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Denna kvalitativa studie undersöker personalens upplevelser av 
grupphandledning som ett yrkesmässigt stöd i psykosocialt arbete. 
Vidare undersöks hur grupphandledning kan bidra till personalens 
välbefinnande samt vilka egenskaper handledaren bör besitta. Studien 
utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. 
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra 
yrkesverksamma personer med erfarenhet av grupphandledning. 
Resultatet tolkas utifrån Kadushins handlednings modell i socialt arbete 
och en förenklad form utav Antonovskys salutogena modell. Resultatet 
visar att grupphandledning utgör ett yrkesmässigt stöd samt bidrar till 
personalens utveckling såväl personlig som professionell, vilket har en 
positiv inverkan i personalens välbefinnande. Handledaren bör ha 
kunskap om organisationens kultur, de handleddas arbetsvillkor och 
arbetsförhållande samt inneha goda kunskaper om att handleda. Andra 
intressanta slutsatser är att handledare samt deltagarna i grupp-
handledning bär ett personligt ansvar och är i behov av kontinuitet för att 
åstadkomma förändringar. 

 



Förord 
Först vill vi tacka våra intervjupersoner som låtit oss ta del av de tankar och den 
erfarenhet av grupphandledning som ni besitter, utan er hade det inte varit genomförbart 
eller möjligt att skriva denna uppsats. Den förståelse och kunskap som ni delat med er 
är guld värt för oss att ta med in i vårt framtida arbete som behandlings-pedagoger. 

Vi vill även tacka vår handledare, Maude Johansson som varit ett stöd för oss och 
kommit med många goda råd och tips under arbetets gång. Tack för att du har bemött 
oss med positiv anda. 

Till sist vill vi tacka opponenterna som tar sig tid att läsa igenom och ge feedback på 
vårt arbete samt våra familjer som fått stå ut med vår frånvaro. 

Växjö mars 2010 

Alexandra Sandström 

Daniel Terrés  
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INTRODUKTION 
Grupphandledning efterfrågas allt oftare inom människovårdande organisationer, där 
målsättningen är att åstadkomma klientens välfärd. Ett välfungerande samarbete i 
gruppen, där alla är delaktiga och en öppen kommunikation används är en förutsättning 
för ett effektivt arbete och en god arbetsmiljö. Att arbeta med människor i en 
hjälpsökande situation kan vara fysisk och psykisk krävande samt varierar oavbrutet. 
Från yrkesutövaren krävs kunskap, flexibilitet, ett gott bemötande, empati samt förmåga 
till samarbete med olika professioner och i grupp. Samtidigt som det ställs höga krav på 
personalen, stramas ekonomin åt, förväntningar från arbetsgivaren och klienter ökar men 
personaltätheten minskar vilket leder till stress. Hur kan jag som professionell bemöta 
kraven som ställs? För att kunna vara behjälplig i mötet med utsatta människor krävs 
kunskap samt en ökad insikt om sig själv som person och professionell. Grupp-
handledning är ett verktyg att ta till sig och ett bra stöd för att kunna frigöra sig på. Att 
reflektera tillsammans i grupp och ta del av andras synpunkter och erfarenheter kan stärka 
alliansen i gruppen samt bidra till arbetsgruppens utveckling (Bernler & Johnsson, 1993). 
Studiens syfte är att få kunskap om hur personalen inom öppenvården upplever att 
grupphandledning utgör ett yrkesmässigt stöd samt bidrar till deras välbefinnande på 
arbetsplatsen, vidare undersöks vilka egenskaper handledaren bör besitta enligt de 
handleddas erfarenheter. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv där den hjälpsökande 
befinner sig i en utsatt situation bör det vara extra viktigt med en välfungerande 
arbetsgrupp och därför kan grupphandledning vara en nödvändig resurs att ta till sig. Att 
ta del av personalens subjektiva upplevelser kan bringa ny kunskap och förståelse av 
viktiga aspekter inom grupphandledning och dess påverkan på verksamheten. Denna 
studie är tänkt att vara relevant för alla dessa personer som arbetar med psykosocialt 
arbete, behandling eller i människovårdande organisationer, där klientens bästa är i fokus.   

Begreppsdefinitioner 
För att tydliggöra begreppen människovårdande organisationer och psykosocialt arbete 
följer en definition av dessa begrepp nedan. 

Människovårdande organisationer 
Människovårdande organisationer har som målsättning att på olika sätt åstadkomma 
välfärd för klienten. Det kan handla om socialtjänsten, hälsoområdets eller 
utbildningsväsendets organisationer. Dessa organisationer har några gemensamma drag 
som till exempel: 

• Att deras mål är ofta mångtydiga, vaga och problematiska. 
• Att det finns osäkerhet om hur man når beslutade mål. Arbetet innehåller många 

okända faktorer och klienternas situation är ofta komplicerad samt varierar från 
fall till fall. 

• Relationen mellan personalen och klienten är en central verksamhet för arbetet 
som utförs och hur denna relation utvecklas är beroende av de människor och 
deras personliga egenskaper som ingår i organisationen. 

• Frågor om moral och värderingar har stor betydelse för hur det dagliga arbetet 
utförs. Dessutom har insatserna moraliska konsekvenser för klienterna vilket 
organisationen avser att hjälpa (Höjer, Beijer & Wissö, 2007). 
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Psykosocialt arbete  

Begreppet ”psykosocialt arbete” eller ”psykosocialt behandlingsarbete” används för att 
beskriva individ-, familje- och grupporienterat arbete vilket präglas av ett dubbel-
perspektiv, det sociala och det psykologiska (Bernler & Johnsson, 1993). Att förstå båda 
sociala och psykologiska aspekter bakom klientens problematik, är förutsättningar för att 
behandlingspedagogen eller socialarbetaren ska kunna utföra en framgångsrik 
intervention. Bernler och Johnsson (1993) förklarar att målsättningen med psykosocialt 
behandlingsarbete är att förändra de sociala levnadsförhållandena, så att dessa inverkar 
gynnsamt på klientens funktionssätt och sociala samt psykologiska utveckling. 
Psykosocialt arbete syftar till att mobilisera tillgängliga resurser hos klienten och 
samhället för att åstadkomma gynnsamma förändringar av person, beteende och situation 
(Turner 1978, refererad i Bernler & Johnsson, 1993).  

Bakgrund 
Detta avsnitt har som syfte att vidga läsarens förståelse för studiens problemområde och 
tar upp viktiga kunskaper om handledning, grupphandledning och dess påverkan på 
personalen samt handledaren. Bakgrunden kommer att mynnas ut i följande rubriker: 
handledning genom tiderna, handledning, grupphandledning samt handledare och 
kontrakt. 

Handledning genom tiderna 

Handledningshistoriens startdatum i socialt arbete är svårt att faställa, det beror på hur 
handledning och socialt arbete definieras samt när begreppet började användas. Dock är 
många överens om att de första handledningarna var praktikorienterade och gavs av 
erfarna arbetare till nya eller mindre erfarna. Kadushin och Harkness (2002) skriver att 
handledningen har sina rötter i frivilliga välgörenhetsorganisationer i USA och England i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De anställda tjänstemännen hade som 
uppgift att instruera de frivilliga medarbetarna i organisationens principer och metoder 
samt övervaka arbetet, ge råd och stöd. I början att 1920-talet kom handledning starkt att 
präglas av psykoterapeutiska teorier och det var först i början av 1980- talet som kraven 
på handledning fick genomslag. Den första handledarutbildningen i socialt arbete i 
Sverige, startades vid Göteborgs universitet 1982. Socialstyrelsen gjorde en studie år 
1985 om socialsekreterares handledning, vilket visade att tillgången till handledningen 
var mycket ojämnt fördelad i landet. Idag är situationen annorlunda, redan år 2002 hade 
78 % av Sveriges socionomer tillgång till handledning (Höjer, m.fl. 2007). Det var främst 
inom tre områden som handledning i socialt arbete kom att utvecklas starkt i USA och 
senare i Sverige: 1) administrativ handledning, 2) utbildningsinriktad handledning och 3) 
stödjande handledning för yrkesverksamma. Den administrativa formen har utvecklats i 
Sverige till metodhandledning som sker mellan arbetsledare och anställda. I denna 
handledningsform har handledaren som uppgift att vara en länk mellan de anställda och 
den organisation som den företräder. Denna form av handledning har inte fått fäste i den 
svenska handledningslitteraturen men det förekommer i chef- och ledarskaps litteratur. 
Den andra formen, den utbildningsinriktade handledningen, fokuserar på praktiska 
kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder. Redan i de första utbildningarna i 
socialt arbete 1921 i Stockholm, 1944 i Göteborg, 1947 i Lund ingick handledd 
fältförlagd praktik som en del av undervisningen. Den tredje formen av handledning 
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kallas för stödjande handledning och har som huvudfokus att hjälpa de handledda att 
hantera jobbrelaterad stress samt utveckla attityder och känslor som kan leda till det bästa 
möjliga arbetet för klienter (Höjer, m.fl. 2007). 

Handledning 

Handledning är en komplex aktivitet, vilket sker i varierande former samt kan ha olika 
funktioner men inkluderar ofta interpersonellt utbyte samt är formaliserade i viss mån. Ett 
sätt att skilja på olika former av handledning är distinktionen mellan individuell 
handledning och grupphandledning, där den senaste formen är den som dominerar inom 
det sociala arbetet i Sverige. Ett annat sätt att skilja på olika former av handledning är 
distinktionen mellan extern och intern handledning. Intern handledning ges av en 
arbetsledare eller en annan person som har sin anställning på den egna arbetsplatsen och 
extern handledning ges istället av en konsult eller handledare som anställs utifrån. Ett 
annat övergripande sätt att skilja olika former av handledning åt är distinktionen mellan 
metodhandledning och processhandledning. Den senaste formen kallas också för 
processinriktad eller relationsinriktad, där handledning ses som en process i utveckling. I 
utvecklingsprocessen uppmuntras kreativitet, självkännedom och självständighet samt 
används situationer som uppstår under handledning för att spegla paralleller till det som 
sker i olika arbetssituationer (Höjer, m.fl. 2007).  Trots att det finns olika definitioner av 
handledning, är de flesta författare överens om att de mest centrala aspekter av 
handledning är att försäkra klientens trygghet, stödja personalen samt uppmuntra till den 
handleddes kompetensutveckling (Kilmister, Cottrell, Grant & Jolly, 2007). I 
handledningssituationer talas det ofta om den terapeutiska triaden: Handledare, den 
handledde och klienten som ofta är fysisk frånvarande. Näslund (2004) skriver att den 
professionella alltid bör ha klienten i centrum och att handledning är en process som 
hjälper den handledde att påverka patienten på ett positivt sätt. Det finns övertygande 
kvantitativa evidens inom hälsosektor och socialt arbete att handledning har en positiv 
effekt i klientens/patientens behandling och att brist på handledning kan vara skadlig för 
patienten/ klienten (Kilminster, m.fl. 2007). Kadushin och Harkness (2002) talar om tre 
huvudsakliga funktioner inom handledning: den formativa, den terapeutiska och den 
administrativa. Även Inskipp och Proctor (1993, refererad i Howard, 2008) i liknelse men 
Kadushins definition tar upp tre funktioner inom handledning: den formativa, den 
normativa och den restorativa. Den formativa funktionen bidrar till de handleddas 
inlärning och professionella utveckling, den normativa funktionen har att göra med etiska 
och professionella frågor och den restorativa funktionen är  psykologisk stödjande. 
Proctor (1995) och Bones (2000, refererad i Fone, 2006) beskriver handledningsinnehåll 
inom hälsosektor i tre olika funktioner:  

• Den formande vilket bidrar till personalens kompetensutveckling 
• Den stödjande vilket bidrar till personalens välbefinnande samt ge stöd i 

nödsituationer 
• Den normativa vilket inkluderar organisatoriska och kvalitets granskande aspekter 

i patientens vård samt yrkesutövande 

Vidare utveckling av denna definition beskriver Bones (2000, refererad i Fone, 2006) 
fyra olika kategorier, vilket kan användas för att strukturera handledningsinnehåll.  

• Den kliniska aspekten: för reflektion av behandling, kartläggning och planering 
• Den organisatoriska/administrativa: utvärdering av arbetsbelastning samt 

administrativa uppgifter 
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• Personalfrågor: vilket tar hänsyn till motivation och olika problem i arbetslaget 
som interpersonella konflikter  

• Den professionella: kompetensutveckling, ledarskap och yrkesroll 

Fone (2006) i sin multidisciplinära litteraturstudie beskriver handledning som en formell 
process, vilken innebär utbyte mellan utövande professionella yrkesmän för att bidra till 
deras kompetensutveckling. Näslund (2004) skriver att de vanligaste målsättningarna 
med grupphandledning i människovårdande verksamheter rör kunskap, färdigheter, 
personlighet, en integration av dessa tre samt kvalitet i arbetet. Dessa målsättningar kan i 
sin tur vara inriktade mot någon eller något i handledningsrummet eller arbetskontext. I 
ett handledningsrum finns handledaren och de handledda och i kontexten finns klienten, 
organisationen och kollegor. 

Grupphandledning  

Pertoft och Larsen (2003) definierar grupphandledning med yrkesverksamma som en 
grupp personer som samlas regelbundet på avtalad tid med en extern handledare och 
gemensamt arbetar med att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens. 
Avsikten är att underlätta och öka förmågan att utföra ett bra arbete med klienten. 
Grupphandledning är vanligt inom det psykosociala området och syftar till den 
yrkesverksammes utveckling av det psykosociala arbetet, det ska vara processinriktat och 
bedrivas av en handledare med praktisk och teoretisk kunskap inom psykosocialt arbete 
(Näslund, 2004). Grupphandledning är att föredra inom olika behandlingsyrken, inte bara 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan också för att bringa jämlik granskning och 
återkoppling på personalens arbete samt personlig insikt om interpersonellt beteende, 
vilket anses vara av vikt i den professionella behandlarrollen (Hawkins & Shohet, 1994). 
Bernler och Johnsson (1993) skriver att grupphandledning lär om varandras erfarenheter 
och är ett stöd för den enskilde samt i sin tur ger en känsla av att inte vara ensam i sin 
situation. De argumenterar starkt för att grupphandledning är att föredra inom 
psykosocialt arbete, då grupphandledning påminner om arbetssituationen. Rosenthal 
(1999) och Heap (1981) uttalar sig om grupphandledning  som en emotionell näringsrik 
miljö för gruppmeddlemmars mognad i samarbete. I grupphandledningslitteratur nämns 
ofta grupphandlednig som ett utrymme för att hjälpa arbetsgruppen att interagera med 
varandra, vilket ökar interpersonella kompetenser och uppmuntrar ansvartagande 
(Näslund, 2004). Dessutom bli den handledde exponerad till ett mångfald av 
arbetssituationer, interventioner, synvinklar och olika perspektiv för att lösa ett problem 
inom gruppen. Hayes (1990 refererad i Näslund, 2004) tar upp tio olika fördelar med 
grupphandledning jämförelsevis med individuell handledning, men den empiriska 
forskningen anses dock vara relativt svag och ytterligare forskning inom detta område är 
behövligt.  

1. det blir en realistisk uppfattning mellan gruppdeltagarna 
2. genom interaktionen mellan gruppmedlemmar reduceras fördomar och felaktiga 

uppfattningar man tidigare trott om sig själv och andra 
3. gruppdeltagarna upplever en psykologisk trygghet vilket förhindrar 

självuppgivelse  
4. gruppen får möjlighet till att integreras i en verklig situation, vilket skapar 

tillfällen att pröva nya beteenden 
5. gruppdeltagarna ger respons till varandra vilket kan hjälpa den enskilde att få en 

uppfattning om sitt förhållningssätt 
6. gruppdeltagarna får feedback från handledaren och arbetsgruppen 
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7. gruppdeltagarna får möjlighet till återkoppling på förändringar och personliga 
framsteg 

8. grupphandledning kan ge möjlighet att hitta nya infallsvinklar vilket skapar 
förståelse för varandras förhållningssätt 

9. interaktionen kan öka deltagarnas empati och sociala förmåga 
10. återkommande feedback ökar gruppdeltagarnas förmåga till kommunikation och 

iakttagelser  

I och med att det inte enbart är fördelar med att arbeta i grupp, är det ett vanligt fenomen 
att gruppmedlemmar stärker varandras försvar och motstånd samt att de upplever en 
känsla av rädsla av att avslöja sig i grupp (Näslund, 2004). Bernler och Johnsson (1993) 
påpekar att det inte är självklart att gruppmedlemmarna får ut någonting av handlednings-
tillfällen trots att själva gruppen fungerar bra. Grupprocesser kan såväl inneha positiva 
effekter som negativa, därför bör det alltid finnas goda kunskaper om gruppdynamik när 
man ska arbeta med grupphandledning (Näslund, 2004). 

Handledare och kontrakt 

Towler (2005, refererad i Näslund & Ahlgren, 2009) betonar vikten av att organisationen 
och de andra inblandade parterna delar samma värderingar och utifrån dem upprättar ett 
kontrakt. Kontraktet bör inte enbart handla om formella överenskommelser som tider 
eller betalning, det ska även innehålla psykologiska målsättningar där handlednings-
gruppen och handledaren är överens. Handledarens kunskaper om organisation, 
profession samt person är viktiga aspekter i kontexten (Näslund, 2004). Handal (2007) 
framhäver att handledaren ska vara en skicklig utövare av yrket samt behärska 
verksamheten på ett kunnigt, varierat och uppdaterat sätt. Bernler och Johnsson (1993) 
betonar att handledare skall ha kunskap om yrkesområdet, vilket inkluderar egen 
erfarenhet och teoretiskt kunnande. Handledaren behöver ha kunskap om hand-
ledningsteori och teknik samt kulturkompetens, vilken handlar om god allmän kunskap 
om organisationen och de handleddas arbetsförhållanden. Handledaren ska kunna 
undervisa samt förmedla sina kunskaper och erfarenheter till de handledda. Bernler och 
Johnsson (1993) uppmärksammar att en handledare i psykosocialt arbete införskaffar sig 
vinster med att använda psykoterapeutiska besläktade interventioner samt genomgå egen 
terapi. En sådan erfarenhet hjälper handledaren att ta till sig ord och begrepp inom 
handledningsspråket, vilket har sitt ursprung i psykoterapi och bidrar till ökad 
självkännedom.  

Hawkins och Shohet (1994) pekar på att handledarens uppgift är att hjälpa den handledde 
att känna sig välkommen, uppskattad och förstådd. Antaganden grundar sig på att det är 
endast då den handledde upplever att den kan avslöja sig inför grupp och utmana sig själv 
samt sätta värde på sin egen förmåga. Upprättas inte denna atmosfär är det troligt att den 
handledde inte kan vara öppen inför negativ feedback eller vara uppmärksam på 
instruktioner. Det kan också bli så att den handledde känner oro, stress, ilska och rädsla 
inför handledningstillfällena. Bernler och Johnsson (1993) beskriver att under hand-
ledningstillfället kommer inte enbart handledaren att bekanta sig med den handleddes 
brister och problem utan behöver även fokusera på den handleddes positiva sidor. En 
handledare bör ge den handledde positiv feedback när den ser att den handledde utnyttjat 
sina fulla resurser för produktivitet. Positiv feedback bör inte endast ges när den 
handledde befinner sig i emotionellt underläge, då den handledde riskerar att utveckla ett 
stark beroende till handledaren. Handledarens uppgift är också att stödja i situationer när 
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den handledde tvivlar på sig själv i sin behandlarroll och exemplifiera genom att tala om 
egna motgångar och dela gemensamma erfarenheter med varandra. Den handledde och de 
andra i gruppen kan utgå från situationer där motgångar till slut lyckats och på så sätt 
ingjuta hopp om förändring. Handledaren måste erbjuda empati, för att gruppdeltagare 
ska våga exponera misstag inför gruppen. Det positiva handledningsklimatet bör 
kännetecknas av öppenhet, samarbete och insikt och det är handledarens uppgift att 
förmedla och bidra till skapandet.  

Näslund och Ahlgren (2009) hänvisar att ett flertal böcker och vetenskapliga studier 
pekar på att grupphandledning inte bara handlar om handledaren, den handledde och 
klienten utan även att den organisatoriska har en betydelse, där den handledde och 
handledaren ingår med normer, regler och kulturella skillnader. När organisationen 
befinner sig i obalans och när verksamheten står inför förändringar, påverkas 
handledningen kraftigt på ett omedvetet eller medvetet plan. Även personers informella 
och formella makt kan påverka handledningen. Positionsmakten vilken handledaren kan 
få i grupphandledning, påverkas av kontraktet mellan handledaren och organisationen 
(formellt – ofta skriftligt kontrakt) och kontraktet mellan handledaren och de handledda 
(informellt – ofta muntligt). Denna makt uppkommer genom professionell och personlig 
utmärkande egenskap men även kulturella aspekter som ras, klass och kön har betydelse. 
Det formella perspektivet av makt vilket kan förekomma beror till viss del på 
handledarens makt som expert, förmedlare i organisationen eller utvärderare men det 
intressanta perspektivet av makt är den informella makten, vilken handledaren kan ha. 
Denna makt beror på att handledaren väljs utifrån att hon/han är känd av några i 
personalgruppen eller i organisationen.  

Tidigare studier 
Detta avsnitt kommer att ta upp tidigare forskning som är relevant för studiens problem-
område. Följande studier täcker viktiga aspekter om hur grupphandledning upplevs på 
människovårdande verksamheter samt dess påverkan på personalen. 

Grupphandledning och dess påverkan  

Arvidsson, Löfgren och Fridlund (2000) gjorde en studie om grupphandledning med 
syftet att ta reda på hur grupphandledning påverkade sjuksköterskors professionella 
kompetens. Studien ägde rum på ett psykiatriskt sjukhus i södra Sverige. Deltagarna var 
tio sjuksköterskor som intervjuades under två år. Studien kom fram till att grupp-
handledning gav gruppmedlemmarna tillfredställelse i arbetet. I grupphandledningen, fick 
arbetsdeltagarna delge sina reflektioner för varandra för att upptäcka sina egna och andras 
resurser och brister när man talade om svagheter och styrkor. Grupphandledning bidrog 
antagligen till delaktighet, men det var först under andra året som gruppmedlemmar 
började dela varandras upplevelser och kände att de fick respons i grupphandledning. 
Grupphandledning bidrog till att utveckla relationer, en ökad delaktighet i arbetslaget 
samt bidrog till att skapa tillit till varandra. Deltagarnas förståelse under intervjutillfällena 
gav bevis på att deras insikt ökades genom att integrera teori med praktik. Deras 
berättelse visar i början av första året att sjuksköterskorna var osäkra och upplevde 
svårigheter med den professionella terminologin, men med tiden blev de mer familjära 
med olika begrepp. Grupphandledning hade stor betydelse i denna inlärningsprocess. 
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Deltagarna uttryckte också under intervjun att en känsla av personalutveckling bidrog till 
ökad tillit till egna kunskaper.  

Ett projekt om grupphandledning infördes i början av 1995 på ett universitetssjukhus i 
Finland och i studien kom det fram till att upplevelser av grupphandledning växlade på 
olika enheter. Gruppmedlemmars känsla av samhörighet varierade, samtalen var mer 
öppna i grupp, men äkta uppriktighet om vad de i själva verket kände och tyckte 
varierade. Kommunikationen i allmänhet hade påverkats och blivit mer hänsynsfull på de 
flesta enheter. Grupprepresentanter upplevde att de kommit varandra närmare och att en 
förbättrad ömsesidighet och förståelse hade växt fram. Men på en enhet hade slitsamma 
påfrestningar ökat, det fanns brist på förståelse mellan gruppmedlemmar och detta 
skapade problem i arbetslaget (Hyrkäs & Appelqvist Schmidlechner, 2002). 

Ögren och Jonsson (2005) studerade 73 handledningsgrupper som bestod av tre studenter 
och en handledare under ett år och sex månader. Studenterna tillhörde mastersprogram i 
psykologi på tre olika svenska universitet. Varje handledd hade en vuxen patient. 
Grupphandledningens främsta roll var att hjälpa studenterna att utveckla grundläggande 
kliniska färdigheter, yrkesidentitet samt öka deras psykoterapeutiska kvalité i arbetet. 
Resultaten visar att både handledare och handledda upplevde, att psykodynamiska 
processer utgör en stor del inom grupphandledning och att studenterna blev mer 
kommunikativa som grupp och säkrare i kommunikationen med klienter. 

Jönköpingsstudie  

Två större studier gjordes av Näslund och Ahlgren (2009) i Jönköpings län mellan åren 
2004 och 2007  med syften att belysa vilken handledningsform och handledarstil som 
användes inom socialtjänsten samt handledningens innehåll och betydelse för 
verksamheten. För att genomföra studien användes enkäter samt intervjuer med 
handledare, handledda och chefer. Modellerna vilka dominerade i handledning var 
psykodynamisk och psykoterapeutisk teoribildning samt systemteori. Barn, ungdom och 
familjenheter inriktade sig mot olika terapeutiska skolbildningar och missbruksenheten 
var mer intresserade av gruppteorier. Det var också intressant att rekryteringen av extern 
handledare i stor utsträckning kom från personliga kontakter. För att ta reda på skillnader 
i upplevelser av handledning användes Kadushins handledningsmodell i socialt arbete (se 
sid.8). När intervjuer med chefer och handledare gjordes, framkom det farhågor om att 
handledningens frirum kanske skulle användas som flykt från arbetet med klienterna. 
Handledarstilen beskrevs av socialarbetarna ofta som stödjande och inriktad mot 
personlig utveckling snarare än yrkesutveckling. De handledda upplevde att hand-
ledningen inriktade sig mot terapi och ville att handledningen skulle vara ett frirum. Det 
framkom att det fanns ett starkt behov av att försvara sig mot angrepp från organisation 
och chefer. De handledda ville ha en trygg handeldning och inneha vetskap om att 
handledaren inte hade sin huvudsakliga arbetsplats i verksamheten. Handledarna 
upplevde att handledningen inriktade sig mot terapi och utbildning. Det framkom att 
uttalande som att handledaren medvetet kompletterade handledningen med stöd och 
utbildningsinslag medan cheferna upplevde att handledningen var riktad mot terapi, 
utbildning och administration, deras önskan var att handledningen skulle avspegla hela 
arbetssituationen. När båda studierna summerades kunde det konstateras att det fanns 
olika uppfattningar om handledningens målsättning. Det var först efter användandet av 
Kadushins handledningsmodell som det kunde beskrivas utifrån intervjupersonernas 
erfarenheter av handledning. Näslund och Ahlgrens slutsattser är att en ensidig 
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handledningsform inte är att föredra eller önskvärd. Önskvärt inom handledning är att den 
ska vara flexibel och kunna växla mellan olika former utifrån gruppens aktuella behov 
(Näslund & Ahlgren, 2009).  

Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig på Kadushins handledningsmodell i 
socialt arbete och en simplifierad form av Antonovskys salutogena modell (KASAM).  

Kadushins handledningsmodell 

Kadushins handledningsmodell i socialt arbete består av tre funktioner: den 
administrativa, den formativa och den terapeutiska. De två första funktioner har fokus på 
personalens instrumentella behov, medan den terapeutiska funktionen uppmärksammar 
personalens emotionella behov Det är viktigt att uppmärksamma att handledningsfokus 
kan växla mellan de olika funktionerna beroende på personalens och organisationens 
behov. 

Den administrativa syftar på en effektiv, korrekt och lämplig implementering av 
verksamhetens riktlinjer och procedurer. 

Den formativa har som primära mål att uppmuntra personalens vidareutveckling och 
reflektion över sitt arbete. 

Den terapeutiska har som primära mål att förbättra och upprätthålla en god arbetsmoral 
och arbetstillfredställelse (Kadushin & Harkness, 2002). 

               

fokus 

fokus 

                       Fig.1                                                           Fig.2 

Figurerna illustrerar Kadushins handledningsmodell, där funktionerna (den terapeutiska, 
den formativa och den administrativa) är sammanläkta och bildar en triangel. Fokus 
under handledningstillfällen är representerad med en svart oval vilken ändrar sin position 
i de olika figurerna. Det som figur 1 och 2 försöker illustrera är att fokus under 
handledning inte är något statiskt, utan kan växla och röra sig beroende på 
organisationens eller personalens behov, kontrakt och handledningsform.  

I Fig.1 hamnar huvudfokus emellan den formativa och den administrativa funktionen och 
är ett exempel av det som kallas för klientcentrerad eller ärendehandledning. Fig.2 är ett 
exempel på behandlarorienterad eller processhandledning, där huvudfokus hamnar mellan 
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den terapeutiska och den formativa funktionen (Kadushin & Harkness, 2002; Bernler & 
Johnsson, 1993).  

Känsla av sammanhang 

Antonovskys salutogena modell betonar vikten om individens känsla av sammanhang 
(KASAM), vilket är en förmåga utöver personlighetsdrag och copingstrategier. Den som 
har ett starkt KASAM äger en ökad förmåga att hantera olika problem och konflikter i 
livet. För att uppnå en känsla av sammanhang i tillvaron behöver vi kunna förstå olika 
situationer, tro att vi kan hantera dem och tycka att det är meningsfullt att hantera dem. 
Känsla av sammanhang i arbetslivet har stor betydelse för personalens välbefinnande och 
är därav en viktig pusselbit. Studiens resultat kommer att tolkas utifrån en förenklad form 
av Antonovskys salutogena modell vilken bygger på tre olika begrepp: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet – har att göra med hur man upplever inre och yttre stimuli, att all informa-
tion och intryck är någorlunda förnuftsmässigt gripbara, strukturerade och förutsägbara. 
En hög känsla av begriplighet ger individen en stabil förmåga att bedöma verkligheten 
och förstå varför och hur saker och ting förhåller sig. Att begripa vår tillvaro är en 
förutsättning för att hantera en problematisk situation annars upplevs världen som kaotisk 
eller osammanhängande. 

Hanterbarhet – syftar till våra upplevelser om hur pass beredda vi är på att möta upp de 
krav som vi ställs inför. Om vi upplever en hög känsla av hanterbarhet kommer jag inte 
att se mig som ett offer och tycka att omständigheter i livet behandlar mig illa och 
orättvist.  

Meningsfullhet - Den tredje beståndsdelen meningsfullhet betraktas av Antonovsky som 
det viktigaste begreppet och har en stark känslomässig grund. Det är det som lockar fram 
motivation, engagemang, energi och livsglädje. De som upplever sig ha ett stark KASAM 
pratar om områden i livet som känns viktiga för dem, som har betydelse och där det finns 
en känslomässig innerbörd och inte enbart kognitiv mening.  Med andra ord meningsfullt 
blir det om det finns en känslomässig innerbörd, där man har råd att investera energi i de 
krav och problem som vi ställs inför i livet (Antonovsky, 2007). 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att belysa personalens upplevelser av grupphandledning som ett 
yrkesmässigt stöd i psykosocialt arbete samt hur grupphandledning kan bidra till att 
stärka personalens välbefinnande på arbetsplatsen. Vidare undersöks vilka egenskaper 
handledaren bör besitta enligt de handleddas erfarenheter. 

• På vilket sätt utgör grupphandledning ett yrkesmässigt stöd för personalen? 

• På vilket sätt kan grupphandledning bidra till att stärka personalens välbefinnande på 
arbetsplatsen? 

• Vilka egenskaper bör handledaren besitta? 
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Metodologiska utgångspunkter 
Studiens metodologiska utgångspunkter beskrivs i det här avsnittet. Hermeneutiken 
beskrivs kort som forskningstradition, därefter beskrivs kvalitativ undersökning och de 
kvalitetskriterier som används i denna studie: trovärdighet och äkthet. 

Hermeneutisk forskningstradition 

Hermeneutik betyder approximativt tolkningslära och används som vetenskaplig riktning 
för att studera tolkningar och försöka förstå de grundläggande sambanden till mänsklig 
existens. Under 1600- och 1700 talet användes hermeneutiska metoder för att tolka 
bibeltexter och under 1900 talet utvecklades hermeneutiken mot att bli en mer existentiell 
filosofi vilket syftade till en förståelse av människans livsvärld och den mänskliga 
existensens grundbetingelser (Patel & Davidsson, 2003). Denna livsvärld är inte något 
som kan observeras direkt, däremot kan vi observera individers beteende, det vill säga 
hur de rör sig, hur de yttrar sig samt hur de interagerar med andra människor och föremål 
i sin omgivning. Metoden för att nå kunskap om människors livsvärld är tolkningen av 
det observerbara beteendet. I hermeneutiken närmar sig forskaren forskningsobjektet 
subjektivt utifrån egen förförståelse. Det är denna medvetenhet om forskarens sub-
jektivitet, vilket gör att hermeneutiken uppfattas som ett mindre naivt vetenskapligt 
förhållningssätt, i funktion till studiens problemområde. Den egna förförståelse går aldrig 
helt att bortse ifrån, vilket innebär att det aldrig går att nå en fullständig förståelse för en 
annan människa. Tolkningen i sig är en osäker verksamhet och påverkas av tolkarens 
förförståelse, värderingar och kontext. Hermeneutisk teori är holistisk och kan inte isolera 
människans föreställningar om världen och beskriva den en och en, utan att ta hänsyn till 
kontexten. Eftersom människors föreställningar får sin bestämning och mening delvis 
genom sin relation till andra föreställningar och omgivning (Hartman, 2009).  

Kvalitativ undersökning 

Studiens övergripande syfte är att få en djupare förståelse av personalens upplevelser av 
grupphandledning som ett yrkesmässigt stöd i psykosocialt arbete och hur 
grupphandledning kan bidra till personalens välbefinnande på arbetsplatsen. Därför 
valdes att genomföra en kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning hade inte 
kunnat ge svar på människors upplevelser och erfarenheter på samma sätt, eftersom 
livsvärlden inte kan fragmenteras och isoleras eller mättas på något sätt. Det som söks i 
en kvalitativ studie är en förståelse för hur människan upplever en viss situation, händelse 
eller problematik(Hartman, 2009). I denna studie används semistrukturerade intervjuer 
för att komma åt intervjupersonernas egna ord och upplevelser av grupphandledning.  

Kvalitetskriterier 

För att prata om kvalité i denna studie används alternativa begrepp till reliabilitet och 
validitet. Dessa begrepp är trovärdighet och äkthet.  

Trovärdighet består av fyra delkriterier som även har sin motsvarighet i kvantitativa 
undersökningar:  
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Tillförlighet (”credibility”) motsvarar intern validitet: inbegriper att forskningen har 
säkerställts och utförts i enlighet med de regler som finns. Resultatet har i sin tur 
rapporterats till de personer som är en del av den sociala verkligheten som studerats för 
att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. 

Överförbarhet (”transferability”) motsvarar extern validitet: vilket handlar om redo-
görelsen för kontexten eller situation där studien genomförts. Kvalitativa studier handlar 
om djup och inte om bredd. Det vill säga att fokus ligger på att producera fylliga 
redogörelser, vilket beskriver situationen eller omständigheterna på ett väldetaljerade sätt. 
En sådan redogörelse kan tillföra andra en databas, där bedömning kan göras om hur pass 
överförbara resultaten blir till andra miljöer. 

Pålitlighet (”dependability”) kan jämföras med reliabilitet: vilket innebär att det skapas 
en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessens 
problemformuleringar, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, 
beslut rörande analysen av data, etc. Det är även viktigt att andra kollegor eller hand-
ledare kan fungera som granskare av den procedur, vilket valts och hur den tillämpats. 

Möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”) vilket motsvarar objektivitet: är att 
styrka och konfirmera hur forskaren har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga 
värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och slutsatserna av under-
sökningen (Bryman, 2009). 

Även äkthet kan delas i olika delkriterier: 

Rättvis bild: är att ge undersökningen en tillräckligt rättvis och nyanserad bild av de olika 
uppfattningar och åsikter som finns i den grupp av människor vilket studerats. 

Ontologisk autenticitet: Undersökningen hjälper deltagarna att få en bättre förståelse av 
sin sociala situation eller sociala miljö vilket de befinner sig i. 

Pedagogisk autenticitet: Undersökningen bidrar till att de personer som medverkat får en 
bättre bild av hur andra personer upplever saker och ting. 

Katalytisk autenticitet: Undersökningen bidrar till att deltagarna förändrar sin situation. 

Taktisk autenticitet: Undersökningen bidrar till att de personer som medverkat, får bättre 
möjligheter att vidta de återgärder som krävs (Bryman, 2009). 

Äkthets delkriterier kan uppfattas problematiska i sin praxis, framförallt delkriterierna: 
pedagogisk autenticitet, katalytiska autenticitet och taktisk autenticitet. Kriterierna är 
högst subjektiva och mycket svårt att styrka i en undersökning av så små proportioner. 
Dessutom kan sådana kriterier ta lång tid innan de kan bevisas på något sätt att det är 
undersökningen som bidrar till de önskade förändringarna hos deltagarna och inte andra 
faktorer. Därför används enbart följande äkthets delkriterier: rättvis bild och ontologisk 
autenticitet.  
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Planering och genomförande 
Detta avsnitt inleds med att förklara hur studien har genomförts och tar sin form i urval, 
förberedelser, databearbetning och analysmetod samt följs åt av etiska riktlinjer som 
vetenskapsrådet har tagit fram.  

Urval 

Inför studien funderades det på vilka personer som skulle kunna vara lämpliga för att 
kunna ge den information som behövdes. För att fånga en mer nyanserad bild av 
personalens upplevelser och erfarenheter av vad grupphandledning kan innebära för den 
yrkesverksamme, valdes två olika verksamheter som har ett psykosocialt perspektiv i sitt 
arbete och tillhör öppenvården. Med hjälp av vårt kontaktnät, kontaktades chefer på två 
helt skilda verksamheter inom kommunen och fick till svar att intresse fanns att medverka 
i studien. Tid för intervju bokades inom kort och därefter skickades två missiv ut till de 
tänkta intervjupersonerna, dels förfrågan om intervju, dels information om de etiska 
kriterier som rör studien. Önskemålet om erfarenhet av handledning i minst tre år gick 
delvis att uppfylla. Forskning betonar vikten av att personalen är i behov av erfarenhet 
och kontinuitet vid handledningstillfällen. Tanken med studien var att intervjua personal 
med lång erfarenhet av handledning, men det behöver inte innebära att de med mer 
erfarenhet nödvändigtvis bär på mer kunskap. Begränsningar valdes att göras, då det inte 
tidsmässigt hanns med att utföra fler intervjuer än vad som var tänkt. På grund av 
studiens proportioner valdes enbart fyra intervjupersoner, vilka visade inneha intresse för 
att medverka i undersökningen. 

Förberedelser 

En förundersökning med en pilotintervju inleddes för att upptäcka eventuella brister och 
justeringar gjordes i intervjuguiden i form av fler frågor, för att kunna täcka studiens 
problemområde. Patel & Davidsson (2003) hänvisar till att en pilotstudie motsvarar den 
egentliga undersökningen eller en del av undersökningen i liten skala. Eftersom frågorna 
krävde kunskap inom området, prövades frågorna på en person med erfarenhet av grupp-
handledning. Till undersökningen användes en intervjuguide med frågeställningar och 
intervjupersonerna intervjuades en och en. I intervjuguiden anges de teman som är 
föremål för undersökningen. Eftersom det är en semistrukturerad form av intervju, 
används guiden som en översikt över de ämnen studien vill täcka och bidrar till struktur, 
utan att vara bindande. Diktafon användes vid inspelning av intervju för att inte gå miste 
om väsentlig fakta och för att reducera antaganden av egna tolkningar av det insamlade 
datamaterialet. En intervjuade medan den andra observerade och antecknade samt täckte 
upp med ytterligare frågor om så behövdes. Detta för att intervjun skulle berikas samt 
undvika att distrahera intervjupersonerna allt för mycket.  

Databearbetning och analysmetod 

Datasamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Denna typ av 
intervju, gav intervjupersonerna möjlighet att fritt tala utifrån erfarenheter om 
handledning och ge så uttömmande svar som möjligt. Intervjuanalys vilken används i 
studien bygger på meningskoncentrering där fokus ligger på mening. Kvale och 
Brinkmann (2009) förklarar att meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas 
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yttringar dras samman till kortare formuleringar, för att därefter göra ett försök till analys. 
Bearbetningen av materialet strukturerades upp med att ordagrant skriva ut intervjuerna. 
Därefter fragmenterades texten till mindre meningsenheter och materialet vilket var av 
intresse för studiens syfte sorterades. Genom att använda meningskoncentrering 
redigerades text, upprepningar togs bort och längre stycken sammanfattades. 
Meningskoncentrering görs ofta i fem steg. 

1. Intervjuerna läses igenom noggrant flera gånger för att få en uppfattning om 
helheten. 

2. De meningsenheter i texten som anses vara relevanta och av intresse för studiens 
syfte plockas ut. Detta görs genom att dela upp texten i olika stora enheter för att 
få en bättre översikt och underlätta tolkningen. 

3. Sedan formuleras om de teman som dominerar i meningsenheterna. 
4. Därefter ställs meningsenheterna utifrån undersökningens syfte.  
5. Hela intervjuns centrala icke överflödiga teman som hittats i meningsenheterna 

knyts ihop och sammanställs till en deskriptiv text för att återspegla centrala 
budskap i intervjun. 

Till skillnad från det femte steget används mest citat från intervjuerna istället för 
deskriptiv text. Detta för att läsaren ska få tillgång till intervjupersonernas egna ord och 
på så sätt begränsa den subjektiva tolkningen av deltagarnas utsagor. De olika 
övergripande meningsenheterna vilka identifierades i intervjuernas innehåll är de 
följande: Handledning som stöd och Handledning i rummet Tolkningen av resultatet har 
reflekterats utifrån Kadushins handledningsmodell i socialt arbete och Aaron 
Antonovskys salutogena modell. Studiens syfte söker inte någon absolut sanning, utan 
försöker komma åt deltagarnas subjektivitet och upplevelser på problemområdet. 

Insamling av data 

Utifrån de träffar på de sökord som användes valdes artiklar ut, vid närmare granskning 
av abstrakt i ett antal artiklar valdes de nio mest relevanta artiklarna ut för denna studie. 
Artiklar vilket valdes bort var alldeles för omfattande eller inte relevanta för studiens 
syfte. Eftersom de mesta sökorden varit på engelska har Nationalencyklopedins 
Internettjänst varit användbar för att hitta de rätta sökorden. Linnéuniversitetets biblioteks 
katalog har använts för att söka litteratur som var av betydelse för bakgrundsfaktan. 

I Psycinfo och Academic Search Elite databas användes artiklar från tidigare studier. Nya 
artiklar hittades i Academic Search Elite genom att söka på referenser från andra artiklar 
vilket var av intresse för studien. Ytterligare avgränsningar gjordes inte, förutom fulltext 
samt peer-review. Två FoU – rapporter hittades genom att använda sökord som hand-
ledning och grupphandledning i Googles sökmotor, dessa vara relevanta och användes 
till studiens bakgrund. 

Etiska riktlinjer 

I vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har forskningsetiska 
principer tagits fram vilket bygger på integritet, frivillighet, anonymitet och konfident-
ialitet. Dessa etiska principer beskrivs nedan. 
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Informationskravet används för att informera de som är berörda av studien vad det är för 
villkor som gäller. Det ska tydligt framgå att deltagandet av studien är frivillig och att de 
när som helst kan avbryta sitt deltagande (Bryman 2009).  

Samtyckekravet bygger på att deltagarna i undersökningen har rätt till att själv bestämma 
om sitt deltagande. Intervjupersonerna kommer att bestå av myndiga personer och 
kommer därför inte att beröras av förmyndare, annan närstående eller vårdnadshavare 
(Codex 2009).  

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som medverkar i undersökningen och de 
uppgifter som inhämtas kommer att behandlas med största konfidentialitet (Bryman 
2009). Personuppgifterna kommer att förvaras så att utomstående inte kommer att kunna 
ta del av de material som framkommit. Det är även angeläget att de uppgifter som finns i 
studien inte kan härledas till deltagarna, därav kommer inte intervjupersonernas kön eller 
ålder att redovisas då det saknar relevans för vårt problemområde. Valet av verksamhet 
kommer inte heller att avslöjas. 

Nyttjande kravet handlar om att de uppgifter som lämnats av enskilda personer kommer 
endast att användas av det ändamål som forskningen avser (Bryman 2009).  

RESULTAT 
Intervjupersonerna har valts att inte benämnas med namn eller nummer för att skydda 
deras identitet. Alla arbetar med någon form av psykosocialt arbete, i verksamheter inom 
kommunal öppenvård, där målet är att klienterna så småningom ska integreras i 
samhället. De arbetar med barn och ungdomar som befinner sig i någon form av 
hjälpsökande situation. Närmare beskrivning av verksamheten har valts att inte göras, för 
att utesluta risk för att härleda till intervjupersonerna på något sätt. Alla intervjupersoner 
har en extern handledare och verksamheterna har haft sina nuvarande handledare i ett till 
två års tid. I en av verksamheterna kommer handledaren att ersättas då arbetsgruppen har 
beslutat det. Det finns kontinuitet vid handledningstillfällena, där gruppen samlas 
regelbundet var tredje, fjärde vecka i tre till fyra timmar. Som arbetsgrupp varierar det, 
hur länge de ingått i handledningsgruppen samt hur lång erfarenhet de har av 
handledning. Intervjupersonerna har allt ifrån 12 handledningstillfällen till 16 års 
erfarenhet.  

I det här avsnittet redovisas intervjuernas innehåll och en teoretisk problematisering av 
resultatet. Den teoretiska problematiseringen innebär en tolkning av det empiriska 
resultatet, genom att jämföra intervjuernas resultat med tidigare forskning och fördjupa 
förståelsen med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. Två övergripande teman 
valdes efter bearbetning av materialet: Handledning som stöd samt Handledning i 
rummet. Varje tema inleds med en sammanfattning av innehållet och under följande 
teman används underrubriker för att förtydliga resultatens innehåll.  

Grupphandledning som stöd 
Grupphandledning uppfyller en viktig funktion och upplevs av intervjupersonerna som 
uppmuntrande, meningsfullt och utvecklande. Handledning är ett nödvändigt och 
uppskattat verktyg, vilket kan bidra till att gruppen blir tryggare i sin yrkesroll. 
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Resultatets innehåll beskrivs under följande rubriker: Emotionellt stöd, Med klienten i 
fokus och Utveckling . 

Emotionellt stöd 

Intervjupersonerna upplever att handledning kan utgöra emotionellt stöd till gruppen, 
eftersom den skapar ett utrymme för dialog. Den ger möjlighet att få ta del av andras 
reflektioner och diskutera olika problem innan de växer. Handledning kan också 
innebära, att någon utomstående med andra ögon, kan belysa problem och stödjer 
gruppen till att gå vidare. 

Det är ju det, när man går därifrån och känner att man kan se på en fråga 
ur andra vinklar, att man känner att man kan komma vidare, det släpper 
den stressen man tidigare känt av när man kört fast med någon ungdom… 
Det känns ofta som om man gått igenom lite av en rening och kan tänka 
klarare på det man upplever som ett problem…  

Jag tror det är bra, därför att någon utomstående med andra ögon kan 
belysa ett problem som gruppen låst sig fast vid och växer sig större än 
vad det behöver göra i en ganska inarbetad grupp. Alla lär vi oss att 
reagera på ett visst sätt med sina kollegor och det behöver kanske belysas 
ibland… jo jag ser bara positivt på handledningen faktiskt.  

Om en positiv anda dominerar under grupphandledning kan den utgöra en kraftkälla. 
Gruppen blir motiverad att släppa det som tidigare känts svårt och grupphandledning kan 
skapa tillfällen att uppmärksamma på att det behövs feedback i det dagliga arbetet.  

Ja… framförallt en energi injektion i gruppen, man belyser och lägger 
problemet åtsidan och går vidare och jobbar med nya tag… det blir inte 
betungande när man har fått belysa det och någon annan utifrån 
reflekterat, så att säga... och det är positivt. 

Jag fast det är inte riktigt så vi har använt handledningen… det är väl 
snarare att vi använder de tillfällena, för att uppmärksamma varandra på 
att det behövs feedback och stöd i vardagen i arbetet…  

Grupphandledning hjälper till att lyfta och sprida positiva attityder i gruppen, men det 
kan också finnas risk för att negativ anda sprids. En av intervjupersonerna förklarar att 
negativa utgångar kan bero på hur problemen i gruppen framförs. 

Om alla tänker positivt i gruppen vilket ja tror att de gör här, så tar man 
det positiva och försöker ändra på sig själv. För kan man ändra på sig 
själv så kan man ändra på gruppen och på så vis gå framåt men… om man 
tänker negativt så blir man bara tjurig och det blir inget bra resultat men i 
den här gruppen som ja ser idag, så tänker alla positivt, man ska inte ta 
det personligt. 

Ja det kan den… hela den formen vi andas av konstruktiva lösningar. Jag 
har inte varit med om det hittills att det blivit någon negativ utgång… jo 
kanske, men då beror det mer på hur problemet lyfts fram av deltagarna… 
Det bidrar positivt och det hänger på arbetsgruppen, vilka individer som 
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ingår och hur man använder handledningen aktivt. Det handlar om sättet 
vi för frågorna framåt istället för att älta det, att inte anklaga om det 
gäller personalrelaterade frågor som dyker upp. Det är en konstruktiv 
anda hela tiden. 

Alla intervjupersonerna uppmärksammade att handledning bör ha en stödjande funktion, 
där gruppen och handledaren arbetar mot gemensamma mål för att utveckla 
kommunikationen och arbetsklimatet i gruppen. En önskan som uttrycks är mer 
grupprocesser för att kunna utvecklas som grupp, eftersom personalen är i behov av både 
ärendehandledning och processhandledning. Därför kan det vara problematiskt att enbart 
ha huvudfokus på klienten för att viktiga aspekter som grupprocesser kan hamna i 
skuggan. 

Jag tycker framförallt att det är viktigt, när det är processhandledning än 
när det ärendehandledning. Jag tycker det ger än större möjlighet att 
utvecklas... Det är också det här att man bli tryggare i sin yrkesroll, det 
tror jag har jätte stor påverkan eller inflyttande om man vågar lyfta 
grupprocesser, att kunna tala om slitningar även i gruppen. Jag tror att 
det har jätte stor påverkan på gruppen och jag tror till en viss del att det 
är klienterna… jag önskar att handledningen mer ska inriktas på, att lyfta 
sina fördomar, rädslor och sådant. 

Jo… det har vi haft innan och det tycker jag själv är positivt, jag tror på 
en blandning här… För att i ärendehandledning kan man inte bortse från 
att det ibland behövs processhandledning, vilket är jätte viktigt för 
gruppen och det är ju ändå vi som ska vara stöttning till varandra och då 
måste vi ju våga ta tag i och försöka svetsa samman gruppen. Det vi 
eftersöker nu tror är någon som är beredd att ta båda och inte bara… 
alltså vi är inte bara i behov av process utan ärende handledningen 
kommer också… 

Med klienten I fokus 

Intervjupersonerna upplever att huvudfokus under handledningssessionerna ofta är 
klienten. Där diskuteras enskilda klienter, hur relation skapats till klienter samt olika 
förhållningssätt i arbetet med dem. En av intervjupersonerna uttrycker att klienter kan 
skapa frustration hos personalen och att handledning har hjälpt den handledde att hålla 
fokus på arbetet med klienten och inte låta frustrationer ta över. Alla Intervjupersoner 
uttrycker vikten av att kunna prata om olika problem i relation till klienten, eftersom det 
hjälper dem att släppa på frustrationen. Detta kan ha en positiv effekt på arbetsklimatet. 

Ja det gör det ju, som sagt varje klient skapar ju olika frustrationer hos 
oss eftersom vi är olika i gruppen och att få belysa detta och se det med 
andra ögon och få den här frustrationen att släppa lite i gruppen, då blir 
ju handledningen ganska viktig. För när man jobbar med en människa 
med mycket problem måste man ändå ha fokus, vad är det vi kan göra? 
Och ska göra och kan göra för att hjälpa den här? Alltså att fokus riktas 
på vad vi ska jobba med istället för frustrationerna som finns runt en hela 
tiden. 
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Det finns ett tryggt utrymme, där man sitter och talar om precis hur man 
känner… som att denna ungdom och jag funkar inte alls ihop och att jag 
har lust att strypa honom ibland. Och att få ur sig det och sedan gå in och 
möta ungdomen på ett professionellt sätt som den förtjänar.  

En intervjuperson har upplevt att möjligheten att få gruppens och handledarens 
infallsvinklar varit inspirerande och bidragit till att hitta tillbaka till det väsentliga i 
arbetet. Genomgående upplevs det av intervjupersonerna, att handledning skapar 
utrymme för reflektion över deras förhållningssätt, vilket ligger till grund i arbetet med 
klienten. 

Det är det verkligen, har man kört fast i tänkandet kring en ungdom och 
det känns utsiktslöst och jobbigt så har jag upplevt att efteråt känner man 
sig inspirerad. När man fått ett annat synsätt från gruppens samlade 
infallsvinklar och att den professionella handledaren lyckats vaska fram 
vad som är viktigt att fokusera på och gå vidare… Då känns det 
inspirerande. 

Flera intervjupersoner uttrycker att det vore intressant om klienten vore fysisk närvarande 
under handledningstillfällena, dock finns en viss tvekan i gruppen. Följande citat är ett 
bra exempel på en av intervjupersonernas åsikt. 

Ganska så klientfokuserat, hon har ju kastat ut iden om att ta med klienten 
i fråga under en handledning som jag tyckte lät jätte spännande… faktiskt, 
men det har ju inte blivit så. Det har ju funnits en viss tvekan i gruppen att 
ta den vägen. Det jag känner och det jag tycker är ju att en handledning… 
när man pratar om en klient… så ska man ju aldrig prata som om klienten 
inte själv skulle kunna vara med. Utan jag tycker att det är klienten som är 
själva fokusen och då ska man ju kunna ha handledning eller kunna prata 
när klienten är med. Förstår du hur jag menar?… och därför tycker jag att 
detta skulle kunna var spännande och prova på, och hon var ju inne på det 
också.  

Utveckling 

Den handleddes utveckling är bland handledningens främsta målsättning och en form av 
stöd i sig. Alla intervjupersonerna ansåg att handledning hjälper dem att utvecklas 
personligt och professionellt. Att belysa problem samt hitta nya förhållningssätt och 
perspektiv blir en utvecklande process. Grupphandledning skapar ett formellt forum där 
gruppen kan mötas, sätta upp nya mål och komma till nya insikter. 

Ja det hjälper mig… det formar en, jo verkligen. Man har ju, tror jag en 
slags grund. Man bör ju ha ett förhållningssätt när man jobbar med 
människor… Genom att en handledare kan belysa… just det här med fokus 
på, vad är det jag kan ge? Så slipper man ju känna att man inte räcker till 
eller att man inte kan… Det får ju en att se det på ett annat sätt tror jag, 
just ett förhållningssätt förändras ju och kan ju med hjälp av en 
handledare bli… förändrat. 
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Ja självklart, tror jag det. För mig handlar det om att utveckla sin egen 
yrkesroll, bli tryggare, känna mer att man jobbar åt samma mål, mer 
sammansvetsade. 

Det är det formella forumet för diskussion som grupphandledning tillgodoser vilket 
upplevs som utvecklande. Kompetensutvecklingen sker parallellt med deltagarnas 
personliga utveckling. Enligt en av intervjupersonernas erfarenhet kan grupphandledning 
även uppmuntra gruppen att vidare utbilda sig.  

Ja givetvis, det är svårt att säga något kring det men det gör ju de också. 
Utvecklas du själv, höjer det din kompetens på ditt arbete. Det är ett 
utrymme, jag tycker inte att handledaren ska komma in och peka liksom. 
Hon ska bara sy ihop det vi har sagt, så det är ju det som sägs i rummet 
som kan vara utvecklande. 

Ja det tror ja, det har det gjort i denna grupp. När man belyser problem så 
ser man kanske brister, att här har vi kanske någonting vi borde förbättra 
och återkomma till. Ibland har det varit återkommande saker som har 
visat att… till exempel, det här med att jobba med familjer att inte vara så 
klientfokuserad utan att se ett större sammanhang att jobba med hela 
systemet vilket har resulterat i att fler söker utbildning och höjer kom-
petensutveckling. Kompetensutvecklingen har varit ganska hög i den här 
gruppen tror jag och är det fortfarande och jag tror att handledarna har 
varit mycket till hjälp  

Handledning i rummet 
Under detta tema behandlas viktiga aspekter i ansvaret under handledning samt de 
handleddas förväntningar och redogörs under följande rubriker: Handledaren, Personligt 
ansvar, Relationen och Förväntningar. 

Handledaren 

Handledarens kunskaper om den organisatoriska kulturen är av vikt för den handledde. 
Att handledaren har insyn i verksamhetens riktlinjer som upprättats kan underlätta och 
spara tid. En av intervjupersonerna menar på att det tar alldeles för lång tid om hand-
ledaren inte besitter kunskaper om de normer och de värderingar samt den kulturella 
skillnaden vilket råder inom gruppen.  

Det är det viktigaste av allt, annars tar det många, många månader 
tills handledaren får en bild av verksamheten… så det är jätte bra om 
handledaren vet och har kunskaper och kompetens inom området, det 
är mycket viktigt…  

Ja det tycker jag, just när man tar upp ärende är det viktigt att 
handledaren har en insyn, vilka klienter man jobbar med.  Men det tar 
ju tid. Det är kanske först efter ett halvår sen tillbaka, som hon känner 
till våra klienter hyfsat bra. Man kan inte byta handledare efter ett år 
som en del säger att man ska… det tar tid. 
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En annan uppfattning är att det viktigaste inte handlar om att inneha kunskaper om 
verksamheten, viktigare är att handledaren har kompetens inom området att handleda. Det 
handlar om tid och att handledaren efter ett tag införskaffat sig kunskaper om den 
organisatoriska kulturen som råder inom verksamheten. 

Nä… det tror jag inte… hon hade väldigt små kunskaper om vad vi 
höll på med från början, hon har väl lärt sig en del, men det är ju inte 
det som är det viktigaste i det här fallet. Det finns olika sorters 
handledning som sagt men det hon gör är att lyfta upp det som sägs 
och får oss att reflektera kring det och gå vidare, men det är vi som 
känner verksamheten, handledaren handleder. 

Ett tungt ansvar vilar på den som handleder en grupp, handledarens kunskaper inom 
området behöver vara bred. De handledda önskar sig först och främst en stödjande form 
av handledning, men önskar också en form av handledning som är utbildningsinriktad där 
handledningen fokuserar på praktiska kunskaper som förhållningssätt, värderingar och 
attityder och att det kan växla utifrån gruppens behov. En generell åsikt som finns hos 
intervjupersonerna är att handledaregenskaper som lyhördhet och handledarkunskaper 
uppskattas, både den erfarenhetsmässiga och den teoretiska.  

Lyhördhet förstås och ganska mycket kunskap med sig in i arbetet, det 
är ganska viktigt, att känna ett förtroende för handledaren, att man vet 
att handledaren har denna kunskap, teoretisk som praktisk, för då litar 
man mer på henne och detta ska hon kunna uttrycka och visa. Gruppen 
söker ett svar och svaret behöver ju inte vara grundat i henne, även om 
hon inte har svaret så behöver hon ha rätt mycket kunskap att tillföra 
oss… 

Handledaren behöver inte sitta inne med svaren men bör ha ett trumfkort i bakfickan. En 
av intervjupersonerna berättar att en bra handledare kan höra det som inte sägs. En 
skicklig handledare kan också vända gruppens inställning till det som anses vara 
problematiskt och få gruppen att hjälpa varandra att gemensamt lösa upp den knut som 
ansetts vara omöjlig. Att se det som är positivt och blicka framåt istället för att älta och på 
så sätt närma sig varandra som grupp. En annan viktig aspekt som tas upp är att allas 
åsikter är av vikt och att det är handledarens ansvar att se till att alla i gruppen får chans 
att komma till tals.  

Hon hör det som sägs och genom att göra det hör hon också det som 
inte sägs utan att dra egna slutsatser. Att vara en väldigt duktig 
lyssnare kallar man väl det och hon speglar det hon hört… det jag hör 
dig säga är… följande… tänkte du då att… att kunna lyssna och höra 
vad som är viktigt och att inte vara för intresserad av problemet i sig 
utan ha fokus på vägen framåt… det salutogena förhållningssätt, det 
är så vi jobbar… 

Lyssna, komma med bra förslag, kunna snabbt presentera och komma 
på olika metoder, kunna ta upp nackdelar, fördelar, vara en bra ledare 
för gruppen. För att i handledning finns det alltid några som pratar 
för mycket och några som inte kommer till tals alls, så handledarens 
uppgift blir då att lyfta fram de som är tysta, lite i alla fall… men det 
har man inte sett så mycket av i de gamla handledarträffarna… 
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Personligt ansvar 

I en verksamhet där grupphandledning används bär alla som deltar ett personligt ansvar. 
Tanken med grupphandledning är att de handledda ska reflektera och ge respons till 
varandra för att upptäcka resurser och eventuella brister i gruppen. Det behöver också 
finnas ett emotionellt stöd och någon som lyfter fram det positiva för att deltagarna ska 
stärkas så väl individuellt som i grupp. Samstämmighet råder bland intervjupersonerna, 
att delaktighet är ett ansvar som alla bär med sig in i handledning. Intervjupersoner tar 
upp att grupphandledning handlar om att alla är delaktiga och säger sin mening för att 
handledning ska få en meningsfull betydelse.  

Att vara delaktig, jag är mycket delaktig i alla diskussionerna och 
försökte förstå andra. Det är ingen mening med att bara sitta där och 
lyssna utan man måste säga vad man tycker och säga sin åsikt och 
vara ärlig 

Jag har väl ansvar att säga vad jag tycker och komma med egna 
tankar och inte sitta tyst. Det är vad handledningen är till för att man 
ska få berätta hur man känner och upplever, annars kan man inte 
klaga… Att säga vad man har på hjärtat. 

Att vara ansvarsfull och komma väl förberedd till grupphandledningstillfällena är av stor 
vikt för att inte slösa tid i att komma på ett ämne att tala om. Detta ansvar ses av 
intervjuperson som betydelsefullt gentemot andra gruppmedlemmar och den verksamhet 
som sattsar på samarbete och utveckling i grupp.   

Vi har ju avsatt och bett om en halvtimme innan vi börjar vår 
handledning, där vi sitter ner och… går igenom om det är någonting 
speciellt eller om det är några övergripande fråga som vi hellre vill ska 
tas upp i handledningen idag… och jag tycker att man måste vara 
ganska förberedd… så att inte halva handledningen går åt till att hitta 
ett ämne att prata om… det ansvaret tycker jag att man ska ha när man 
väl har fått handledning. Man ska vara ganska väl förberedd innan man 
går in och det har vi tid till… vi har de i arbetstiden. 

Relationen 

Generellt upplevs relationen som viktig, etableras inte en relation mellan handledaren och 
den handledde finns det risk för motstånd. Det är viktigt att förtroendet upprättas, så att 
gruppen vågar utmana sig själv och se på sina brister på ett konstruktivt sätt samt 
reflektera över sin egen förmåga. Det kan också finnas en oro över att öppna sig i grupp 
om det inte skapats ett utrymme för tillit och förtroende. En ängslan kan växa för att delta 
i grupphandledning vilket kan leda till att man inte vågar vara sig själv eller säga det som 
tynger en. Orsaker till att man inte känner sig nöjd eller ha en god relation med sin 
handledare kan vara på grund av att det inte finns något förtroende. 

Det är jätte viktigt. Om inte de flesta är nöjda med sin handledare så 
finns det inget förtroende där egentligen. Så det är klart att det är jätte 
viktigt, det måste funka med relationen det vet vi. Det är en balansgång 
där. 
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Jo det är ju ganska viktigt så är det ju, när man jobbar med människor 
och speciellt en handledare behöver vara öppen, nu låter det väll det 
klysche artat men framför allt kunna vara en som vågar vara sig själv. 
Att gruppen vågar säga det man tycker utan att man känner sig hotad 
eller nått sådant, Nej… det är ganska viktigt… 

Genomgående är alla överens om att relationen är av vikt men berättar också att hand-
ledarkunskaper har betydelse. Har inte handledaren tillräckligt med teoretiska kunskaper 
och är en skicklig utövare av sitt yrke blir inte relationen ytterligare och tystnad råder.  

Relationen är jätte viktig… det är just den tillit och de förtroende för att 
handledaren vet vad den gör, ja har haft andra… mycket sämre 
handledare tidigare genom åren och känt att de inte lyckats reda ut det 
jag haft att säga på ett konstruktivt sätt och då säger man inget… så blir 
det…  

En av intervjupersonerna berättar att det finns ett förtroende för handledaren men önskar 
att handledaren hade andra metoder och inte övergivet tanken på att testa något nytt, trots 
att gruppen inte riktigt var redo för en förändring. 

Ja, det gör jag. Hon är jätte kunnig och så. Sen önskar jag att hon 
hade andra metoder kanske. Men jag har ett stort förtroende och hon 
är jätte kunnig. Jag tror att det hänger mycket på gruppen, hur 
gruppen lägger fram och hur de vill ha handledningen. Just denna 
rädsla som har funnits har gjort att hon gör vad gruppen är mogen till, 
men jag önskar att hon hade uppmuntrat oss mer. 

Förväntningar 

Förväntningar inför handledningssession kan visa sig vara på många olika sätt. En del 
kan ha förväntningar som att handledningen kommer att ge ny kraft till gruppen, medan 
andra kanske känner ett behov av att utveckla sin egen yrkesroll. En intervjuperson 
nämner förväntningar på resultat, hur viktigt det är att problemet stannar i 
handledningsgruppen och att man gemensamt försöker lösa det istället för att gå därifrån 
med ytterligare frågor. Andra förväntningar är att få en ökad insikt om sig själv och sitt 
arbete.     

Jag har alltid förväntningar att se resultatet efter handledning… Vi 
hade ju en handledare på ungefär ett år, där man aldrig fick något 
svar utan hon svarade frågorna med frågor så man kom aldrig fram 
till någonting. Mina förväntningar är att man pratar ärligt om 
problemet och försöker lösa problemet där och inte att man går 
därifrån med mer problem med sig… och fattar ingenting 

Det är att utvecklas som behandlaren, att få mer självkännedom och så 
det här med hur man fungera i grupp, hur man reagera på vissa 
ungdomar kanske… och varför man gör det. 
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Sammanfattning av resultat 
Enligt intervjupersonerna är klienten det centrala temat under grupphandledningen. 
Intervjupersonerna upplever att det är det interpersonella utbytet vilket upplevs som 
stödjande och kompetensutvecklande. Att någon med andra ögon belyser ett problem 
samt att få tillgång till gruppens samlade erfarenheter.  

Alla intervjupersoner upplever att det är av stor vikt att handledaren innehar så väl 
teoretisk som praktisk erfarenhet av handledning och kunskaper om organisationer, 
arbetsförhållanden samt klienten. Intervjupersonernas erfarenhet tyder på att om det inte 
upplevs påtagliga resultat inom en relativt kort tid, kan gruppen bli angelägen om att byta 
handledare. Motstånd i gruppen kan också uppstå om inte ett förtroende för handledaren 
etableras. Enligt respondenterna bör handledaren ha förmågan att vända gruppens 
inställning till att se åt det friska, istället för att se fel och brister, kunna läsa mellan 
raderna samt vara lyhörd. Handledaren bär också ansvaret om att se till allas röster blir 
hörda och att delaktighet råder under sessionerna. Respondenternas anser att eget ansvar 
är att vara delaktig, säga sin mening och komma väl förberedd till grupphand-
ledningssessionerna. 

Teoretisk problematisering 
Intervjupersonernas erfarenheter om handledning talar om att huvudfokus under 
handledningssessionerna ofta är klienten och de har identifierat sin nuvarande 
handledning som ärendehandledning. En sådan handledningsform fokuserar på 
personalens instrumentella behov och täcker delvis den administrativa och den formativa 
funktionen enligt Kadushins handledningsmodell i socialt arbete (Kadushin & Harkness, 
2002). Ärendehandledning uppfyller delvis en administrativ funktion på grund av att den 
bidrar till en korrekt och effektiv yrkesutövande. Ett korrekt och effektivt yrkesutövande 
är en viktig förutsättning för klientens välfärd, vilken är den främsta målsättningen inom 
människovårdande organisationer. Den formativa funktionen vilken syftar till att 
uppmuntra personalen till utveckling och reflektion, uppfylls genom att 
grupphandledning tillgodoser ett tryggt utrymme för dialog och tillväxt. Gruppdeltagarna 
får möjlighet att ta del av andras erfarenheter och synpunkter, vilket i sin tur ger 
personalen möjlighet att komma till nya insikter. Denna process kan leda till såväl 
individuell som professionell utveckling, eftersom förändringar i individens 
förhållningssätt och attityd kan åstadkommas.  

Det är viktigt att påpeka att funktionerna i Kadushins handledningsmodell i socialt arbete 
är sammanläkta och överlappar varandra. Även om handledningens huvudfokus vilar på 
ett visst behovsområde hos organisationen eller personalen, kan handledningen ha 
inverkan på andra områden. Kombinationen av den administrativa och formativa 
funktionen där klienten är i fokus, kan bidra med att öka arbetsgruppen känsla av 
begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen. Grupphandledning kan bidra till en ökad 
förståelse om hur saker och ting förhåller sig i arbetet och relationen till klienten. Att 
förstå klientens problematik och sitt eget förhållningssätt, kan ha inverkan på 
arbetsgruppens förmåga att hantera olika situationer på arbetsplatsen. Om personalen 
ökar sin kompetens är det logiskt att tänka att deras känsla av hanterbarhet kommer att 
höjas. Det intervjupersonerna identifierar som mest utvecklande är utrymmet för 
reflektion som grupphandledning kan tillgodose. Att ta del av andras erfarenhet och 
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synpunkter kan leda till reflektion, ny kunskap och insikt Den formativa funktionen i 
Kadushins handledningsmodell uppfylls om personalens uppmuntras till vidareutveckling 
och reflektion i sitt arbete. Innehållet under rubriken Med klienten i fokus (se sid.16) talar 
om hur en klientfokuserad handledning kan bidra till personalens professionella 
utveckling. Att få negativ som positiv feedback från handledaren och gruppen kan leda 
till en ökad medvetenhet och nya insikter om sig själv. Att utvecklas som person och 
professionell bidrar till att vi upplever oss mer förberedda på att möta de olika krav som 
vi ställs inför i arbetslivet. Grupphandledning kan vara en viktig pusselbit i denna 
utveckling och leda till en ökad känsla av hanterbarhet. Antonovsky (2007) menar att 
känsla av hanterbarhet är en del av individens känsla av sammanhang, vilken är starkt 
kopplad till individens upplevelse av välbefinnande. Grupphandledning kan alltså ha stor 
betydelse för personalens välbefinnande på arbetsplatsen. Detta gör att den formativa 
funktionen även kan uppfattas som ett psykologiskt stöd för personalen, vilket gör det 
svårt att särskilja den formativa funktionen från den terapeutiska.  

Enligt Kadushin och Harkness (2002) är den terapeutiska funktionen i handledningen till 
för att bidra och upprätthålla en god arbetsmoral och tillfredställelse i gruppen. Om 
handledning lyckas med att förhindra personalen att bli överbelastad med svårigheter, 
problem och projektioner vilket kan uppstå i gruppen, kan det ha en stress förebyggande 
effekt på arbetsplatsen. Grupphandledning kan skapa utrymme och ge möjlighet till att 
gruppen gemensamt löser ett problem som kan vara betungande. Intervjupersonerna 
uttrycker att grupphandledning kan vara ett emotionellt stöd om deltagarna lyckas lyfta 
fram det positiva i gruppen och stödja varandra. Grupphandledning kan tillgodose detta 
om det finns ett salutogent tänk där fokus ligger på det friska hos gruppdeltagarna. De två 
intervjupersonerna som är mest nöjda med sin nuvarande handledning berättar att deras 
handledare har KASAM som ett förhållningssätt under grupphandledning. 
Intervjupersonerna finner en form av frigörelse i gruppandledningen och förnyat 
arbetsengagemang. Denna förnimmelse kan kopplas till en känsla av meningsfullhet 
vilket betraktas av Antonovsky (2007) som det viktigaste begreppet inom KASAM. Finns 
en känslomässig innebörd blir det meningsfullt att investera energi i att bemöta de krav 
och de påfrestningar som finns i arbetslivet. Slutsatser skulle kunna dras till KASAM, då 
detta skulle kunna vara ett tema i grupphandledning, då känsla av sammanhang är 
avgörande för individens välbefinnande.  

Delvis har intervjupersonerna uttryckt ett behov av grupprocesser som tema i grupp-
handledning, då det upplevs att klienten tagit för stor plats i handledningssessionerna. En 
intervjuperson uttrycker att detta kan bero på rädsla för interpersonella konflikter i 
gruppen ska uppstå. Näslund (2004) menar att det är ett vanligt fenomen i 
grupphandledning att deltagarna stärker varandras försvar och motstånd och att 
deltagarna upplever en känsla av rädsla att öppna sig i grupp. En annan förklaring på att 
arbetsgruppen upplever att klienten tar för stor plats under handledningssessionerna, kan 
grunda sig på en alldeles för ensidig handledningsform. Näslund och Ahlgrens studien 
tyder på att en ensidig handledningsform inte är att föredra eller önskvärd. Handledning 
ska vara flexibel och kunna växla mellan olika former utifrån gruppens aktuella behov 
(Näslund & Ahlgren, 2009).  

Näslund (2004) betonar vikten av att handledare behärskar organisationens arbetsområde 
på ett uppdaterat sätt samt innehar kunskaper om de handleddas arbetsförhållande och 
arbetsvillkor. Intervjupersonerna uttrycker att det är av vikt att handledaren innehar 
kulturkompetens inom organisationen, professionen samt målgruppen vilket 
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verksamheten arbetar med. Dessa kunskaper underlättar relationen mellan grupp-
deltagarna och handledaren, eftersom det finns en viss förväntan inom gruppen om att 
handledaren ska ha insyn i verksamheten. Det är logiskt att tänka att en handledare utan 
kunskap i den handleddas arbetsförhållande och verksamheten tar längre tid för att 
orientera sig i gruppdeltagarnas behov. I en av verksamheterna ska den relativ nya 
handledaren ersättas av en annan på grund av gruppdeltagarnas initiativ. Detta kan tyda 
på att om gruppen inte se resultat inom en relativ kort tid, kan gruppen bli angelägen om 
att byta handledare. De två intervjupersoner som haft sin nuvarande handledare i en 
längre tid uttrycker, i skillnad från de andra intervjupersonerna, att arbetsgruppen har 
mognat i sitt ansvar och som grupp. Detta kan associeras till att de haft samma 
handledare i två års tid, då ett förtroende vuxit fram att våga exponera sig inför gruppen.  
I en studie genomförd av Arvidsson m.fl. (2000) visar att det var först under andra året 
som gruppen började känna tillit till varandra och utveckla relationer samt känna 
delaktighet i arbetslaget. Detta tyder på att grupphandledning kräver av kontinuitet och 
tid.  

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras metoden och tas upp de metodologiska brister och svårigheter 
som stöttes på under arbetes gång. I resultatdiskussionen görs reflektioner om de mest 
centrala delar av resultatet i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och i 
slutsatser och implikationer diskuteras studiens slutsatser och pedagogiska implikationer 
samt ges förslag till framtida forskning. 

Metoddiskussion 
Det huvudsakliga syftet var från början att belysa hur personalen upplever 
grupphandlednings påverkar på den psykosociala arbetsmiljön. Detta gick inte att 
besvara, delvis för att vi inte lyckades fånga det väsentliga med intervjuerna och för att 
det saknas forskning som belyser det direkta sambandet mellan grupphandledning och 
den psykosociala arbetsmiljön. När resultatets centrala delar växte fram, upptäcktes att 
resultatet talade mest om intervjupersonernas upplevelser av grupphandledning som ett 
yrkesmässigt stöd och vilka egenskaper de förväntade sig utav en handledare. Därför 
ändrades studiens frågeställningar i relation till resultatets innehåll.  

Innan undersökningen genomfördes användes litteratur och tidigare forskning inom 
ämnet samt inleddes en pilot studie för att upptäcka eventuella fel och brister med 
intervjuguiden. Brist på tidigare forskning skapade osäkerhet om vår kunskap var 
tillräcklig för att intervjuguiden skulle täcka det mest väsentliga för frågeställningen. 
Svårigheter under intervju var att en del slutna frågor ställdes vilket gav en massa följd 
frågor. Detta upplevdes av intervjupersoner som upprepningar men som tur hade de 
tillfrågade intervjupersonerna utförliga svar och var kunniga inom området. Tanken var 
från början att intervjua personal från samma ställe, detta ändrades då chansen att 
intervjua personalen från en annan verksamhet blev aktuell. Valet av antal 
intervjupersoner är i relationen till studiens proportion och hade kanske kunnat berikas 
ytterligare om de fyra intervjupersonerna hade valts utifrån mer än två olika 
verksamheter. Detta skulle kanske kunna ha fångat en mer nyanserad och rättvis bild av 
personalens upplevelser och erfarenheter av grupphandledning i psykosocialt arbete. 
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Missiv(se bilaga II), vilket förklarar vetenskapsrådets etiska riktlinjer skickades ut till 
intervjupersonerna, där förtydligas att deras identitet inte ska kunna röjas. Inför träffen 
för intervjun fanns funderingar om det kunde bli lätt att härleda till intervjupersonerna på 
något sätt, rädsla fanns att detta skulle kunna gissas fram av andra läsare. För att minska 
risken beskrivs inte verksamheterna på ett närmare plan och vi benämner varken namn, 
befattning, yrkestitel, ålder eller kön.  

Den forskningstraditionen som används i denna studie, är hermeneutiken med en 
kvalitativ ansatts. Hermeneutiken närmar sig forskningsobjektet subjektivt och nekar inte 
forskarens egen förståelse till skillnad från positivismen. Detta ställningstagande var den 
mest lämpliga i relation till studiens syfte. Nackdelen med metoden är att resultatet inte 
går att generalisera, däremot belyser den viktiga aspekter i personalens upplevelser som 
kan vara intressanta att forska vidare om.  

Meningskoncentrering användes som analys metod för tolkning av resultatet för att den 
tillförde ett tydligt tillvägagångssätt. Genom att använda en så genomgående analysmetod 
kunde vi plocka ut två övergripande teman med respektive underrubriker. Tolkningar av 
resultatet har varvats till viss del med deskriptiv text men mestadels har intervjucitat 
använts, detta för att ge läsaren tillgång till intervju-personernas egna ord. Det fanns 
osäkerhet om intervjuerna skulle varvas med tidigare forskning och teori i slutet efter 
varje tema eller om de teoretiska tolkningarna skulle ha sitt eget avsnitt i teoretisk 
problematisering. Dock upplevdes det lättast att läsa om intervjuernas resultat och den 
teoretiska problematiseringen delades upp i olika avsnitt.  

De kvalitetskriterier vilket eftersträvats i denna studie är trovärdighet och äkthet. Vi anser 
att vi har lyckats skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessens: problemformulering, val av undersökningspersoner, val och 
tillämpning av analysinstrument, intervjuguide, teoretiska utgångspunkter samt resultatets 
tolkning. Dessa redogörelser bidrar till studiens överförbarhet samt pålitlighet. Vi har 
även låtit undersökningspersonerna ta del av intervjuernas transkribering samt studiens 
resultat, för att styrka och konfirmera att vi har agerat i god tro och inte medvetet låtit 
personliga värderingar påverka tolkningen av resultatet. Kontexten av undersökningen 
har inte redovisats bättre på grund av etiska skäl och för att skydda intervjupersonernas 
identitet.  Vi har strävat efter att ge en rättvisbild av undersökningspersonernas 
uppfattningar utav grupphandledning och den färdiga studien kommer att lämnas till alla 
medverkande för att försöka uppnå en ontologisk autenticitet. Alla möjliga åtgärder har 
vidtagits för att skydda intervjupersonernas identitet och har uppfyllt alla forskningsetiska 
principer som nämns under rubriken Etiska riktlinjer (se sid. 14).  

Resultatdiskussion 
Intervjuernas resultat och den teoretiska problematiseringen lyckades ge svar på studiens 
frågeställningar. Resultatet uttrycker skillnader i intervjupersonernas upplevelser av 
grupphandledning men alla är överens om att den utgör ett yrkesmässigt stöd på ett eller 
annat sätt. Innan intervjuerna genomfördes vår förförståelsen var att den terapeutiska 
funktionen var den dominerande målsättningen under grupphandledning i psykosocialt 
arbete. Enligt intervjupersoners erfarenheter lades det märke till att den administrativa 
samt formativa funktionen tog större utrymme än den terapeutiska funktionen under 
handledningsillfällen. Näslund (2004) och Kilmister, m.fl. (2007) beskriver klientens 
trygghet och personalens utveckling som centrala aspekter i handledning, vilket är i likhet 
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med intervjupersonernas erfarenhet. Detta kan ses som en del av ledningens intresse, 
vilket kan leda till tolkningen att den administrativa funktionen tar stort utrymme under 
grupphandledning. Intervjupersonerna upplevde grupphandledning som en lärande 
process, vilken bidrog till att deltagarna kände sig tryggare i sin yrkesroll. 
Intervjupersonerna talar om att det interpersonella utbytet under grupphandledning 
hjälper gruppen att komma till nya insikter och bli motiverad till att vidare utvecklas. Det 
formella utrymme, vilket grupphandledning tillgodoser bidrar också till en ökad 
självkännedom och reflektion över förhållningssättet i arbetet med klienten. Det vore 
logiskt att tänka att en ökad personlig mognad leder till professionell utveckling vilket 
uttrycks under en av intervjuerna ”Utvecklas du själv, höjer det din kompetens på ditt 
arbete”. Dessa reflektioner talar om att den formativa funktion uppfylls. Trots att 
intervjupersonerna upplever att klienten är ett centralt tema under sessionerna, upplevs 
det också att grupphandledning är uppmuntrande och utgör ett psykologiskt stöd för 
gruppen. Deras erfarenhet talar för att de fann inspiration och ny energi för att hitta 
tillbaka till det väsentliga i arbetet. Andra erfarenheter är att grupphandledning skapar ett 
tryggt utrymme för att tala ut om det som känns svårt och släppa på den maktlöshet som 
kan upplevas i arbetet med klienter samt uppmärksamma varandra på att det behövs stöd i 
det vardagliga arbetet. Dessa erfarenheter talar för att en klientfokuserad grupp-
handledning även kan uppfylla en terapeutisk funktion. Intervjupersonernas upplevelser 
av grupphandledning exemplifierar hur alla tre funktioner i Kadushins handlednings-
modell (den administrativa, den formativa och den terapeutiska) är sammanläkta samt 
påverkar och påverkas av varandra. 

Den förenklade formen utav Antonovskys salutogena modell hjälpte till att se sambandet 
mellan grupphandledningens funktioner och personalens välbefinnande på arbetsplatsen. 
Intervjupersonerna vittnar om att det interpersonella utbytet under grupphandledning 
hjälpte till att belysa ny kunskap samt komma till nya insikter. Detta kan kopplas till att 
det bidrar till att öka personalens känsla av begriplighet på arbetsplatsen. Att intervju-
personerna upplever grupphandledning personlig och professionell utvecklande, kan 
kopplas till att grupphandledning påverkar deras känsla av hanterbarhet. Ett visst 
psykologiskt stöd och uppmuntran upplevdes av intervjupersonerna under hand-
ledningssessionerna, vilket kan kopplas till en ökad känsla av meningsfullhet. Att finna 
mening i sitt arbete är en förutsättning för att finna motivation till att vilja hantera de krav 
vi ställs inför. Alla tre begrepp begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet är starkt 
kopplat till individens välbefinnande, vilket talar för att en lyckad grupphandledning 
bidrar till personalens välbefinnande på arbetsplatsen (Antonovsky, 2007).  

Studien som genomfördes av Arvidsson, m.fl. (2000) signalerar att det krävs tid för att 
skapa tillit och utveckla relationer under grupphandledning. Detta tyder på att gruppen är 
i behov av tid och kontinuitet. Resultatet visar att det finns en viss tendens att byta ut 
handledare om förändringar inte sker efter relativt kort tid. Funderingar blir då om 
gruppen förhastar sig i beslutet att ersätta handledaren, vilket kan innebära att 
utvecklingsprocess i gruppens mognad bromsas. Intervjupersonerna som vittnar om att 
grupphandledning har bidragit till gruppens mognad, är de som haft samma handledare 
under längre tid.  

En av intervjupersonerna upplever att grupprocesser hamnar ofta i skuggan under 
grupphandledning på grund att allt fokus ligger på klienterna. Denna erfarenhet kan vara 
ett exempel på hur den handledde kan uppleva en alldeles för ensidig handledningsform. 
Slutsattserna i  Näslund och Ahlgrens studie tyder på att en ensidig handledningsform 
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inte är förmånlig eller önskvärd. Handledningen ska vara flexibel och kunna växla mellan 
olika former utifrån gruppens aktuella behov (Näslund & Ahlgren, 2009). Trotts att alla 
intervjupersoner uttrycker att grupprocesser är bland de viktigaste teman att behandla 
under grupphandledning är klienten huvudfokusen under handledningssessionerna. Detta 
är en intressant diskrepans mellan de handleddes behov och handledarens målsättning. 
Frånsett denna diskrepans upplevde alla intervjupersonerna att deras nuvarande 
grupphandledning bidrog till gruppens mognad, förutom den intervjuperson som har 
kortvarigast erfarenhet av grupphandledning. Reflektion kring detta är att personalens 
behov av och förväntningar på grupphandledningens innehåll är högst individualiserat 
och kan förändras med tiden. Näslund och Ahlgren (2009) betonar att det är av vikt att 
alla inblandade parter delar samma värderingar och utifrån dem upprättar ett kontrakt 
vilket inkluderar psykologiska målsättningar. Detta kan vara en effektiv åtgärd för att 
undvika falska förväntningar och förebygga en diskrepans mellan handledarens och de 
handleddas målsättning.  

Näslund (2004), Handal (2007) samt Bernler och Johnsson (1993) påpekar att en 
handledare bör inneha kunskaper om organisationens kultur, den handleddes 
arbetsförhållanden och arbetsvillkor, vilket överensstämmer med intervjupersonernas 
åsikter och erfarenheter.  En reflektion är att detta kan spara tid eftersom handledaren 
snabbare kan orientera sig i den handleddes behov. Dessa kunskaper kan vara viktiga 
förutsättningar för att den handledde ska känna sig förstådd och känna tillit för att öppna 
upp för diskussion  

Slutsatser och implikationer 
Syftet med undersökningen anses vara uppfyllt då vi har lyckats att besvara studiens 
frågeställningar:  

• På vilket sätt utgör grupphandledning ett yrkesmässigt stöd för personalen?  

Intervjuernas resultat visar tydligt att grupphandledning utgör ett yrkesmässigt stöd i 
arbetet med klienterna, då grupphandledningssessionerna används till att reflektera i 
grupp kring det egna förhållningssättet och komma till ny insikt samt förståelse om sig 
själv och klientens problematik. Detta bidrar till personalens utveckling såväl personlig 
som professionell, vilket skapar trygghet i den egna yrkesrollen. Grupphandledning utgör 
också ett stöd genom att tillgodose ett formellt utrymme, där personalen får möjlighet att 
uppmärksamma varandra på att det behövs feedback och stöd i det vardagliga arbetet. 

• På vilket sätt kan handledning bidra till att stärka personalens välbefinnande på 
arbetsplatsen? 

Grupphandledning exponerar gruppen till en mångfald av arbetssituationer med klienter 
samt gruppens samlade reflektioner och erfarenheter. Detta kan öka gruppens känsla av 
begriplighet på arbetsplatsen samt utgöra ett verktyg för den yrkesverksamme i och med 
att gruppen utvecklar resurser till att hantera de krav som ställs i arbetslivet. Vidare utgör 
grupphandledning ett stöd till att hitta motivation då den skapar ett formellt utrymme, där 
deltagarna kan stötta varandra samt få positiv feedback från gruppen och handledaren. 
Alla dessa faktorer kan hjälpa personalen att återfinna mening i sitt arbete eller bidra till 
en ökad känsla av meningsfullhet. Dessa reflektioner talar för att grupphandledning har 
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förmågan att stärka personalens känsla av sammanhang, vilket är starkt kopplat till 
personalens välbefinnande på arbetsplatsen. 

• Vilka egenskaper bör en handledare besitta? 

Enligt intervjupersonerna bör en handledare besitta följande egenskaper: lyhördhet, att 
kunna läsa mellan raderna samt inneha kunskap om organisationens kultur, de handleddas 
arbetsförhållande och arbetsvillkor.  

Övriga slutsatser är att det finns en tendens att byta ut handledare om förändringar inte 
sker efter relativt kort tid. Resultatet visar också att personalens behov och förväntningar 
är högst individualiserade, vilket tyder på att de handledda och handledaren är i behov av 
en överenskommelse eller ett kontrakt över gemensamma mål för att undvika 
missuppfattningar eller orealistiska förväntningar. 

Pedagogiska implikationer 

Det pedagogiska värdet som studien kan bidra med är att öka läsarens förståelse och 
medvetenhet om grupphandledning i psykosocialt arbete. Studien lyckades belysa viktiga 
aspekter som: den handleddes eget ansvar under grupphandledning, de handleddas och 
handledarens behov av ett kontrakt eller överenskommelse om gemensamma mål, samt 
grupphandledningens krav på kontinuitet och tid. Dessa erfarenheter och kunskaper utav 
grupphandledning hjälper oss att vara mer förberedda i vårt arbete som nyblivna 
behandlingspedagoger.  

Framtida forskning 

Grupphandledning är ett aktuellt ämne och tillskott inom människovårdande 
organisationer samt är ett komplext ämne som behöver forskas vidare på. Den kunskapen 
och den erfarenhet som intervjupersonerna delat med sig, väckte nyfikenhet om att få ta 
del av handledarens och chefens upplevelser av grupphandledning. Intressant hade också 
varit att studera chefens symboliska roll och närvaro under grupphandledningstillfällen 
samt den informella makten under grupphandledning. 
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Förfrågan om medverkande till c-uppsats  
      växjö 2010-02-17
  

Hej! 
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitet. Vi sänder detta brev för att 
förtydliga vårt önskemål efter vårt samtal 2010-02-17. 

Vårt intresseområde handlar om personalens upplevelser av handlednings påverkan på 
den psykosociala arbetsmiljön och kompetensutveckling. 

Er erfarenhet och kunskap är av intresse att få ta del av. Vi kommer att använda oss av 
kvalitativa semi- strukturerade intervjuer. Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och har lägst magisterexamen. Examinatorer har doktorsexamen. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Med vänliga hälsningar 

 

Alexandra Sandström 

Daniel Terrés  

 

Handledare: Maude Johansson  

Examinator: Mikael Dahlberg och Mats Anderberg 

Kursansvarig: Mikael Dahlberg och Mats Anderberg 
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Missiv till deltagare i studien: Grupphandledning som stöd- En kvalitativ om 

personalens upplevelser inom människovårdande organisationer. 

Vi använder oss av Vetenskapsrådets riktlinjer i samhällsvetenskaplig forskning. För att 
göra allt vi kan för att ditt medverkande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig 
dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

Informationskravet innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 
deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter och kunskaper. 

Nyttjandekravet innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du känner dig motiverad att delta i vår studie. För oss är det av stor vikt 
att du vill delge dina erfarenheter och kunskaper till oss. Då det är av intresse för oss att 
ta del av. 

 

 

Alexandra Sandström 

           Daniel Terrés 

Växjö 2010-02-17 

 

Handledare: Maude Johansson  

Examinator: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

I 

 



Bilaga III 

 

Bilaga III 

Intervjuguide 
1. Bakgrundsfakta  

• Hur lång erfarenhet har du av grupphandledning? 

• Hur lång tid har ni som arbetsgrupp haft grupphandledning? 

• Hur långa är era handledningssessioner?  

• Under hur lång tid har ni haft er nuvarande handledare i er 
verksamhet? Är han/hon extern eller intern? 

• Finns kontinuitet vid handledningstillfällena? 

• Har du möjlighet att få enskild handledning? 

2. Handledning 

• Hur ser du på grupphandledning? 
 

• Har du haft eller har några förväntningar inför grupphandledning? 
Vilka förväntningar är det? 

 
• Var ligger fokus på under handledningssessioner?  

 
• Utgår ni från någon särkskild handledningsmodell? 

 
• Upplever du någon form av motstånd under handledningstillfällen? 

Vad beror det på? 
 

• Kan grupphandledning fungera som ett uppmuntrande stöd eller 
emotionell hjälp? På vilket sätt? 

 
• På vilket sätt får du uppskattning och feedback från andra 

gruppdeltagare under grupphandledning? 
 

• Kan grupphandledning vara en inspiration eller motivation till ditt 
dagliga arbete? Hur då?  

3. Arbetsklimat  

• Hur ser du på arbetsklimatet på din arbetsplats just nu? 
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• Tycker du att grupphandledning bidrar till arbetsklimatet? Hur då? 
 

• Upplever du att grupphandledning kan minska stressfaktorer 
 

• Känner du att grupphandledning har påverkat relationen mellan dig 
och dina kollegor? Kan du förklara på viket sätt? 

 
• Ger grupphandledningstillfällen möjlighet att diskutera hur ni arbetar 

som grupp? 
 

• Kan grupphandledning bidra till att reducera felaktiga fördomar och 
uppfattningar man tidigare trott om sig själv och andra? Kan du berätta 
mer om det?  

 
• Tror du att grupphandledning kan motverka stress samt utbrändhet? 

4. Kompetensutveckling 

• Upplever du att grupphandledning kan vara till hjälp för din 
kompetensutveckling? Kan du berätta mer om det? 

• Känner du att grupphandledning kan vara till hjälp för att reflektera 
över ditt arbete och förhållningssätt? 

• Har grupphandledning hjälpt dig att komma till nya insikter om dig 
själv? 

5. Klienten  

• Ger handledningstillfällen möjlighet att diskutera klienter som rör 
verksamheten? 

• Kan grupphandledning vara till hjälp att öka förståelsen för klienten? 

• På vilket sätt kan grupphandledning bidra till klientens trygghet eller 
påverka behandlings utfallet? 

6. Handledaren  

• Hur upplever du din handledare? 
 

• Känner du förtroende för din handledare? 
 

• Hur viktig är relationen mellan handledare och de handledda? 
 

• Vilka egenskaper tycker du att handledaren bör besitta? 
 

• Är det viktigt att handledaren har kunskaper om verksamhet? 
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