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Abstrakt  

Syftet med vår studie har varit att undersöka de handleddas upplevelse av 

handledaren utifrån den auktoritära respektive den mer jämlika 

handledarrollen. För att samla in vårt material genomförde vi 

semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare från fem olika 

kommuner. Kravet var att de skulle ha haft extern handledning under minst 

tre år. Då vi avsåg att få fram de handleddas upplevelser använde vi oss av en 

kvalitativ forskningsmetod. Vi valde att använda oss av French och Ravens 

perspektiv på maktbaser för att analysera vårt material. 

Vårt huvudsakliga resultat visar i korta drag att några av de intervjuade 

socialsekreterarna har erfarenhet från auktoritära handledare men samtliga 

uppger att en auktoritär handledare inte är önskvärd. Däremot ser de som 

önskvärt att handledaren ska ha auktoritet. Vi fann att de handledda kan ha 

svårt att ifrågasätta handledaren. Bland annat beror det på att handledaren har 

en auktoritär framtoning men även att de handledda kan ha utsett handledaren 

till en sorts ”guru” som man inte gärna ifrågasätter. Vidare anser de 

handledda att det är nödvändigt att handledaren ska besitta expertkunskap, i 

annat fall anser de att handledningen blir meningslös. Det framkom även att 

de handledda har behov av att bli bekräftade i sitt arbete, en förutsättning för 

att de handledda ska se handledaren som duktig och kompetent. 
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Abstract 
 
The aim of our study has been to investigate the supervised experience of the 

supervisor by the authoritarian and the more equal role of the supervisor. To 

collect our material, we conducted semi-structured interviews with six social 

workers from five different municipalities. The demand was that they would 

have had external supervision during for at least three years. Since we 

intended to present the supervised experiences, we used a qualitative research 

method. We chose to use French and Raven's perspective on power bases to 

analyze our material. 

Our main result shows that some of the interviewed social workers have 

experience of authoritarian supervisor but all stated that an authoritarian 

supervisor is not desirable. However, they see as desirable that the supervisor 

should have authority. We found that the supervised may find it difficult to 

questioning the supervisor. Among other things, it is because the supervisor 

has an authoritarian image, but also that they supervised may have appointed 

the supervisor to be a kind of "guru" that one does not like question. 

Furthermore, the supervised means that it is necessary that the supervisor 

should possess expert knowledge, otherwise they believe that the counseling 

is meaningless. It also emerged that the supervised have needs to be 

confirmed in their work, a prerequisite for that the supervised shall see the 

supervisor as capable and competent. 
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1. Inledning   
  

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att granska extern 

grupphandledning. Extern grupphandledning är en metod som används inom 

flera olika yrkesområden men vi är intresserade av att titta närmare på 

grupphandledning för socialsekreterare. Vårt intresse för handledning väcktes 

då vi i tidigare arbeten och på vår praktikplats inom socialt arbete kommit i 

kontakt med arbetsmetoden. Att arbeta inom ett människobehandlande yrke 

som socialt arbete gör att man ständigt kommer i kontakt med 

klienter/brukare som inte sällan lever i krävande och påfrestande 

livssituationer. Att möta dessa utsatta människor menar Gjems (2010) gör att 

yrkesutövarna ställs inför stora utmaningar både på det professionella och 

personliga planet.  I yrken där man arbetar med människor krävs det att 

yrkesutövarna är flexibla och kan förändra sig i den takt samhället och de 

människor de möter förändras. De har dessutom ett ansvar för att det arbete 

de utför håller god kvalitet. De är därför i ständigt behov av att tillvarata och 

utveckla sin kompetens. Det finns olika metoder för kompetensutveckling där 

vidareutbildning och handledning är två av dem. (Gjems 2010).  

 

Inom den forskning och litteratur som behandlar handledning finner man 

olika åsikter om huruvida handledaren ska inta en auktoritär eller en mer 

jämlik roll i förhållande till de som får handledning. Det finns i synnerhet två 

traditioner som skiljer sig från varandra, närmare bestämt den 

angloamerikanska, som är hierarkisk konstruerad, respektive det nordiska 

traditionen, som har ett jämlikt förhållningsätt inom handledningen (Salone 

& Karvinen-Niinikoski, 2005). Tsui är en samhällsvetenskaplig forskare som 

förespråkar den angloamerikanska (hierarkiska) traditionen i handledning och 

menar att kärnan i handledning är uppbyggd hierarkisk, inte mänsklig 

ömsesidighet (Tsui 2005), vilket Egelund & Kvilhaug (2001) menar. Är det 

så att dessa olika roller påverkar vårt kritiska tänkande? Att vara kritiskt 
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tänkande när man arbetar inom socialt arbete är en självklarhet men är vi det i 

lika stor utsträckning när vi går in i handledningsrummet?  

 

I Näslunds & Ahlgrens studie som bland annat syftar till att klarlägga 

handledar- och handledningsformer inom socialtjänsten beskriver de hur det 

kan uppstå maktsituationer i handledningen vilket gör att de handleddas 

kritiska tänkande påverkas. De ger exempel på hur handledningsgruppen i 

vissa fall kan utse handledaren till en sorts ”guru” som de gör allt för att 

tillfredsställa vilket i sin tur bidrar till att de inte reflekterar i tillräckligt stor 

utsträckning över det handledaren säger (Näslund & Alhgren, 2009). Det 

Näslund och Ahlgren ger exempel på visar hur synen på handledaren kan 

påverkar det kritiska tänkandet i den utsträckning att de handledda i vissa fall 

slutar att själva reflektera över vad handledaren säger. Vi ser därför att det är 

betydelsefullt att lyfta fram och studera vilket synsätt de handledda har på sin 

handledare och om/eller hur detta i så fall kan påverka handledningen.  

 

Inom handledningsområdet menar flera forskare och praktiker att 

handledning alltid har minst tre parter; den handledde, handledaren och 

klienten (Näslund 2004). Syftet med handledning ska vara att vi ökar vår 

kompetens i arbetet med våra klienter/brukare (Gjems 2010). Handledning 

har blivit ett nästan självklart inslag i socialt arbete, år 2007 hade nio av tio 

arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorgen handledning (FoU i 

Väst/GR, 2007). Då handledning har blivit ett så självklart inslag i socialt 

arbete och att det dessutom är resurskrävande både vad gäller ekonomi och 

tid anser vi att det är av vikt att vi förhåller oss kritiska till hur 

handledningstimmarna används. Vi menar att hur vi förhåller oss i 

handledningsrummet kommer i slutändan påverka dem vi arbetar för – våra 

klienter. 
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1.1 Syfte 
 

Vi vill undersöka de handleddas upplever av handledaren utifrån den 

auktoritära respektive den mer jämlika handledarrollen. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Upplever de handledda att handledaren har en auktoritär eller en mer jämlik 

handledarroll? 

 

Vilka egenskaper ser de handledda som goda respektive mindre goda hos 

handledaren? 

 

I vilken utsträckning ifrågasätts handledaren av de handledda? 

 

Hur upplever de handledda betydelsen av handledarens expertkunskap? 

 

1.3 Bakgrund 
 

Att fastställa något exakt startdatum för handledning är inte helt enkelt, det 

beror bland annat på hur man definierar handledning och när begreppet 

började användas. Det som de flesta som skriver om handledningens historia 

däremot är överens om är att det började långt tidigare än då den första 

handledarutbildningen startade i Göteborg 1982 (FoU i Väst/GR, 2007).  

 

Handledning inom socialt arbete har sitt ursprung i USA och England och i 

olika frivilliga välgörenhetsorganisationer som startade där under 1800-talet 

och början av 1900-talet. Anställningen av personer inom organisationerna 

ökade alltmer och man började efterhand utbilda professionella 

socialarbetare. Under denna period koncentrerades handledningen framförallt 

till att introducera nya medarbetare, en s.k casework-metodik. Oftast rörde 
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det sig då om individuell handledning. Under 1920-talet influerades 

handledningen av psykoanalysen och psykoterapeutiska teorier och man lät 

känslor råda alltmer (Näslund & Alhgren, 2009). Under 1970-talet visade sig 

nästa trend då ett intresse för en konsultationsmodell i handledning blev 

tydlig. Detta synsätt på handledningen innebär att handledaren är konsult 

(inte arbetskamrat med de som får handledning) och syftar till att mer 

underlätta i arbetet. Detta är en skillnad mot den tidigare s.k. casework-metod 

som hade en mer hierarkisk ordning. Denna senare trend betonade de 

systematiska aspekterna i arbetet och den situation som klient och 

socialarbetare befann sig i (Bernler & Johnsson, 1985 i Näslund & Alhgren, 

2009). 

Sedan dess har användandet av handledning ökat, på 1970- talet var det få 

socialsekreterare som hade extern handledning medan det idag är ett nästan 

självklart inslag i socialt arbete (FoU i Väst/GR, 2007). Enligt en 

undersökning genomförd i Göteborgsregionen, visade det sig att det var 

vanligast med extern handledning inom individ- och familjeomsorgens barn- 

och ungdomsverksamhet, där nio av tio arbetsgrupper hade handledning 2007 

(FoU i Väst/GR, 2007). 

 

2. Metod 
 

Vid intervjutillfällena har vi varit intresserade av att få fram våra 

respondenters upplevelser av handledare och vi har därför valt att utgå från 

ett fenomenologiskt perspektiv när vi intervjuat våra respondenter. Bryman 

(2011) menar att forskaren utifrån ett fenomenologisk perspektiv försöker 

förstå världen utifrån intervjupersonens perspektiv och sätter sin egen 

förförståelse inom parantes (Bryman, 2011). Utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv strävar forskaren efter att så exakt och fullständigt som möjligt 

återge det beskrivna, snarare än att förklara och analysera ( Kvale och 
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Brinkmann, 2009). Vi är medvetna att det inte helt går att bortse från vår 

egen förförståelse men har gjort det i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där vi har intervjuat 

socialarbetare som får extern handledning i sitt arbete. Anledningen till att vi 

valt att genomföra en kvalitativ studie är att vi vill lyfta fram de handleddas 

upplevelser. Vi tror inte att det hade varit möjligt att få fram de handleddas 

unika upplevelser om vi istället hade genomfört en kvantitativ studie 

eftersom den enligt Bryman (2011) strävar efter att generera snabba svar som 

lätt kan kodas. En kvalitativ metod ger oss möjlighet att få fylliga och 

detaljrika svar från våra informanter. Vidare har vi använt oss av en 

semistrukturerad intervju och detta på grund av att vi ville använda oss av ett 

strukturerat schema men ändå ha möjligheter för öppna frågor. En 

semistrukturerad intervju innebär att man har bestämt sig för vilka teman man 

ska beröra med intervjupersonen men att det fortfarande finns utrymme för 

att formulera utefter hur intervjun utvecklar sig (Bryman 2011). 

 

2.1 Tillvägagångsätt och urval   
 

För att ta reda på vilka kunskaper som fanns inom vårt valda område började 

vi med att läsa in oss på befintlig litteratur som vi fann vara relevant för vår 

studie. Enligt Bryman (2008) syftar litteraturgenomgången till att ta reda på 

vad som är känt på området och försöka tolka och förhålla sig kritisk till det 

man läser. Litteraturgenomgången syftar även till att se om det finns några 

motsättningar eller motsägelsefulla resultat samt om det finns frågor som inte 

har besvarats (Bryman 2008). Vi anser att vi har förhållit oss kritiska till det 

material vi läst samt att vi undersökt om det finns några motstridiga åsikter 

inom extern grupphandledning, vilket vi även funnit. 
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Vi hade som ambition att genomföra våra intervjuer med socialarbetare från 

sex olika kommuner för att minska risken för att intervjupersonerna skulle ha 

samma handledare och även undvika att personerna skulle komma från 

samma arbetsgrupp då det skulle kunna bidra till att man eventuellt skulle ha 

en liknande syn på handledaren då man är kollegor. Tyvärr lyckades vi endast 

få svar från fem kommuner trots återupprepad telefon- och e-postkontakt.  Vi 

genomförde därför två av våra intervjuer med socialsekreterare från samma 

kommun och arbetsplats. För att få kontakt med socialarbetare som var 

intresserade att medverka i vår intervju tog vi först telefonkontakt med 

enhetscheferna i respektive kommun och skickade sedan ett informationsbrev 

via e-post som de sedan vidarebefordrade till sina arbetsgrupper. Inför våra 

intervjuer valde vi att inte skicka våra frågor i förväg till respondenterna.  

Detta för att vi ville att intervjusituationen skulle bli så spontan som möjligt. 

Vi kan i efterhand se att det skulle varit vissa fördelar om våra informanter 

hade fått tillgång till intervjufrågorna i förväg. De hade då fått tid att fundera 

över handledare som de hade haft och svaren skulle kanske bli mer utförliga. 

Vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser då vi 

ansåg att det förenklade för våra respondenter samt att det skulle vara en 

trygg och avslappnad intervjusituation för dem. Bryman (2010) skriver att 

kvalitativa forskare ofta är intresserade av både vad som sägs men även hur 

det sägs under intervjun. Samtliga av våra informanter har godkänt inspelning 

vid intervjutillfällena. Enligt Bryman (2010) kan det ta fem till sex timmar att 

transkribera en timmes intervju. Ser man att delar av materialet 

uppenbarligen inte är användbart kan man med fördel välja att inte 

transkribera dessa delar (Bryman, 2010). När vi skulle transkribera våra 

intervjuer såg vi att det fanns delar av materialet som rörde sig utanför det 

område vi var intresserade av och valde därför att inte transkribera dessa 

delar. För att inte missa något av vikt har vi ändå lyssnat igenom materialet i 

sin helhet flera gånger.  
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2.2 Arbetsfördelning 
 

Vi har i stort sett suttit och arbetat tillsammans under hela undersökningens 

gång. Några korta delar har vi dock skrivit var för sig men har då bearbetat 

materialet tillsammans efteråt.  Kristina har huvudansvaret för tidigare 

forskning och Anette ansvarar för metod delen. Vid intervjutillfällena har vi 

närvarat båda två förutom vid intervjutillfälle två, då bara Anette höll 

intervjun. Vi intervjuade tre personer var. När båda var närvarande förde den 

av oss som inte höll i intervjun anteckningar. Den som höll i intervjun 

ansvarade för transkriberingen men vi lyssnade även av samtligt material 

gemensamt.  

 

2.3 Avgränsning 
 

I början av vårt arbete var vi även intresserade av att studera de handleddas 

upplevelser av handledaren och handledningen utifrån ett genusperspektiv. Vi 

ville se om mäns och kvinnors upplevelser av handledarrollen skilde sig åt, 

men vi gjorde en bedömning att det skulle ta mer tid i anspråk bland annat för 

svårigheten intervjuer med handledda som hade haft både män och kvinnor 

som handledare och valde därför att inte fokusera på detta. 

 

2.4 Analys 
 

Vår ambition har varit att tolka och försöka förstå meningen i vårt insamlade 

material och därför har vi i analysen utgått från ett hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär ett 

hermeneutiskt perspektiv att forskaren intresserar sig för tolkning av 

meningen och att fokus läggs på de frågor forskaren ställer till det insamlade 

materialet. Ett exempel på frågor kan vara: Vad är det som visar sig och vad 
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är innebörden i det? Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv läggs även vikt vid 

forskarens egna förkunskaper, vilket ses som något som ska påverka 

tolkningsprocessen (Kvale och Brinkman, 2009). Ett fenomenologiskt 

perspektiv däremot innebär att forskaren istället försöker beskriva utifrån det 

insamlade materialet och sätter sin egen förförståelse inom parantes (Bryman, 

2011). Vi har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv genom att vi har 

analyserat vårt material för att få fram betydelsen utifrån det perspektiv som 

respondenterna haft.  

 

2.5 Litteratursökning 
 

När vi har sökt information om tidigare forskning har vi sökt i databaserna 

LIBRIS, PsycINFO och google scholar. De sökord vi har använt oss av är: 

extern handledning, handledning, handledarroll, supervision, power in 

supervision, maktbaser, French and Raven 

 

2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Reliabilitet innebär att forskaren ställer sig frågan om resultatet av 

undersökningen skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på nytt 

eller om det funnits någon tillfällig eller slumpmässig inverkan (Bryman 

2010). Syftet med vår studie är att se på de handleddas upplevelse av 

handledaren och vi har därför inte som ambition att vårt resultat ska vara 

replikerbart. Enligt Bryman (2010) rör validitet frågan om det finns en 

korrespondens mellan forskarens observationer och dennes utformade teori 

samt om resultatet är generaliserbart till andra sociala miljöer och situationer. 

Ju större utsträckning den insamlade datan överensstämmer med teorin desto 

högre grad av validitet.(Bryman 2010). Vi har i största möjliga mån försökt 

att få vårt insamlade material att stämma överens med vår teori och anser 

därför att vi uppnått validitet i den utsträckning det är möjligt i vår 
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undersökning. Vårt resultat är svårt att generalisera men det är heller inte vår 

ambition.  

Det finns en möjlighet att de socialarbetare som valt att ställa upp på intervju 

är positivt inställda till handledning i större utsträckning och att det är en 

anledning till att de ställt upp på vår intervju eller att de tvärtom har negativa 

erfarenheter av handledning och upplever att de vill förmedla denna 

upplevelse. En annan faktor vi har i betänkandet är att studien består av fem 

kvinnor och en man och kan på grund av det inte användas som en jämförelse 

mellan kön. Vi är medvetna om att vårt resultat kunde sett annorlunda ut om 

könsfördelningen hade varit annorlunda. Detta är något vi inte kan veta men 

är medvetna om att det kan inverka på vårt resultat.  

 

2.7 Etiska aspekter 
 

Då vi har valt att göra en studie inom ett människobehandlande område är det 

av stor vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. Då vi har valt att intervjua 

yrkesutövare behöver vi ta hänsyn till de fyra etiska huvudprinciperna vilka 

är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informerar de 

berörda om den aktuella forskningens syfte (Bryman 2011). I enlighet med 

samtyckekravet så är det de själva som avgör om de vill medverka i studien 

men om de medverkar så måste de ha förtroende för att deras personuppgifter 

samt information är skyddad, vilket konfidentialitetskravet gör anspråk på. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda som samlats in i studien 

endast får användas i forskningsändamål (Bryman 2011). Vi tar hänsyn till de 

ovan nämnda etiska huvudprinciperna genom att informera våra respondenter 

om syftet med vår studie samt att ett deltagande är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas. Vi informerade om att vårt insamlade material kommer att 

förvaras i säkert förvar och sedan förstöras efter avslutad studie. Slutligen har 

vi informerat våra respondenter om att det insamlade materialet användas 
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endast i vår studie. Om det i vår studie hade ingått intervjuer med 

minderåriga eller socialt utsatta grupper i samhället skulle vårt etiska 

övervägande sett annorlunda ut. 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

3.1 Empirisk forsknings historik 
 

Vi har haft svårigheter med att hitta forskning som berör vårt område, de 

handleddas upplevelse av handledaren samt auktoritet och jämlikhet. Tsui 

(2005) skriver att det har forskats mycket lite om handledning inom socialt 

arbete, närmare bestämt 30 studier fram till 1997 och då behandlades främst 

frågor kring handlednings metodik (Tsui, 2005). 

Detsamma gäller för studier i norden, få empiriska undersökningar har 

genomförts (Salonen & Karvinen-Niinikoski, 2005). En omfattande 

undersökning om handledning för socialarbetare utfördes i Finland år 2003. 

Den berör handledarpraxis och handledarutbildningen i Sverige (Salonen & 

Karvinen-Niinikoski, 2005). 

I Nord Amerika genomfördes tre stora undersökningar om handledning inom 

socialt arbete under 1970 talet och tidigt 1980 tal (Tsui 2005). Den första 

undersökningen genomfördes av Kadushin (2002) 1974 som bestod av 1500 

slumpmässigt utvalda personer (750 handledare och 750 handledda). Denna 

undersökning gav en beskrivning av handledning för den tiden och i nord 

amerikanskt sammanhang. Den bidrog även till ett empiriskt underlag i att 

definiera handledning i termer som administrativ, undervisande och stödjande 

funktioner som därefter utvecklades till Kadushins modell av handledning 

(Kadushin, 2002). 
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Administrativt - Främjande och upprätthållande av god arbetsstandard, 

strategier till administration samt försäkran till en effektiv och väl fungerande 

arbetsplats  

Undervisande – inriktar sig på kunskapsutvecklingen hos varje enskild 

handledd för att genom detta hjälpa den handledde till att vara så effektiv som 

möjligt i sin arbetsroll 

Stödjande - upprätthållande av harmoniska arbetsförhållanden. Handledaren 

inriktar sig på att skapa förtroende vid handlednings tillfällena, ger 

perspektiv, ursäktar misslyckanden när så är lämpligt, påföljder och delar 

ansvaret för olika beslut samt bekräftar när man har gjort ett bra arbete  

(Kadusin, 2002) 

 

Munsons doktorsavhandling av användningen av strukturalitet, auktoritet och 

undervisnings modeller inom handledning i socialt arbete var den andra 

studien (Tsui, 2005). Munson genomförde studien genom att intervjua 65 

arbetare samt skicka ut enkäter till 60 handledare. Hans studie visade att 

handledare som använde sig av en lärande och strukturerande roll upplevdes 

av de handledda som enbart lite tillfredsställande, medan handledare som i 

större utsträckning använde sig av sin kompetens visade sig ha mer influens 

och en mer positiv påverkan på de handledda, än dem som använde en 

sanktionerade eller regel baserad modell (Tsui, 2005). Munson efterfrågar en 

analys av internationella processer som involverar handledning som ska 

tillämpas för att hantera frågor som rör konflikter och auktoritet i 

handledning oavsett vilken modell man använder sig av (Tsui, 2005). 

 

Den tredje undersökningen genomfördes av Shulman, Robinson & Luckj 

1981 (Tsui, 2005). Den bestod av ett urval på 780 respondenter (109 

handledare och 671 handledda) och fokuserade sig på handledningens 

innehåll, sammanhang och färdigheter inom socialt arbete, sjukvård och 
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bostadsområden runtom i Kanada (Tsui, 2005). Shulman et al. utvecklade 

från denna studie en skala till att mäta handledningens kvalitet och 

kompentens, vilket Shulman senare applicerade i framtida studier för att 

studera social interaktion inom handledning för socialt arbete. De framställde 

också att parallella processer, t ex vikten i att handledaren ger känslomässigt 

stöd samt klarheten i handledarens roll, är en del av handledning inom socialt 

arbete (Tsui, 2005)  

 

3.1 Maktaspekter i handledning: 
 

Johan Näslund (2004) vill i sin studie beskriva och försöka tolka 

handledningsprocesser. Detta gör han genom att studera tre olika 

professionsgrupper, två lärargrupper och en psykiatrisk dagvårdsenhet, under 

vardera ett års tid. Han använder sig av frågeformulär, intervjuer och 

observationer. I studien kommer han bland annat fram till att det saknas en 

tydlighet och klarhet i handledningsstilen. Den visar att det ibland har varit 

svårt att se vem som styr handledningen, handledaren eller gruppen. Han tar 

även upp maktens roll i handledning och betydelsen av kompetensen hos 

handledaren. Näslund skriver att handledaren gentemot de handledda har en 

självklar auktoritet (Näslund 2004).  

 

 Salvendy (1993) har beskrivit hur handledare på senare år alltmer övergivit 

den auktoritära rollen och istället intagit en mer jämlik roll till deltagarna. 

Denna utveckling menar Salvendy är en stor fara då han anser att 

handledaren ska vara synlig samt besitta ett speciellt mandat. Han skriver 

också att handledaren ska vara en mer erfaren och kunnig person än de 

handledda. Salvendy menar att det är viktigt att rollerna och förväntningarna 

är klara både för handledaren och för de som får handledning (Salvendy, 

1993) 
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I FoU rapporten 2009:5, utförd av Näslund och Ahlgren, undersöks 

grupphandledning inom socialt arbete. Näslund och Ahlgren utförde två 

studier i Jönköpings län mellan åren 2004 till 2007. Syftet med deras studier 

var att klarlägga handledar- och handledningsform inom socialtjänsten. De 

ville även få fram handledningens innehåll och betydelse för verksamheten. I 

studien nämner de ett kritiskt förhållningssätt gentemot handledaren där han 

beskrivs som en sorts guru som man inte gärna ifrågasätter (Näslund & 

Ahlgren, 2009). Vidare beskriver författarna hur personers formella och 

informella makt påverkar handledningen. De skriver om positionsmakt och 

personlig makt. När man anställer en handledare skrivs ett formellt kontrakt 

som ofta är skriftligt samt ett informellt, psykologiskt kontrakt som oftast är 

muntligt. Dessa kontrakt är avgörande för den positionsmakt som 

handledaren får. Den personliga makten påverkar handledningen utifrån 

professionella, personliga och de kulturella roller som vi har i samhället som 

exempel kön, ras och klass. De formella aspekterna av makten i handledning 

har diskuterats ett flertal gånger men minst lika intressant att diskutera är den 

informella och personliga aspekten av makt, enligt Näslund och Ahlgren 

(2009). 

 

3.2 Forskning som behandlar handledningstraditioner:  
 

I litteraturen utgår man från att handledarutbildningen ofta bygger på en 

likartad teoretisk-metodologisk struktur (Salone & Karvinen-Niinikoski, 

2005). Men så enkelt är det sällan, inte minst vad gäller handledning. Det 

finns i huvudsak två traditioner som skiljer sig från varandra, närmare 

bestämt den angloamerikanska, som är hierarkisk konstruerad, respektive den 

nordiska traditionen, som har ett jämlikt förhållningsätt inom handledningen.  

 

Tsui (2005) har gjort en systematisk översikt av den internationella 

forskningen i handledning sådan som den tar sig till uttryck i den 
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angloamerikanska traditionen. Han fokuserar på två klassiska frågor inom 

handledning i socialt arbete.  

  

•Är det möjligt att inom handledningen skilja på en administrativ och en 

undervisande inriktning? 

 

•Borde socialarbetare ta på sig en mera ansvarsfull och initiativrik roll i syfte 

att självständigt utveckla sitt arbete i stället för att skyddas av kontinuerlig 

handledning? 

(Austin 1957, i Salone & Karvinen-Niinikoski, 2005) 

 

Tsui har ännu inte funnit svaren på de här frågorna, trots det har han kunnat 

konstatera att handledningen i första hand stärker arbetstagarens självkänsla 

och professionella utveckling. Tsui likställer inte detta med grundelementen 

inom den psykodynamiska traditionen, d.v.s. att kärnan i det sociala arbetet är 

mänsklig ömsesidighet (Tsui, 2005). 

 

Egelund & Kvilhaug (2001) anser, till skillnad från Tsui, att den 

psykodynamiska kärnan är det viktiga i sammanhanget och det som man skall 

satsa på. De menar att utbildningens teoretiska struktur i alltför hög grad 

byggs upp kring psykoanalys och psykodynamik, vilket gör att innehållet i 

handledningen i alltför stor utsträckning går ut på att analysera egna känslor. 

Arbetshandledarnas ensidiga psykodynamiska inriktning blir, enligt Egelund 

& Kvilhaug, ett sätt att betona vissa grundläggande element i utbildningen av 

socialarbetare i Sverige, d.v.s. professionell förbättring och ökad 

självkännedom. 

Egelund & Kvilhaug (2001) menar att handledningen inom socialt arbete i 

Sverige är inarbetad och fyller kraven på god praxis (planenlig, regelbunden 

och inriktad på personalen) enligt en enkät om praxis kring handledning som 
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genomfördes av 412 personer i 70 kommuner. Enligt enkäten är 

handledningen dock att betrakta som en verksamhet utanför organisationen 

och den skiljer sig från organisationens övriga mål och utvecklingsstrategier. 

Handledningen anses närmast ha en stödjande och ventilerande funktion för 

socialarbetarna. Handledning är viktig för en organisation inom socialt 

arbete, men enligt Egelund & Kvilhaug (2001), skall man i fortsättningen 

fråga sig vilken betydelse handledningen på det hela taget har för 

organisationer inom socialt arbete: Finns handledningen till för att 

individualisera, särprägla, sociala problem eller förbiser man något viktigt när 

man enbart koncentrerar sig på arbetstagarens psykiska arbetsmiljö, 

personliga färdigheter och osäkerhet vad gäller att behärska arbetsmetoderna. 

 

Vi har funnit att tidigare forskning i stor utsträckning behandlar 

handledningsmetoder och relationer mellan handledda och handledare. 

Däremot har forskning som tar upp de handleddas upplevelse av handledaren 

varit svårare att finna. Vi ser därför att vår studie som behandlar de 

handleddas upplevelser av handledaren utifrån den auktoritära respektive den 

mer jämlika handledarrollen, kan vara intressant forskningsmässigt.  

 

4. Teori 
 

Under detta kapitel kommer vi att förklara begreppen makt, 

auktoritär/auktoritet, jämlik handledare. Vi tar upp teorikritik samt redovisar 

den teori som vi har valt för att analysera vårt material. 

  

4.1 Begreppsförklaringar 

4.1.1 Makt 

Begreppet makt har ofta en negativ klang men behöver i sig inte vara av 

ondo. Monsen beskriver makten: ”Att använda makt är lika ofta gott som ont. 

Att användningen av makt ofta leder till destruktiva resultat kan bero på att 
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maktutövarna är omedvetna och oprofessionella” (Monsen 1990:10 i Skau, s 

35, 36).  När Skau (2007) beskriver begreppet makt utgår hon från Max 

Webers klassiska definition av makt som ”möjligheten att få sin vilja igenom 

i en social relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet 

beror på” (Weber 1960:42 i Skau). Makt är värdeneutralt och finns i varje 

mellanmänsklig relation. Makten består i möjligheten att få sin vilja igenom 

och måste inte utövas för att existera (Skau 2006). Swärd och Starrin (2006) 

skriver att makt kan ha både positiva och negativa effekter men att makten i 

sig varken behöver vara negativ eller positiv. Makt finns inbyggd i alla 

yrkesrelationer. I en relation är parterna både utsatta för makt, använder makt 

och utövar motstånd. 

 

Socialarbetare är verksamma inom en människobehandlande verksamhet där 

kontakter och relationer med klienter, brukare och kollegor hör till det 

vardagliga arbetet. Socialarbetare ska i sitt arbete tillämpa en makt som är 

synlig och uppenbar till exempel då de ska fatta beslut som antingen gynnar 

eller missgynnar klienten/brukaren men de hanterar även en makt som är mer 

osynlig och subtil och handlar bland annat om hur socialarbetaren hanterar 

moraliska och etiska dilemman. (Swärd och Starrin, 2006)                

 

4.1.2 Auktoritär/auktoritet  

Det är vanligt att man blandar ihop begreppen auktoritär och auktoritet. Att 

vara auktoritär eller att ha auktoritet har skilda betydelse. Auktoriteten följs 

av kompetens, självförtroende och skicklighet i själva ledarrollen. Att ha 

auktoritet är detsamma som att inneha makt. Att ses som en auktoritet är 

något positivt, något som varje ledare bör uppfattas som. En ledare som 

däremot är auktoritär, är en ledare som inte litar på sina medarbetares 

kompetens och omdöme. En ledare som är auktoritär ger order, styr och 

ställer och vet bäst utan att se till personalens kunskaper och erfarenheter. 

(Lennéer, Axelson & Thylefors 2005)   
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4.1.3 Jämlik handledare 

Jämlik handledning sker horisontellt och är en inlärningsprocess där 

handledda och handledare ses som jämlika. Handledaren bör ha teoretisk och 

erfarenhetsgrundad kunskap om handledning men ska inte besitta status som 

ämnesexpert eller ha en överordnad roll gentemot de handledda. För att 

känna till aktuella relationer inom professionen är det även av vikt att 

handledaren har samma tjänsteställning som de handledda (Gjems, 2010) 

 

4.2 Teorikritik 
 

Vi vill i vår studie se hur de handledda uppfattar handledaren utifrån den 

auktoritära respektive den mer jämlika handledarrollen. För att undersöka 

detta anser vi att det är till hjälp för oss att se om det finns någon makt vid 

handledningstillfällena och i så fall om denna makt eventuellt påverkar 

handledningen. Vi anser därför att French och Ravens perspektiv med de fem 

maktbaserna kan hjälpa oss när vi gör vår analys. Vi har ställt oss frågan hur 

aktuell French och Ravens teori är idag eftersom den skrevs 1959. Kan den 

appliceras i nutid med tanke på att samhället har förändrats och att nya 

forskningsrön ständigt uppkommer? När vi har gjort vår research har vi 

funnit att teorin idag används i utbildningar, som till exempel ledarskap, samt 

i forskningslitteratur. Enligt Podsakoff & Schriesheim (1985) används French 

och Ravens maktbasteorier frekvent i forskningssammanhang. Den har dock 

kritiserats för bristande validitet och att studien inte var tillräckligt 

omfattande (Podsakoff & Schriesheim, 1985).  

 ”Among the most widely used conceptualizations of social power is the five-

fold typology developed by French and Raven in 1959, and numerous field 

studies have used this conceptualization over the past few decades.” 

(Podsakoff & Schriesheim, 1985, s 387). 



 

 

 

  23 (51) 
 

Här nedan redovisar vi deras teori utan att ändra på deras termer men i 

analysen kommer O representera handledaren och P representerar den 

handledde.  

 

French och Ravens (1959) har utformat en teori som behandlar makt och 

socialt inflytande. Enligt deras teori ses O som makthavare vilken utövar 

makt på personen P som i sin tur oftast har en motmakt till denna påverkan. 

Om makthavarens kraft är stark kommer P att handla enligt dennes vilja men 

om P:s motmakt är starkare kommer O att ha mindre eller ingen kontroll över 

P. Dessa makter kan variera i styrka. O kan antingen vara en person, ett 

socialt ämne, en roll, en norm, en grupp eller en del av en grupp, som har 

inflytande över personen P. French och Raven menar att källan till makten är 

relationen mellan O och P. French och Raven (1959) definierar och 

identifierar i sin studie de fem vanligaste typerna av makt, vilka är följande:  

 

4.3 Reward Power (Belönings makt) 
 

Genom belöning uppstår makt där personen (O) som innehar resursen att 

belöna får makt. Det kan vara att införa positiva konsekvenser eller att 

motverka negativa konsekvenser. Kraften i belöningsmakten ökar ju mer 

åtråvärd belöningen anses vara för personen P samt i vilken utsträckning O 

har möjlighet att genomföra belöningen. För att belöningsmakten ska vara 

effektiv måste belöningen vara något som P efterfråga, annars uteblir makten. 

Om exempelvis chefen ger den anställde ett bättre schema som belöning men 

den anställde istället hade en önskan om högre lön blir belöningsmakten inte 

så kraftfull.    
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4.4 Covercive power (Bestraffningsmakt) 
 

Bestraffningsmakten påminner om belöningsmakten genom O:s sätt att 

manipulera för att åstadkomma sitt syfte/mål från P. Det går ut på att P blir 

straffad av O om han inte uppfyller O:s krav av förväntning från P. Styrkan i 

bestraffningsmakten beror på storleken av den negativa valensen av den 

hotade straffet multiplicerat med den upplevda sannolikheten att P kan 

undvika straff genom att genomföra det. Med andra ord, ju större och 

avskräckande straffet är desto större är sannolikheten att P genomför 

kravet/”önskemålet” av O. Det som skiljer belöningsmakten och 

bestraffningsmakten åt är att i belöningsmakten så är det ett oberoende 

system, P söker belöning genom att själv söka att infria O: önskemål för att 

uppnå belöningen, medans bestraffningsmakten har ett beroende system där P 

genomför enbart det som krävs för att inte bli bestraffad och inget mer. 

 

4.5 Legitimate power (Legitim makt) 
 

En president, premiärminister eller monark har makt. Det har även en VD, en 

minister eller en brandchef. Folk som håller dessa formella, officiella 

positioner - eller yrkestitlar - har vanligen makt. Legitimitet tillämpas 

vanligtvis från en högre makt, ofta en med bestraffningsmakt. Legitim makt 

kan ofta ses som det acceptabla ansiktets råa makt. Sociala hierarkier, 

kulturella normer och organisationsstruktur tillhandahålla alla underlag för 

legitim makt. Exempel på kulturella normer kan vara att äldre kan ha legitim 

makt över yngre eller att exempelvis mäns ord kan anses väga tyngre eller 

bedömas vara mer kapabla än kvinnor. Social hierarki innebär exempelvis att 

personer med pengar eller titel har makten. I Indien är kastsystemet ett tydligt 
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exempel på social hierarki. När det gäller organisationsstruktur så är 

universiteten ett bra exempel, där en professors ord har mer tyngd än adjunkts 

ord, som i sin tur har större tyngd än en students.   

Denna typ av makt kan dock vara oförutsägbar och instabil. Om O förlorar 

titeln eller positionen, kan legitim makt försvinna direkt - eftersom man 

påverkas av läget, inte av O. Dessutom är O:s räckvidd av makt begränsas till 

situationer som P tror att O har rätt att kontrollera. Om räddningschefen säger 

till folken att hålla sig borta från en brinnande byggnad, kommer de troligen 

att lyssna. Men om han försöker få folk att hålla sig borta från ett 

gatslagsmål, kommer troligen folken att ignorera hen. 

Därför är det inte tillräckligt att förlitar sig på legitim makt som sin enda sätt 

att påverka andra.  

 

4.6 Referent power (Referens makt) 
 

Styrkan i referensmakten beror på hur P identifierar sig med O. Med 

identifiering menar Franch och Raven (1959) i vilken utsträckning P har en 

känsla av enighet eller en önskan om en likhet med O. Om O är en person 

som attraherar P kommer P att få en känsla av att vilja vara nära förknippad 

med O vilket leder till att P i större utsträckning tar till sig makthavarens 

attityder och värderingar. Om P redan känner sig nära förknippad med O 

kommer P att försöka hålla kvar denna relation. P tänker, även om P inte är 

medveten om det, att den identifikation denne känner med O kan upprättas 

eller upprätthållas om denne beter sig så som O önskar. Enligt Franch och 

Raven betyder detta sammantaget att ju större attraktion, desto större 

identifiering, vilket i sin tur leder till mer referensmakt. (Franch och 

Raven,1959) 
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4.7 Expert power (Expertmakt)   
 

Expertmakt ges till O om denne besitter mer kunskap än P. Styrkan i makten 

beror på hur P  

Värderar O:s expertkunskap i förhållande till sin egen samt om kunskapen 

anses vara relevant för det aktuella området. O kan inte använda sin 

expertkunskap utanför det aktuella området, om så sker kommer det att 

resultera i att O:s makt minskar. Expertmakten påverkar främst den kognitiva 

strukturen hos P. Om det O påtalar visar sig vara sant växer förtroendet hos P 

att O besitter kunskap. P:s förtroende kan ändra riktning om det som O säger 

inte visar sig stämma. 

Ju fler av O: utsägelser bekräftas desto större blir förtroendet hos P som 

därmed kan sluta att ifrågasätta. 

 

Enligt French och Raven (1959) gäller det för alla dessa fem maktbaser att ju 

starkare grund av kraften desto större effekt. För varje försök att utnyttja 

kraften utanför respektive maktbas kommer makten att minska. Tvång 

minskar P:s attraktionskraft gentemot O och ökar motståndet. Belöning 

kommer däremot att resultera i ökad attraktion och lågt motstånd. 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisar vi vårt empiriska material som vi har fått fram genom 

kvalitativa intervjuer. Personerna vi har intervjuat är socialarbetare och 

arbetar inom barn- och familj samt integration. Vi har valt att genomföra 

intervjuerna med personer från fem olika kommuner. Denna kommunala 

spridning har vi gjort för att minska risken att intervjupersonerna har samma 

handledare och genom det få en större spridning. Vi analyserar materialet 

utifrån två teoretiska perspektiv, maktperspektivet och rollteorier. Från 
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maktperspektivet har vi valt att använda oss av identifikations- och 

attraktionsmakt samt expertmakt och när det gäller rollteorier har vi valt 

ledarskapsrollen. Först kommer vi presentera våra deltagare för att sedan 

komma in på våra fyra frågeställningar.  

 

5.1 Presentationen 
 

För att skydda våra respondenters identitet har vi valt att ersätta deras namn 

med bokstäver från A till F.  

Respondent A: kvinna, 55år, handledning sedan 1986, 15 handledare  

Respondent B: man, 58år, handledning sedan?, 5-6 handledare  

Respondent C: kvinna, 46år, handledning sedan 1991, ca 10 handledare 

Respondent D: kvinna, 32år, handledning sedan 2007, 3 handledare 

Respondent E: kvinna, 46år, handledning sedan 1989, 10 handledare 

Respondent F: kvinna, 37år, handledning sedan 2006, 2 handledare 

 

Nedan redovisar vi vårt insamlade material från intervjutillfällena samt en 

teoretisk genomgång av studiens resultat. Med hjälp av den teoretiska 

genomgången fördjupas förståelsen av det empiriska resultatet.  

Dessa är frågorna vi försöker besvara: 

Upplever de handledda att handledaren har en auktoritär eller en mer jämlik 

handledarroll? 
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Vilka egenskaper ser de handledda som goda respektive mindre goda hos 

handledaren? 

 

I vilken utsträckning ifrågasätts handledaren av de handledda? 

 

Hur upplever de handledda betydelsen av handledarens expertkunskap? 

 

 

5.2 Upplever de handledda att handledaren har 

auktoritet/auktoritär eller en mer jämlik handledarroll och 

hur ser de handledda på dessa olika roller? 
 

Vi har ställt oss frågan hur de handledda uppfattar handledarens roll och 

dennes betydelse för den enskilde som får handledning. Samtliga av våra 

respondenter har någon gång under de år de fått handledning upplevt 

handledare med auktoritet. Respondent A beskriver handledaren som en 

ställföreträdare gud: 

 

*”- Om man kommer som man till en arbetsplats där man inte är van att ha 

handledning så tror jag att det är lättare att bli ställföreträdare gud. Det blir 

du aldrig som kvinna tror jag. Det är ju farligt när det blir så.’  

’-Har du varit med om att det har blivit så?’ 

’- Ja, ja ytterst nära... jag har varit med om att jag fått påminna mina 

arbetskamrater om att handledaren kan ha ett perspektiv, ett förslag. Det är 

inte samma sak som att de har den rätta sanningen. Han är ingen 

ställföreträdande gud. ” (A) 

 

Respondent A beskriver hur handledaren ses av de övriga i 

handledningsgruppen som den som har de rätta svaren. Om vi tittar på det 

utifrån expertmaktperspektivet så kan vi förstå det som att arbetsgruppen är 
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villig att underordna sig handledaren då de upplever att denne har större 

kunskap än de själva. Att personerna i handledningsgruppen ser på 

handledaren som en ställföreträdande gud kan vara till följd av det 

handledaren har påtalat vid handledningstillfällena sedan visat sig vara sant. 

Enligt French och Raven leder expertmakt till att de handleddas förtroende 

för att handledaren besitter kunskap ökar och att de handledda alltmer slutar 

att ifrågasätta, vilket vi även kan se verkar vara fallet i respondents A:s 

beskrivning ovan. Vi kan även titta på det utifrån French och Ravens 

referensmaktperspektiv, att de handledda har en känsla eller en önskan om en 

likhet med handledaren. Om handledaren attraherat handledningsgruppen 

kommer de att få en önskan om likhet med handledaren och ta till sig dennes 

attityder och värderingar, vilket kan vara fallet i respondent A:s beskrivning.  

Citatet från respondent A visar på att handledaren ses av de övriga i 

handledningsgruppen som en handledare med auktoritet som man inte gärna 

ifrågasätter.  

Några av respondenterna uppger under samtalen att de gärna ser att 

handledaren har en jämlik roll i förhållande till de handledda. När vi ställer 

frågan om man då skulle kunna ha intern handledning istället framkommer 

det att respondenterna ser att handledaren måste inneha mer expertkunskap 

än de handledda. Respondenten B utrycker sig:”-Extern, för jag vet inte 

riktigt vem man skulle ha det med annars. Blir det mer att man själv sitter i 

gruppen och diskuterar, och det är ju också viktigt så det menar jag ju inte. 

Men det är det jag menar att det ska komma någon som är lite guru och 

kunnig, lite utöver det vanliga. ” (B) 

 

Det är flera av våra respondenter uppger att handledaren måste vara lite 

utöver de i handledningsgruppen. T ex respondent E som tycker: ”-Det ska 

vara så att det är någon som är lite mer kunnig än en normal människa. Jag 

har höga krav på en handledare. Jag har nog alltid tänkt att det ska vara 
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någon som kommer och är nånting utöver det vanliga och som ska ge nånting 

bra.”  (E) 

I citat B och E ovan ger respondenterna en beskrivning av hur stor vikt de 

lägger vid att handledaren skall besitta mer kunskap samt att denne ska vara 

något utöver de i handledningsgruppen. Respondenterna utrycker att det är 

nästintill nödvändigt att handledaren har mer expertkunskap än de handledda. 

Citaten visar hur stor vikt respondenterna lägger vid att handledaren ska ha 

auktoritet och att det inte är önskvärt med en jämlik handledare, det krävs att 

handledaren besitter något utöver det vanliga.   

 

Samtliga av våra respondenter uppger att en auktoritär handledare inte är 

önskvärd och fyra av sex respondenter har erfarenhet från en handledare med 

en mer auktoritär framtoning: 

 

”-Det var ju faktiskt en handledare, hon hade en mer auktoritär framtoning… 

eller att man inte vågade… att man tog det utanför istället för att ifrågasätta 

där. Nu, idag, skulle jag ha gjort det men då gjorde jag inte det… I början 

var det som om hon skulle sätta sig i någon respekt. Det var nästan som,  ja 

man tyckte det var obehagligt när hon gick på människor i gruppen” (C) 

 

Flera av våra respondenter utryckte att de hade behov av att bli bekräftade 

under handledningen, bli bekräftade på att de hade gjort ett bra arbete. Om vi 

ser på citatet ovan utifrån French och Ravens (1959) maktteori, som de 

benämner belöningsmakt, tolkar vi detta som att handledaren utifrån de 

handleddas perspektiv har makten att belöna de handledda i form av 

uppmuntran och bekräftelse på att de har gjort ett bra arbete. Vi upplever 

utifrån samtalen med flera av våra respondenter att det finns behov eller en 

önskan att bli bekräftad av handledaren inför sig själv och i flera fall även 

inför de övriga i handledningsgruppen. De handledda försöker att vara till 
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lags och infria det som de tror är handledarens önskemål vilket vi tänker kan 

vara en anledning till att de handledda inte säger vad de känner i 

handledningsrummet utan istället väljer att prata med sina kolleger om det 

efteråt.  Vi kan även likna det respondent C beskriver vid French och Ravens 

beskrivning av referensmakt. Vi menar att de handledda upplever att 

handledaren har en högre position och därmed besitter mer makt än de övriga 

i handledningsgruppen. Respondent C ger en tydlig beskrivning på 

upplevelser av en handledare med auktoritär framtoning vilket hon inte ser 

som önskvärt.  

 

5.3 Vilka egenskaper ser de handledda som goda respektive 

mindre goda hos handledaren? 

 

Monsen skriver om makt och hur begreppet ofta har en negativ klang men 

behöver i sig inte vara av ondo: ”Att använda makt är lika ofta gott som ont. 

Att användningen av makt ofta leder till destruktiva resultat kan bero på att 

maktutövarna är omedvetna och oprofessionella” (Monsen 1990:10 i Skau, s 

35, 36). I detta stycke kommer vi att ge exempel på hur makt kan ses ur ett 

positivt perspektiv. 

Våra respondenter nämner flera egenskaper som är önskvärda när det gällde 

att beskriva en god handledare till exempel humor, bra minne, neutral, hålla 

sig ajour, handledaren ska vara lätt att lyssna på, positivt förhållningssätt mm.  

Det är vissa egenskaper som återkommer ett flertal gånger. Samtliga 

respondenter la stor vikt vid handledarens kunskap samt att ständigt vara 

aktualiserad. Respondent B utryckte sig: ”-Det är viktigt att … ha en bred 

kunskap och håller sig ajour hela tiden med vad som händer ute och vad som 

är nytt. Det krävs ju mycket av en bra handledare.” (B) 

Respondent B beskriver i citatet ovan hur expertkunskap ses som en viktig 

egenskap hos handledaren. Enligt French och Raven ges expertmakt till O om 

denne besitter mer kunskap än P under förutsättning att kunskapen är relevant 
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för det aktuella området. Maktens styrka är beroende av hur P värderar O:s 

kunskap i förhållande till sin egen. För att expertmakten skall vara bestående 

är det av vikt att det O påtalar visar sig stämma, i annat fall riskerar O att 

förlora förtroendet och därmed även makten (French och Raven 1959). 

Samtliga av våra respondenter påtalar vikten av att handledaren besitter mer 

expertkunskap jämfört med de handledda och då inom det aktuella området, 

vilket genererar expertmakt till handledaren. 

 

En annan egenskap som återkommer hos samtliga av våra respondenter är att 

handledaren kommer med nya tankar och hjälper de handledda att komma in 

på ”nya spår”, som respondent A utrycker det:”-Hon kan styra in på nya 

frågeställningar och undranden som jag kanske inte har tänkt på, för det 

tycker jag är viktigt med handledning, att man får nya tankar, ett nytt spår./ 

Oftast blir det så att när man tar upp ett ärende så har man kört fast, som det 

heter. Då behöver man nya spår. Det är hon duktig på.” (A) 

 

Ytterligare en egenskap som utmärker sig och återkommer som önskvärd hos 

alla våra respondenter är bekräftelse, att bli bekräftad i sitt handland. 

Respondent D säger: ”-…han är duktig på och att få en känna att man är på 

rätt spår. I tidigare handledning har jag ibland känt att ’jamen just det, så 

här är det ju förstås. Varför har jag inte tänkt på det innan?’ men han får en 

att känna att nu har man jobbat på och nu får man nya tankar som man kan 

jobba vidare med. Ja att man har gjort ett bra jobb hittills.” (D) 

Respondent D utrycker i citatet ovan att det är viktigt att känna sig bekräftad i 

det arbete som gjorts. Respondenten har upplevelser från tidigare handledare 

där handledaren i större utsträckning har undervisat och get sin syn på 

ärendet, vilket respondenten inte upplevt som positivt.  
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Respondent F uttrycker en saknad av handledaren som hon upplevde som 

positiv och som bekräftade henne i hennes arbete. ”-Han var väldigt positiv. 

Man kunde komma dit och vara lite nere och tänka att det suger på mitt jobb 

och alla är jättesura på mig... han fick en att alltid känna sig så glad och att 

man gjorde ett bra jobb ändå. Det kan jag sakna ibland, den handledare.”   

(F). Detta är något som flera av våra respondenter utrycker, en saknad av en 

duktig handledare som gett dem bekräftelse men att uppdraget har avslutats 

på grund av att handledaren själv upplevt att denne inte har något mer att ge 

gruppen och att det inte går att komma längre i uppdraget. Detta ser vi som 

intressant, att handledaren känner att han inte kan bidra med något mer 

medan de handledda önskar fortsatt handledning av den aktuella handledaren. 

Tyvärr har vi inte haft möjlighet att undersöka detta närmare men vi frågar 

oss hur det kommer sig att handledaren vill avsluta uppdraget trots att de 

handledda vill fortsätta. Kan det bero på att det blir för jämlik 

vänskapsrelation och att han därmed förlorar sin makt i gruppen eller 

tvärtom, att han har för stor auktoritet i gruppen och att det skulle kunna bidra 

till att de handledda slutar att ifrågasätta honom? Vi kan förstå att man vill 

avsluta uppdraget om både handledaren och de handledda känner att 

uppdraget är färdigt men det vi ser som intressant är att handledaren och de 

handledda har skilda upplevelser. Kan det bero på att de handledda blivit 

beroende av handledarens bekräftelse?  Har de givit upp sitt självständiga 

tänkande och blivit osäkra på sitt eget kunnande och tyckande?  

 

Behoven av bekräftelse på att man har gjort ett bra jobb, som beskrivs i 

citaten ovan, återkommer hos våra respondenter så ofta att vi uppfattar det 

som en av de viktigaste egenskaperna hos en bra handledare. Vi kan se citatet 

ovan utifrån French och Ravens syn på expertmakt. Vi menar att då 

handledaren besitter mer expertkunskap kan denne genom uppmuntran få de 

handledda att känna sig tryggare i sitt utförda arbete. Ju högre de handledda 
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värderar handledarens kunskap i förhållande till sin egen desto högre blir 

styrka i expertmakten.   

   

5.3.1 Inte önskvärda egenskaper 

 

Ovan har vi beskrivit hur makt kan användas på ett positivt sätt inom 

ledarskap men vi bad även våra respondenter att berätta vad som 

kännetecknar en icke önskvärd handledare. Genom svaren kan vi urskilja att 

en auktoritär framtoning hos handledaren är återkommande och minst 

önskvärd egenskap. Respondent E uttryckte sig: ”-Det var en dålig 

handledare för han fick folk att känna sig dumma. Ingen vågade fråga 

någonting för då var man trög ungefär. Då gick vi verkligen därifrån med 

’nej, vilken tråkig och meningslös handledning’.” (E) 

Respondenten ger en tydlig beskrivning av en handledare med auktoritär 

framtoning. Att ingen ifrågasätter handledaren tänker vi kan bero på att 

handledaren besitter expertmakt i form av mer kunskap jämfört med de 

handledda men även legitim makt kan spela in, att handledarens ord väger 

tyngre på grund av positionen som handledare åt gruppen.   

 

En av våra respondenter berättar om en handledare som påverkades av 

chefens åsikter och värderingar i stor utsträckning och att det märktes i 

handledningsrummet. Hon menar att detta är en negativ egenskap som inte är 

önskvärd: ”-Det är en sådan som gör vad chefen säger” (F). 

Här menar vi att handledaren påverkas av chefens legitima makt vilket i sin 

tur kan medföra att de handledda kan känna en rädsla för att chefens 

bestraffningsmakt sedan skall kunna påverka dem. 

 

Respondent C berättar om upplevelser av handledare som varit nästintill 

auktoritära i sin handledarstil: 

 



 

 

 

  35 (51) 
 

*”-En del handledare har jag upplevt att de är väldigt provokativa i sin 

framtoning och så väldigt på. Det är klart, en del kanske tycker om det, men 

jag tycker inte om det utan jag tycker att man måste lyssna in. Man ska ju gå 

från handledningen och känna att man har fått någonting, känna sig stärkt. 

Man ska inte gå från handledningen och känna sig sämre, utan man ska få 

någonting gott av det, känna sig stärkt.” (C) 

  

Respondet C berättar att handledare vid flera tillfällen fått henne att må dåligt 

efter handledningstillfället och utrycker en önskan om att handledare bör vara 

mer lyssnande och lyfta de handledda i sitt arbete.  

En annan respondent utrycker en liknande syn på vad som är en mindre 

önskvärd egenskap hos handledare: 

 

*”-Ja,  jag har haft usla handledare också, tyvärr…just det här att gå in och 

tala om att så här ska man göra och pekar med hela handen och veta bäst. 

Det gör man aldrig som handledare, för man vet inte bäst. Man kan aldrig 

veta exakt vad den rätta lösningen är. Om man får de som är på 

handledningen att gråta för att man tycker att man är otillräcklig i sitt jobb 

då är man ingen bra handledare, om man säger så.” (A) 

 

Citatet ovan visar på hur handledare kan få de handledda att må sämre efter 

handledningen. Att handledaren ”pekar med hela handen” utrycker samtliga 

av våra respondenter som en oönskad egenskap. Vi kan i citatet ovan urskilja 

att handledaren besitter bestraffningsmakt i form av att handledaren har 

möjligheten att förmå de handledda att känna att de inte gjort ett bra arbete 

och detta inför hela handledningsgruppen. Återigen är det möjligt att 

handledarens expertmakt påverkar de handledda att inte säga ifrån.    
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5.4 I vilken utsträckning ifrågasätts handledaren av de 

handledda? 
 

Utifrån det material vi har samlat in så uppger samtliga respondenter att det 

är svårare att ifrågasätta handledaren när man är ny och ung. Anledningen till 

detta är främst osäkerheten på vilken roll handledaren har. Den nya/unga 

anställde ser handledaren som personen med alla svar, detta gör det svårare 

att ifrågasätta såvida ingen annan i gruppen ifrågasätter. Respondenterna 

upplever att ju mer erfarenhet de får i handledning, arbetslivet och personligt, 

desto mer vågar de ifrågasätta. Respondenten C berättar: ”-I början, när man 

var yngre och ny, så kanske man mer hade respekt för handledaren. Att det 

den sa var det rätta då, men det känner jag väll inte nu” (C) 

 

Handledarstilen har en stor betydelse. Respondenterna beskriver en rädsla för 

att ifrågasätta vissa handledare då de kunde förlöjliga och dumförklara den 

handledde. Andra handledare var så förtroendeingivande att de inte kände 

något behov av att ifrågasätta. Dessa handledare fick förtroende genom att de 

handledda upplevde att handledaren lyssnade på dem och hjälpte dem att gå 

vidare med ärendet. 

   

Syftet med handledning är att behålla och vidareutveckla yrkeskunnandet 

(Pertoft & Larsen, 2003). Vi menar att ifrågasättandet är en del i att 

utvecklas. Men den auktoritära ledaren ser ifrågasättande som ett hot till 

dennes auktoritära ställning. Ledaren anser sig veta bäst, oavsett personalens 

kunskaper och erfarenheter. Detta medför att ifrågasättande blir till ett 

störande inslag (Lenneer Axelsson & Thylefors 2003). 

En av respondenterna berättar om en handledare som fick gruppen att likna 

varandra vid djur, trots att alla vet om att det föregår mobbning i gruppen. 

Alla hennes kollegor ogillade övningen, inklusive de som utövade 

mobbningen, men ingen kände att de kunde ifrågasätta handledaren. Detta 
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beskriver Dahl (1983) i sin teori om makt: A påverkar B så att B gör något 

han normalt inte hade gjort. 

 

*”-När jag var timvikarie, chefen där var inte en bra chef för han tog 

skillnad på kollegierna; ’du är bäst , du är sämst’, och fick även handledaren 

att gå på detta. Det var ett tillfälle där de skulle likna varandra vid djur … 

handledaren hade det som en övning… kollegierna skulle klassa in varandra 

som djur, t.ex. att jag är en katt, du är en myra. Det blev en 

mobbningssituation och det var ju det vi hade i gruppen, på den tiden …det 

blev en förstärkt mobbning. Det är som om läraren kommer och säger ’nu 

ska ni skriv upp på tavlan era bästa kompisar’ Det är alltid någon som inte 

blir uppskriven. Så kan man ju inte göra. Det är vuxna människor.’  

’-Var det någon som sa ifrån till handledaren?’  

 ’-Nej, jag tror inte det. Alla kom till mig och sa att det här är för jävligt, 

inklusive de som hade sagt otäcka djur till varandra liksom, ’varför gjorde 

jag så?’ Det är som flugornas herre, man blir inföst i någonting man inte vill 

fast man gör det ändå för att den som leder har ju sagt att man ska göra det . 

Vi fungerar så. Det är skrämmande men den som leder har ju ett jättestort 

ansvar och förstår man inte det så ska man inte va handledare.” 

(F)  

 

Respondenten F berättar vidare om svårigheterna hos kollegorna att 

ifrågasätta handledaren: ”-Det var ju ingen av dem som sa ifrån ’nej, det här 

går vi inte med på’… Ja, det här vill vi ju inte ha igen. Då var det en del som 

sa, ’ja, det var fruktansvärt, fruktansvärt’.” Trots att alla mådde dåligt av 

handledningen och situationen så förmådde de inte att säga detta till 

handledaren. De tänkte att handledaren vet bäst och att det fanns en mening 

med övningen som senare skulle ge önskat resultat.  Man kan se flera 

maktrelationer i detta. Det första är gruppens uppfattning om att handledaren 
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besitter expertkunskap, expertmakt, samt att de anställda känner sig tvingade 

att ha handledning annars riskera de uppsägning, bestraffningsmakt. 

Bestraffningsmakten är det chefen som besitter i detta sammanhang, inte 

handledaren. 

 

Respondent C beskriver en handledare som använde sig av bestraffningsmakt 

genom att ”gå på människor i gruppen”, vilket bidrog till att man inte 

ifrågasatte öppet inför henne. Men som Franch & Raven (1959) skriver så 

genomför den handledda, (P), enbart det som krävs för att inte bli bestraffad 

och inget mer vilket innebär i detta fall att man pratade med sina 

handledningskolleger om missnöjet med handledaren utanför 

handledningstillfällena för där besitter hon ingen makt. ”-Det var ju faktiskt 

en handledare, hon hade mer auktoritär framtoning… eller att man inte 

vågade eller så… att man tog det utanför istället för att ifrågasätta där. Nu 

idag skulle jag ha gjort det men då gjorde jag inte det… I början var det som 

om hon skulle sätta sig i någon respekt. Det var nästan som, ja, man tyckte 

det var obehagligt när hon gick på människor i gruppen.” (C )  

 

Även respondenten E pratar om hur handledaren fördummade de handledda 

som försökte ifrågasätta. Både respondent C:s och E:s handledare tycks tro 

att de besitter expertmakt men i själva verket har de legitimt makt. Den 

legitima makten har de tilldelas av de handledda eftersom de handledda har 

en rädsla för öppet ifrågasättande av handledaren. Ifrågasättandet sker men 

det sker utanför handledningstillfällena. Den legitima makten innebär att man 

har makt genom sin titel. Franch & Raven (1959) skriver att denna typ av 

makt kan dock vara oförutsägbar och instabil. Om handledaren (O) förlorar 

titeln eller positionen, kan legitim makt försvinna direkt - eftersom man 

påverkas av läget, inte av O. Dessutom är O:s räckvidd av makt begränsas till 
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situationer som de handledda (P) tror att O har rätt att kontrollera. O behöver 

inte vara berättigad till makten utan det räcker att P tror att O besitter den. 

 

”-…jag vet att det inte bara var jag som uppfattade honom så utan det var 

flera som tyckte att ’nä: där vågar man inte bara säga nånting’ för han bara 

fnyser och tycker att det där var bara det löjligaste han har hört…vi tyckte 

samma sak om honom att han bara satt där och tyckte och tänkte. Nej, vi 

hade inte respekt för honom på det viset eller så” (E) 

 

5.4.1 Varför sa man inte ifrån? 

 

Vi undrade varför respondenten F:s kollegor inte sa ifrån, när de mådde så 

dåligt av situationen, respondenten svarade: ”-Ja, det är ju på samma sätt 

som man inte sa ifrån på andra världskriget. Alltså i en liten skala 

naturligtvis ’Det här är inte mitt ansvar. Jag gör ju bara mitt jobb’.” (F) 

Hon beskriver här att de hade ytterst svårt att ifrågasätt och säga ifrån till 

handledaren. Man tänkte att det finns en mening med metoden som skulle ge 

resultat sedan. 

Andra respondenter visar på att man som ung eller/och ny inom handledning 

ifrågasätter man mindre men att man vågar mer med tiden.  

  

5.5 Hur upplever de handledda betydelsen av handledarens 

expertkunskap? 
 

Enligt Foucalt ger makt upphov till kunskap och kunskap medför makt. Han 

beskriver relationen dem emellan som siamesiska tvillingar (Foucalt 1995). 

Då makt och kunskap är så starkt kopplade till varandra ville vi titta på 

betydelsen av handledarens expertkunskap av de handledda.  

Samtliga av våra respondenter beskriver att expertkunskap hos handledaren 

är en nödvändighet, ett krav som respondent A ge utryck till: ”-Hon har 
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gedigen kunskap. Det måste man ha som handledare, man måste ha bred 

kunskap.” (A) 

 

De samtliga anser att handledarens expertkunskap bidrar till att man kommer 

vidare i ärendet samt att det hjälper till att få nya perspektiv.  

”-Ja, det tycker jag, för att man ska komma vidare i ärendet och att man ska 

få nya perspektiv. Det blir lättare om handledaren har mer expertkunskap.” 

(D) 

 

Om handledaren själv har jobbat inom socialt arbete och har 

yrkeserfarenheter från socialt arbete anses det som en stor merit för de 

handleddas förtroende. ”-… det märker man också när man börjar prata om 

olika saker som är lite mer, så har hon kunskap om de olika fallen // vad det 

kan handla om …så det känns ju tryggt när man sitter där så det inte är 

någon som bara lite godtyckligt tror att så kan det va.” (F) 

 

Respondenternas förklaringar till varför det är viktigt att handledaren har mer 

expertkunskap än de övriga i handledningen är för att vidareutveckla sin 

yrkeskunskap. Om handledaren inte besitter mer kunskap än de övriga i 

gruppen menar respondenterna att handledningen blir meningslös. De menar 

även att det är viktigt att det kommer någon utifrån med ett annat perspektiv, 

annars kan man lika gärna ha kollegial handledning, där kollegor handleder 

varandra. Expertkunskap är, med andra ord, viktigt för en extern handledare:   

 

”-Då blir det ju lite tvärtom där okunnighet eller att de inte är duktigare än 

gruppen själv. Då känns det lite meningslöst att man inte liksom kommer 

någon vart i diskussionen. Då blir det också tråkigt, lite meningslösa 

diskussioner. Då är de inte duktiga på att föra ärendet framåt, eller vad man 

ska säga. De har ju inte vetat mer än gruppen och då kan ju lika gärna jag 
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vara handledare (respondenten skrattar till) om de inte kan mer och vet mer 

// och sen har de varit lite svamliga och lite sådär allmänna, lite bara 

sådär.” (C) 

 

Vi frågade vidare om de handledda kan se något negativt med att handledaren 

besitter mer expertkunskap än de övriga i gruppen. Respondenterna beskriver 

att det kan finnas en fara om handledaren enbart ser utifrån sina egna 

perspektiv och kunskaper och inte lyssnar in i tillräcklig utsträckning. Att det 

finns en risk att handledaren utgår från sina egna metoder oavsett 

fallbeskrivning/situation. 

 

”-Handledaren som vi hade sist var väldigt mycket inne på FFT (funktionell 

familjeterapi) och det var: hela hennes förhållningssätt till allting kändes det 

som … där kände jag att det funkade ibland. I vissa ärenden funkade det 

jättebra men i vissa inte alls och då hade det varit bättre med lite sådana där 

processer kanske.’  

’-Kände du att du kunde säga det till henne?’ 

’ Nej, det kände jag nog inte nej. Jag gjorde det inte i alla fall ...hon hade 

ganska mycket pondus och hon är väldigt duktig på sitt område och vet om 

att hon är det.” (D) 

 

French & Raven (1959) skriver att expertmakt ges till O (handledaren) om 

denne besitter mer kunskap än P (de handledda). Styrkan i makten beror på 

hur P värderar O:s expertkunskap i förhållande till sin egen samt om 

kunskapen anses vara relevant för det aktuella området. O kan inte använda 

sin expertkunskap utanför det aktuella området, om så sker kommer det att 

resultera i att O:s makt minskar. Ju fler av O:s utsägelser bekräftas desto 

större blir förtroendet hos P som därmed kan sluta att ifrågasätta (Franch & 

Raven, 1959). Utifrån French och Ravens teori tolkar vi att handledaren i 
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ovanstående citat inte vågade använda sig av en annan metod än den hon 

behärskade, skulle hon göra detta så skulle hennes expertmakt minska 

drastiskt eftersom expertmakten påverkar främst den kognitiva strukturen hos 

de handledda (P). De handledda skulle se att handledaren inte behärskar eller 

har lite kunskap inom en annan metod och handledaren förlorar expertmakten 

i gruppen samt riskerar att förlora uppdraget. Att förlora uppdrag kan 

handledaren göra trots att hon använder sig enbart av sin expertis ifall den 

inte används med ödmjukhet. Kunskap i kombination med ödmjukhet är det 

som respondenterna tycker är viktiga för en bra handledare. Ödmjukhet och 

respekt hos handledaren är viktiga komponenter för att expertisen hos denne 

skall uppfattas som givande och något positivt. Så här utrycker respondent D 

sig: ”-Det finns många sätt att se saker på och det finns ingen teori som 

passar i alla lägen. Men om man är låst till en teori eller vissa kunskaper så 

kanske det blir att man inte kan se andra saker. Ja, Jag tycker att det är 

viktigt att se andra saker också, så att man inte fastnar i sin egen expertis.” 

(D) 

 

Vid frågan om det finns något negativt med expertmakt hos handledaren, 

svarade respondent C: ”-Nej, inte om det är en ödmjuk och respektfull person 

som har respekt för det yrkeskunnande som man själv har också”. (C)   

 

 

6. Slutdiskussion 
 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka hur handledda 

uppfattar handledaren utifrån den auktoritära respektive den mer jämlika 

handledarrollen. De frågeställningar vi har ställt till materialet och indirekt 

till respondenterna är ifall de handledda upplever att handledaren har en 

auktoritär eller en jämlik handledarroll, vilka egenskaper de handledda ser 

som goda respektive mindre goda hos handledaren, i vilken utsträckning 
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ifrågasätts handledaren av de handledda samt hur upplever de handledarens 

expertkunskap. Vår förförståelse när vi började skriva denna uppsats var 

skilda. En av oss har haft extern handledning under ett år och upplevde 

handledning som något positivt. Handledaren uppfattades som mycket kunnig 

och som ett redskap till att komma vidare i ärendet. Den andra av oss hade 

under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) haft en handledare som var 

kritisk till extern handledning då hon förespråkade jämlikhet och 

tillvaratagande av varandras kunskaper i arbetsgruppen. Handledaren menade 

att om social arbetarna behöver handledas av en handledare som besitter mer 

kunskap än de övriga, som i sin tur måste handledas av någon med mer 

kunskap än denne, som sen i sin tur måste handledas av mer kunskap, vem är 

då den ultimata handledaren, är det Gud? En av oss har positiva erfarenheter 

av handledare och handledning och den andre av oss har med sig en mer 

kritisk syn av handledning och handledarens expertis. 

 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning med sex socialarbetare som har haft 

handledning under sammanlagt minst tre års tid.  

 

Våra resultat visar att alla respondenterna gärna ser att handledaren har en 

jämlik roll i förhållande till de handledda. När vi ställer frågan om man då 

skulle kunna ha intern handledning istället framkommer det att 

respondenterna ser att handledaren måste inneha mer expertkunskap än de 

handledda för att handledningen skall uppnå sitt syfte och hjälpa de 

handledda med att komma vidare i sitt ärende. Detta kan tolkas som 

motsägande och förvirrande när respondenterna anser att handledaren är 

jämlik med de övriga samtidigt så ska han besitta mer kunskap än de. Just 

saknaden av tydlighet och klarhet i förväntningarna hos både dem handledda 

och handledaren kunde Johan Näslund (2004) se i sin studie.  
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Resultaten visar vidare att alla respondenterna har någon gång haft erfarenhet 

av en auktoritär handledare under deras tid med handledning och alla utom en 

kunde ge exempel. Detta är inte en önskvärd egenskap hos en handledare 

enligt de handledda. Vi blev förvånade att det förekom auktoritära ledare 

inom handledningen, men enligt Salvendy så ska det räknas till en 

självklarhet hos handledaren. Handledaren ska besitta ett speciellt mandat 

och vara något utöver det vanliga enligt honom och misstycker till den 

utveckling som kom fram i hans studie att handledare på senare år alltmer 

övergivit den auktoritära rollen och istället intagit en mer jämlik roll till 

deltagarna (Salvendy 1993). Handledare med aktoritet är dock önskvärt enligt 

respondenterna. Andra egenskaper som är önskvärda när det gäller att 

beskriva en god handledare enligt våra respondenter är humor, bra minne, 

hålla sig ajour, lätt att lyssna på, positivförhållningsätt. Några egenskaper 

återkom fler gånger hos våra respondenter och upplyftes mer. Exempelvis att 

handledaren kommer på nya tankar och hjälper de handledda att komma på 

”nya spår”. Sedan är bekräftelsen också viktigt för respondenterna, att känna 

sig bekräftad i det arbete som gjorts. Respondenten D har upplevelser från 

tidigare handledare där handledaren i större utsträckning har undervisat och 

get sin syn på ärendet, vilket respondenten inte upplevt som positivt. Detta 

behov återkommer så frekvent hos våra respondenter att vi ser den som en av 

den viktigaste egenskap hos en bra handledare. Men det finns en annan 

egenskap som lyftsupp och understryks extra, kunskapen.  

 

I vår studie uppger samtliga av våra respondenter att det är svårt att 

ifrågasätta handledaren om man är ung eller ny i yrket. Fyra av sex 

respondenterna berättar att de var rädda att bli ”dumförklarade” av 

handledaren vilket de uppger har inträffat vid flera tillfällen. De berättar även 

att vissa handledare inger ett stort förtroende när den handledde bekräftas och 
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blir hjälpt i sitt ärende. Detta bidrar till att de handledda inte känner något 

behov av att ifrågasätta handledaren.  

 

Näslund & Ahlgren (2009) ger i sin studie en beskrivning av hur handledaren 

av de handledda kan utses till en sorts guru som man inte gärna ifrågasätter. 

Detta var något vi fann överensstämde med vad en av våra respondenter 

uppgav. En annan respondent berättar hur personerna i hennes 

handledningsgrupp ser på handledaren som en sorts ställföreträdande gud. De 

ser handledaren som den med de rätta svaren och har därför inget behov av 

att ifrågasätta. Vi fann utifrån vår valda teori att det är möjligt att 

handledarens expertmakt spelar en stor roll men vi kunde även se att 

referensmakt kan ha en inverkan på det uteblivna ifrågasättandet av 

handledaren.  

Näslund & Ahlgren (2009) skriver även om positionsmakt och personlig 

makt och hur dessa påverkar handledningen. De menar att den personliga 

makten påverkas utifrån professionella, personliga och kulturella roller som 

vi har i samhället som exempel: kön, ras och klass. Vi hade inte som 

ambition att göra denna undersökning ur ett genusperspektiv men anser ändå 

att det är av intresse att beskriva vad vi fann. En av våra respondenteter 

berättar att hon upplever av att det är lättare att utses till en ”ställföreträdande 

gud” av handledningsgruppen om handledaren är en man tillskillnad från om 

denne varit kvinna. Vi fann liknande berättelse från två andra respondenter 

som hade upplevelse av handledare med en mer auktoritär framtoning. Dessa 

handledare var kvinnor och framställdes som svåra att ifrågasätta. I studien 

var det endast en respondent som ansåg att kön har betydelse, i övrigt uppgav 

samtliga respondenter att kön inte har någon betydelse då det gäller 

ifrågasättandet av handledaren. 

 

En av våra frågeställningar rörde frågan hur de handledda ser på 

handledarens expertkunskap. Enligt Salvendy (i Näslund 2004) är det ()av 
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viktigt att handledaren besitter mer expertkunskap än de handledda och att 

handledaren ska vara en mer erfaren och kunnig person. Detta stämmer väl 

överens med våra informanters åsikter om handledarens expertkunskap. 

Samtliga respondenter ser det som nödvändigt att handledaren ska besitta mer 

expertkunskap än de handledda, annars anser de att handledningen blir 

meningslös. Respondenterna menar att handledarens expertkunskap bidrar till 

att de kommer vidare i ett ärende samt att de får nya perspektiv.  

 

Vi upplever utifrån samtalen med respondenterna att det finns ett stort behov 

av att bli bekräftad i sitt arbete och att detta utgör en betydande del i 

beskrivningen av en bra handledare. Detta får oss att fundera på om 

socialarbetare känner en osäkerhet i sitt arbete och i så fall i vilken 

utsträckning.  

 

Socialarbetare hamnar ofta i situationer där de möter människor som blivit 

traumatiserade, missbrukare i sin aktiva sjukdomsfas, människor i kris o.s.v.  

En människa kan inte härbärgera allt detta själv utan måste få dela detta med 

andra. Man måste helt enkelt lätta på trycket. Samtidigt kan det också uppstå 

situationer där man inte riktigt vet hur man skall hantera den. Arbete med 

människor följer aldrig en given mall. Alla människor är olika. Handledning 

hjälper till att få nya infallsvinklar, för att få ur sig allt man bär är oerhört 

viktigt – för att förbli en socialsekreterare som tar sitt arbete på allvar.  

Samtidigt är det oerhört viktigt att man behåller sitt självständiga tänkande. 

Om en socialsekreterare, i handledning, inte säger ifrån när hon/han utsätts 

för ren mobbing och auktoritär styrning – hur fungerar den socialsekreteraren 

i sitt arbete? 

Självständigt tänkande och förmåga att säga ifrån är A och O för en 

socialsekreterare.  Som tillägg till detta behöver en socialsekreterare 
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handledning. I form av att hitta nya sätt att vinkla saker. I form av att kunna 

få ur sig det socialsekreteraren har upplevt. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
 

Hej! Vi är två studenter som studerar på Linneuniversitetet i Växjö. Vi läser 

6:e terminen på socionomprogrammet och skriver vårt examensarbete. Syftet 

med studien är att se hur handledarrollen uppfattas av de som får extern 

handledning. Vi kommer att genomföra vår studie med hjälp av enskilda 

intervjuer med dig som är socialarbetare och som har haft handledning i 

sammanlagt minst tre år. Intervjutillfället beräknas ta ca en timme. För att 

säkerställa att ingen information går förlorad kommer vi att spela in 

intervjun. De uppgifter vi samlar in kommer att endast användas för vårt 

studieändamål. Vårt insamlade material kommer att förvaras på ett säkert 

ställe och sedan förstöras. Din identitet kommer att skyddas genom att inga 

namn kommer att nämnas i studien.  

 

 Denna deltagande är frivillig och kan när som helst avslutas. Vi avser att 

genomföra intervjun under vecka 16 eller 17. Vi är medvetna om att du får 

informationen med kort varsel men hoppas ändå att du har möjlighet att 

hjälpa oss genom att medverka i vår studie. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anette Hallengren 

Kristina Culda 

 
Kontaktinformation från originaldokument är borttaget av integritetsskäl. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
 
När är du född? 
Bakgrund till handledning 

Hur länge har du haft handledning? 

Hur många handledare har du haft?  

- Har det varit enbart på denna arbetsplats? 

Kan du beskriva hur ett vanligt möte går till? 

Vilken handledningsmetod har ni? 

Handledaren 

Hur beskriver du din/dina handledare? 

Kan du se någon skillnad på de handledare som du haft? 

- Kan du ge exempel? 

Vilken egenskap tycker du är viktig för en bra handledare? 

Vilken egenskap är inte önskvärd hos handledaren? 

Vad upplever du att handledaren tillför? 

Extern handledning  

Hur ser du på extern handledning? 

Upplevelse av handledarens roll 

Upplever du att er handledare har en stödjande eller styrande roll? 

Är det viktigt att handledaren besitter mer expertkunskap än övriga i 

gruppen? 

- Varför/varför inte? 

Hur tror du att handledaren uppfattas av övriga i arbetsgruppen? 

Hur tror du att ditt arbetsliv skulle påverkas om du inte hade 

handledning? 

Hur tror du att ditt privatliv skulle påverkas om du inte hade 

handledning? 

 


