de  handledare  som  verkade  inom  psykiatrin 
jämfört med inom socialtjänst. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen, utifrån 
ovan beskrivna studie, att lämpligheten av en viss utformning av handledarrollen 
förefaller att vara beroende av kontexten.

Utifrån  intervjuerna  i  föreliggande  studie  framstod  inte  någon  sådan 
kategorisk  skillnad  i  handledarnas  förhållningssätt  beroende  på  vilken 
verksamhet de handledde inom. De intervjuade handledarna verkade nästan alla 
inom många skilda verksamheter, så det de återgav under intervjuerna blev av 
nödvändighet  en  sammanfattning  av  flera  möjligtvis  inte  helt  kompatibla 
situationer. Skillnader i handledarrollens utformning beroende på kontexten kan 
därför mycket väl finnas eftersom handledarna gav uttryck för att de anpassar 
sin  roll  utifrån  uppdragsgivaren  och  deltagarnas  önskemål,  behov  och 
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förväntningar.
Vikten av handledaren som förebild är också något som kommer upp under 

flera  intervjuer  och verkar  inte  vara  förknippat  med någon specifik  teoretisk 
inriktning  hos  handledaren,  det  enda  som  eventuellt  skiljer  är  förklarings-
modellerna till  varför handledarens förhållningssätt  och beteende påverkar de 
handledda.  Handledarnas  påverkan  kan  till  exempel  beskrivas  i  termer  av 
anknytning, makt, eller som rollmodell (Bernard & Goodyear, 2014). Olika före-
bilder kan ha olika effekt på de handledda och ju mindre medvetna förebilderna 
är  om sin egen betydelse för  de handledda,  desto svårare  kan det  bli  för  de 
handledda att förhålla sig till den påverkan handledarna har. Dan Stiwne (2005) 
talar i detta sammanhang om "den goda handledarens dilemman" (s.132) och 
syftar  till  handledning  som  de  handledda  är  nöjda  med  och  upplever  som 
givande, men som kan ha negativa konsekvenser genom att handledaren blir en 
så betydelsefull förebild att de handledda trots uppmuntran att tro på sig själva 
tappar i autonomi.

Handledaren löper också risk att dras med i en ohälsosam koalition (Stiwne 
benämner  detta  "sammansvärjning")  där  de  handledda,  när  de  möter  svåra 
utmaningar och dilemman i jobbet, kan minska sin ångest genom att se hand-
ledaren som den vise som sitter inne med svaren, samtidigt som handledaren kan 
känna  sig  smickrad  och  stärkt  av  förtroendet  och  uppmärksamheten.  Även 
Proctor (1987) tar upp denna "frestelse" och påpekar att handledaren alltid får en 
mycket beskuren bild av det som sker mellan den handledde och dennes klient. 
Hur sanningsenlig den handledde än försöker vara i sin återgivning, så blir det 
alltid en tolkning, ett selektivt urval.

Frågan om handledarens kunskap om och uppmärksamhet på gruppdynamik 
och grupprocesser  adresseras i varierande grad av de intervjuade handledarna. 
Vissa  förefaller  endast  marginellt  intresserade  av  dessa  frågeställningar  och 
avsäger sig helst uppdrag som riktar in sig på konflikthantering, medan andra 
framhåller  att  denna  typ  av  förståelse  är  avgörande  för  en  framgångsrik 
grupphandledning. Ändå var alla handledare (med ett undantag) tydliga med att 
tryggheten och klimatet i gruppen är betydelsefull för utfallet av handledningen. 
Hur uppmärksam man som handledare är på den dynamik som uppstår i grupper 
kan delvis  förklaras med den enskilde handledarens personliga intressen och 
delvis med dennes erfarenheter och utbildningsmässiga bakgrund, men i rollen 
som handledare blir förmågan att förstå och kunna påverka gruppens fungerande 
en viktig förutsättning för att göra ett bra jobb eftersom det har stor betydelse för 
hur väl de handledda förmår att tillgodogöra sig handledningen (Valdes, 2015). 
Dessutom  minskar  det  risken  för  att  handledningsdeltagare  far  illa  av  de 
processer som verkar i gruppen, något som tyvärr förekommer och som ibland 
slutar med långtidssjukskrivningar (Åberg, 2009).

Johansson och Memetovic (2015) fann i sin studie att gruppens fungerande 
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har stor betydelse för hur nöjda de handledda är med sin handledning; inom 
psykiatrin  värdesatte  de  handledda  ett  engagerat  klimat,  inom  socialtjänsten 
ansåg de handledda speciellt att det var viktigt att uppmärksamma eventuella 
konflikter i handledningsgruppen. Återigen var detta kopplat till inom vilken typ 
av verksamhet handledningen bedrevs.

I  föreliggande  studie  handlade  en  av  frågorna  specifikt  om  huruvida 
handledarna upplevde att  sammansättningen i gruppen har någon betydelse för 
hur handledningen fungerar. De aspekter handledarna lyfte som utmaningar var 
när  de  handledda i  en grupp har  olika  kunskapsmässig  nivå  eller  olika  lång 
erfarenhet  av  handledning.  Flera  tog  också  upp  att  det  är  skillnad  om 
handledningsgruppen jobbar som ett team till vardags eller om handledningen 
sker  med  en  tillfälligt  sammansatt  grupp  och  att  grupprocesserna  som  är 
specifika  för  respektive  typ  av  grupp  kan  vara  antingen  hämmande  eller 
främjande beroende på klimatet i gruppen. Dessa observationer ligger helt i linje 
med litteraturen på området och betydelsen av gruppens sammansättning tas upp 
bland annat av Beddoe och Howard (2012), Bernard och Goodyear (2014), Jern 
(2010) samt Hawkins och Shohet (2012).

De  organisatoriska  förutsättningarna föreföll  utifrån  handledarnas 
beskrivningar överlag tillfredsställande,  men flera nämnde att  de ibland hade 
valt  att  tacka  nej  till  uppdrag  eller  avbryta  då  de  fann  att  klimat  eller  för-
hållanden  i  verksamheten  var  ogynnsamma  för  handledning.  Brita  Högberg 
(2005) framhåller att det kan finnas motiv till handledning som inte bara handlar 
om professionella frågor utan att handledningen ibland fyller syften som är mer 
kopplade  till  organisatoriska  förhållanden.  Hon  tar  till  exempel  upp  att 
verksamheten, som också en av de intervjuade handledarna var inne på, vill höja 
sin status med hjälp av den kvalitetsstämpel som handledning i många kretsar 
innebär. Handledaren kan också bli en slags buffert mellan verksamhetens ledare 
och  de  handledda  och  ibland  kan  det  till  och  med  bli  så  att  handledaren 
förkroppsligar ett alternativt ledarskap. 

Höjer et al. (2007) finner i sin studie att förhållandet mellan handledare och 
organisation  är  en  balansgång,  och  att  det  råder  en  viss  osäkerhet  bland 
uppdragsgivarna  omkring  i  vilken  grad  handledarna  har  tystnadsplikt och  i 
vilken  grad  handledarna  eller  deltagarna  i  handledningen  kan  förväntas 
rapportera om allvarliga missförhållanden antingen i handledningen eller som 
framkommer under handledningen. Att det råder tystnadsplikt i handlednings-
gruppen är något som nämndes av flera handledare i studien och detta brukar 
klargöras redan vid kontraktsgenomgången. Samtidigt kan det föra med sig en 
problematik som inte berördes i intervjuerna, hur tungt väger den tystnadsplikt 
som gäller det som framkommer i handledningen mot den etiska skyldighet som 
handledare (och handledda professionella yrkesutövare) har att rätta till miss-
förhållanden  som  kan  vålla  klienten  lidande  och  skada?  När  det  gäller 
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utbildningshandledning har handledaren både rätt och skyldighet att stoppa en 
elev som bedöms vara olämplig för professionen. Men även om man tänker sig 
att  alla som jobbar som yrkesverksamma inom människohjälpande yrken har 
bedömts vara lämpade på rimliga grunder, så kan organisatoriska förhållanden 
och verksamhetskultur  bidra  till  att  medarbetare  har  svårt  att  få  öga  på  och 
hantera  missförhållanden på den egna arbetsplatsen  (Högberg,  2005;  Stiwne, 
2005).

Hur handledaren ska förhålla sig till missförhållanden som kommer hen till 
del  under  handledningen är  en känslig  fråga eftersom handledningens värde, 
som de intervjuade handledarna också är tydliga med, bygger på att deltagarna 
känner sig trygga och förvissade om att det de tar upp stannar i handledningen, 
så att de vågar ventilera även de fall som de tycker är riktigt svåra och kanske 
har hanterat på ett mindre tillfredsställande sätt. Detta är en viktig byggsten i 
handledningsalliansen (Efstation,  Patton  &  Kardash,  1990;  Bernard  & 
Goodyear, 2014).

Om  handledaren  utan  framgång  har  försökt  att  ta  upp  ett  allvarligt 
missförhållande med berörd person eller grupp, finns kanske i första hand två 
handlingsalternativ:  att  markera  genom  att  säga  upp  sig  med  någon  allmän 
motivering eller att vara whistleblower och i någon form bryta tystnadsplikten 
mot  gruppen  eller  lojaliteten  mot  uppdragsgivarna,  förmodligen  med  kon-
sekvenser för den framtida yrkesutövningen. Ytterligare ett alternativ som bland 
annat tas upp av Falender et al. (2014) kan vara att redan vid utformningen av 
kontraktet klargöra att det kan finnas undantag från tystnads-plikten och vara 
väldigt tydlig med vad dessa handlar om. I Höjers et al. (2007) studie beskrev 
åtskilliga uppdragsgivare fall då de ansåg att handledaren hade överskridit sina 
befogenheter och till exempel gett utrymme i handledningen åt diskussioner som 
gällde verksamhets- och ledningsfrågor. Detta kan, som Stiwne (2005) framhål-
ler, inom vissa verksamheter uppfattas som uppviglande. Det framkommer både 
utifrån denna studies intervjuer och tidigare forskning och erfarenheter (Borders 
et  al.,  2014;  Falender,  et  al.,  2014;  Ögren  & Näslund,  2010;  Proctor,  1987; 
Smith, Cornish & Riva, 2014) att tydlig kommunikation mellan uppdragsgivare, 
handledare  och  deltagare  omkring  handledningens  ramar  och  syfte,  ansvar, 
befogenheter och begränsningar är avgörande i sammanhanget.

Samtliga tre funktioner från Proctors (1987) modell, de normativa, formativa 
och restorativa, togs upp av samtliga intervjuade handledare. Vilken funktion 
som prioriteras kan avspegla både organisationens och deltagarnas förväntningar 
i form av mål, behov och krav som beskrivet i modellen figur 1 och härvid flätar 
de två modellerna in i varandra. I resultatdelens tabell 2 framgår att handled-
ningens formativa funktion förefaller att ges mest utrymme, dvs. handledningen 
fokuserar på att underhålla och utveckla de handleddas yrkeskompetens huvud-
sakligen  genom  reflektioner,  men  även  genom  tillfälliga  utbildningsinsatser. 
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Även handledningens  normativa funktion tilläggs  vikt  i  intervjuerna,  i  första 
hand i form av kvalitetssäkring. Handledningens restorativa funktion framhålls 
av flera av de intervjuade handledarna som en fråga om kvalitetssäkring, vilket 
är en fullt rimlig tanke som visar att övergången från den ena funktionen till den 
andra i Proctors modell är flytande.

Frågan om handledarnas fokus  som de förklaras i  Hawkins'  och Shohets 
(2012)  sjuögda  handledarmodell,  passar  i  studiens  egen  beskrivande  modell 
(figur  1)  in  under  temat  arbetssätt.  Det  framgår  att  de fokus  som dominerar 
handlar  om  relationer,  kontext  och  de  handleddas  interventioner.  Relationen 
mellan  handledd  och  klient  och  mellan  handledd  och  handledare  handlar  i 
intervjuerna  i  huvudsak  om  alliansen  parterna  emellan.  När  de  intervjuade 
handledarna  tar  upp  kontextens  betydelse,  gäller  det  i  de  flesta  fall  det 
organisatoriska sammanhanget med dess krav, möjligheter och begränsningar. 
Ingen av handledarna förefaller använda sig av fokus 6, detta återvänder jag till 
nedan i metoddiskussionen.

Enligt  den  sjuögda  handledarmodellens  författare  påverkas  den  enskilde 
handledarens preferens inte varken av typen av uppgift, interventionsstil eller 
gruppens mognad. En fundering utifrån föreliggande studie är dock om det inte 
kan  finnas  ett  visst  samband  mellan  fokus  och  typ  av  organisation  som 
handledarna  handleder  inom,  utifrån  att  handledarnas  föredragna  fokus,  kan 
tänkas påverka vilka typer av verksamheter och uppdrag de söker sig till, och 
verksamheterna  i  sin  tur  skiljer  sig  i  vilka  fokus  de  anser  vara  viktigast. 
Exempelvis förefaller den handledning som bedrivs mot skolor fokusera på de 
handleddas beteenden gentemot klienterna (dvs.  eleverna),  medan klienternas 
egna tankar och upplevelser ges mindre utrymme i sammanhanget.

Den  sjuögda  modellens  författare  understryker  vikten  av  att  alla  fokus 
används, eftersom detta ska säkra en allsidig handledning och de framhåller att 
modellen kan vara ett verktyg som ger handledarna en fingervisning om vilka 
fokus  de  behöver  använda  sig  mer  av  och  vilka  mindre.  En  sådan  tanke  är 
teoriestetiskt tilltalande, men det är ovisst om den har praktisk giltighet eftersom 
den, som Milne (2009) påpekar, saknar evidens. För att veta hur valet av fokus 
påverkar  kvaliteten på handledning måste det också formuleras mätbara mål 
eller  åtminstone  mätbara  kvalitetskriterier.  Eftersom  handledarrollen  som 
studien har visat är mycket komplex, kan det också bli svårt att påvisa vilken 
inverkan  handledarens  fokus  specifikt  har  på  utkomsten  för  klienten,  den 
handledde och organisationen.  Flera av de intervjuade nämner de handleddas 
ansvar  att  bidra  till  handledningen,  både  genom  sitt  engagemang  och  sin 
återkoppling, för att handledningen ska bli givande för deltagarna. Detta ligger 
helt  i  linje  med Proctors  (1987)  beskrivning att  ansvaret  för  handledningens 
kvalitet  ligger  både  hos  handledaren  och  de  handledda  vid  handledning  för 
yrkesverksamma.
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Att de olika handledarna har "tilldelats" vissa fokus i tabell 3 betyder att de 
under intervjuerna har visat mer intresse för dessa eller ägnat mer tid åt att prata 
om dessa. Det samma gäller de tre funktionerna i tabell 2. För vissa handledares 
del kan detta förklaras av en teoretisk orientering eller en slags övertygelse, för 
andra kanske det handlar om stundens tillfälligheter.  Sammanfattningsvis kan 
sägas  att  oavsett  nämnda  metodologiska  osäkerhet,  så  finns  det  tydliga 
skillnader i hur handledarna formar sina roller och vilken typ av handledning de 
erbjuder,  och  frågan  är  vilken  betydelse  detta  har  för  de  handledda  och 
klienterna.

Metoddiskussion
Vid  förberedelserna  inför  intervjuerna  var  det  tre  saker  som  ägnades  extra 
uppmärksamhet och det var hur stort antal deltagare som var önskvärt, vilket 
urval jag skulle sträva efter och vilka frågor jag skulle förbereda. Fugard och 
Potts (2015) har presenterat ett förslag till kvantitativt verktyg för att avgöra hur 
stort  deltagarantal  som är lämpligt  beroende på den förväntade prevalensen i 
populationen av det minst förekommande temat, antalet önskade förekomster av 
temat  samt  power.  Utifrån  några  hypotetiska  resonemang  som  bland  annat 
handlade om att jag inte var ute efter några väldigt sällsynta och unika teman 
utan snarare ganska vanliga, kom jag fram till att deltagarantalet gärna fick ligga 
runt  tio.  Detta  var  också  vad  mina  handledare  rekommenderade  baserat  på 
studiens beräknade omfattning och den tid jag hade till förfogande.

Att intervjuerna var semi-strukturerade gav möjlighet för att ämnen som inte 
jag som intervjuare själv tänkt på, kunde tas upp. Samtidigt blev materialet mer 
komplext och svårare att överskåda och återge på ett enhetligt sätt. Syftet med 
studien  har  varit  att  belysa  handledarens  roll.  Genom  att  ha  ett  öppet 
förhållningssätt  under  intervjuerna  var  förhoppningen att  ett  bredare material 
skulle  kunna  samlas  in,  vilket  stämmer  väl  in  med  syftet  att  belysa 
handledarrollen i svensk kontext med en explorativ ansats. Att inte alla deltagare 
tog upp exakt samma frågeställningar kan vara ett hinder när man vill jämföra 
de olika handledarna på bestämda punkter, men om man i stället vill jämföra 
handledarna just utifrån vad de väljer att ta upp eller inte, så blir skillnader och 
likheter desto tydligare. 

Frihetsgraden  i  intervjuerna  varierade.  Vissa  tog  ordet  och  stannade  till 
ibland för att kolla av om de var inne på rätt saker, andra besvarade mina frågor 
en åt gången och väntade sedan på nästa. Liksom under handledningen så kan 
samtalets  flöde  under  intervjuerna  bero  på  flera  saker,  det  kan  bland  annat 
handla om alliansen mellan intervjuare och intervjuad.

Det resultat jag har redovisat gällande handledarnas olika fokus är, bortsett 
från  att  det  är  beroende  av  vad  som  togs  upp  under  den  knappa  timme 
intervjuerna varade, också en spegling av hur jag har tolkat det som sagts och 
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hur  jag  har  tolkat  innebörden  av  de  fokus  som ingår  i  modellen.  Av denna 
anledning blir  resultatet  mer  en  indikation  än  ett  faktum.  När  man granskar 
tabell 3 kan det till exempel förbrylla att ingen av handledarna har fokus 6, dvs. 
använder sig av de egna tankar, känslor och föreställningar som kommer upp 
inom dem under  handledningen.  Utifrån  Hawkins'  och  Shohets  (2012)  egen 
beskrivning av fokus 6 uppfattar jag detta i första hand som ett psykodynamiskt, 
relationellt  redskap.  Det  är  inom det  relationella  terapiområdet  som  de  inre 
upplevelser  behandlaren  har  tillskrivs  någon  relevans  för  terapi-  eller 
handlednings-förloppet utöver de fingervisningar sådana känslor och tankar kan 
ge om alliansen mellan parterna. Däremot har forskning visat att det senare är av 
intresse för både handledare och behandlare oavsett teoretisk och metodologisk 
inriktning (Bernard & Goodyear, 2014; Holmqvist, 2008). I fokus 6 ingår också 
den indirekta relation som finns mellan handledare och klient. I flera intervjuer 
framgick  det  hur  handledare  använde  känslor  eller  någon  slags 
erfarenhetsbaserad förnimmelse till att fatta vissa beslut eller få idéer om vad 
som behövdes i handledningen, men som de beskrevs användes dessa inte som 
reflektionsunderlag i direkta interventioner, varför jag inte har klassat dem som 
fokus 6.

Slutsats
Studien visade att de intervjuade handledarna gav sina roller olika form och att 
de hade olika profiler gällande fokus, tyngdpunkter och förhållningssätt. Så vad 
är lämpligast,  vad är bäst, vem har vunnit? Dronten sätter sig perplex på sin 
befjädrade stjärt  och funderar.  Har alla vunnit? undrar  han,  Igen? Det är  då 
kameleonten lägger fram sin bild av det hela. Det handlar om att ta reda på lite 
saker först, förklarar kameleonten. Vi måste veta vad de handledda och deras 
arbetsgivare  har  för  förväntningar  på  handledningen.  Vi  måste  veta  vilka 
förutsättningar det finns för den önskade handledningen. Och vi måste veta om 
detta  matchar  med  det  handledaren har  med  sig  av  kunskap  och erfarenhet. 
Dronten lyser upp: Aha, så när det är på plats har alla vunnit?! Kameleonten, 
som är lite mer återhållsam till sin natur framhåller frågans komplexitet, för om 
någon har vunnit kunde man ju tänka sig att någon också har förlorat och vem är 
i  så  fall  det?  Sagt  på  ett  annat  sätt  så  vinner  kanske  inte  alla  alltid,  utan 
handledningens positiva effekter förefaller vara beroende av hur väl handledar-
rollen anpassas till kontexten. 

Sammanfattningsvis  kan sägas  att  denna studie  bekräftar  det  som många 
tidigare studier har visat, nämligen att handledarrollen i all dess komplexitet är 
produkten av en hel samling olika påverkansfaktorer och beslut, där vissa har 
sitt  ursprung i  handledarens  egen bakgrund,  men många  är  beroende  av  det 
sammanhang i vilket handledaren verkar. 
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Framtida forskning
Handledning  är  som  Åberg  (2009)  påpekar  ofta  obligatorisk  och  alltså  inte 
självvald,  vilket  gör  det  angeläget  att  ha  tydligt  kommunicerade  gränser  för 
handledningssamtalens  innehåll.  Denna  typ  av  etiska  aspekter  som  kan 
aktualiseras i samband med grupphandledning är något som inte spontant togs 
upp under intervjuerna (med enstaka undantag). Det skulle därför vara intressant 
att som uppföljning till denna studie undersöka mer specifikt vad handledarna 
själva har  för  tankar  om grupphandledningens etiska aspekter  och eventuella 
oönskade effekter utifrån kontexten. Det skulle också vara givande att hitta en 
metod  som  säkrare  kan  bestämma  handledarnas  föredragna  fokus  enligt 
Hawkins  och  Shohet  (2012)  och  hur  de  prioriterar  mellan  Proctors  (1987) 
funktioner. Utifrån att fokus 6 i Hawkins och Shohets modell inte förekommer 
med någon tydlighet i närvarande studie och fokus 4 endast sparsamt, kan det 
också vara intressant att se mer på hur det förhåller sig med detta. Ett värdefullt 
bidrag utifrån  denna och relaterade  studier  (såsom Johansson & Memetovic, 
2015)  skulle  också  vara  att  belysa  på  vilket  sätt  utkomsten  för 
klienten/förmånstagaren skiljer  sig  beroende på hur  handledarrollen utformas 
utifrån vilken kontext handledaren befinner sig i, vilka prioriteringar som görs 
gällande  handledningens  funktioner  och  vilka  fokusområden  handledaren 
föredrar. 
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Bilaga A. Frågor som ingick i intervjuunderlaget. 

Huvudfråga: Vad innebär en "bra" grupphandledning för dig?
Vad tänker du är grupphandledarens viktigaste uppgifter?
Hur skulle du vilja beskriva rollen som handledare i förhållande till övriga 
deltagare i gruppen?
Hur går dina grupphandledningsträffar till rent praktiskt - plats, agenda, struktur 
för vem som talar om vad och när? (Hur prioriterar ni i gruppen vad som tas upp 
i handledningen?)
Vad är syftet med handledningen? På vems initiativ sker handledningen?
Vad är målet med grupphandledningen och vem är det som beslutar om 
detta? 
Har handledaren samma mål som de handledda, tänker du?
Går det som handledare att förbereda sig inför handledningsträffarna?  
Har du några konkreta verktyg du kan använda dig av under handledningen?
Ibland talar man om att skapa samarbetskontrakt när nya grupper bildas, 
man kanske har samtal där man beslutar om någon slags regler för mötena eller 
pratar om förväntningar och sådant hur gör du som handledare när du träffar en 
ny grupp? 
Vad är det för typ av frågor som tas upp på handledningen? 
Upplever du att det finns utrymme för etiska diskussioner under handledningen?
Hur vet man som handledare om det som behöver tas upp också faktiskt 
kommer upp i samtalen?
Hur gör du som handledare när du har synpunkter eller reflektioner som du 
tycker det är viktigt att gruppen får ta del av, har du några särskilda sätt eller 
strategier för att förmedla din kunskap?
(Vad tänker du är det viktigaste som de handledda får med sig från 
grupphandledningen?)
(Vad tar du själv med dig från grupphandledningen?)
Får du feedback från de handledda omkring handledningen? Har ni någon 
gemensam utvärdering av handledningen? (när och hur)
Har du möjlighet att prata med någon om dina erfarenheter från 
handledningen? 
Är det något du själv har tänkt på som speciella fördelar med just 
grupphandledning?
Har du tänkt på några speciella nackdelar med grupphandledning?
Har det hänt att du upplevt konflikter eller lite dåligt gruppklimat i dina 
handledningsgrupper? (Isf: Hur har du förhållit dig till det?)
Om du märker att någon mår dåligt, eller att flera i gruppen är stressade eller så, 
hur tänker du att handledaren ska förhålla dig till det? 
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Hur många års erfarenhet av handledning?
Har genomgått handledarutbildning? Isf: hur länge sedan?
Utbildning/profession? (och ev. inriktning, t.ex. pdt, kbt...)
Får du som handledare handledning? 
Förhållande till de som handleds (kollegor, konsult utifrån, samma eller annat 
yrke...)?
Hur ofta har du handledning med dina grupper?
Hur långa brukar handledningspassen vara?
Hur länge (om tidsbegränsat) i månader, år?
Storleken och sammansättningen i grupperna (olika yrkeskategorier, team etc.?)
Har sammansättningen och storleken på den/de grupper du handleder 
någon betydelse för hur handledningen fungerar, tänker du?
Hur ser du på den tid som har avsatts till handledning, räcker den? Vem har 
bestämt hur mycket tid? Skulle det bli annorlunda med mer tid? (Och i så fall 
vad skulle bli annorlunda?)
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Bilaga B. Litet informationsbrev om handledningsstudie.

Hej!

Jag heter Anna Maria och går sista terminen på psykologprogrammet vid 
Linköpings Universitet. Denna vår gör jag mitt examensarbete om klinisk 
grupphandledning av yrkesverksamma. Studien kommer att baseras på ett tiotal 
intervjuer med psykologer och socionomer som handleder grupper av 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller sjukvård.  

Syftet med studien är att undersöka hur denna typ av grupphandledning beskrivs 
utifrån handledarnas perspektiv. 

Det finns i dagsläget inte så mycket övergripande kunskap om hur 
grupphandledning av yrkesverksamma går till i Sverige, och speciellt inte sett ur 
handledarnas synvinkel, (det finns något mer om de handledda). Det är min 
förhoppning att detta arbete ska dra ett strå till stacken, och på sikt bidra till att 
medvetandegöra vad som är denna typ av handlednings styrkor och svagheter 
och visa de utvecklingsmöjligheter som finns med grupphandledning som 
arbetsredskap.

Utifrån några centrala frågor kommer jag att intervjua i cirka en timme. Jag 
kommer att ljudinspela intervjuerna för att sedan skriva ner allt som sägs för 
vidare analys. När arbetet är helt klart kommer samtliga inspelningar att 
förstöras. De utsagor och resultat som presenteras i examensarbetet kommer att 
avidentifieras, så att det inte går att härleda från vilken person eller arbetsplats 
uttalandet kommer. När du ställer upp på intervjun innebär detta att du 
samtycker till att delta i studien, men deltagandet är frivilligt och du kan när som 
helst välja att avbryta.

Tack så mycket för att du ställer upp!

Om du har några frågor eller önskar att ta del av studiens slutsatser, vänligen 
kontakta mig:
Anna Maria Brandberg Grage, anngr866@student.liu.se

eller mina handledare:
Johan Näslund, johan.naslund@liu.se
Universitetslektor

Ali Sarkohi, ali.sarkohi@liu.se
Universitetslektor
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Bilaga C. Skisser över de intervjuade handledarna.

Följande  beskrivningar  av  de  nio  intervjuade  handledarna  är  inte  korrekta 
personliga  profiler  utan  snabba  ögonblicksskisser  utifrån  vad  som  var 
framträdande just  under  intervjuerna.  För  att  undvika  möjlig  identifiering  av 
individer är dessa personskisser framställda så att de inte går att koppla samman 
till tidigare presenterade data om deltagarna.

Skiss A: Tror inte på kunskapsförmedling i handledningssammanhang utan är 
medierande  i  sitt  förhållningssätt.  Alla  deltagarna  är  kunskaps-  och 
erfarenhetsresurser och handledarens roll är att se till att deltagarna i gruppen får 
ta  del  av  varandras  tankar  genom att  de  tillsammans  vänder  och vrider  och 
problematiserar för att väcka nya tankar. Vill genom handledningen visa att alla 
kan  tänka  olika,  att  det  inte  finns  något  i  sig  rätt  eller  fel  att  tänka  om en 
situation, så att deltagarna förstår komplexiteten mer, och kanske också får öga 
på sina egna grundvärderingar lite tydligare utan att någon annan har pekat ut 
det för dem.

Skiss B: Anser att handledarens största roll är att skapa trygghet i gruppen, så att 
deltagarna vågar visa sin sårbarhet, att de inte på något sätt blir kränkta och att 
de  varken har  lämnat  ut  för  mycket  eller  inte  blivit  sedda.  Ger  något  olika 
handledning beroende på om det är en grupp där alla har samma yrkeskategori 
eller  ett  team  med  olika  yrkeskategorier.  Använder  sig  av  många  kreativa 
metoder i handledningen för att hjälpa deltagarna till nya infallsvinklar. Tycker 
inte att fria diskussioner ger så mycket, föredrar en tydlig metod för att styra upp 
och ge struktur åt reflektionerna. Frågar alltid vid kontraktsgenomgång om alla 
är med på att handledaren vid behov även lyfter grupprocesser.

Skiss C: Handledaren har ett uttalat organisatoriskt tänk och medvetenhet om 
ledningens  roll  i  hur  det  hela  fungerar,  framhåller  vikten  av  tydliga 
arbetsuppgifter  och  väldefinierade  roller.  Har  också  definierat  sin  egen  roll 
tydligt. Fokuserar på klienten och anser att andra mer relationella frågor ofta 
kommer på köpet. Utgår ofta från en modell av Kurt Lewin (unfreeze - change - 
refreeze) där någonting måste till för att ruska om innan det kan bli förändring, 
såsom ett  överraskande eller  provokativt  inpass  från handledaren.  Är  väldigt 
noga med tydlighet mot de handledda - vad de tillsammans kan jobba med och 
vad inte i handledningen.

Skiss D: Handledaren föredrar öppna diskussioner i handledningen, men blir vid 
behov  mer  dirigerande.  Arbetar  huvudsakligen  med  ärenden.  Vid  påtaglig 
tidsbrist blir handledningen ibland mer lik individuell handledning i grupp. Går 
alltid igenom förhoppningar och farhågor i början av ny handledningsgrupp för 
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att stämma av med gruppen. Jobbar ej mot specifika mål, utan mer efter en viss 
riktning i  handledningen. Uttrycker skepsis  angående utvärderingarnas värde, 
efterlyser roligare och mer givande sätt att genomföra dem på. Tar inte spontant 
upp grupprocesser, men adresserar gruppen om handledningen går väldigt trögt.

Skiss E: Är aktiv med engagera hela gruppen. Beskriver handledningens syfte 
som  att  bibehålla  och  utveckla  yrkeskompetens.  Vill  inte  begränsa 
handledningen  till  att  handla  om  antingen  ärendehandledning  eller 
processhandledning,  utan  anser  att  allt  som  har  koppling  till  deltagarnas 
arbetssituation kan vara relevant att ta upp i handledningen. Tycker att det är 
viktigt att handledningen inte bara handlar om att lösa problem utan att det även 
finns utrymme för att utforska möjligheter för utveckling etc., och att personen 
bakom  yrkesrollen  också  uppmärksammas.  Tydlighet,  ansvarstagande  och 
engagemang är centrala för handledningen.

Skiss  F:  Är  noga med att  från början verka  för  förutsägbarhet  och en trygg 
atmosfär  i  gruppen.  Uppmärksammar  och  undersöker  eventuella  konflikter. 
Uppmuntrar  fria  reflektioner  och  diskussioner,  är  ofta  inte  så  konkret  i 
handledningen, utan finner att det snarast kan bli ett hinder för utveckling om 
"lösningarna" är för situationsspecifika. Lägger vikt vid att gruppen ska kunna 
dröja kvar i en problematik och stå ut med ovissheten ett tag, för att inte dra för 
snabba slutsatser. Har en humanistisk grundsyn, skiljer inte på handledningen 
beroende på gruppsammansättningen.

Skiss G: Har handledning utifrån en tydlig teoretisk ram. Har tydliga yttre ramar 
och huvudsakligen ärendehandledning, tar helst inte uppdrag som handlar om 
grupprocesser,  tycker  inte  att  det  är  så  intressant.  Framhåller  vikten  av  ett 
tolerant och öppet klimat, att det också finns utrymme för grundläggande frågor. 
Vill  att  deltagarna  ska  våga  "blotta  strupen".  Brukar  också  tydliggöra  för 
deltagarna  vad som är  viktigt  för  handledaren själv  i  handledningen.  Brukar 
avsluta handledningsuppdraget när hen upplever sig bli  för förutsägbar i sina 
analyser.  Strävar efter att  deltagarna kommer utanför sina komfortzoner i  sitt 
kliniska arbete. 

Skiss H: Utgår alltid ifrån fallen för att  säkra sig att  handledningen kommer 
patienten till del, beskriver detta som ett etiskt ställningstagande. Strävar efter 
att  deltagarna  i  handledningen  ska  kunna  identifiera  sig  med  varandras 
upplevelser och erfarenheter, och att det går att generalisera utifrån de ärenden 
som har  dragits.  Lägger  vikt  vid  lika exponering i  gruppen för  öppenhetens 
skull. Drar 2-3 ärenden per träff, de som står på tur får fundera över vad de vill 
ta  upp  till  nästa  gång.  Tar  sig  inte  an  eventuella  konflikter  i 
handledningsgruppen, ser bara till att de inte direkt stör själva handledningen.
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Skiss  I:  Handledaren  nämner  vikten  av  att  ha  mandat  från  alla,  att  alla  är 
inställda på att avsätta tid. Riktar i handledningen gärna nyfikenheten mot andra 
saker än det som först tas upp av deltagarna. Verkar för att även omgivningens 
påverkan tas  i  övervägande  under  reflektionerna.  Strävar  efter  att  deltagarna 
lyfter blicken från detaljerna till helheten genom att få in fler perspektiv. Är mån 
om att alla får talutrymme initialt, men styr inte upp sådant så mycket sedan. Har 
kontraktsgenomgång med uppdragsgivaren men ej med gruppen och använder 
inte själv några verktyg eller speciella metoder i handledningen.
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