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Förord 
I denna rapport får ni ta del av utvärderingen av ett projekt som är ett samarbete mellan 
Jönköpings kommun och landstinget i Jönköpings län. Huvudsyftet med projektet var 
att utveckla ledarskap genom att träffas i reflektionsgrupper. I dessa grupper har ledare 
från olika förvaltningar inom Jönköpings kommun och landstinget träffats tillsammans 
med en handledare för att diskutera gemensamma problem och lösningar i ett ledarskap. 
Utvärderingen visar att erfarenheterna hittills varit positiva, men också att ledningen av 
dessa grupper är viktig och ställer stora krav på den som leder gruppen.  

När vi på Luppen tidigare har genomfört utvärderingar, har publiceringsrätten till 
rapporten tillfallit köparen av utvärderingen. Vi har fått kritik för detta eftersom det ofta 
har inneburit en begränsning i spridningen av det som framkommer i utvärderingen. 
Denna rapport är nu den första i vår ambition att alla de utvärderingar vi genomför skall 
publiceras digitalt i våra olika rapportserier för att underlätta kunskapsspridningen. 
 
 
Jönköping, maj 2005 
 
Thorbjörn Ahlgren 
FoU-samordnare 
Luppen kunskapscentrum 
 



 

Luppen kunskapscentrum fick i uppdrag av Jönköpings kommun att göra en s.k. 
processutvärdering av projektet. Vi skulle alltså göra en utomstående värdering av 
handledningsgruppens arbete: (a) vad deltagarna ansåg om gruppens arbete (genom 
telefonintervjuer), (b) vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger om liknande grupper 
(d.v.s. handledningsgrupper) och (c) lyfta fram kritiska delar i arbetet. 
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Inledning 
Projektet (reflektionsgruppen) är tänkt att vara en naturlig fortsättning på det 
chefsutvecklingsprogram som genomförts inom respektive organisation. Deltagandet har 
varit frivilligt efter förfrågan från deltagarnas chefer.  Projektet kallas reflektionsgrupp – 
ledarstöd, men författarna har valt att utifrån forskning och beprövad erfarenhet kalla 
projektet ett kollegialt handledningsprojekt1. 
 
Syftet med handledningen/reflektionsgruppen har varit att: 

Ge ledare möjlighet till aktivt reflekterande, lärande och utveckling av sin personlighet, ledarroll och 
kompetens. Vidare att skapa insikt om betydelsen av de underliggande krafterna i en organisation och 
samtidigt ge ett förtrogenhetsnätverk av ett antal personer från olika organisationer och kulturer. 

 
En reflektionsgrupp bildades i november 2004 för att fortgå t.o.m. juni 2005. De 
samverkande parterna är socialförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen i 
Jönköpings kommun samt utvecklingsenheten Qulturum vid landstinget i Jönköpings 
län. Gruppdeltagare hämtades från de båda förvaltningarna i Jönköpings kommun och 
från landstinget. Sammansättningen av deltagarna gör att gruppen blev: 

• tvärkulturell (olika arbetsplatser) 
• tvärprofessionell (olika yrken) 
• funktionsgemensam (chefer) 
 

Rapporten tar först upp forskning och beprövad erfarenhet av grupphandledning (b), 
därefter hur deltagarna såg på sitt arbete (a) och sist har vi valt att skriva om några 
aspekter på grupparbetet som vi anser vara av vikt när man diskuterar framtida liknande 
grupper (c). 
 

Erfarenheter och forskning   
Professionell utveckling bygger, i dess mest grundläggande form, på två olika men 
kompletterande förutsättningar. Formell teoretisk kunskap som vilar på vetenskaplig 
grund samt förvärvad skicklighet och kunskap2. Det handlar om att varva teori och praktik 
på ett sådant sätt att man kan internalisera och använda teorin i sin dagliga yrkesverk-
samhet. Yrkesverksamma, med lång, icke handledd erfarenhet, tenderar att ha en 
omotiverad självkänsla, utan teoretiska reflektioner, om man enbart förlitar sig till 

 
1 Näslund, J. (2004). Insyn i grupphandledning. Ett bidrag till förståelsen av ett av de 
människobehandlande yrkenas hjälpredskap. (Akad. avh.) Linköping: IBV, Linköpings universitet. 
2 Schön, D. (1983). The reflective practitioner. London: Temple Smith. 
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modeller från den praktiska verksamheten3. Det är troligt att återkommande handledning 
kan vara en naturlig situation (samtalsarena) där vardagsarbetet kan problematiseras och 
teoretiseras. Undersökningar visar att en känsla av professionell kompetens är starkt 
förknippad med handledda erfarenheter. I den vetenskapliga litteraturen inom området 
benämns en reflektionsgrupp av den typ som är aktuell här som kollegial 
grupphandledning med handledare 4. Den teori och forskning som är utgångspunkten 
för denna rapport är därför mestadels hämtad från handledningslitteratur. 

Begreppet handledning är i sig på intet sätt entydigt. Inom olika verksamhetsområden 
används begreppet med ganska skiftande innebörd. Det har bildats olika traditioner inom 
olika yrken och begreppet handledning är dåligt definierat och avgränsat. Det är därför 
svårt att orientera sig i litteratur om handledning. Detta har skapat förvirring inte bara 
bland dem som får eller utövar handledning, utan även bland dem som önskar 
handledning för sin verksamhet.  

Handledningens syfte varierar i olika handledningssituationer. Något förenklat kan 
man emellertid påstå att ett gemensamt syfte för alla typer av handledning är att 
deltagande skall erbjudas möjlighet till lärande och utveckling. Litteraturen om 
handledning behandlar huvudsakligen fyra områden eller syften för handledningen. De 
fyra målen är som följer:5. 

(a) Kunskapsinlärning. Detta mål är det vanligaste inom den akademiska 
handledningen, där den handledde skall lära sig att behärska teoretiska begrepp. Inom 
yrkesmässig handledning är detta inget huvudmål.  

(b) Färdighetsutveckling. Detta är ett vanligt mål inom grupphandledning. Syftet är att 
deltagarna skall göra sig själva uppmärksamma på vad som kännetecknar ett kompetent 
och skickligt agerande i yrkesvardagen. Detta innebär inte nödvändigtvis att deltagarna 
drar fall och handledaren talar om hur man skall agera. Det handlar snarast ofta om att 
utveckla metastrukturer för yrkesutövandet, d.v.s. att utveckla det gemensamma 
yrkesspråket.  

(c) Personlig utveckling. Detta var ett vanligt mål framförallt under 60- och 70-talet. 
Många handledare arbetade då enbart med de interpersonella processerna i sina 
träningsprogram. En sådan fokusering är viktig när det handlar om att internalisera en 
stil eller ett förhållningssätt. Naturligtvis innebär allt lärande också personlig utveckling. 
Detta mål ingår således mer eller mindre uttalat i all handledning. 

(d) Integrerad yrkesskicklighet (a+b+c). Detta betraktas av de flesta som det viktigaste 
målet för handledning. Grupphandledning betraktas som en unik situation för att nå 
detta syfte6. Deltagarna skall genom handledningen ges möjlighet till reflektioner som 
hjälper dem att göra viktiga kopplingar mellan sin akademiska kunskap och den praktiska 
verksamheten. Det handlar om att lita på sin intuition, att använda data från 
verksamheten, att dra slutsatser och att veta eller känna hur långtgående slutsatser man 
kan dra. Det handlar om att veta när man skall försöka komma vidare och när man måste 
backa. Det räcker inte med att ha tillgång till ett yrkesspråk; man måste också kunna 

 
3 Bernard, J. M. & Goodyear, R. K. (1998). Fundamentals of clinical supervision. (Second ed.). Boston: 
Allyn and Bacon. 
4 Näslund, J. (ibid) 
5 Näslund, J. (ibid) 
6 Hayes, R. L. (1990). Developmental group supervision. Journal of Specialists in Group Work, 15, 225-238. 



integrera teorier, intuition och den praktiska vardagen. Det är i det dagliga arbetet som 
professionalismen manifesterar sig.  

 
Att utvecklas och förändras som chef och ledare handlar om att bli medveten om sidor av sig själv 
som man kanske inte reflekterat så mycket över. Att förändra relationsmönster kräver en annan 
pedagogik än den som används då man ska lära sig om till exempel IT, lagstiftning eller ekonomi. 7

 
Att på detta sätt använda akademisk kunskap, praktisk verksamhet och personlig 
utveckling ingår i det som kallas lärande genom erfarenhet (experential learning)8. Nedan i 
figur 1 har jag anpassat Kurt Lewins9 aktionsforskningsmodell till grupphandledning. 

 
 
 
                     (1) Erfarenhet av arbetet  
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    (4) Test av de mentala                  (2) Observation & reflektion  
          arbetsmodellerna   av arbetet 
 
 
 
                              (3) Skapande av mentala arbetsmodeller 
 
 
 

Figur 1. Lewins lärande utifrån praktik och teori  
 

Reflektionen och bearbetningen kan vara av både intellektuell och känslomässig karaktär10. 
För att ett genuint lärande ska uppstå är det troligt att det ska finnas både en intellektuell 
och känslomässig reflektion och bearbetning. Vi vill kalla den genuina bearbetningen för 
eftertänksamhet, för att visa att bearbetningsprocessen inte har något tydligt slut11. 
Känslan i situationen är troligtvis avgörande för den enskildes motivation att reflektera 
över vad som erfarits. Arbetsmodellerna behövs för att skapa mening i sammanhanget, 
d.v.s. att man kan sätta in erfarenheten i ett sammanhang som kan förstås och bearbetas. 
För att komma vidare i processen krävs därefter att man testar sina idéer i handling. 
Sådana här cykler kan, och bör, upprepas. Livet är föränderligt. Vad krävs mer för att 

 
7 Sandahl, C. & Edenius, J. (2005). Chefshandledning i grupp. I M. Larsson & J. Lindén, Handledning – 
perspektiv och erfarenheter. Lund: Studentlitteratur. 
8 Kolb, D. A. (1984). Experential learning. Experience as the source of learning and development. Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice Hall.  
9 Lewin, K. (1951). Field theory in the social sciences. New York: Harper & Row. 
10 Illeris, K. (2003). Toward a contemporary and comprehensive theory of learning. International journal of 
lifelong education, 22, 396-406. 
11 Näslund, J. (ibid) 
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eftertänksamhet ska uppstå? Det förutsätter att ett nytt element läggs till någonstans i 
reflektionsprocessen. Ett nytt sätt att se eller tolka situationen på. Här intar handledaren 
en speciell position då hon/han har en större möjlighet att pendla mellan närhet och 
distans. Givetvis bör hela handledningsgruppen vara behjälplig i att inta ett nytt 
perspektiv på problemet, men deltagarna har oftast svårare att pendla mellan närhet och 
distans p.g.a. sin dagliga närhet till problemet. Deltagarna som grupp måste också vara 
mottagliga för handledarens interventioner.  

Handledarens roll är viktig för vilken typ av handledning som kommer till stånd i det 
enskilda fallet. Om man är överens om vilken roll handledaren ska ha, har man också 
kommit överens om vilken kompletterande roll som den handledde ska ha eller inte ha, 
exempelvis elev–lärare eller patient–terapeut. Det är viktigt att komma ihåg detta då 
litteraturen nästan enbart tar upp handledarens roll till beaktande. Man talar om tre olika 
funktioner eller roller; den undervisande, den stödjande och den styrande12. I svensk 
litteratur13 rekommenderas att man som handledare bör ha en egen lång erfarenhet från 
yrket. Det behöver således inte innebära att handledaren tillhör samma profession, men 
förutsätter förtrogenhet och erfarenhet av den typ av arbetsplats som handledningen 
avser.  

Det finns skillnader i hur individer tar emot och ger handledning under utvecklingen 
från novis till expert i ett yrke14.  
 
Tabell 1. En kombinerad och förenklad utvecklingsmodell i handledning  
 

Nivå Fokus Problemfält 
 

1 Självcentrerad Kan jag göra detta? 
 

2 Klientcentrerad 
 

Kan jag hjälpa denna 
medarbetare? 

3 Processcentrerad Hur är relationerna med 
medarbetarna? 

4 Process i kontext-
centrerad 

Hur samspelar olika processer 
under dessa förutsättningar? 

 
På den första nivån är den handledde mycket beroende av handledaren. På nivå två har 
den handledde kommit ifrån den inledande oron och börjar pendla mellan beroende och 
autonomi samt mellan att vara säker och att känna sig överväldigad. På nivå tre visar den 
handledde en ökad professionell självkänsla och handledningen blir mer kollegial. 
Slutligen på nivå fyra har den handledde utvecklats till ”mästare” med autonomi, 
medvetenhet etc. Här handlar det om att fördjupa och integrera olika delar av arbetet.  

                                                 
12 Kadushin, A. (1968). Supervision in social work. New York: Columbia University Press. 
13 bl.a. Gordan, K. (1998). Psykoterapihandledning inom utbildning, i kliniskt arbete och på institution. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
14 Worthington, E. L. (1987). Changes in supervision as counselors and supervisors gain experience. 
Professional Psychology: Research and Practice, 18, 189-208. 
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Handledaren och de handledda har förväntningar med sig in i handledningen. Det 
kan gälla föreställningar om hur lärande går till, hur rollerna ser ut och hur 
ansvarsfördelningen skall vara. Det bästa sättet att komma till rätta med dessa för-
väntningar är att formulera dem i ord, både i och utanför handledningssituationen15. I en 
nyutkommen bok om handledning för yrkesverksamma pedagoger har intervjuer analy-
serats och man fann bl.a. att både skolledare, handledare och handledda pedagoger tycks 
tro att de andra har kunskap om ”den rätta” innebörden av handledningsbegreppet. 
Detta tillsammans med att man själv ”tror att man vet vad det är” gör att det är svårt att 
göra överenskommelser om handledningen. Det var först när besvikelserna i hand-
ledningen kom som man började problematisera vad handledning var16. 

Eftersom deltagarna tar med sig sin historia är det viktigt att vara vaksam så att det 
inte smyger sig in några ”tysta överenskommelser” om hur man skall använda 
handledningssituationen. Överenskommelser måste synliggöras och verbaliseras, detta 
kan också ses som en viktig del i lärandet. Det är vanligtvis lättare att prata om vad man 
vill samtala kring än hur man ska samtala. Här spelar traditioner och erfarenhet en stor 
roll. Om en grupp är van att arbeta i grupp på ett sätt, tar man ofta med sig det till 
handledningssituationen. Man kunde kanske istället ha arbetat med ett tydligare, mer 
formellt kontrakt (överenskommelse)17. Ett kontrakt mellan de inblandade parterna 
(handledare, handledd och organisation) har som vi ser det, två syften. Dels att reglera 
förhållandet mellan parterna (individ-grupp-organisation) och dels att sätta igång en 
verbal process som synliggör parternas olika förväntningar. Det bör tilläggas att 
kontraktsförfarandet måste ses som en process, d.v.s. kunna omarbetas vid behov. För att 
detta ska vara möjligt måste det finnas tid och öppenhet kring dessa frågor. Inte minst 
med tanke på risken att kontraktet blir för formellt bindande och på det sättet hindrar 
handledningens flexibilitet.  

Med grupp menas i dessa sammanhang att handledaren har mer än en person som 
han/hon handleder. Lägsta antalet deltagare vid handledningstillfället är alltså tre 
personer. Givetvis har antalet deltagare betydelse, bl.a. för interventionsdjupet. 
Litteraturen om handledning ger ingen klar riktlinje, men socialpsykologisk små-
gruppsforskning18 och erfarna grupphandledare19 visar att det optimala deltagarantalet 
troligen är 4–6 personer. Vi måste också tänka på att det finns en skillnad mellan en 
grupp som består av personer som inte arbetar tillsammans i vardagen, en typ av grupp 
som närmast kan betraktas som en tvärgrupp, och en grupp som arbetar tillsammans i 
vardagen, ett s.k. team. Det finns ytterligare en form av grupp i 
handledningssammanhang, den s.k. kollegiala gruppen som kännetecknas av att de 
handledda är yrkeskollegor eller har samma yrkesfunktion. Om handledningsgruppen är 
från samma arbetsplats och yrke kan vi tala om en homogen grupp. Homogenitet i 

 
15 Berger, S. & Buchholz, E. S. (1993). On becoming a supervisee: Preparation for learning in a 
supervisory relationship. Psychotherapy, 30, 86-92. 
16 Rosendahl, B. L. & Rönnerman, K. (2003). Handledning av pedagogiskt verksamma – en utmaning för 
skolan och högskolan. (Forskning i fokus No. 4). Stockholm: Skolverket.  
17 Boalt Boethius, S. & Ögren, M-L. (2003). Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande. 
Stockholm: Ericastiftelsen & Mareld. 
18 Granström, K. (2000). Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet. Lund: Studentlitteratur. 
19 Proctor, B. (2000). Group supervision. A guide to creative practice. London: SAGE. 
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handledningsgruppen kan skapa förutsättning för ett stort interventionsdjup, men det 
kan också skapa försvar mot att gå på djupet i handledningsarbetet. Vanligtvis brukar 
gruppforskare som arbetar aktivt med grupper säga att grupperna inte ska vara för 
homogena eller för heterogena. En viss heterogenitet skapar en viss spänning mellan 
deltagarna, vilket anses vara av godo i handledningssituationen. Om en grupp blir fler än 
sex personer minskar närheten i gruppen och därmed ofta djupet.  

Ett vanligt fenomen vid arbete i grupp är att man ömsesidigt förstärker varandras 
försvar och motstånd. De handledda kan också vara rädda för att avslöja sig i gruppen. 
En ”bra” handledningsgrupp behöver inte nödvändigtvis innebära att man lär sig något, 
om den endast utgör en behaglig tillflykt. Då man vet att grupper mobiliserar starka 
krafter, såväl negativa som positiva, bör det alltså finnas en god kunskap om 
gruppdynamik om man ska arbeta med grupphandledning. Det är viktigt att handledaren 
är synlig och besitter ett speciellt mandat. En grupphandledningsmodell, som framförallt 
utgår från vem som handleder vem i grupphandledningen, finns redovisad i tabell 2 
nedan. 
 
Tabell 2. Olika typer av grupphandledning med avseende på vem som handleder vem 
 

Typ Fokus Roller 
 

1 Handledning i en grupp Handledaren vägleder de 
handledda i tur och ordning 
 

2 Handledning med 
gruppen 

Handledaren arbetar så att 
de handledda fungerar som 
medhandledare 
 

3 Handledning av gruppen Handledaren är en av flera 
handledare 

 
Ovanstående tabell ska ses som en beskrivning, som även kan användas som en utveck-
lingsmodell där man börjar nya handledningsgrupper i typ 1 för att därefter arbeta 
utifrån typ 2 eller 320. 

Handledaren har som uppgift att i grunden balansera stöd med utmaning. Man talar 
ibland om konfrontation istället för utmaning. Rätt utfört är det ett av de viktigaste sät-
ten att få den handledde att utvecklas21. 

Om vi utgår från en handledningsgrupp och sätter den handledde i centrum, vilket 
hon/han primärt onekligen är, kan vi få en bild över vilka grupper som direkt och 
indirekt påverkar den handledde i stor utsträckning (se nedan). 

 
 
 

                                                 
20 Proctor, B. (ibid) 
21 Bernard, J. M. & Goodyear, R. K. (ibid) 
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Handledare 
                     
 
                       Handlednings-  
          grupp 
    
                  

                 Administration     Handledd        Team           Kollegor 
 

  Medarbetare 
                   (brukare/patient/elev)      

  
   
 
Figur 6. Grupphandledningens spänningsmatris utifrån den handledde 
  
Handledningen kan enligt detta synsätt ge den handledde möjlighet att reflektera över 
relationen till och aspekter på sina medarbetare (klienter, elever), kollegor och eventuellt 
team, den egna (lokala) administrationen, handledningsgruppen och handledaren, eller 
den omgivning var i arbetet sker, exempelvis skolan eller sjukvården som system. Här 
kan man, som i fallet med deltagarnas homogenitet, utgå från att ju fler aspekter och 
relationer som tas med i grupphandledningen, desto mindre djup är troligtvis resultatet. 
Men det är också troligt att ett ensidigt arbete med någon delaspekt kan minska intresset 
av handledningen efterhand.  

I denna genomgång har vi inte tagit ställning till om det finns något som man skulle 
kunna kalla den ”goda” eller ”riktiga” handledningen. Som vi har sett kan handledning 
bedrivas på en rad olika sätt och med en rad olika inriktningar. Handledning är tillämplig 
på en rad olika områden, under olika betingelser, med olika grupper av människor, under 
olika utvecklingsstadier och med olika inriktningar. 

 

Reflektionsgruppen – den kollegiala handledningsgruppen 
Under hösten 2004 t.o.m. juni 2005 pågår pilotprojektet kring ledarstöd med deltagare 
från olika förvaltningar i Jönköpings kommun och landsting. Under februari-mars 2005 
genomfördes telefonintervjuer med de handledda. Handledaren och initiativtagaren 
svarade på frågor via e-post. Telefonintervjuerna har rört sig kring några allmänna frågor 
om arbetet i reflektionsgruppen; hur arbetet har fungerat, vad det har haft för syfte, hur 
sammansättningen har fungerat, hur man anser ledarskapet i reflektionsgruppen har 
fungerat, vad man tar med sig och om man kan tänka sig att vara handledare i en 
liknande grupp. Nedan redovisas kortfattat vad deltagarna har svarat.  
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Vi måste också redan från början slå fast att samtliga deltagare, såväl de handledda 
som handledare och initiativtagare, varit mycket nöjda med hur handledningen artat sig. 
Vad är det då som man varit så nöjd med? 

Syftet 
I texter om handledning brukar man göra en åtskillnad mellan det arbetsrelaterade och 
det privata. I syftet med projektet finns utveckling av personlighet med. Många forskare 
och erfarna handledare är överens om att personlighetsutveckling kan vara en bieffekt av 
handledningen, men den kan aldrig vara med som ett mål. I så fall hamnar man i terapi. 
Skillnaden kan beskrivas som att handledningen måste vara arbetsrelaterad och terapin 
personlighetsrelaterad. Om man inte kan svara att en fråga som är uppe till diskussion är 
arbetsrelaterad, bör frågan inte tas upp. I syftet finns en otydlig skrivning om att man i 
handledning kan utveckla sina ledarskapsfärdigheter, d.v.s. vad som kännetecknar ett 
kompetent och skickligt agerande av en chef. Vi kan i deltagarnas svar upptäcka att man 
har reflekterat över sina färdigheter. Grupphandledningen stämmer utifrån detta väl mot 
det man kallar integrerad yrkesskicklighet som syfte.  
 

Att man får reflektera, både över sin utveckling och sitt lärande som ledare. Ledarstil och 

ledarkompetens får man ju också insikt i, genom att man bollar det med andra ledare (från 

telefonintervju). 

 

I stort kan man ju kalla det att man sätter fokus på min personliga ledarstil (från telefonintervju). 

 
I syftet ingår också att ”skapa insikt om betydelsen av de underliggande krafterna i en 
organisation”. Här kan man framförallt ta in att handledaren tagit fram teorier om 
grupper och organisationer. På vilket sätt man har behandlat mer omedvetna 
organisatoriska aspekter går inte att avgöra utifrån telefonintervjuerna.  

En fråga som man kan ställa sig är om handledningen ger några avtryck i 
verksamheten, d.v.s. ledarnas praktik. För att uttala sig om detta behövs en studie där 
man observerar vad deltagarna tar med sig från handledningen till det praktiska 
vardagsarbetet. En sådan överföring kan ske i både medveten och omedveten form. Ett 
omedvetet lärande är också lärande. Handledaren kan i dessa sammanhang ses som en 
modell för vardagsarbetet.   

Gruppsammansättningen 
De handledda har varit speciellt nöjda med sammansättningen av gruppen och hur 
handledaren agerat. Det faktum att man har kommit från olika förvaltningar inom 
kommunen och landstinget har varit bra utifrån att man dels känner till verksamhet och 
dels inte känner till verksamhet som finns representerad i handledningsgruppen. Man har 
fått sina egna ledar- och grupproblem diskuterade och igenkända av 
handledningsgruppen, samtidigt som man fått kontrasterande inlägg. 
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En reflektion man gör är ju ändå att det är ganska lika på något sätt, när det gäller problem och 

funderingar när det gäller ledarfrågor. Samtidigt som man får en annan bild också. Det är både lika 

och olika på något sätt. Hur kommunen och landstinget jobbar. Det ger en styrka. Man fastnar inte så 

lätt i skolfrågor och landstingsfrågor utan det kan bli mer övergripande (från telefonintervju). 

 
Handledning har en styrka i att man utgår från deltagarnas tankar, känslor och 
beteenden. Dessa ska sedan verbaliseras och reflekteras över i handledningen. När det 
gäller ledarskap som denna grupp har haft som tema har man sett det som positivt att 
man utgått från vardagsarbetet och sedan reflekterat över ledarskapet och deltagarnas roll 
i det hela, inte att man fastnat i konkreta lokala problem inom en arbetsplats. Flera 
deltagare pekar på detta som avgörande för det goda arbetet i handledningsgruppen. 
Man har inte med sig speciella förväntningar på deltagarna (inklusive handledaren). 
Gruppen har som vi ser det fått en gynnsam sammansättning. Varken för homogen eller 
för heterogen. Man är både lika och olika.  
 

Man går dit, tycker jag, och då diskuterar man det och sen släpper man det och tar med sig och jobbar 

med det mer proffsigt (från telefonintervju). 

Handledarrollen 
Handledaren är naturligtvis en viktig person i handledningsarbetet. En handledare som 
med respekt och varsam hand styr genom sina frågor, exempel, etc. Den erfarenhet som 
aktuell handledare hade (praktiskt och teoretiskt) var till god hjälp för 
handledningsarbetet enligt deltagarna. Det var enligt deltagarna bra att handledaren kom 
in som en konsult som man inte samarbetade med i vardagsarbetet.  
 

Det är bra att det kommer in en person som deltagarna inte känner sedan tidigare (från 
telefonintervju). 
 
Han (ledaren) agerar som en modell nästan (från telefonintervju). 

 
Handledaren har genom sitt sätt att ibland ha distans till praktiska problem lyft 
problemen till en metanivå, där deltagarna har kunnat reflektera över och sätta in 
praktiken i ett större sammanhang. Denna pendling mellan det nära-lokala och det 
distanserade-generella är något som gagnar den professionella utvecklingen. Deltagarna 
har också tagit fram denna pendling som viktig när man förklarar varför man anser att 
gruppen har fungerat väl. Man var rädd för att fastna i det lokala om man hade en 
handledningsgrupp med sina närmaste kollegor.   

Tiden 
Erfarenheten från personalhandledning med liknande inriktning visar att efter en period 
på cirka ett år kan handledningsgruppen hamna i brist på uppslag. Det är troligt att man 
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i ett sådant läge måste ta en förnyad diskussion om inriktningen på handledningen22. 
Nedan har vi skissat på tre utvägar. 

1. Man avslutar handledningsgruppen. 
2. Man omförhandlar kontraktet. 
3. Man fortsätter på samma sätt som förut. 

 
När man reflekterar/utvärderar arbetet i handledningsgruppen är det troligt att man 
hamnar på utväg nummer 2 om det finns motivation hos gruppen att fortsätta 
handledningen. I en sådan omförhandling är det troligt att gruppen utökar de områden 
som man tar upp, och det i en riktning mot olika krafters påverkan på ledare.  
 

- Sen så får man ju olika insikter, det är ju många olika krafter som styr. Och det vet ju vi som ledare 

om. Men att lyfta upp dem i ett samtal, det är ju oss sällan förunnat med, och det har vi fått göra 

också. 

- Så det innebär att ni tar med organisatoriska problem också (intervjuare)? 

- Ja det gör vi, politiska och organisatoriska (från telefonintervju). 

 
Samtidigt som man måste: 
 

Utmana oss och ändå avgränsa och klargöra vad det är vi håller på att tala om just nu (från 
telefonintervju). 
 

Dock ska man inte se det som negativt om gruppen vill satsa på någon annan typ av 
handledning, utbildning eller stödåtgärder. Handledning är en form av stöd till 
personalens utveckling och välbefinnande samt kvalitet på arbetet.  
 

Annars blir livet en lång rad av händelser och ju mer erfarenhet man skaffar sig med den strateg man är 

så gör man på ett visst sätt. Så att livet inte bara ska bli en massa händelser med den strukturen man 

tror på så är reflektion så viktig så att man ska kunna utmana nya tankar och det får man tillsammans 

med andra ledare, tycker jag. Det har blivit så tydligt för mig. Det får jag inte i några andra 

sammanhang (från telefonintervju). 

 
Det viktiga är att personalen kan få det stöd som behövs för arbetet, inte att någon 
speciell form av stöd alltid ska finnas. Man bör gå från enstaka lärande tillfällen till 
organiserandet av lärande i ett helhetsperspektiv. 

Handledningsprocessen 
Ibland kan man se att handledningsgrupper antingen blir känslomässigt eller 
tankemässigt dominerade. Handledningen kan bli en form av biktstol där deltagarna 
lämnar sina känslor eller tankar utan att bearbeta dem23. Känslorna spelar en stor roll i 

 
22 Näslund, J. (ibid) 
23 Näslund, J. (ibid) 
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hur motiverad man är till arbetet i handledningen. Även när handledaren (oftast) 
utmanar eller konfronterar deltagare med vad man har sagt, etc så spelar känslor en stor 
roll. I telefonintervjuerna tar några deltagare upp att man blev konfronterade i 
handledningen. Detta tillsammans med den goda motivationsnivån hos deltagarna gör 
att vi kan sluta oss till att ett genuint lärande - eftertanke- troligen har skett i 
handledningen.  
 

Och man ställer utmanande frågor till varandra på ett annat sätt så man vet inte om varandras 

ledarfilosofier egentligen inom olika områden. Och det behöver man höra. Så frågorna till varandra, 

eller reflektionerna, blir mer utmanande i och med att man kommer ifrån olika förvaltningar (från 

telefonintervju).  

 
Erfarna praktiker pratar ofta om att det tar lång tid innan man har kommit så långt att 
man känner sig trygg och ämnena har hamnat rätt. Dessa utgår oftast från 
behandlingsgrupper av olika slag. När handledningen är så temainriktad och 
arbetsfokuserad som här har man avgränsat arbetet så väl att det troligtvis kan gå fortare 
för gruppen att hamna i det ”arbetande stadiet”24. I denna grupp har man kommit 
igenom det första stadiet för att sannolikt befinna sig i det arbetande stadiet vid 
tidpunkten för intervjuerna. 
 

Sen tar det ju alltid tid att lära känna varandra i en grupp. Det känner vi väl nu att 3-4 tillfällen så har 

vi liksom, man känner ju ändå på något vis, man fungerar ju så som en gruppvarelse, att man efter ett 

tag känner man att man är en grupp. De första två tillfällena är väl lite mera att man känner in och 

kollar in varandra. Men hela tiden så har det varit en väldigt bra stämning i gruppen och jag upplever 

också att alla har kommit till tals och det är väl inte någon som har liksom dominerat på ett dumt sätt 

(från telefonintervju). 

Avslutande kommentarer 
Utifrån de resultat som beskrivs i rapporten och om vi utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet vill vi avsluta med att ge följande ”vägledning” om det fortsatta 
arbetet med reflektionsgrupper.  

Det är troligt att en handledningsomgång bör hålla på i minst ett år. Med kortare tid 
finns risken att lärdomarna inte får någon personlig förankring i en personlig ledarstil. 
Om handledningsgruppen ska arbeta i mellan ett och två år är det viktigt att gruppen 
omförhandlar kontraktet (överenskommelsen) om vad träffarna ska innehålla, hur de ska 
ske, etc. En gång i halvåret är ett riktmärke för utvärdering och omförhandling i 
grupphandledning. Det är också troligt att en längre tid än två år inte är att 
rekommendera. Den dynamik som gruppen och handledaren kan nyttja i arbetet brukar 
minska efterhand man lär känna varandra. Då minskar ofta förmågan till distansering. 

 
24 Jern, S. (1998). Den välfungerande arbetsgruppen. En genomgång av forskning och 
praktikererfarenheter. I K. Granström, S. Jern, J. Näslund & D. Stiwne. Grupper och gruppforskning (FOG 
samlingsvolym 1). Linköping: IBV, Linköpings universitet.  
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Antalet personer som bör ingå i en personalhandledningsgrupp är troligen fyra till sex 
personer. Fyra personer p.g.a. att dynamiken minskar med färre personer i 
handledningen. När det blir fler än sex personer finns risken att gruppen kan splittras i 
undergrupper och tiden för varje deltagare minskar. Naturligtvis spelar tiden mellan 
träffarna och träffarnas längd en stor roll för ”djupet” i handledningen. Alla dessa 
variabler påverkar handledningen kraftfullt. En rekommendation vi kan ge är 
grupphandledning var tredje vecka eller en gång i månaden i minst ett år under en halv 
till en heldag25. Det handlar om en balans mellan det personliga och det generella. Syftet 
med handledningen spelar här en stor roll. Glöm dock inte att samtalen ska vara 
arbetsrelaterade.  

Gruppsammansättningen är en annan viktig punkt. Deltagarna i reflektionsgruppen är 
nöjda med att inte känna varandra för väl. Man vill reflektera, men inte fortsätta att ta 
upp ämnet efter det att man har lämnat gruppen. Man vill i det läget själv ta ansvar för 
vad som görs med det som tagits upp i grupphandledningen. Om man träffar varandra i 
andra sammanhang (vardagsarbetet) är risken stor att man inte ”får vara i fred” med sin 
analys och sitt utförande.  

I projektet var de handledda överens om att handledaren hade den praktiska och 
teoretiska kompetens som de behövde. De pekade på såväl praktisk erfarenhet som 
teoretisk kunskap i ledarfrågor och hur man leder en handledningsgrupp. Flera talar om 
att det har varit nyttigt att handledaren tagit upp mer teoretiska som praktiska aspekter 
för att gruppen skulle kunna distansera sig till vardagsproblematiken och se 
helhetsperspektivet på frågorna. Man kan tala om att handledaren har hjälpt gruppen att 
växla mellan att vara ”grundad” i verkligheten och att inta ett ”helikopterperspektiv”. 
Handledaren och handledningen som situation är också en modell för hur de handledda 
arbetar i handledningsgruppen och ibland i deras vardagsarbete. Vilken erfarenhet en 
ledare för en handledningsgrupp ska ha för att vara ”en tillräckligt god handledare” finns 
det naturligtvis olika åsikter om. Vanligt 26 är att man talar om att handledaren i 
grupphandledning bör ha: 

• kulturkompetens (erfarenhet från liknande arbeten och organisationer, inte 
kamrat med deltagarna) 

• handledarkompetens (praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om 
handledning) 

• grupp- och organisationskompetens (praktisk erfarenhet och teoretisk 
kunskap). 

 
Man kan fråga sig vilken personlighet en handledare bör ha för att leda en chefsgrupp. 
Vetenskapen brukar ta upp vilken erfarenhet, kompetens och kunnighet som handledaren 
bör ha. Humor, respekt, lyhördhet och förmågan att våga ”göra bort sig” är troligtvis 
personlighetsdrag som underlättar handledningsarbetet, inte bara från handledarens sida. 
 

Chefshandledningsgruppen arbetar oftast med tystnadsplikt och närvaroplikt. En förutsättning för 

önskad öppenhet är också att grupperna är blandade på ett sådant sätt att man inte sitter tillsammans 

 
25 Sandahl, C. & Edenius, J. (ibid) 
26 Näslund, J. (ibid) 
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med andra som är direkt inblandade i de frågor man tar upp. Detta skiljer chefshandledning från 

handledning av arbetsgrupper där fokus är på en patient/klient. I chefshandledning har man i högre 

utsträckning fokus på den enskilde chefen, och hur han/hon ska hitta ett eget sätt att förhålla sig och 

agera. Man deltar heller inte i samma arbetsgrupp som sin egen chef. Utrymmet att ”göra bort sig” 

och visa upp sina tillkortakommanden ska vara så stort som möjligt. 27

 
27 Sandahl, C. & Edenius, J. (ibid) 
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