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Abstract 

 
Author: Lisa Farquhar 
Title: Supervision – A qualitative research of social workers experiences of supervisions 
impact working with children and families 
[Handledning – En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av handledningens 
betydelse inom barn- och familjesektorn i socialtjänsten]  
Supervisor: Paula Wahlgren 
Assessor: Anna Piasecka 
 
The aim of this study was to get a better understanding of social workers experiences of 
supervisions impact on social work with children and families. The two research 
questions where: Which are social workers needs of supervision? And does social 
workers perceive supervision as a tool for professional development and learning? The 
study´s empirical findings were a result of semi-structured interviews with five social 
workers in the social service department. The study´s theoretical framework was based on 
two different theories: new institutionalism, which is a specialization within 
organizational theory, and system theory perspective. The result found that social workers 
experiences supervision as an opportunity for support and reflection, which encourages 
them to develop professional skills in their daily work. Supervision had an effect on 
social workers self-confidence and wellbeing by adding expertise, which gave more 
structure, energy and stress relief in their work. The interviews also showed that 
supervision had a direct impact on the interaction and the team climate within a working 
group. However, certain terms and conditions must have been considered to call 
supervision successful. The supervisors responsibility to lead, see the groups needs and 
have an over all perspective was mentioned as one condition for good supervision. 
Another term was that the group cooperated and showed professionalism and respect 
towards one another. It was very important that supervision took place in a safe 
environment and that all group members felt trust towards their colleagues and 
supervisor. This way they where able to learn from each others experiences and show 
vulnerability and emotions which could contribute to reflection and professional 
development. Furthermore, social workers emphasise supervision as positive and a 
necessary tool in order to achieve an efficient and well functioning workplace.  
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Förord 

 
Jag vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna som gjort min uppsats möjlig och 
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Jag vill också framföra ett varmt tack till mig själv för tålamodet och engagemanget i mitt 

uppsatsskrivande. Det har ägnats många timmar framför datorn vilket resulterat i en 

uppsats jag är mycket stolt över. Tack Lisa! 
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1 Inledning 

I 3 kap 3§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskrivs att socialtjänsten har till uppgift att 

utföra insatser av hög kvalité och ha personal med rätt kompetens för dessa uppgifter, 

genom erfarenhet och kvalificerad utbildning. Vidare ska kvaliteten av insatser 

kontinuerligt förbättras och tryggas. 

Socialarbetare erhåller i sin yrkesroll en delegerad auktoritet vilket innebär en tillskriven 

makt från samhället att intervenera i andra människors liv (Inagram 2013). Syftet är att 

arbeta med människor i svåra livsomständigheter och målet är att tillgodose mänskliga 

behov. Svanevie (2013) menar att en avgörande faktor i det sociala arbetets praktik är 

förankrad till den professionella och dess moraliska ansvar. Alltså blir den enskilde 

socialarbetarens omdömesförmåga en viktig komponent för ett lyckat eller misslyckat 

arbete i förhållande till att ge brukarna inflytande, trygghet och för att kunna möta 

mänskliga behov. Inagram (2013) anger att kriterier för yrkesrollen är att ha god 

självkännedom och medvetenhet om egna behov, känslor och erfarenheter för att skapa 

ett lyckat förhållande till brukarna. Hur uppnås då dessa kriterier av socialarbetare? Det 

sociala arbetets komplexitet och tuffa uppgifter kräver vägledning och stöd genom 

handledning (Bradley, Höjer och Engelbrecht 2010).  

Utifrån tidigare forskning finns det flera sätt att använda handledning på. Åsén 

Nordström (2014) beskriver att handledning är en tjänst som tillsatts för att 

kompetenssäkra och trygga kvaliteten för brukarna. Även Höjer, Beijer och Wissö (2007) 

poängterar att handledning är beroende av och en del i det organisatoriska systemet. 

Socialarbetarna är organisationens ansikte utåt vilket innebär att om de uppvisar 

professionalitet, flexibilitet och ser till brukarnas behov tilldelas organisationen 

legitimitet. Samtidigt menar författarna att handledning visat sig vara mycket viktig som 

stöd för personalen och även vid anställning av ny personal inom det sociala arbetet. 

Handledningen sägs vara en viktig aspekt för att främja en säker och positiv praktik 

(Inagram 2013). Då handledning inte blir av riskerar yrkesverksamma att stagnera i 

utvecklingen av professionellt agerande och risken för stress och utbrändhet ökar (Stiwne 

2005). Konsekvenserna av detta påverkar arbetet med brukarna negativt eftersom 

socialarbetarna har svårt att upprätthålla professionalitet.  
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Bradley och Höjer (2009) visar att handledning kan ge verktyg för att göra arbetet 

hanterbart, till exempel som stöd vid osäkerheter, moraliska dilemman och i hanteringen 

av komplexa situationer. Enligt Chiller och Crisp (2012) beskriver socialarbetare att 

handledning ger kunskap och kompetensutveckling.  

I Sverige är handledning en given del i socialarbetares yrkesbeskrivning och enligt 

tradition är syftet att förbättra arbetskompetensen och säkra för arbetstagarna att orka sitt 

arbete (Karvinen-Niinikoski och Salonen 2005). Således är den svenska modellen av 

stödjande funktion i syfte att behålla yrkesverksamma i arbetet och kallas för 

processinriktad handledning (Egelund och Kvilhaug 2001). Dock riktar författarna en 

viss kritik mot att denna modell ägnar mindre tid åt att kunskapsförankra ny forskning 

och integrera organisatoriska kriterier för kvalitetssäkring. Vid otillräcklig handledning 

har det i tidigare fall lett till allvarliga konsekvenser för utsatta barn (Turner 2000).  

Jag har med avstamp i tidigare forskning fattat intresse för socialarbetares upplevelser av 

handledningens betydelse inom barn- och familjesektorn på socialtjänsten. Det är allmänt 

känt i tiden att det finns en brist på personal inom barn- och familjesektorn i 

socialtjänsten samtidigt som personalomsättningen är hög. Det finns forskning om 

handledning som ämne men jag vill ytterligare belysa frågan för att få en ökad förståelse 

av fenomenet. Dessutom är min förhoppning är att detta genererar fler studier som kan 

vara betydelsefulla, dels för utvecklingen av professionalitet och dels för att trygga 

kvaliteten för människor i utsatta situationer.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse av socialarbetares upplevelser av 

handledningens betydelse i arbetet inom barn- och familjesektorn i socialtjänsten. 

 

1.3 Frågeställningar  
1. Vilka är socialarbetares behov av handledning?  

2. Är handledning ett verktyg för professionellt agerande och lärande i arbetet?  
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2 Bakgrund 
I detta bakgrundsavsnitt vill jag ge en överskådlig bild av vad handledning handlar om. 

Först kommer handledningens ursprung belysas för att därefter presentera tre olika 

aspekter av handledningsfunktionen utifrån Kadushin (2014). Vidare kommer jag att 

redovisa annan litteratur om handledning och varför grupphandledning blivit populärt 

inom det sociala arbetet. 

 

Handledning i socialt arbete har sitt ursprung i USA som därefter kommit Sverige (Höjer 

et al. 2007). Funktionen skapades för att utveckla servicen åt brukarna och 

kompetensutveckla socialarbetare (Kadushin 2014). Tre huvudteman har identifierats för 

att definiera handledningens funktion. Dessa beskrivs vara administrativ handledning 

som fokuserar på att redogöra verksamhetens mål och ansvarsskyldigheten att 

effektivisera arbetet. Det andra temat beskrivs vara för utbildningssyfte och professionell 

utveckling för att till exempel öka kunskap, problemlösningsförmåga, kritiskt och 

reflekterande tänkande. Det tredje temat beskrivs vara som stödjande funktion av 

emotionella och personliga utmaningar som kan uppstå i arbetet. Höjer et al. (2007) 

skriver att den vanligaste formen av handledning i Sverige är den stödjande 

handledningen. Denna används för att utveckla professionalitet och utförs oftast av en 

extern handledare. Med andra ord kallas denna sistnämnda för processhandledning 

(Egelund och Kvilhaug 2001).  

 

Hawkins och Shohet (2008) menar att det kan vara tungt och påfrestande att arbeta med 

människor i utsatta situationer. Detta kan påverka den professionella på ett negativt sätt, 

till exempel i känslor av hopplöshet. Vidare kan detta innebära att arbetsmiljön blir sämre 

genom att personen beskyller kollegor, ledning, brukare eller sig själv för organisationens 

problem. Vid sådana tillfällen menar författarna att handledning kan vara ett forum för 

reflektion och för att finna nyanserade synsätt. Vidare har handledning blivit en del av det 

sociala arbetets praktik som accepterats som ett stöd för de yrkesverksamma. 

 

Handledning handlar om processer som har att göra med såväl relationer som pedagogik 

(Tveiten 2010). Utformningen äger rum i kommunikation som grundar sig på kunskap 

och erfarenhet. Syftet är att handledningen ska utveckla den handleddes yrkeskompetens. 
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Cajvert (2013) beskriver handledning som en utvecklingsprocess med syfte att integrera 

ett reflekterande förhållningssätt hos professionella. Det är i samarbete med handledaren 

som den professionelle skall få lärdomar parallellt med sina erfarenheter. Enligt 

författaren är fenomenet handledning till för den yrkesverksamma att finna egna 

lösningar till ett problem som kan uppstå i arbetet. Vidare ska detta möjliggöra ett 

förhållningssätt som både är konstruktivt och effektivt i relation till brukarna. Därifrån 

skall professionalitet uppnås genom att se brukarens livssituation och dennes resurser från 

olika perspektiv.  Emellertid skall handledningstillfället även avsätta tid för att belysa 

egna tankar, känslor, resurser och förhållningssätt utifrån olika synvinklar. Författaren 

uppmärksammar att arbetet hela tiden behöver utvecklas och förändras. Genom 

metareflektion över de erfarenheter som skapas i handledning menar Cajvert att detta 

möjliggörs.  

 

Killén (2008) diskuterar handledning i grupp och visar två olika aspekter som är centrala 

för varför handledning sker i grupp. Den ena aspekten beskrivs som den 

allmänpedagogiska funktionen och den andra aspekten av praktiska anledningar. Tanken 

är att grupphandledning ska generera läro- och utvecklingsmässiga kunskaper som 

problembearbetning. Varje enskilds erfarenhet blir värdefull för att bredda deltagarnas 

kunskapsmängd. Detta menar författaren frambringar nya perspektiv och kunskaper som 

skapar diskussion. Vidare kan gruppen stötta varandra vilket samtidigt förutsätter ett 

gemensamt ansvar att se till att detta stöd når fram. Således är handledningen både 

rådgivande och stödjande. Målsättningen är ett öppet och icke dömande klimat. 

Utmaningen är att lyckas implementera dessa självklara professionsetiska principer och 

attityder. Såtillvida om gruppen lyckas skapa denna arbetsmiljö kan nyvunna kunskaper 

och färdigheter vara tillgängliga för användning (Killén 2008).  

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel ämnar jag att redovisa för internationell och nationell tidigare forskning 

med relevans för studien. Enligt Salonen och Karvinen-Niinikoski (2005) är handledning 

inom socialt arbete ännu ett outforskat ämnesområde i norden där få empiriska 

undersökningar har genomförts. Däremot finns det en ganska omfattande internationell 

forskning om handledning som berör området. Emellertid anser jag att denna forskning 

ger relevant kunskap av det rådande forskningsläget som kan återkopplas till studien. Den 
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tidigare forskningen har delats in enligt följande: handledningens syfte och funktion (3.1), 

handledningens effekter (3.2) och handledarrollen (3.3).  

3.1 Handledningens syfte och funktion 
Bradley, Höjer och Engelbrecht (2010) beskriver att socialarbetare inom barn- och 

familjesektorn ofta arbetar med tuffa uppgifter som kräver vägledning genom 

handledning. Artikeln undersöker om handledning kan vara en kraft för utveckling och 

förändring i det sociala arbetets praktik. I studien utforskas socialt arbete i tre olika 

länder: Sydafrika, England och Sverige, hur handledningens funktion betraktas och 

utformats i respektive land. Resultatet från respektive land visar likheter och skillnader 

gällande handledning inom barn- och familjeområdet. I Sydafrika och England 

koncentreras handledningen till den administrativa funktionen. Denna utgår från idéer om 

organisatorisk professionalism och New Public Management, idéer att effektivisera 

praktiken med hjälp av konkurrens, valfrihet och utvärdering. I England har det påtalats 

att handledning och socialt arbete blivit alltför byråkratiskt och regelstyrt. Kritik har 

riktats mot New Public Management som förhållningssätt för att det sägs påverka 

socialarbetare att arbeta kortsiktigt och prestationsinriktat. Liknande uppfattning om detta 

finns i Sydafrika och Sverige fast i mycket lägre grad. Till skillnad från England och 

Sydafrika sker handledning i Sverige externt från arbetsplatsen. Den svenska modellen är 

mer personcentrerad, kompetensutvecklande och till för stöd. Den negativa aspekten av 

denna modell beskrivs vara att den sker utanför organisationen och praktiken. Svagheten 

poängteras vara minskad effektivitet i organisatorisk förändring. Till skillnad från Sverige 

rekryteras handledare i Sydafrika och England som genomfört en universitetsutbildning 

på området. Den gemensamma uppfattning som fanns hos alla länderna var att 

handledning utformades i ett öppet klimat för att möjliggöra trygghet och betydelsefulla 

möten. Även relationen mellan socialarbetare och handledare var en väsentlig del för 

utvecklingen av handledning i respektive land. Resultatet gav författarna en mer objektiv 

syn på kvaliteten av handledning i respektive land. För att handledning ska ge kraft för 

förändring menar författarna att en handledarutbildning kan vara aktuell. Utbildning 

skulle hjälpa yrkesutövare att kritiskt reflektera i ett större strukturellt, politiskt och 

globalt sammanhang och dra kopplingar till marginaliserade och utsatta grupper.  

I sin avhandling skriver Åsén Nordström (2014) att handledning kan ses mot bakgrund av 

förändringar i praktiken och högre krav på yrkesarbetare att reflektera och samarbeta. 
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Idén om att använda handledning skulle leda till kompetensutveckling hos de 

professionella. Författaren belyser olika påverkansfaktorer som ger begränsningar och 

möjligheter för syftet med handledning. Bland annat nämns de kontextuella ramarna som 

betydelsefulla för handledningens utformning. Till exempel inverkar förväntningar, 

erfarenheter och arbetssituationen på samtalets utformning och hur dessa hanteras av 

handledaren och de handledda. Andra faktorer berör lokalmässiga förutsättningar, 

gruppens storlek och sammansättning, form, innehåll och riktning samt tid för utövandet 

och det egna lärandet hos handledaren. 

Inagram (2014) har genomfört en studie i England över komplexiteten i det sociala 

arbetets praktik och handledningens uppdrag. Rollen som socialarbetare kräver ett 

empatiskt engagemang, ett lagstadgat ansvar vilket innebär professionell kompetens och 

en tillskriven makt. Författaren diskuterar nya strategier och relationsbaserade metoder 

som kan generera ett nytt synsätt och utformning av handledning. Författaren föreslår en 

känslomässigt intelligent handledningsmodell för att bidra till ökad förståelse av de 

emotionella spänningarna i arbetet. Utifrån denna skulle handledningens syfte vara att 

kartlägga de känslomässiga delarna i praktiken istället för att potentiellt låta dem 

marginaliseras.  

 

Till skillnad från Inagram skriver Egelund och Kvilhaug (2001) om syftet med 

handledning och dess omfång. Inom den psykodynamiska handledningen finns två 

riktningar: målorienterad handledning (fokus på teoretiskt och praktisk kunskap) och 

processorienterad handledning (personcentrerad och fokus på identitetsskapandet). 

Författarna redovisar speciellt i vilken grad organisationer i svenska socialförvaltningar 

använder handledning som en integrerad del av organisationens mål, kvalifikationer och 

utvecklingsstrategier. Resultatet visar att handledning i svenska kommunala socialtjänster 

utgår från den processinriktade handledningen med fokus på att främja professionell 

utveckling med en stödjande funktion. Handledning i Sverige betonar därmed 

personalens välbefinnande och ger stort utrymme för att analysera egna känslor, för 

professionell utveckling och förhöjd självkännedom. Således var meningen med 

handledningen att förebygga utbrändhet och stress. Emellertid argumenterar författarna 

att den svenska modellen har en lös koppling från organisationens mål och 

utvecklingsstrategier. Författarna ställer frågan om handledning i Sverige enbart 

koncentrerar sig på stödfunktionen och till viss del kompetensutveckling av 
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arbetsmetoder. Resultatet visar att modellen ägnar mindre uppmärksamhet för 

organisationens mål och strategier.  

 

Ytterligare studier som tagit fasta på handledningens funktion och syfte har gjorts av 

Bradley och Höjer (2009). Författarna har forskat i hur England och Sverige utformar 

handledning och hur den mottagits i respektive land. Resultatet ger olika perspektiv från 

svenska och engelska socialarbetare och chefer inom socialtjänstens sätt att använda och 

betrakta handledning, dess för och nackdelar. Författarna identifierar tre olika funktioner 

av handledning: administrativ, professionell utveckling och den stödjande. Utifrån dessa 

tre visade resultatet att handledning i Sverige var av den stödjande funktionen. Här 

utfördes handledningen externt från arbetsplatsen och av en extern handledare. Svenska 

handledare vägleder mellan konkurrerande prioriteringar i arbetet och för att möjliggöra 

reflektion hos socialarbetarna för metoder och lösningar. Fördelarna med denna 

handledningsmodell beskrevs öka självständigt tänkande och utveckla professionell 

kompetens. Till skillnad mot det svenska arbetssättet bedrevs handledning i England 

internt på arbetsplatsen med arbetsledaren. Denna engelska modell dominerades av den 

administrativa handledningsfunktionen med fokus på organisatoriska och professionella 

riktlinjer. Fördelar med att ha arbetsledaren som handledare beskrevs vara den väl 

etablerade relationen och chefens kunskap om personalens behov, stöd och resurser. 

Studiens resultat uppvisade att varken Sverige eller England uppfyllde alla tre ideala 

huvudfunktioner av handledning. I England identifierades nackdelar som tidsbrist och 

hög press på arbetsledare som hinder för att generera ny kunskap och utveckling vid 

handledning. I Sverige var nackdelen att den externa handledaren behövde vara mer 

samspelt med organisationens metoder och problemhanteringar. I bägge länderna 

användes handledning för nybörjare för att utveckla en känsla av kompetens i praktiken. 

3.2 Handledningens effekter 
I en australiensisk studie av Chiller och Crisp (2012) undersöks huruvida handledning 

kan påverka socialarbetare på ett positivt sätt, bidra till att behålla socialarbetare inom 

yrket och förebygga utbrändhet. I delstaten Victoria deltog sex socialarbetare med tio års 

erfarenhet. Resultatet pekade på att handledning gav ett ökat välbefinnande och var en 

stödjande funktion för socialarbetarna. Deltagarna i studien vågade anta utmaningar i 

varierande uppgifter och utveckla sin yrkeskompetens med stöd från professionell 
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handledning. Handledningen gav ett nyanserat synsätt för att ställa realistiska mål på 

rollen, ansvaret och förväntningar hos socialarbetarna. Detta poängterades ge upphov till 

att fler yrkesverksamma orkade med arbetet och att ny kunskap drev socialarbetarna 

framåt och ambitionsnivån ökade. 

 

Emellertid visar Höjer et al. (2007) i sin studie att vissa kriterier behövde uppfyllas för att 

skapa en framgångsrik handledning. Studiens deltagare hade handledning tillsammans 

med kollegor i grupp. Författarnas resultat pekade på att handledningen behövde avsätta 

gott om tid för att skapa en trygg och behaglig känsla i gruppen. För trygghet skulle alla 

gruppens deltagare bli tagna på allvar, hörda och lyssnade till. Vidare ansågs att 

handledningen skulle ge utrymme för att förstå sina egna känslor och reaktioner i mötet 

med brukarna och därefter även kunna utveckla arbetsmetoder. En framgångsrik 

handledning kunde utmynna i att personalen gick därifrån med ny kraft och energi. Bland 

annat var det genom att handledaren gett tips och råd på tillvägagångssätt i arbetet som 

handledning fick en gynnsam effekt. Till skillnad mot den framgångsrika handledningen 

uppmärksammades vissa negativa aspekter som påverkade handledningen. Dessa var när 

handledaren inte lyssnade på gruppens behov för att kunna vidareutveckla deras 

kompetens. Det krävdes att handledaren hade förmåga att strukturera upp mötena och 

göra gruppen delaktig. Emellertid visade författarnas resultat att det var få 

yrkesverksamma som kunde nämna ett dåligt exempel från deras upplevelse av 

handledning. 

3.3 Handledarrollen  
Smith (2000) har som utgångspunkt i sin engelska studie att undersöka vilka faktorer i 

handledning som är väsentliga för socialarbetare. Inom den brittiska socialtjänsten 

intervjuades socialarbetare för att svara på händelser när de upplevt rädsla i det dagliga 

arbetet. Genom att ställa frågan – Kan du beskriva vilken respons du önskade få från den 

optimala handledaren när du beskrev en situation när du upplevt rädsla i arbetet? 

Resultatet av de 61 intervjuer som gjorts visade att socialarbetarna ville ha en handledare 

som hade tid och lyssnade på dem utan att döma. Det som definierades som en god 

handledare var förmågan att visa förståelse, bekräftelse, uppmuntran och erkännande. Det 

sociala arbetets komplexitet kräver att socialarbetarna känner en tro på sig själva och litar 

på att de kan göra skillnad. Författaren pekar på att rädsla kan hämma och i vissa fall 
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förstöra denna tro. Handledaren får en mycket viktig roll i förhållande till detta för att 

upprätthålla socialarbetares självförtroende. Det framkommer dock att handledarens hjälp 

och uppmuntran behöver vara äkta i kombination av ett lyhört förhållningssätt för att 

bidra till reflektion hos de handledda. Genom detta stöd kan socialarbetare återfå tron på 

utförandet av ett gott arbete när det känt sig hårt ifrågasatta. Författaren beskriver att 

handledaren kan vara ett avgörande stöd om denne är närvarande och uppmärksam i 

processen för socialarbetare att återfå sin tro och balans.  

4 Teori 
Jönson (2010) skriver att den teoretiska ramen används som ett verktyg i analysarbetet av 

det insamlade materialet. Jag har valt att tillämpa systemteorin som teoretisk referensram 

som senare kommer till användning i analysarbetet av min insamlade empiri.  

4.1 Systemteori  
Enligt Parrish (2012) är systemteorin ett perspektiv för att se hur saker och ting hänger 

samman. Dock är det inte helt enkelt att se hur olika delar påverkar varandra utan vi 

måste dels se delen både som ett självständigt väsen och dels en del som integrerar sig 

med omgivningen (Öquist 2008). Systemteorin handlar om att betrakta världen i helheter, 

sammanhang och mönster genom bland annat relationer mellan generationer, roller, 

genusidentitet och sociala nätverk (Parrish 2012). I det sociala arbetets praktik är detta 

synsätt lämpligt för att se människors livssituation som delar av ett system och den helhet 

som dessa delar ingår i (Petitt & Olsson 2013). Detta kan kallas ett cirkulärt tänkande, 

motsats till ett linjärt, där verkligheten uppfattas i uttryck av orsak-verkan (Öquist 2008). 

Det cirkulära tänkandet innebär att binda samman sociala system som visar hur 

människor påverkar och påverkas av varandra. Relationerna i systemet påverkar vilka 

beslut som fattas och upprätthållandet av normer, strukturer och kulturer som 

kännetecknar systemet som helhet (ibid). För att få förståelse för det cirkulära tänkandet 

kan cirkulära frågor användas för att se saker och händelser i det sociala systemets olika 

delar och hur de påverkas av varandra. Detta kan få en bidragande effekt till att se det 

vidare sammanhanget och de mönster som finns. I studien ämnar jag att, utifrån 

intervjupersonerna, tolka betydelsen av handledarens sätt att arbeta för att socialarbetare 

ska bli aktiva i handledning och med detta, utveckla ett professionellt agerande och 

lärande i arbetet. 
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Inom systemteorin betonas att helheten är mer än summan av sina delar, men upphör när 

delarna plockas isär (Parrish 2012). Författaren ger en liknelse av en orkester som bildar 

ett system där instrumenten utgör delarna. Instrumenten påverkar och påverkas av 

varandra i systemet som helhet vilket gör att de kan spela tillsammans i harmoni. Om ett 

instrument plockas bort ger det eko i hela musiken vilket gör att systemet förändras. Ett 

system som har genomgått en förändringsprocess kan aldrig helt återskapas eftersom det 

förändrats av processen dit (Öquist 2008). 

 

När människor blir viktiga för varandra leder detta till en systembildning (Moe 1996). 

Luhman beskriver sociala system som kommunikationssystem och menar att samhället 

kan liknas ett sådant (Jönhill 1997). De första systemteorierna grundades redan på 1930-

talet men som användes för att förklara principer både hos maskiner, biologiska och 

sociala system. En grundfigur inom systemteorin är Gregory Bateson och hade en idé om 

system, att det var ett sätt att betrakta verkligheten på. Bateson menade att vi tänker om 

system på olika sätt och därför behöver definiera vad vi menar (Schjödt och Egeland 

1994). Ett problem med det systemteoretiska perspektivet kan vara av kulturell art 

eftersom människor gärna betraktar sig själva som naturens herrar och ledare (Öquist 

2008). Det finns ett gemensamt beroende mellan personen och omvärlden. Inom 

systemteorin krävs det att betrakta oss själva som vilken del som helst i naturen för att 

acceptera att allt och alla som ingår i systemet är en del av dess kretslopp. En annan 

aspekt som kan vara problematisk är att betrakta världen som dualistisk, således i svart 

eller vitt, rätt eller fel. Människor är vana vid att kategorisera och ordna saker och ting i 

fack. Utifrån systemteorin är individen och bakgrunden lika betydande. Vidare för att 

uppnå det systemteoretiska tankesättet måste allas syn på verkligheten tas på samma 

allvar (ibid).  

 

Vad som sker här och nu är viktigt att betrakta utifrån det systemteoretiska perspektivet 

(Gjems 1997). Ett sätt att utvecklas i sin yrkesroll är att ägna uppmärksamhet åt vad som 

händer just i tillfället i en mellanmänsklig relation. I handledningssammanhanget är 

tanken att finna alternativa vägar för att utveckla relationer och utöka kunskapen för att 

kvalitetssäkra praktiken. Således blir det viktigt att se till här och nu i handledning istället 

för att ägna tid åt att fundera över varför saker har inträffat eller varför någon beter sig på 
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ett visst sätt. Det centrala är relationen till brukaren och på vilket sätt arbetet ska utformas 

vidare (ibid).  

 

Inom systemteorin skiljer Öquist (2008) mellan öppna och slutna system. Det öppna 

systemet uppvisar en acceptans mot ny och frisk information från omgivningen som 

utmanar egna föreställningar och erfarenheter. Motsatsen till detta är det slutna systemet. 

Skillnaden från det öppna systemet är att det slutna systemet påvisar bristen på 

korrigerande feedback genom till exempel att mänskliga relationer förstärker tendenser 

som redan finns inom systemet (ibid). Således får systemet en allt mer sluten och rigid 

karaktär. För att bryta ett systems gamla vanor och rubba dessa ur gamla hjulspår behöver 

systemet utmanas. För detta krävs en ”positiv oro” som kan starta processen till ett nytt 

lärande. Till exempel nämns att omedvetna föreställningarna som styr handlandet 

frambringas. I handledning arbetar socialarbetare tillsammans i grupp och med en extern 

handledare. Det innebär att ingå i ett system där den enskilde blir medskapare till 

innehållet av handledningen. Om systemet är öppet kan ny kunskap och information driva 

gruppen framåt (ibid).  

 

Det talas även om homeostatiska funktioner inom systemteorin. Homeostas kommer 

ursprungligen från grekiskans sammansättning av ”homoios” som betyder lika och 

”stasis” som betyder stillastående (Bernler och Johnsson 2001). Ett öppet system är i 

oavbruten förändringsprocess och har en målinriktad intention. Samtidigt behöver detta 

system bevara sin identitet gentemot omvärlden och benämns för en systembevarande 

process. Förändringarna måste kunna integreras i systemet, dels genom att bevara 

strukturen och dels av att värna om stabiliteten. Denna stabilitet korrigeras av 

feedbackmekanismer som ger signaler om rubbningar i stabiliteten. Det finns positiva och 

negativa feedbackmekanismer. Syftet med den negativa feedbacken är att behålla 

dynamisk stabilitet och systemets överlevnad samtidigt som den positiva feedbacken vill 

omstrukturera och förändra systemet. Signalerna till systemet om störningar i stabiliteten 

aktiverar de negativa feedbackmekanismerna och skapas balans i systemet. Dessa 

mekanismer kallas homeostatiska och stabiliteten för homeostas. Framkommer det att 

ingenting händer med det professionella agerandet, trots handledning, skulle det kunna 

ses som att homeostatiska mekanismer satts i funktion hos den handledde för att bevara 

den aktuella strukturen. Det kan bero på en osäkerhet och rädsla för förändring (Bernler 

och Johnsson (2001) I likhet med föregående författare menar Öquist (2008) att livet kan 
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beskrivas som en balansgång mellan restriktioner och frihet, stabilitet och förändring 

vilket definieras i konstans och variation. Konstanterna står för det förutsägbara och 

säkra och beskrivs lika viktiga som variationen i livet för att bryta upp ordningen.  Detta 

eftersom det kan ge upphov till en förändringsprocess eller nya mönster. Inom 

systemteorin talas det om nödvändigheten av variation, att den bör uppmärksamma och 

utnyttja skillnader. Genom detta kan medvetenheten skärpas och öka informationen 

(ibid).  

 

4.2 Summering 
Efter en redovisning av systemteorin vill jag till sist beskriva dess användbarhet i 

förhållande till min studies syfte och frågeställningar. I handledning är det viktigt att se 

till helheten och sammanhanget som socialarbetare är medskapare till och hur 

handledningen utformas inom socialtjänstens barn- och familjesektor. Samtidigt är det ett 

samarbete mellan kollegor, handledare eftersom relationerna påverkar vilket klimat som 

ligger till grund för tillfället. Systemteorins användbarhet kan, i förhållande till min 

studies syfte och frågeställningar, till exempel bidra till att handledning ger ett cirkulärt 

tänkande hos socialarbetarna och medvetandegör hur relationer påverkar arbetets 

utformning (Öquist 2008). För att kunna utföra ett professionellt arbete är förutsättningen 

att sträva framåt samtidigt som att finna balansen mellan de homeostatiska funktionerna 

(Bernler och Johnsson 2001). 

5 Metod  
I val av metod har jag utgått från hermeneutiken som perspektiv som enligt Thomassen 

(2007) söker förståelse och tolkning av människors meningsfulla fenomen. Det valda 

angreppsättet kan beskrivas utifrån svaren på epistemologiska (frågan om kunskap och 

hur vi kan veta någonting) och ontologiska (hur verkligheten är beskaffad) antaganden 

eftersom detta styr val av metod och hur kunskap söks (Bergström och Boréus 2012). 

Perspektivet blir relevant i förhållande till mitt syfte eftersom jag söker förståelse av 

socialarbetares upplevelser. I hermeneutisk anda betonar Brante (2003) att människan 

påverkar samhälls- och kunskapsutveckling eftersom dessa är beroende av tolkningar och 

subjektivitet. Detta i sin tur resulterar i en relativistisk epistemologi. Kopplat till detta 

eftersträvar jag inte objektivitet utan accepterar olika förståelseformer och en mångfald 

tolkningar. Begreppet förförståelse är betydande i hermeneutiken vilket enligt Gilje och 
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Grimen (2007) innebär att människans tolkningar utformas i sociala sammanhang. Med 

detta sagt har jag haft i åtanke att min utbildning, val av ämnesområde och teoretiska 

utgångpunkter präglas av min förförståelse av antaganden och föreställningar.  

I val av metod använder jag mig av kvalitativa intervjuer av semistrukturerat slag. Detta 

innebär enligt Bryman (2008) att data skapas utifrån specifika teman och genom 

relevanta frågor inhämtas utsagor från intervjupersonerna. De bestämda temana och 

öppna frågorna leder den intervjuade mot dessa förutbestämda teman (Kvale och 

Brinkman 2014). Utmärkande för intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor vilket är 

användbart för att undvika missförstånd och få förståelse för subjektiva upplevelser. 

Detta ökar studiens tillförlitlighet beskriver Lantz (2013). Det är viktigt att tänka på 

intervjusituationens förutsättningar av språk, begrepp, individuella erfarenheter, mål, 

värderingar etcetera (Kvale och Brinkmann 2014). Således bör intervjufrågor vara korta, 

enkla och passa olika individers vokabulär, bildningsnivå och fattningsförmåga. Därtill 

krävs att forskaren nyfiket uppfattar innebörden av det som sägs (ibid).  

För att inte visa enögdhet i metodvalet kommer jag att presentera dess inneboende 

svårigheter följt av hur jag förhåller mig till dessa. Enligt Lantz (2013) riktas kritik mot 

metodens validitet, generaliserbarhet (dvs. att urvalet inte representerar hela gruppen). 

Frågan ställs om objektivitet uppnås eftersom metoden förlitar sig på subjektiva 

tolkningar och är relationsbunden. Utifrån kritiken som riktats har jag övervägt 

kontextens, relationens, rollers och positioners påverkan samt de kulturella ramar 

intervjupersonen använder för att skapa mening av sina erfarenheter. Detta hävdar Miller 

och Glassner (2011) är viktigt att resonera kring i kvalitativa intervjuer för att uppnå 

trovärdighet.  

Min bedömning är att min utbildning ökat min empatiska förmåga vilket Lantz (2013) 

hävdar är ett bra medel för att komma närmre intervjupersonens sätt att tänka. Jag anser 

att metoden belyser, skapar insikt och förståelse för att besvara studiens syfte. Enligt min 

mening är metoden fördelaktig gentemot kvantitativ metod eftersom den erbjuder en 

fördjupning av resonemanget. Metoden arbetar utifrån ord och målet är att ge 

nyanserande berättelser och synvinklar av intervjupersoners subjektiva svar (Kvale och 

Brinkman 2014). Fortsättningsvis är förmågan att aktivt lyssna, dvs. att lyssna till det som 

sägs, hur det sägs och uppvisa öppenhet för uttalandena. Detta är en byggsten i att 

behärska frågetekniken i intervjusituationen. Som intervjuperson strävar jag efter ett 
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kritiskt förhållningssätt mot min förförståelse för att inte överskugga och värdera det som 

framkommer. 

5.1 Urval  
Motivering och avgränsning för urvalet har gjorts med bakgrund av metod och i samband 

med studiens syfte, frågeställningar och problemformulering. Studien grundar sig i två 

beslut angående urval: geografiskt område och intervjupersoner. 

  

Av forskningsekonomiska skäl gjordes avvägandet, gällande geografiskt område, att söka 

intervjupersoner inom södra Sverige. Inom dessa gränser kontaktades slumpmässigt 

kommuner via telefon eller mail då jag valt att inrikta studien mot socialarbetare inom 

barn- och familjesektorn i socialtjänsten. Vidare genererade detta ett snöbollsurval 

gällande urvalet för representativa intervjupersoner. Enligt Bryman (2008) är ett 

snöbollsurval att välja ut en relevant person som i sin tur föreslår en annan intervjuperson 

som uppfyller kravet för studiens innehåll och syfte. Urvalsmetoden kan medföra 

problem eftersom det kan föreligga risk att intervjupersonerna medvetet eller omedvetet 

väljer personer från en viss kategori eller med samma tankesfär. För att spara tid i 

sökandet efter intervjupersoner valde jag ändå denna metod. Urvalets kriterier för 

intervjupersoner var socialarbetare som arbetar inom barn- och familjesektorn i 

socialtjänsten och får handledning i arbetet. Detta urval föll sig naturligt eftersom jag 

sökte intervjupersoner som har kontinuerlig kontakt med brukare, är yrkesverksam 

socialarbetare och deltagit i handledning på arbetsplatsen. Utifrån studiens sammanhang 

anser jag att kön, ålder eller etnicitet inte har någon betydelse. 

 

Efter samtycke genomfördes fem intervjuer med kvinnliga socialarbetare. Bedömningen 

av antalet grundas på förhållandet till studiens tidsbegränsning, upplägg och syfte där 

antalet kändes lämpligt. Med tanke på ett relativt litet urval har jag ägnat mer tid åt 

förberedelser av intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. Denna fungerade för att 

tematisera och strukturera relevanta frågor samt ge en överskådlig bild och en 

meningsfull uppläggning för att uppnå studiens syfte (se Bilaga 2).  

 

Efter intervjuerna har jag ägnat tid att koda och kategorisera det transkriberade materialet 

betänksamt för att få tillräckligt nyttigt och användbart material för studiens mål. Jönson 
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(2010) beskriver att kodning är ett verktyg för att synliggöra mönster och samband i 

materialet utifrån kategorier, ord eller begrepp. För att finna mening i empirin påpekar 

Becker (2008) att det handlar om att ta fragment av data och tillämpa knep, till exempel 

att ställa frågor eller göra okonventionella spekulationer. Författaren poängterar att alla 

har möjligheten att göra detta, det krävs bara en massa övning. Under studiens gång har 

jag eftersträvat att uppnå dessa tankebanor för att hitta egna sådana knep.  

5.2 Genomförande 
I sökandet av intervjupersoner blev jag positivt överraskad av ett visat intresse för 

studiens ämnesområde. I samband med kontakt skickades ett informationsbrev ut via mail 

(se bilaga 1). Av etiska principer var detta nödvändigt för att intervjupersonerna skulle 

känna sig bekväma att kunna tacka nej utan påtryckning, medvetet eller omedvetet från 

min sida. En vidare aspekt i genomförandet var övervägandet gällande kontext och 

situation vid genomförandet av intervjuerna (Lantz 2013). Med tanke på detta lät jag 

intervjupersonerna själva välja tid och plats som kändes lämplig för dem. Intervjuerna 

utfördes på respektive arbetsplats mellan den 11-21 april. Innan vi påbörjade samtalet lät 

jag intervjupersonerna skriva på ett dokument om samtycke (se bilaga 1) före intervjun 

och berättade muntligt ännu en gång om dokumentets innehåll. Jag förklarade även att 

ljudinspelningen gjordes för att återge samtalet och fånga intervjupersonernas 

uppfattningar på ett korrekt sätt. Under intervjuprocessen var jag noga med att delge 

intervjupersonen varje tema, ge tid och låta personen beskriva frågornas innebörd samt 

sammanhangsmarkera för att bekräfta att jag fattat rätt. Detta hade jag i åtanke för att ge 

intervjupersonen möjlighet att uttrycka sina tankar och ge samtalet struktur. Innan jag 

avslutade frågade jag om intervjupersonerna hade något att tillägga som det upplevde 

som viktigt att belysa.  

5.3 Presentation av intervjupersonerna 
I detta kapitel kommer en kort presentation av intervjupersonerna. Jag kommer att 

använda fingerade namn, dels för att upprätthålla individskyddskravet och dels för att 

göra studien mer läsvänlig, tydligare och levande.  

 
Lina  
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Lina är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete och har arbetat på socialtjänsten inom barn 

och familjesektorn i flera år. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är rekrytering, utredning och stöttning av 

familjehem och kontaktpersoner.  

 

Sofia 

Sofia är i grunden förskolelärare och har en vidareutbildning och examen i specialpedagogers 

påbyggnadsutbildning. Hon har arbetat på socialtjänsten i ett antal år som familjebehandlare med både 

förebyggande, behandlande och utredande uppgifter.  

 

Elin 

Elin har en examen på IKM-utbildningen. Hon har arbetat inom barn och familjesektorn på socialtjänsten 

sedan 2015 och hennes arbetsuppgifter är utredande. 

 

Maria 

Maria är socionom och har arbetat inom socialtjänsten på olika avdelningar och är nu förste 

socialsekreterare på barn och familj. Som förste socialsekreterare är hon främst ärendeansvarig och gör 

förhandsbedömningar för att besluta om en utredning ska inledas eller inte. 

 

Emma 

Emma är också utbildad socionom och arbetar inom barn och familjesektorn på socialtjänsten. Nu är hon 

förste socialsekreterare och är arbetsledare två arbetsgrupper. Arbetet handlar främst om att vara stöttande i 

vardagen, leda ärendekonferenser och vara vägledande och ansvara för ärendena.  

5.4 Transkribering 
Efter genomförda intervjuer transkriberades det ljudinspelade materialet. Transkribering 

innebär att transformera en form till en annan, till exempel som i detta fall ett 

intervjusamtal till intervjuskrift (Kvale och Brinkmann 2014). Emellertid hävdar 

författarna att kvaliteten på utskriften sällan nämns för att kvalitetssäkra 

forskningsintervjun. Jag vill uppnå hög kvalitet och väljer därför att diskutera 

transkriberingen av intervjuerna med stöd av Kvale och Brinkmann (2014). Författarna 

förklarar att det är en tolkande process där skillnader mellan muntligt tal och skriven text 

bör diskuteras och uppmärksammas av principiella frågor. Detta för att intervjun beskrivs 

vara en levande social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken blir 

uppenbara under samtalets gång men som förloras i utskriften. Med vetskap om denna 

gömda interaktion har jag efter intervjuerna kompletterat ljudinspelningen med att ägna 

cirka 10 minuter till anteckningar om till exempel ord, tonfall och andra viktiga aspekter 

av intervjun. Trots en riktad kritik mot användandet av inspelning och utskrift har jag 
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använt denna metod. Detta för att på ett enkelt sätt komma ihåg vad som sagts och få en 

överblick för att se mönster.  

5.5 Reliabilitet och validitet 
Under detta avsnitt vill jag kort belysa två viktiga begrepp, reliabilitet och validitet, för 

att och ytterligare kvalitetssäkra min studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar 

reliabiliteten om studiens resultat och pålitlighet, till exempel om andra forskare skulle få 

ut samma resultat. Detta innebär att intervjuaren, intervjusituationen och frågorna är lika, 

oavsett tillfälle. Vidare innebär en hög reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt får 

samma resultat som en annan mätning vid ett annat tillfälle. Med tanke på att 

intervjupersonerna och intervjusituationerna har sett olika ut har jag försökt uppnå hög 

reliabilitet genom att arbeta strukturerat vilket jag i ovanstående metoddiskussion 

argumenterat för. Validitet handlar om studiens giltighet, att ställa sig frågan om jag fått 

svar på det jag frågar? (Jönson 2010). Jag har eftersträvat ett öppensinnat förhållningsätt 

för att möjliggöra för oväntade resultat för den analytiska processen och för att undvika 

tendenser att till exempel bli osjälvständig i förhållande till empirin (ibid). 

5.6 Etiska överväganden 
Som en avslutning på metoddiskussionen är det viktigt inom all forskning att göra etiska 

överväganden. Även om denna uppsats inte faller under forskningskategorin gör jag detta 

för att diskutera nyttan av studien i relation till skydd för mina intervjupersoners 

integritet. För att förstå motiven för att uppnå god forskningsetik kommer jag 

inledningsvis presentera vetenskapsrådets (2011) definition av vad god forskningsetik 

innebär. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att forskningsetik inte är entydig eftersom den 

hela tiden utvecklas mot fler områden där nya metoder och tekniker uppdagas. Det 

uppenbara beskrivs beröra frågor om etiska krav på forskningens inriktning och 

genomförande. Vidare berör en stor del av forskningsetiken behandlandet av deltagarna i 

forskningen.  

 

Ett välkänt begrepp i forskningsetiken är individskyddskravet som innebär att forskningen 

skall visa respekt för deltagarnas människovärde. Deras mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter prövas och sätts i relation till forskningens värde (ibid). Således 

blir det forskarens ansvar att ställa etiskt korrekta frågor och göra etiska överväganden för 
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att uppfylla kravet, bland annat vilka frågeställningar, metoder och intervjupersoner 

forskningen använder sig av. Före utförandet av forskning skall information och samtycke 

lämnas till deltagarna. Under och efter utförandet skall forskaren beakta publicering och 

förvaring av material. Enligt Vetenskapsrådet skall forskning som använder en metod 

med syfte att fysiskt eller psykiskt påverka eller som innebär en uppenbar risk att skada 

deltagarna prövas. Forskningen får inte genomföras om inte tillräcklig information getts 

och deltagare fått utrymme att lämna samtycke på ett korrekt sätt. 

 

I förhållande till ovanstående aspekter har jag i största möjliga utsträckning eftersträvat 

individskyddskravet för mina intervjupersoner. De kriterier jag har prioriterat är 

anonymitet av personerna och inte ange exakt plats och datum. Samtidigt har jag varit 

noga med studiens innehåll och uppläggning och noggrant arbetat igenom materialet för 

att försäkra intervjupersonernas rättigheter. Informationskravet och samtyckeskravet har 

upprätthållits vilket innebär att deltagarna frivilligt bestämt över sitt deltagande och 

informerats om rätt att avbryta (Vetenskapsrådet 2011). Materialet i studien har endast 

använts i arbetet och under tiden förvarats oåtkomligt för obehöriga. Efter examination 

kommer det använda materialet som till exempel ljudfiler att raderas. 

6 Resultat och Analys 
I detta resultat- och analysavsnitt kommer jag med bakgrund i studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska perspektiv redovisa mitt empiriska material. I kapitlet 

kommer jag dels att ta hjälp av det teoretiska perspektivet och dels återkoppla empirin till 

kunskapsläget. 

 

Inledningsvis presenteras en kort introduktion av hur intervjupersonerna beskriver 

handledningens karaktär på arbetsplatsen. Därefter följer fyra kärnkategorier med 

tillhörande underkategorier som jag ansåg var mest framträdande. De fyra 

kärnkategorierna är: handledningens stödjande betydelse (6.2), handledningens betydelse 

för professionell utveckling och yrkeskompetens (6.3), handledarrollen (6.4) samt villkor 

och förutsättningar (6.5). 
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6.1 Socialarbetares beskrivningar av handledning 
Vad innebär handledning för socialarbetarna och hur beskrivs den? Dessa frågor vill jag 

besvara för att ge dig som läsare en övergripande syn av handledning i relation till 

intervjupersonerna beskrivningar. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att handledning sker med kollegor i grupp och bedrivs av 

en extern handledare. Detta visar även Bradley och Höjers (2009) forskning. Antalet 

handledningstillfällen varierar mellan intervjupersonerna men de flesta anger att handledning 

hålls var tredje till var fjärde vecka. Fyra av fem intervjupersoner berättar att handledning sker 

utanför socialkontoret i lokaler som finns till förfogande. Handledningens innehåll är dels 

beroende på socialarbetarnas arbetssituation och dels beroende på handledarens inriktning, 

bakgrund och utbildning. Den typ av handledning som intervjupersonerna identifierar mest är 

den processinriktade handledningen. Egelund och Kvilhaug (2001) menar att den 

processinriktade handledningen har en stödjande funktion med fokus på professionell 

utveckling. 

 

Maria ger ett exempel på hur en ärendehandledning kan se ut vilket innebär att handledningen 

fokuserar på ett specifikt ärende. Hon berättar att gruppen då diskuterar den berörda familjen 

och deras nätverk för att få en överblick över deras situation. Personen som berättar om ärendet 

kan sedan ta hjälp av handledaren och gruppen som får chans att delge sina tankar och idéer. 

Samtidigt kan personen få hjälp att reda ut känslor som ärendet väcker. Därefter får kollegorna 

och handledaren tala om hur de tänker för att fortsätta processen i ärendet. Samtliga 

intervjupersoner beskriver även handledning som ett forum för att ventilera, ”att prata av sig” 

och få specifik vägledning. Sofia säger till exempel hur ett handledningstillfälle ”städar 

huvudet” och ger struktur åt tankar som känns röriga gällande exempelvis organisation eller 

ärenden. Cajvert (2013) menar att handledning är till för att ge en ökad 

problemlösningsförmåga och ge den handledda fler perspektiv. 

 

Sammanfattningsvis beskriver alla intervjupersoner handledning i termer av ”känslor”, ” att 

samla ny kunskap”, ”få vägledning” och att ”tänka annorlunda”. Intervjupersonerna är överens 

om att handledning är ett nödvändigt verktyg för det dagliga arbetet, likt vad tidigare forskning 

påvisat. Ingen av intervjupersonernas chef är med under handledningen och detta beskrivs vara 

positivt då det troligtvis skulle hämma det fria yttrandena.  
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6.2 Handledningens stödjande betydelse 
Utifrån intervjupersonernas utsagor har jag valt tre aspekter av handledningens stödjande 

funktion: självmedvetenhet – Effekt (6.2.1), bekräftelse – Effekt (6.2.2) och 

självförtroende – Effekt (6.2.3).  

6.2.1 Självmedvetenhet – Effekt 

Det finns en gemensam uppfattning hos socialarbetarna att handledning är till hjälp för att 

reflektera kring egna känslor och reaktioner. Även Chiller och Crisp (2012) menar att 

socialarbetare ser handledning som ett stöd och möjlighet för diskussion och reflektion i 

det praktiska yrkesutövandet. Maria beskriver det upplevda stödet i handledning:  

 
I det vardagliga arbetet, om jag inte fick tömma mina känslor någonstans, då skulle 

jag inte må bra i mitt arbete… våga prata om mina känslor i vissa ärenden där man 

känner sig bristfällig eller varför jag reagerade på det här sättet i ett ärende. (Maria) 

 

Maria förklarar att hon under handledning vågar prata om sina känslor när hon upplever 

sig bristfällig. För Maria innebär handledning också att kunna diskutera reaktioner i 

förhållande till ärenden. Systemteorin blir applicerbar i sammanhanget eftersom vi kan 

uppfatta att allt som den ena gör påverkar den andra på något sätt och kan kopplas till 

begreppet helhetstänkande (Öquist 2008). Eftersom handledningen sker i grupp blir alla 

delaktiga i detta system och medskapare till den gemensamma miljön för handledningens 

struktur och funktion. En möjlig påföljd kan vara att detta system sedan samspelar med 

arbetet, individen, brukarna och samhället. Handledningen blir betydelsefull för Marias 

professionella utveckling då hon uppmärksammar och förstår sig själv och sina känslor 

bättre, självmedvetenheten ökar. Detta hjälper henne att möta brukarens känslor och 

behov och gör henne säkrare i relationen. Således får Maria tid att reflektera över dessa 

känslor och reaktioner i sin roll och sitt förhållningssätt som påverkar relationen 

sinsemellan olika system.  

 
Det är ett krävande jobb med många svåra situationer man har och göra med och så. 

Så på ett sätt är det ju att man alltid ska ha möjlighet att lyfta det som är tungt… 

ibland kan man ju behöva ha någon som ser det från ett annat perspektiv, så att man 

lite kan få kunskap om processer som kan hjälpa än och sånt. Jag tänker att extra 

handledning i ärenden men även i grupprocesser… eller på det personliga planet i 

jobbet, hur påverkar det här mig personligen? Jag tror att den största betydelsen är 
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att man kanske känner att man orkar göra sitt jobb för att man får möjlighet att bolla 

det som är tufft. Ehm, att det ger en inputs liksom som gör att man orkar fortsätta 

vara effektiv och så. (Emma)  

 

Handledning har jättestor betydelse för hur jag hanterar tuffa ärenden och situationer, 

jag tänker att det bidrar till att inte ta med sig de här känslorna… i mitt privatliv. 

(Elin) 

 

Ovanstående citat av Emma och Elin visar att handledning kan vara till hjälp för många 

olika saker. I likhet med Maria ges aspekten av att bli medveten om de egna känslorna 

vilket tyder på självmedvetenhetseffekten. Bägge citaten visar att handledning ger input i 

att hantera svåra situationer som uppstår i det dagliga arbetet vilket anses vara ett viktigt 

stöd. Detta i likhet med Egelund och Kvilhaug (2001) som pekar på att handledning ger 

stort utrymme för att analysera egna känslor som ledde till högre självkännedom och 

professionell utveckling. Enligt Tveiten (2010) handlar handledning om skapa 

förändringsprocesser hos de professionella. Genom att socialarbetarna medvetandegör 

styrkor och svagheter på dels ett personligt plan, dels i förhållande till omgivningen och 

även i sin yrkesroll kan ökad kunskap uppnås. 

 

Ett möjligt tankesätt som kan förknippas i resonemanget är systemteorins cirkulära 

tänkande. Detta innebär att vara medveten om kopplingarna mellan människor och hur de 

påverkar och påverkas av varandra i ett system (Gjems 1997). Effekten av ett cirkulärt 

tänkande kan bidra till att få ett vidare spektrum av sammanhanget och således medföra 

att se de bakomliggande faktorerna som påverkar det mänskliga beteendet (Öquist 2008). 

Detta kan förstås, utifrån Emma och Elin, då handledning kan medvetandegöra 

sambanden av att arbeta på det personliga planet vilket ger en ökad förståelse för hur 

egna föreställningar och känslor påverkar arbetet och det professionella agerandet.  

6.2.2 Bekräftelse - Effekt 
 

Att man lär känna sig själv och också att man blir bekräftad, stärkt och sedd som 

person. Det påverkar ju en i jobbet när det är mycket för ens person (Lina) 

 

Att man får nya rön, att man får kraft och avlastning. Men det kan ju också vara 

tillfällen när man känner sig lite vilsen och det kan stilla ens oro och ge en bättre 
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körfart. Det har även varit väldigt skönt när man får bekräftelse på att man jobbar rätt 

liksom, amen det här gör du bra, fortsätt så, kämpa på, du är viktig (Sofia) 

 

Utifrån intervjupersonernas utsagor har ett återkommande tema uppenbarats utifrån ordet 

bekräftelse. I citaten ser vi att Lina och Sofia får stöd i handledning eftersom att den ger 

ordning i det dagliga arbetet, en bättre ”körfart” och är ett tillfälle att bli bekräftad av 

kollegor och handledare. Socialarbetare upplever handledning som ett stöd och möjlighet 

till reflektion (Hawkins och Shohet 2008). Killén (2008) skriver att handledning i grupp 

kan främja inlärning eftersom medlemmarna kan stötta varandra och gemensamt finna 

lösningar. Sofia och Lina beskriver hur de under handledning känner sig sedda, stärkta 

och bekräftade. Under handledningstillfället kan ett utbyte av reflektioner och 

erfarenheter ske vilket kan ge ökad kunskap och bekräftelse från gruppmedlemmarna. Att 

handledning ger socialarbetarna bekräftelse kan förstås som en effekt av att 

socialarbetarna känner sig hjälpta i att förstå sig själva samtidigt som de blir uppmuntrade 

och får feedback. Positiv feedback och beröm gör att socialarbetarna känner sig stärkta 

vilket inger hopp och trygghet i yrkesrollen.  

6.2.3 Självförtroende – Effekt  

Nedan citeras Sofia och Maria som beskriver känslan efter ett handledningstillfälle: 

 
Jag känner mig oftast pigg. Jag känner att nu går jag ut och tar tag i det. När men 

jag känner trygghet och ny kraft, extra samarbetsglädje och ibland kan jag känna 

mig avslappnad (Sofia)  

 

Man kommer ut därifrån som påfylld, lättad och energisk… (Maria) 

 

Citaten visar att intervjupersonerna känner tilltro till den egna förmågan efter 

handledning. Chiller och Crisp (2012) menar att handledning påverkar socialarbetare att 

dels utmana sig i olika arbetsuppgifter och dels ger perspektiv i förhållande till kravbilden 

på rollen, ansvaret och förväntningar hos de professionella. Smith (2000) menar att 

socialt arbete ställs inför många komplexa situationer där socialarbetare behöver en stark 

tro på sig själva där de litar på sin förmåga att göra skillnad. Stiwne (2005) menar att 

handledaren endast kan ge generella råd och att det inte är bra om den handledde enbart 

förlitar sig på handledarens synpunkter och förhållningssätt. Detta eftersom det fick en 

motsatt effekt då socialarbetaren förlitar sig på handledarens råd och inte litar på den 



	  

	   23	  

egna förmågan i arbetet vilket får en negativ effekt av kompetensutveckling. I intervjun 

med Lina framkom det att handledaren inte skulle bli en ”expert” eftersom vissa råd inte 

gick att tillämpa i praktiken. 

 

Utifrån systemteorin är det gemensamt för öppna system att kunna utbyta information 

med omgivningen och därigenom växa och utvecklas (Öquist 2008). Författaren 

beskriver att det är av största betydelse för hälsan och livskraften att få input och output 

mellan subsystem och samhället i stort. Detta symboliserar det öppna systemet. En 

anledning till att intervjupersonerna känner självförtroende efter ett handledningstillfälle 

kan vara att handledningen präglas av det öppna systemets karaktär. I arbetets praktik är 

det socialarbetaren som bär ansvaret och har då kanske enbart sig själv att bolla med i 

svåra arbetsuppgifter. Om då handledning, med ett öppet och levande klimat i 

kommunikationen mellan handledare och grupp, kan ge feedback åt socialarbetaren kan 

detta ge effekten av ett förhöjt självförtroende. Detta kan i sin tur upplevas som ett 

betydelsefullt stöd.  

6.3 Handledningens betydelse för professionell utveckling och 

yrkeskompetens 
 

Jag ser ju handledningstillfället som ett sätt att lära mig olika saker, på och beroende 

av olika situationer, med olika slags personligheter, ehm, jag får mer perspektiv på 

saker och ting, jag får verktyg, jag kan få praktiska exempel på hur jag skulle göra i 

en viss situation (Elin) 

 

Elins citat visar att handledning upplevs bidra till högre yrkeskompetens och 

professionell utveckling. Hon beskriver till exempel att handledning är ett tillfälle att 

arbeta med sig själv, för att väcka nya sätt att tänka, få perspektiv och strategier som är 

användbara i arbetet och i relation till olika personligheter. Flera intervjupersoner säger 

att det är utvecklande när handledaren ställer frågor som väcker nya sätt att tänka och ger 

alternativa tillvägagångssätt.  

 
Att få perspektiv, få nya verktyg och det kan ju ha med mina egna tankar och 

känslor att göra, att jag kanske har egna känslor eller jag kanske behöver tänka 

annorlunda, jag kanske har en känsla i det här att jag känner frustration och kanske 

behöver sortera eller behöver praktisk hjälp med att hantera. Handledning handlar 
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om att jobba med mig själv, ju mer verktyg jag får desto mer utvecklas jag i min roll 

(Elin) 

 

Handledningens mål är att integrera ett reflekterande förhållningssätt för att kunna finna 

lösningar på ett problem som kan uppstå i praktiken (Cajvert 2013). När Elin under 

handledning får tillfälle att reflektera över sina erfarenheter av exempelvis ärenden, 

förhållningsätt och känslor, framkommer ny kunskap som kan användas och praktiseras i 

andra kontexter. Att ha handledning i grupp innebär även att se att teori och praktik 

hänger ihop, professionella inom yrket har ofta outtalad kunskap, som genom reflektion 

av verkliga händelser kan gynna kollegor och bredda kunskapsmängden (Killén 2008). 

Smiths (2000) påvisar att det sociala arbetet kan vara svårhanterligt. Elin beskriver att 

hon ibland kan bli frustrerad i relation till en brukare eller ett ärende och att handledning 

då kan ge praktisk kunskap i att hantera situationen.  

 

Inom systemteorin talas det om här och nu och betyder att fokusera på det som sker för 

närvarande. I handledningstillfället blir det därför oviktigt att fundera över varför vissa 

saker uppkommit eller varför en brukare uppför sig på ett visst sätt. Det som står i fokus 

är relationen och hur arbetsprocessen kan fortskrida (Gjems 1997). 

 
Jag tror att handledning ger oss bättre förmåga att tänka lugnt och klart. För att när 

det blir stressigt är det lätt att det blir körigt och brandkårsutryckningar och man 

kanske inte tänker långsiktigt (Sofia)  
 
Det var det här när vi skulle prova en gång att inte ha handledning och ha utbildning 

istället och det blev inget bra. Det är ett verktyg som vi har som är nödvändigt… 

(Maria) 
 

I citaten ovan kan vi se exempel på att handledning är viktig för Sofia och Maria. 

Intervjupersonerna menar att handledningen är en nödvändighet inom barn- och 

familjesektorn på socialtjänsten för stöd och utbildning i praktiken. Eftersom arbetet kan 

vara tufft och påfrestande kan det påverka socialarbetarnas professionalitet negativt 

gentemot brukare (Hawkins och Shohet 2008). Enligt Höjer et al. (2007) är det svårare att 

rekrytera personal om verksamheten inte erbjuder handledning.  
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6.4 Handledarrollen 
När jag ställde frågan vilken påverkan handledaren har för handledningssamtalet beskrivs 

den som ledaren för samtalet. Här ges två exempel på handledarrollen utifrån Maria och 

Lina: 

 
En handledare har ju alltid någon form av överperspektiv för själv är man i det och ser 

inte alltid allting… Jag tycker att handledarens roll är att leda, se till att alla får plats 

även den tysta, för man kan ju tänka, man måste bara vänta för att vi har olika starttid… 

men också snappa upp och vara väldigt lyhörd… och också vara en handledare som 

känner av vad som är lagom (Maria)  

 

Att handledaren är ganska prestigelös och verkligen inte dömande utan skapar ett 

tillåtande klimat (Lina) 

 

Viktiga aspekter som intervjupersonerna uppmärksammar är att handledaren har 

förmågan att strukturera upp mötet och vara objektiv och neutral. Samtliga 

intervjupersoner är överens om att handledaren är en mycket väsentlig person för 

handledningen eftersom den ”anger tonen för samtalet”, ”leder”, ”styr upp” och ”kommer 

med reflektioner”. Parallellt behöver handledaren ha förståelse och vara lyhörd för 

gruppens behov och vad gruppen behöver arbeta med.  

 

Bradley et al. (2010) upplyser att relationen mellan handledaren och socialarbetarna är av 

stor betydelse för handledningens utförande och för de professionellas utveckling. 

Bernler och Johnsson (2001) menar att handledaren behöver ha rätt kompetens vilket 

innefattar kunskap om praktiskt socialt arbete, teoretiska kunskaper samtidigt som den 

bemästrar utövandet av handledningen. Handledarens hjälp och uppmuntran behöver vara 

äkta i kombination av ett lyhört förhållningssätt för att bidra till reflektion hos de 

handledda (Smith 2000). Det finns en positiv uppfattning hos mina intervjupersoner i 

beskrivningen av handledaren då den är öppensinnad och icke dömande. När detta 

fungerar blir handledningen mycket gynnsam i arbetet. Dock poängterar flera 

intervjupersoner att alla är olika och kanske uppskattar en viss handledare mer en än 

annan. Det var också viktigt att handledaren kunde fördela tiden och strukturera upp 

tillfället så att varje gruppmedlem kände att det fanns tid till individuell vägledning. 
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Hur påverkar samspelet och relationerna på vilken struktur som upprätthåller ett socialt 

system? Ur detta seende är det avgörande att handledaren ser gruppen i sin helhet och har 

fingertoppskänsla för att urskilja faktorer som bland annat relationer och roller, hur 

individerna förhåller sig till och påverkar varandra.  

 

Maria säger i citatet ovan att handledaren har ett överperspektiv. Detta överperspektiv 

kan förstås utifrån att handledaren adderar cirkulära frågor för att öppna upp för 

reflektion och föra samtalet vidare. Om handledaren samtidigt upprätthåller ett 

helhetstänk som förhållningssätt kan detta även undervisa och lära gruppen dessa 

tankebanor. Nedan ges ytterligare ett exempel från Maria som beskriver på ett detaljerat 

sätt hur handledaren hjälpte henne att se sin egen roll i arbetet med brukare och skapade 

en reflektionsprocess: 

 
Handledaren genom frågor fick mig att komma på att jag blandar ihop mig själv 

när jag var i den åldern med de känslor jag hade då, i min familj och sådär… så 

att man fattar rätt beslut utifrån dom här barnens behov och inte utifrån mina 

behov när jag var i den åldern (Maria) 

 

När Maria beskriver hur handledaren hjälpte henne kan det antas att det fanns en god 

relation mellan båda parterna. Detta antagande görs med bakgrund av att Maria delade 

med sig av sin erfarenhet med gruppen och handledaren. Detta kan förstås utifrån det 

cirkulära frågandet eftersom handledaren uppvisar kunskap om användandet av 

frågandet och lyssnandet för att utmana de tankar som uppenbarats i samtalet med Maria. 

Handledaren visar även en känsla för återkoppling och feedback för att skapa en ”positiv 

oro” vilket kan leda till lärande och utveckling hos Maria. Konstans och variation står i 

relation till handledarrollens förmåga att ”bjuda motstånd”. Konstanterna står för det 

förutsägbara och variationerna för det som bryter ordningen (Öquist 2008). Kopplingar 

kan dras till att handledaren har vetskap om balansen av konstans och variation för att 

skapa förändring och reflektion hos Maria. På detta sätt kan Maria agera på ett mer 

professionellt sätt i mötet med brukaren och se till deras behov och inte sitt eget. Maria 

visar sig mottaglig för att utmana egna föreställningar och ta emot ny information. 
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6.5 Villkor och förutsättningar  
Intervjupersonerna beskriver att handledning är beroende av vissa villkor och 

förutsättningar. Jag kommer därför presentera de mest framträdande aspekterna för en 

gynnsam handledning.  

6.5.1 Samarbete  
 

Jag tänker att det är viktigt att vara delaktig när man känner att man kan, för just att 

det tillför alltid någonting, från kollegor och sånt där. Jag ser ju min roll som viktig 

på det sättet och att man ehm bidrar med olika synvinklar, att allas roll, att alla är 

lika viktiga (Emma) 

 

Citatet av Emma sammanfattar samtliga intervjupersoners viktiga ståndpunkter som 

handledningen förutsätter. Det finns en enighet om att ett aktivt deltagande är 

betydelsefullt, att alla lyssnar och delger under samtalets gång. Gruppens medlemmar är 

betydelsefulla under mötena och Elin menar att handledning skapas tillsammans, även av 

den tysta. Gruppen och kollegornas roll har en stor betydelse för samarbetet på 

arbetsplatsen och ses som ett reflekterande team under handledningstillfällena. I likhet 

med Killén (2008) är detta ett syfte med grupphandledning eftersom det kan skapa en 

kollektiv kompetens.  

 
Alla är aktiva både som stöttare och att komma med förslag, råd och idéer. Och 

ibland om hur det har känt om att, hur va det här för dig och dig och dig och så har 

man fått ge sina känslor om man vill (Maria)  

 

Ju mer man lyfter gruppen som ett verktyg, gruppens betydelse och liksom lägger 

korten på bordet, det här är vår grupp, det här tycker vi är viktigt, vad är det för 

normer vi har i vår grupp (Elin) 

 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att ett bra samarbete i handledning bidrar till ett 

effektivare arbete och en bättre arbetsmiljö. Kollegorna ses som stöd, trygghet och 

inspirationskällor i handledning vilken Killén (2008) menar är en av fördelarna med 

grupphandledning. Det blir ett tillfälle för socialarbetare för att ta och ge respons till 

varandra och samtidigt få det av handledaren. Enligt det systemteoretiska synsättet blir 

relationen mellan kollegorna väsentlig, hur de uppträder och bemöter varandra, eftersom 

det har en inverkan på hela systemet (Öquist 2008). Kollegorna påverkar vilken struktur 
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och kultur som råder på arbetsplatsen och som kommer att känneteckna hela gruppen. 

Vidare kopplas detta samman i kunskap och värdegrund som finns inom det sociala 

systemet, dels för hur deltagarna påverkar varandra och dels den enskildes roll i det hela 

(ibid). Flera av intervjupersonerna poängterar att det är var och ens ansvar att samarbeta 

och respektera andras sätt att tänka.  

6.5.2 Trygghet och tillit 

Som tidigare påtalats är flera av mina intervjupersoner nöjda med sin handledning. 

Samtidigt framkom det en gemensam uppfattning om två betydelsefulla faktorer för att 

handledningen skulle få en positiv effekt. Intervjupersonerna påtalar vikten av tillit och 

trygghet i gruppen för att våga dela med sig av dels händelser och dels svagheter. Bradley 

et al. (2012) visar i sin forskning att handledningens uppgift är att skapa trygghet och 

betydelsefulla möten och att detta kräver ett öppet klimat. Maria, Lina, Emma och Sofia 

säger såhär: 

 
Det behövs tillit i gruppen… känner man inte tillit till handledaren eller på den 

arbetsplats där man inte känner tillit till gruppen, då skulle det heller inte vara 

något gynnsamt med handledning för mig (Maria)  

 

Att man är prestigelös själv och aldrig dömande och tillåtande. Ah att skapa en 

trygghet i gruppen (Lina) 

 

Att alla har en roll och att det är viktigt att man känner sig bekväm och att man har 

tillit till varandra (Emma) 

 

Handledning kan hjälpa att ge trygghet tänker jag. Att man känner sig trygg i sin 

arbetsgrupp och trygg i det arbete som ska utföras (Sofia) 

 

Den ideala handledningen som beskrivs av intervjupersonerna är att gruppen känner 

trygghet och tillit till varandra med ett tillåtande klimat. Samtliga intervjupersoner är 

överens om att det är ytterst viktigt att ge varandra utrymme att uttrycka sig fritt och 

uppmuntra varandras olikheter för att skapa trygghet och tillit. Detta menar även Killén 

(2008) är en förutsättning och det ideala målet för grupphandledning. Gruppen som 

system blir viktig i handledning eftersom det är avgörande för personerna att känna sig 

respekterade och för att känna tillit. Maria och Linas beskrivningar ger två olika 

uppfattningar av hur handledning kan upplevas:  
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Vår grupp går från handledningen med en känsla av, det är en positiv känsla… det 

är liksom att vi hör ihop… för att vi ska vara ett team och det känner jag att vi 

verkligen blir också (Maria) 

 

Det är ändå lite svårt att vara där i det djupa grottandet i sig själv. Att man, för där 

har vi nog ändå lite hinder som vi sätter upp. Och där kan ju inte handledaren göra 

det åt oss utan där måste man ju släppa fram sig själv liksom. Och man sätter ju 

sina egna gränser liksom, vill inte jag säga någonting som är jobbigt, då gör jag ju 

inte det, ingen kan ju veta vad jag har att säga liksom. Så ehm, Ibland så tror jag att 

vi har någon teori om att det är en typen av handledning vi vill ha men att vi själva 

sätter upp hindren för att det inte riktigt ska bli så (Lina) 

 

Citaten är två skilda perspektiv på vad en grupp och individ kan spela för roll i 

handledning ur ett systemteoretiskt perspektiv. I Marias citat beskrivs att samhörigheten 

är viktig och hon menar att det finns en kollektivt delad mening om att handledning är 

positiv för teamet. Det går att antyda att det finns utrymme och acceptans gentemot ny 

information och respekt för alla åsikter. Individerna är villiga att bidra till 

förändringsarbete och är öppensinnade mot nya handlingssätt. De handledda och 

handlaren förstår sina roller och ser vad gruppen behöver arbeta med. Till skillnad från 

Maria visar Linas citat en annan beskrivning av handledning som system. Hon beskriver 

att det är svårt med det djupa ”grottandet” i sig själv vilket tyder på en processinriktad 

handledning (Bradley et al. 2012). Lina säger att det är individerna själva som sätter 

gränsen i handledningstillfället som i sin tur kan sätta hinder för handledningens 

utförande. I Linas fall finns en tendens att inte vilja gå mot den processinriktade 

handledningen för att man inte orkar arbeta med egna känslor. Alltså finns det inte riktigt 

en vilja att ta tag i det som upplevs jobbigt. Det kan vara så att detta handlingssätt fyller 

en reglerande funktion i systemet ur en systemteoretisk synvinkel. Tveiten (2010) 

uppmärksammar vikten av att emellanåt undersöka gruppdynamiken och hur den 

påverkar deltagarna. Visar det sig vara en fungerande grupp ökar möjligheten att uppnå 

handledning som är gynnsam för arbetet, motsats till en grupp där dynamiken motverkar 

arbetsprocessen.  
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7 Avslutande diskussion  
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för socialarbetares upplevelse av 

handledningens betydelse i arbetet inom barn- och familjesektorn i socialtjänsten. 

Frågeställningarna är 1.) vilka är socialarbetares behov av handledning? 2.) är 

handledning ett verktyg för professionellt agerande och lärande?  

 

Resultatet visar att socialarbetare upplever handledning som ett stöd i det dagliga arbetet. 

Detta eftersom de får reflektera och ventilera det som är tungt i arbetet. Samtidigt känner 

de sig stärkta, sedda och bekräftade i handledning vilket bidrar till ökat självförtroende 

och bättre välbefinnande, dels på arbetet och dels på det personliga planet. Handledning 

beskrivs även som ett verktyg för att minska stress och oro. Intervjupersonerna ser det 

som ett tillfälle att arbeta med och uttrycka egna känslor som dyker upp i relation med 

brukarna. Genom handledning beskriver socialarbetarna beskriver att de kan bedriva ett 

effektivare arbete för och med brukarna, utveckla ett professionellt förhållningssätt och 

öka självmedvetenheten.  

 

Utifrån socialarbetarnas utsagor framkommer det vissa villkor och förutsättningar som 

främjar respektive hämmar handledning. Här nämns bland annat aspekten av samarbetet i 

gruppen då det krävs att alla visar delaktighet för att skapa tillit och trygghet. När detta 

fungerar kan sammanhållningen i handledningen bli stark mellan gruppmedlemmarna. 

Enligt en systemteoretisk utgångspunkt kan detta starta förändringsprocesser i systemet. 

Ur denna synvinkel får socialarbetarna stöttning i att se till systemet och hur alla delarna 

påverkar och samverkar med varandra. Resultatet visar att gruppens medlemmar kräver 

en positiv inställning till förändring vilket handledning inte per automatik åstadkommer. 

Det blir upp till socialarbetarna att vara öppensinnade till förändring.  

 

Handledarens roll beskrivs som ytterligare en avgörande betydelse för handledningens 

utformning och därtill för socialarbetarnas utveckling. Intervjupersonerna förklarar att 

handledaren ska leda gruppen och samtalet. Handledaren ska uppvisa ett lyhört 

förhållningssätt för gruppens behov och ställa frågor som väcker reflektion och nya 

tankebanor som utmanar socialarbetarna. I studien beskriver socialarbetarna att 

handledaren aldrig får vara dömande, detta för att skapa ett prestigelöst och öppet klimat i 

gruppen. Samtliga intervjupersoner menar dock att gruppen har ett ansvar för ett klimat 
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som främjar till att våga öppna upp och prata om sina känslor. Detta är en förutsättning 

för en gynnsam handledning.  

 

Det som kan utläsas i ovanstående diskussion är att intervjupersonerna i studien har ett 

behov av handledning eftersom den i många avseenden hjälper dem i det dagliga arbetet 

och i sitt agerande och för kompetensutveckling. Det är dock viktigt att inte utesluta de 

villkor och förutsättningar som krävs för att få en gynnsam handledning. Handledning ser 

olika ut beroende på gruppen, arbetsmiljön, handledaren och individerna själva. Alla 

dessa komponenter spelar en avgörande faktor för handledningens resultat och 

användbarhet.  

 

Socialarbetarnas beskrivningar av handledning tyder på att den utövas i linje med den 

processinriktade handledningen vilket stämmer överens med Egelund och Kvilhaugs 

(2001) studie. Likt författarna anser jag att det kan bli problematiskt om vissa 

resonemang om handledningens intention åsidosätts, till exempel diskussioner om 

organisatoriska mål och strategier. Enligt min mening är det bra att handledningens 

funktion utmanas för att ge ett ännu större utrymme för professionell utveckling och 

yrkeskompetens hos socialarbetare. Dock anser jag att det framförallt är viktigt att 

socialarbetare vågar möta sig själva i handledningen för att möjliggöra en utveckling. 

Detta eftersom det är svårt att motivera en brukare eller att i samtalet få en annan person 

att tala om det som upplevs svårhanterligt om jag som professionell inte är villig att göra 

det själv.  

 

Min studie har utgått från en kvalitativ metod där fem kvinnliga socialarbetare 

intervjuades. Som förslag på vidare forskning hade det varit intressant att jämföra 

grupphandledning med individuell handledning och se om det finns skillnader/likheter i 

professionell utveckling. Ytterligare förslag på framtida på studier inom ämnet kan vara 

att undersöka hur enhetschefer och handledare ser på handledning inom socialtjänsten.  
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1 INFORMATIONSBREV 

Institutionen för socialt arbete      

 

Jag heter Lisa Farquhar och är socionomstudent från Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 

skriver uppsatsarbete för kandidatexamen och mitt ämnesområde berör handledning. 

Syftet är att få en ökad förståelse av socialarbetares upplevelser av handledningens 

betydelse i arbetet inom barn och familjesektorn på socialtjänsten.  

 

Det är en kvalitativ studie och ska baseras på intervjuer med socialarbetare. Därför skulle 

jag vilja intervjua socialarbetare som kan berätta om betydelsen av handledning på 

arbetsplatsen. Intervjuerna hålls enskilt och beräknas ta 45 min till en timmes tid. För att 

återge en sanningsenlig och korrekt information kommer intervjuerna ljudinspelas och 

transkriberas.  

 

Informerat samtycke 
Information har delgetts innan intervjun, både skriftligt och muntligt om uppsatsens syfte. 

Det är helt frivilligt att delta vilket innebär att intervjupersonen har rätt att avbryta 

intervjuprocessen utan anledning. Det insamlade materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, det är endast jag, min handledare Paula Wahlgren och examinator Kristina 

Gustavsson som har tillgång till materialet. Efter examination kommer materialet att 

raderas. Uppsatsen examineras den 2016-06-03. När studien är färdig kommer den att 

kunna läsas i DIVA (högskolebibliotekets databas för färdiga uppsatsarbeten). 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien. 

Namnteckning     Datum 

Som studieansvarig bekräftar jag skriftligt samtycke till deltagande av studien. 

 
Namnteckning    Datum 
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9.2 Bilaga 2 INTERVJUGUIDE 

 

Tema 1 Bakgrund 

Kort presentation av studiens syfte och mål, intervjuns beräknade tid, ljudinspelning och 

konfidentialitetskravet. Detta följt av ett tydliggörande av villkoren för intervjuprocessen. 

 

1. Finns det några frågor innan vi sätter igång med intervjun? Jag kommer först ställa 

några generella frågor. 

2. Yrkesbakgrund och utbildning?  

3. Hur länge har du arbetat med barn och familj på socialtjänsten?  

4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

5. Hur ofta har du handledning?  

6. Vart brukar handledning utföras? 

 

Tema 2 Upplevelsen av att få handledning  

1. Om du går tillbaka i tiden, kommer du ihåg den första tiden när du fick handledning? 

Berätta gärna, är den densamma eller har den förändrats? Kan du berätta hur den 

upplevdes då?  

2. Hur ser du på handledning idag? Berätta gärna, på vilket sätt?  

3. Vad är din upplevelse av varför man har handledning? 

4. Vad gör man på handledningstillfällena? Ge gärna exempel 

5. Hur upplever du att handledning bidrar till arbetet?  

6. Vad är ett resultat av den? Beskriv gärna lite närmre 

 

Tema 3 Behovet av handledning 

1. Vilken betydelse har handledning på det personliga planet? 

2. På vilket sätt har handledning betydelse för kvaliteten i arbetet med brukaren?  

3. På vilket sätt har handledning betydelse för att effektivisera organisationen? 

4. Tycker du att handledning bidrar till egen kompetensutveckling? Vad gjorde du/ni då?  

 

Tema 4 Handledning som verktyg 

1. Vad för slags känsla har du efter handledning?  

2. Hur tror du andra kollegor ser på handledning? Berätta gärna hur du tänker 

3. Om arbetsgivaren inte hade gett möjlighet till handledning, vad hade hänt då? 
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4. Vad är de största svårigheterna med handledning? 

 

Tema 5 Den välfungerande handledningen 

1. Vad kännetecknar en välfungerande och effektiv handledning? 

2. Kan du beskriva en situation där du har lärt dig något? Beskriv gärna så detaljerat som 

möjligt 

 

Tema 6 Samspel, kontext och roller 

1. Vilken information får man om handledning? 

2. Är du med och påverkar handledningen. Om så, på vilket sätt? 

3. Hur ser du på din egen funktion i handledningssamtalen? 

4. Hur värderar du samspelet?  

5. Hur ser du på handledarens roll i handledningen?  

6. Är chefen med vid handledningstillfällena? Om så, hur upplever du detta? 

7. Om handledning sker i grupp, vilken roll har kollegorna för handledningen?  

 

Tema 7 Avslutning 

1. Avslutningsvis vill jag fråga om du skulle vilja tillägga något, om jag uteslutit eller 

glömt något? Jag berättar om jag fått några nya lärdomar från intervjun. 

 

Tack för att du tagit dig tiden att besvara mina frågor och ställde upp. Om det finns 

intresse från din sida kan den avslutade uppsatsen lämnas.  

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 


