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ABSTRAKT 

 

Handledning har historiskt sett utgjort en 

grundsten inom socialt arbete. Dess teore-

tiska- och empiriska underlag har dock, vid 

ett flertal tillfällen, ifrågasatts; varvid nya 

forskningsstrategier prövats för att skapa 

empiriskt grundade modeller. En översyn av 

de senaste 40 årens grundforskning har emel-

lertid återaktualiserat kritik riktad mot bland 

annat bristande forskning kring intervent-

ionsutfall, jämförande studier och empiriska 

underlag. Denna översyn har dock inte speci-

fikt betraktat forskning inom grupphandled-

ning som fristående form; en modell med 

omfattande utbredning inom exempelvis 

svensk socialtjänst. 

 Syftet med denna studie var, att med ut-

gångspunkt i en sammanställning av forsk-

ning, belysa och värdera kunskap kring 

gruppformatet inom praktiskt utövande soci-

alt arbete (2000-2014); samt undersöka hur 

tidigare forskning överensstämmer mot ett 

urval av handledningsgrupper verksamma 

under svenska förhållanden.  

 Den systematiska sammanställning som 

genomfördes utgick ur en litteratursökning i 

tio databaser. Kompletterande bibliografi-

sökningar genomfördes. Sluturval (N=10) har 

värderats och analyserats genom Thematic 

Synthesis Analysis.  

 Ur sammanställningen formulerades om-

råden för en intervjuguide. Insamlingsme-

toden utgjordes av ett semistrukturerat, kvali-

tativt fokusgruppformat. Urval bestod i tre 

handledningsgrupper av utövare med fokus 

på processinriktning (N=13). Intervjumateri-

alet bearbetades genom en tematisk analys. 

 Fokusgruppernas upplevelser visade god 

överensstämmelse med tidigare forskning. 

Utövarna beskriver en rad positiva upplevel-

ser såsom emotionell- och professionell 

stöttning, dock starkt knutna till handledarens 

förmågor och organisatoriska förutsättningar. 

Upplevelser av organisatoriskt ansvarsta-

gande kring kulturell- och etnisk lyhördhet, 

likabehandlingsfrågor och diskriminering 

varierade mellan grupperna. 

 En slutsats var att gruppformatet ställer 

omfattande krav på handledaren där dess roll 

upplevs avgörande. Inledningsvis och fortlö-

pande är det därför viktigt att utvärdera hand-

ledaren för att säkerställa önskvärd effekt och 

kvalitet. Detta kan dock försvåras genom en 

otydlig syftesbeskrivning ifrån huvudmän-

nen. Strukturerade teman upplevdes kunna 

underlätta för att ta upp frågor som rör lika-

behandling, diskriminering och synliggö-

rande av olika maktdimensioner. 

 Vidare diskuteras och problematiseras stu-

diens resultat och metodval. Förslag på  

vidare forskningsområden presenteras.  

 

SÖKORD: Supervision, group supervision, 

social work, focus group, evidence based 

practice, EBP 
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Inledning 

Denna magistersuppsats består av två studier kring ämnet grupphandledning i socialt arbete; 

en inledande sammanställning av tidigare forskning samt en intervjustudie utifrån fokus-

gruppformat. Detta ganska så omfattande grepp togs i syfte att jämföra och sätta uppkomna 

resultat i perspektiv, utifrån bland annat överenstämmelse till svenska förhållanden, etniska- 

och kulturella aspekter samt insamlad data. Förgrunden till de bägge studierna var en kurs i 

systematisk sammanställning av forskning med fokus på handledning; där de omfattande 

luckor som uppdagades för handledning i allmänhet och grupphandledning i synnerhet, visade 

på ett tryckande behov av vidare studier. Utifrån vad som även kommer att beskrivas längre 

fram, är ämnet högst relevant eftersom grupphandledning har fått en bred spridning över soci-

altjänsterna i landet och ofta framställs som en hörnsten för den evidensbaserade praktiken. 

Introduktion 

För snart 25 år sedan föreslog Harkness & Poertner (1989) en ny inriktning för handledning
1
 i 

socialt arbete. En sluträkning där man började göra upp med sin tidigare idealistiska syn på 

handledning till fördel för praktiska fakta. Genom detta skulle en teoretisk bas skapas utifrån 

praktiska erfarenheter; ett grundfundament på vilka systematiska och i grunden beprövade 

handledningsmodeller skulle byggas. Betydelsen av denna nya inriktning bör betraktas i ljuset 

av det som Kadushin & Harkness (2002) menar är handledningens traditionellt självklara roll 

som hörnsten inom socialt arbete; vilken än idag anses utgöra en bas under såväl utbildnings-

sammanhang som i praktisk verksamhetsutövning. De menar att handledning ofta tar sin ut-

gångspunkt i att stötta den professionelle; genom att fokusera på hur man ska förhålla sig till 

sitt uppdrag och agera; men även genom att uppdatera kunskap, stötta till fortsatt ork samt 

lyfta och uppmärksamma klientens resurser. Handledning ses ofta även som grundläggande 

för att överföra kunskap och erfarenhet samt implementera metoder. Utöver detta tros hand-

                                                 
1
 Kadushin & Harkness (2002) definierar handledning ”supervision” utifrån en fördelning av (1) administrativa 

(2) terapeutiska och (3) utbildningsinriktade funktioner. I socialt arbete återfinns två klassiska inriktning-

ar: ”casework” med fokus på administration och utbildning samt ”processinriktad” med fokus på terapi och 

utbildning, men med mindre fokus kring specifika kunskaper och handlingsregler. Oavsett form arbetar hand-

ledare i regel alltid indirekt mot klienteninriktningar: ”casework” med fokus på administration och utbildning 

samt ”processinriktad” med fokus på terapi och utbildning, men med mindre fokus kring specifika kunskaper 

och handlingsregler. Oavsett form arbetar handledare i regel alltid indirekt mot klienten. 
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ledning kunna säkerställa kvalitet i utförande mot klient samt minska risker för utbrändhet hos 

personal (ibid.). Lloyd, King & Chenoweth (2002) visar hur socialarbetare som profession är 

påtagligt utsatta för stress samt att de, ofta och i större utsträckning än andra jämförbara yr-

kesgrupper, hamnar i riskzonen för utbrändhet.  

Bakgrund  

O‟Donoghue & Tsuis (2013) sammanställning av de senaste 40 årens forskning om handled-

ning i socialt arbete sätter fokus på ett oroväckande problem. Den ger en samlad bild av un-

dermåliga empiriska underlag, avsaknad forskning kring behandlingsutfall och en nästan full-

ständig avsaknad av jämförande studier. Carpenter, Webb & Bostock (2013) är lika kritiska i 

sin sammanfattande bild av forskningsläget inom området barn- och ungdomsverksamhet. De 

menar att handledningens goda effekter ofta antas som självklara trots en ”förvånande liten” 

förekomst av evidens. O‟Donoghue & Tsui (2013) konstaterar utifrån sin översikt av åren 

1970 - 2000 dessutom att forskningsunderlagen ofta bygger på retrospektiva data snarare än 

undersökningar; samt att de teorier som utmynnat ifrån denna forskning vanligtvis behandlar 

vad som är ”rätt” eller ”fel” snarare än vad som är empiriskt understött. Detta överensstämmer 

alltså med Harkness & Poertner (1989) slutsatser ifrån över tjugo år tidigare. Detta verkar inte 

heller ha skett någon omfattande förbättring på området under efterföljande år. Carpenter, 

Webb & Bostock (2013) sammanfattar resultaten på forskning i området ungdomsverksamhet 

för åren 2000 – 2012 som ett undermåligt stöd kring behandlingsutfall, interventionseffektivi-

tet samt brist på kostnadsutvärderingar.  

 Det ska i sammanhanget dock tilläggas att det lyfts ett antal studier som visar på lovande, 

men i vissa delar oklara resultat för handledningens specifika faktorer; exempelvis som att det 

stöd handledning och teamstöd kan ge dessutom utgör skyddande faktorer mot utbrändhet, 

stress samt motverka förekomsten av arbetsplatsbyten hos personalen (Lloyd, King & Che-

noweth, 2002; Schudrich, Auerback, Liu, Fernandes, McGowan & Claiborne, 2012; Chiller & 

Crisp, 2012; Webb & Carpenter, 2012).  

 Wheeler & Richards (2007) pekar på en omfattande lucka i forskning vidrörande handled-

nings långsiktiga effekter, utövares upplevelser och avsaknad metodologisk mångfald utifrån 

triangulering och klientcentrering. Tsui (1997) sammanfattar detta omfattande glapp mellan 

teoretisk kunskap och praktiskt utövande i hur mängden forskning långt ifrån motsvarar den 

allmänna vikt, tilltro och ansvar som läggs till handledningens funktion och utövande av dess 

praktik. Tsui menar därför att handledning som forskningsområde står inför ett omfattande 
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behov av genombrott och vidareutveckling, inte minst för att förbättra utbudet av metoder, en 

breddad teoretisk grund och ett tydliggörande om vad som utgör korrekt tillämpning. 

 Utifrån ett historiskt perspektiv problematiserar Tsui (2005) hur handledning inom socialt 

arbete uppkommit och hur det senare utvecklats. Han menar att handledning har sina rötter i 

att tillgodose främst administrativa behov
2
 snarare än utbildning och professionell stöttning. 

Handledning har först under vidareutveckling kompletterats med fokus på utbildning och 

emotionellt terapeutiskt stöd där psykoterapin legat som grund och förebild. Detta kan ses ha 

medfört en tydlig uppdelning; där handledningens administrativa funktioner har sett till orga-

nisatoriska behov medan utbildning och terapeutiska funktioner främst fokuserat på utövarens 

behov. De övergripande de administrativa och organisatoriska funktionerna är de som sätter 

verksamhetens hierarkiska struktur och grundramarna för verksamheten, däri även handled-

ningens förutsättningar. På så vis uppkommer en ständig inbördes behovsprövning kring 

handledningens syfte, både inom gruppen och individuellt men även utifrån. Tsui konstaterar 

hur forskning inom området ofta och omedvetet snubblar över denna inbyggda organisato-

riska motsättning mellan prioriterad behovstillfredställelse (ibid.). Johansson (2007) menar att 

en sådan inbördes behovsprövning riskerar att bli ojämnt prioriterad inom en hierarkiskt upp-

byggd organisation där makt
3
 inte fördelas jämnt utifrån funktion, behov och perspektiv som 

ligger nära klient och utövare. I vidare mening riskerar denna fördelning stärka de olika re-

striktioner eller så kallade ”institutionella faktorer” som finns hos organisationen; faktorer 

som i sin tur riskerar enkelrikta verksamheten och motarbeta mångfaldsperspektiv. En sådan 

snedfördelning som innebär ökad detaljstyrning och inflytande uppifrån riskerar samtidigt att 

flytta ned det organisatoriska ansvaret på den professionelle; och att värna klientens välmå-

ende mot organisationen självt. En organisation som lägger för mycket vikt vid ett uppifrån-

perspektiv har även svårigheter i att uppmärksamma, utvärdera och därigenom arbeta med 

organisationens så kallade ”blinda fläckar” för gräsrotsnivån (Johansson, 2007).  Falender, 

Shafranske & Falicov (2014) menar att organisationer där inte tillräcklig hänsyn tas till olika 

aspekter av etniska-, kulturella sammanhang och av genus riskerar gå miste om avgörande 

kompetenser i såväl bildningsverksamhet som i arbetet med klienter. Tsui (2005) menar av-

                                                 
2
 Tsui (2005) utgår ifrån Kadushin & Harkness (2002) definition av handledning genom tre grundläggande 

funktioner. (1) Administrativa: Fokus på att implementera organisationens riktlinjer och procedurer. (2) Utbild-

ning: syftar uppmuntra personalen till vidareutveckling och reflektion över arbetsinsats (3) Terapeutiska funkt-

ioner med syfte att stötta, bättra och upprätthålla en god arbetsmoral och öka arbetstillfredställelsen. 

3
 Johansson (2007) betraktar här maktbegreppet som tvådelat, mellan ”intentionell makt” som utgår i förmåga, 

respektive ”strukturell makt” som utgår i maktförhållanden mellan organisationens respektive parter. 
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slutningsvis att denna samlade problematik har lett till att mängden förespråkare för att fri-

koppla olika funktionernas hierarkiska beroendeställning till varandra ökar, exempelvis ge-

nom att handledare alltmer utgörs av externa konsulter.  

Gruppformatet 

Grupphandledning
4
 utgör en särskild form av handledning och framställs vanligtvist som mer 

kostnadseffektiv än det klassiskt individuella formatet. Den ses som kostnadseffektiv bland 

annat eftersom en och samma handledare används till fler socialarbetare under samma tidsåt-

gång, trots ökande behov i förberedelsetid. En övergång till gruppformatet utgör ofta också en 

rekommendation till organisationer som syftar till att minska kostnader i och med nedskär-

ningar eller ändrade budgetmål (Falender & Shafranske, 2004; Harkness & Kadushin, 2002). 

 Hair (2013) och Kadushin & Harkness (2002) lyfter även ett antal risker kring handled-

ning, knutna till västvärldens socioekonomiska utveckling; det vill säga hur ekonomiska inci-

tament varierar mellan och inom olika yrkesgrupper och på så vis påverkar tillgången till 

handledning och utbudet av handledningsformer. En enkelriktning som på sikt kan medföra 

att handledning för vissa yrkesgrupper, som exempelvis socialarbetare främst uppfyller admi-

nistrativa behov snarare än praktiska behov. De menar vidare att handledningens förutsätt-

ningar kring kunskaps- och erfarenhetsöverföring blir allt svårare då myndigheternas finansie-

ring och organisatoriska neddragningar medfört att mängden socialarbetare i västvärlden fort-

löpande har minskat. Detta har i sin tur medfört att erfarna socialarbetare som tidigare utgjort 

en resurs på arbetsplatsen, kunnat utgöra handledare till andra organisationer, tillfört erfaren-

heter som utövare inom en handledningsgrupp eller stöttat på arbetsplatsen i övrigt; försvunnit 

på grund av exempelvis utbrändhet eller byte av arbetsplats. Man menar att denna utveckling 

bland annat kan förklara varför gruppformatet som traditionellt använts som ett komplement 

jämsides med individuell handledning övergått i renodlad form.  

 Tillgången på grundläggande forskning kring gruppformatets påverkan inom socialt arbete 

är dessvärre ringa; bland annat kring sambanden mellan handledning och utfall för klienten 

(Mastoras & Andrews, 2011; Carpenter, Webb & Bostock, 2013; Callahan, Almstrom, Swift 

& Borja, 2009; Francke & de Graaff, 2012; Horton, de Lourdes Drachler, Fuller & Leitte, 

2008). Freitas (2002) menar bland annat att tillgänglig forskning mellan handledningsform 

                                                 
4
 Kadushin & Harkness (2002) definierar gruppformatet, ”group supervision” eller grupphandledning som hand-

ledning av två eller fler utövare samtidigt och utav en gemensam handledare. 
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och behandlingsutfall oftast är tvetydig. Studierna tar inte hänsyn till specifika handlednings-

former, renodlar inte former vid jämförelser samt urskiljer inte enskilda verksamma faktorer.  

 Det finns de som vill lyfta fram handledningens och ibland även den kollegiala stöttning-

ens roll och dess generella funktioner, såväl i att motverka utbrändhet som påverka behand-

lingsutfall (Boyas & Wind, 2010; Collins-Camargo, Sullivan, Washeck, Adams & Sundet, 

2009; Csiernik, Smith, Dewar, Dromgole & O‟Neill, 2010). Denna forskning har dock inte 

tydliggjorts utefter variationer i modeller, praktiskt utförande eller sammanhang (Donoghue & 

Tsui, 2013; Kadushin & Harkness, 2002; Harkness & Poertner, 1989). Boyas & Wind (2010) 

menar dessutom att andra faktorer måste beaktas i sammahanget, sådana som vidrör sociala 

resurser utifrån organisationsklimat. Dessa skulle då bättre kunna förklara upplevda effekter 

kring stress och utbrändhet i arbetet. Vissa vill även framhäva att formatets unika upplägg 

medför andra positiva effekter än det individuella formatet när det används inom det psykoso-

ciala området. Hayes (1990) menar exempelvis att grupphandledning ger unika möjligheter att 

pröva uppfattningar mot andra i realtid, öva upp förmågor att ge och ta feedback; samt att 

genom interaktion öka empatiska och sociala förmågor. De empiriska underlag som finns för 

dessa påståenden är dock svaga. 

 Under svenska sammanhang dominerar handledning i gruppformat över det individuella 

formatet. Motivet för detta anges dels utgå i kostnadsvinster men även möjligheter att lära av 

varandra utifrån grupprocessen som anses medföra olika fördelar (Höjer, Beijer, Wissö, 

2007). Utifrån två svenska studier menar dock Näslund & Ahlgren (2009) att denna påstådda 

veteskapliga förankring, speciellt utifrån koppling mellan teoretiska handledningsmodeller 

och praktiskt utövande, även här är oklara. Genom ett historiskt perspektiv framställer Wide-

lund (1989) hur gruppformatets suveränitet i behandlingssammanhang fick sin stora kulmen 

under 1970-talet; och hur flera svårigheter härrörande undermålig teoretisk grund och sprid-

ning av kunskap kring grupprocesser ledde till flera bakslag. En undermålig teoretisk grund 

och svagheter i kunskapsspridning menar Widelund kan ha varit en av de främsta orsakerna 

till införandet av legitimering av psykoterapeuter. Detta kan ses som ett varsel kring hur avgö-

rande det är att lägga tid och engagemang för att få överensstämmelse mellan teoretisk grund, 

metodtillämpning och utövande. Detta bör även ses utifrån hur avgörande handledning som 

företeelse ofta framställs. Socialstyrelsen (2012a) menar exempelvis att handledning är en 

viktig del vid implementering av nya arbetsmetoder.  

 Hur ser då framtiden ut för handledningsområdet? Gordan (1998) pekar på handledningens 

gemensamma historia och rötter i socialarbetarutbildning och utbildning av psykoanalytiker 
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som ett sätt för att försöka förstå dess framtid. Kadushin & Harkness (2002) menar att hand-

ledning som ämne är yrkesöverskridande i såväl forskning som i praktiskt utförande (ibid.). 

Yrkesgrupper som terapeuter, psykologer, socialarbetare, sjuksköterskor och yrkeskategorier 

som genom olika former av sociala insatser stöttar individer och grupper; delar många utma-

ningar och upplevelser i både teoretiska som praktiska sammanhang. Det återfinns framträ-

dande exempel på interdisciplinära former av handledning där olika yrkesgrupper samarbetar 

gemensamt utifrån gemensamma ”cases” (Thomasgard & Collins, 2003; Rains, 2007). Ka-

dushin & Harkness (2002) menar därför att forskare bör uppmärksamma forskning över flera 

grenar, såväl socialt arbete, psykiatri, psykologi som omsorg; då de har mycket gemensamt. I 

en parallell med denna idétradition och för att nyansera den problematik som beskrivs inom 

socialt arbete lyfter Freitas (2002) och Wheeler & Richards (2007) hur forskningsområdet 

inom psykoterapi fortfarande brottas med en rad problem. Exempelvis i att tydligt kunna 

koppla olika handledningsmodeller till behandlingsutfall. Det finns även exempel inom om-

sorgsområdet där Hallberg (1994) visar hur grupphandledning upplevs förebygga utbrändhet; 

eller Francke & de Graaf (2012) som visar hur gruppformatet i bruk jämsides individuell 

stödplanering under verksamhetsutbildning av sjuksköterskor, kan ge en måttlig effekt i att 

förebygga utbrändhet. 

 Det bör i sammanhanget understrykas att det även återfinns studier inom socialt arbete 

kring utbrändhet som påvisar positiva upplevelser, även om de inte tydliggör påverkansfak-

torer. Studier där personal upplever positiva effekter av handledning som en ”ventil”; där ris-

kerna för utbrändhet minskar, och genom lindring minskar behoven att byta arbete 

(Schudrich, Auerback, Liu, Fernandes, McGowan & Claiborne, 2012; Chiller & Crisp, 2012; 

Webb & Carpenter, 2012). Csiernik, Smith, Dewar & Dromgole (2010) lyfter ett samband 

mellan understöd av kollegor och mer erfarna medarbetare med minskad stress. 

 Kalliath & Kalliath (2014) lägger fram en alternativ förklaring kring varför dessa upplevel-

ser är så svåra att härleda. De menar att det främst beror på faktorer som samverkar mellan 

socialarbetarens familjesituation, handledningens utformning och utövarens val i olika så kal-

lade copingstrategier
5
. Detta perspektiv medför också en bredare syn kring hur omfattande 

kraven är på handledaren. Till detta saknas ofta även systematisk utvärdering och uppföljning 

av både arbete i övrigt och handledningen, vilket kan ses skapa dessa oklarheter kring orsak 

                                                 
5
 Copingstrategier utgör olika sätt att ta sig an en uppgift eller ta itu med en svårighet. Begreppet kan delas upp i 

antingen problem- och känslofokuserad coping, där strategier ibland används utefter möjlighet innan man hittar 

den mest effektiva strategin (Egidius, 2008). 
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och verkan. Sussman, Bogo & Globerman (2007) visar hur grupphandledning under utbild-

ning ofta ställer omfattande krav på handledaren; genom att både att den måste bejaka hand-

ledningsrollen och kontrollera grupprocessen. Grupprocessen enkelt kan här enkelt ”falla mel-

lan stolarna” då en prioritering sker mot andra arbetsuppgifter och handledningsfunktioner. 

Evidensbaserad praktik 

En av grunderna i den evidensbaserade praktiken (EBP) utgörs av handledning; detta i syfte 

att överföra kunskap och erfarenhet samt motivera till bibehållet fokus mot uppgiften (Falen-

der & Shafranske, 2004; Batelt, Ziebert, Sawin & Malin, Nugent & Simpson, 2011). Det finns 

de som menar att handledning till och med utgör en grundförutsättning för att kunna imple-

mentera EBP (Wiechelt & Ting, 2012). Batelt et al. (2011) lyfter samtidigt att det organisato-

riska stödet är avgörande för att kunna implementera EBP.    

 Under svenska förhållanden kan EBP betraktas utgöra den främst styrande faktorn för till-

gängliggörande av handledning inom socialt arbete; detta då den ställer en rad villkor och 

krav på kommunal- och landstingsstyrda verksamheter, där handledning i olika sammanhang 

ges en central roll i fullgörandet. Dessa krav sammanbinds i sin tur med ekonomiska incita-

ment mellan Regeringskansliet och SKL, Sveriges kommuner och landsting; men går även att 

sammankoppla med kvalitetsbegreppet i sociallagarna. Ekonomiska incitament som exempel-

vis ALF-medlen
6
 inom landstingen eller olika projekt- och utvecklingsmedel till socialtjäns-

terna (Regeringskansliet & SKL, 2013; SOU 2008:18). Regeringskansliet anser att EBP är av 

yttersta vikt i mötet med klienter och använder följande definition: 

 

 ”(…) en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt 

 bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap” (SOU 2008:18, s10).  

 

En annan grundläggande del av EBP utgörs av systematiska utvärderings- och återkopplings-

processer av det praktiska arbetet. Det återfinns olika modeller utifrån varierande syfte och 

önskvärd effekt; men oavsett används de för att skapa evidens av den praktiska tillämpningen, 

så kallad ”beprövad erfarenhet” (Oscarsson, 2009). 

 Det finns en del risker kopplade till EBP, utöver de givna som följer av minskat utrymme 

för egna initiativ. Socialstyrelsen (2011) lyfter fram en rad risker, bland annat att EBP kan 

                                                 
6
 ALF-medlen fördelas främst utifrån avtal mellan stat och landsting. De syftar till att förbättra vård och omsorg 

genom att stötta fortlöpande kompetens- och kunskapsutveckling. I vidare mening ingår dock även Sveriges 

kommuner och lansting (SKL) som huvudman kring kommunal verksamhet där bl.a. socialtjänst ges stöttning 

kring evidensbaserad praktik (Regeringskansliet & SKL, 2013; SOU 2008:18). 
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medföra (1) en alltför manualbaserad praktik (2) att resurser för att implementera och syste-

matisk genomföra uppföljning inte räcker till för mindre kommuner (3) att den upplevs alltför 

akademisk och svårtillgänglig (4) att beprövad erfarenhet inte värderas lika högt och vidare-

utvecklas lika systematiskt, samt (5) att dokumentation och uppföljning tar för mycket tid och 

resurser i anspråk (ibid.). Ett mer manualbaserat arbete och minskade möjligheter till klient-

kontakt på grund av byråkratiska åtaganden kan på sikt försvåra möjligheterna för den en-

skilda arbetstagaren att ha ett individualiserat och lyhört bemötande som beaktar klienters 

olikheter (Blom, Morén & Nygren, 2011).  

 När det kommer etiska aspekter som vidrör arbetet utefter EBP menar Oscarsson (2009) att 

begreppet EBP i grunden bygger på överensstämmande etiska aspekter för verksamma inom 

såväl socialt arbete som olika vårdande yrkeskategorier. Detta grundar sig i (1) att undvika 

skada klienten och (2) att arbeta ”i enlighet med” vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom 

socialt arbete finns dock en mildare inställning till lydelsen som ersatts av ”relateras till”. Ge-

nom denna förändring menar Oscarsson att klientens rätt till självbestämmande bör väga tungt 

inom socialt arbete; och att det tillsammans med klientens perspektiv, värderingar och för-

väntningar bör bli utgångspunkten i allt arbete (ibid.). Utifrån SKLs riktlinjer menar Oscars-

son (2009) att EBP främst syftar till ett förbättrat och tydliggjort arbetssätt samt ett sätt att 

stärka klientens ställning. 

  

 ”En av hörnstenarna inom evidensbaserad praktik är nämligen klientens egen syn på 

 orsakerna till och konsekvenserna av hans eller hennes problem och behov. Där ingår 

 också klientens värderingar och förutsättningar (…)” (Oscarsson 2009, s18) 
 

Samtidigt kan denna, mindre skarpa lydelse, skapa svårigheter för implementering av en EBP; 

eftersom det möjliggör en frikoppling av vissa delar. Exempel på detta är frågor kring bemö-

tande, som ofta anses kritiskt när det kommer till att få med klientens perspektiv och EBP. 

Men frågan kring bemötande, kan inom socialt arbete ses ha blivit till mer av en etisk fråga, 

för den enskilde att bedöma och ta ansvar kring. Det vill säga snarare än ett tydliggjort ut-

vecklingsområde inom EBP (Akademikerförbundet SSR, 2011). Bemötande regleras heller 

inte i socialtjänstslagen även om Socialstyrelsen aktualiserar begreppet ”gott bemötande” 

kring gruppen äldre i sina riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012b; SFS 2001:453).  

 Till detta lyfter Blom, Morén & Nygren (2011) en rad fördelar med att även se till kultur-

kompetens vid valet av utvärderingmodell och utförande. I detta fall är det viktigt med en 

utvärderare och en utvärderingsform som har unika insikt i berörda kultur(er) och etnisk till-
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hörighet. Nackdelarna med att frångå detta är att den egna kulturens inslag, ofta tillhörande 

majoriteten blir osynliga och dess normer tas som självklara i alla situationer. 

Kulturella och etniska aspekter 

Young (2004) lyfter kritik mot den forskning som finns kring handledning gällande bedöm-

ning och generalisering av kulturella sammanhang, värderingar och etniska frågor. Young 

(2004) och Ellis & Son (2013) för här fram en rad viktiga aspekter kring på vilket sätt hand-

ledning betraktas utifrån kulturella sammanhang. De menar att slutsatser dragna kring hand-

ledning måste problematiseras och vidgas utifrån kulturell variation och inte per automatik 

generaliseras över olika kulturella- och etniska sammanhang. En sådan vidgning skulle kunna 

innebära att undersöka olikheter inom- och mellan olika populationer av minoritetsbefolk-

ningar och etniska grupper såsom exempelvis en urbefolkning.  

 För flera svenska kommuner återfinns idag ett så kallat förvaltningsansvar som är specifikt 

knutet till etniska grupper av nationellt erkända minoriteter. Åtagandet innefattar en rad juri-

diskt bindande åtaganden såsom möjliggörande av minoritetsspråk, språkutveckling samt  

inflytande frågor som rör dem. I grunden innebär det dock ett mer omfattande syfte att respek-

tera och möjliggöra för människors rätt att få tillhöra och utveckla sin kultur (Länsstyrelsen, 

2013a; SOU:2006:19). Ur ett europeiskt perspektiv syftar dessa åtaganden att skydda den 

europeiska kontinentens kulturella mångfald (SFS 2009:724; Europarådets ramkonvention om 

skydd för nationella minoriter; Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk).  

  

 ”Myndigheternas sätt att bemöta de nationella minoriteterna i den lokala eller  

 regionala vardagen är av stor betydelse, inte minst med tanke på hur minoriteterna 

 har behandlats genom historien. Ett positivt bemötande från myndighetshåll kan 

 förväntas leda till att enskilda i högre grad kommer utnyttja sina rättigheter”  

 (Länsstyrelsen 2013b, s41) 

 

I parallell med Young (2004), Ellis & Son (2013) bör det vara av stor vikt att se över hur detta 

ansvar konkretiseras i den evidensbaserade praktiken och i förlängningen handledningssam-

manhang. Länsstyrelsen (2013a) menar att det tillfaller förvaltningskommunerna själva att 

initiera och rikta kunskaps- och utbildningsinsatser. Detta bör i sammantaget betraktas som en 

helhetsförmåga inom organisationen; att både kunna skapa förståelse, lyhördhet och sprida 

kunskap olika gruppers behov och förutsättningar (Länsstyrelsen, 2013b; SOU 2006:19). 

 Tsui (2005) menar att varje handledningsmodell måste vara kulturellt- och etniskt lyhörd 

samt multikulturellt anpassningsbar för ett optimalt resultat. Denna problematik lyfts redan i 
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en forskningsöversikt av Tsui (1997) över åren 1970 – 1995; som konstaterar hur forskning 

kring handledning sällan eller aldrig lyfter och problematiserar olika kulturella aspekter.  

Falender, Shafranske & Falicov (2014) menar även att såväl handledningsmodeller som utö-

vare och handledare måste omformas efter krav på multikulturell kompetens som bygger på 

perspektiv av etnicitet och genus. Vidare menar de att handledningsmodeller bör lägga större 

vikt vid faktorer som ålder- och kunskapsöverföring över generationer för att vara lyhörda för 

såväl kulturella skillnader och etniska aspekter.   

 Sammanfattningsvis är det problematiskt att den tilltro som ofta läggs till handledning inte 

alltid åtföljs av motsvarande understödd forskning. En förklaring till detta är att forsknings-

området har svårigheter att härleda effekt och upplevelser till enskilda faktorer. Detta beror 

inte endast på oklara metodval, utformning och tillämpning; utan även på att utfall ofta beror 

på handledares personliga egenskaper, utövarens omgivning och inte minst organisatoriska 

förutsättningar. 

 De förutsättningar som målas upp inom socialt arbete rör EBP i stort men även handled-

ning mer specifikt. Förutom aktualiserade problem ifråga om kompetens- och erfarenheterför-

sörjning utifrån personalomsättning, kan dessa i grunden härledas till den klassiska problema-

tik som genomsyrar allt professionellt socialt arbetet; där utövaren ofta placeras mittemellan 

olika intressen. En position där den verksamme ständigt tvingas prioritera mellan behov hos 

organisationen, hos sig själv både professionellt och privat men även hos klienten (Payne, 

2005; Giddens, 2007). Till detta ställs även omfattande krav på den enskilde att själv ta fram 

”beprövad kunskap” kring exempelvis olika etiska frågor
7
 såsom bemötande. En annan del 

vidrör huruvida verksamheten bedriver en systematisk utvärderings- och återkopplingsprocess 

kring såväl handledning som verksamheten i övrigt. I sammanhanget är det viktigt att både 

utvärderings-, handledningsmodell och arbetssättet i övrigt är kulturellt- och etniskt lyhört; 

och för detta krävs ett organisatoriskt helhetsperspektiv med strukturellt ansvarstagande.  

 

  

                                                 
7
 Socialstyrelsen (2014) har försökt understödja dessa etiska överväganden genom ett etiskt råd, men menar dock 

samtidigt att deras rekommendationer inte är att betrakta som rådgivande. Dessa råd är inte klargjorda om de 

blivit systematiskt beprövade ur en evidensbaserad praktik. Socialstyrelsens etiska råd och dess framtida arbets-

form ligger under utredning (2014). 



 

11 

 

Problemformulering 

Det är i dagsläget brist på sammanställningar av aktuell forskning inom området grupphand-

ledning som fristående form; där den forskning som bedrivits, under överskådlig tid och i 

första hand fokuserat på studenter under grundutbildning. Detta har medfört en kunskapsbrist 

kring praktikerna ute på fältet. Den aktuella forskning som dock har bedrivits kring det prak-

tiska utövandet har nästan uteslutande behandlat utomnordiska sammanhang; vilket gör det 

angeläget att även jämföra dess resultat med svenska förhållanden. 

 Det är avgörande att empiriskt understödja och skapa underlag för framtagandet av evi-

densbaserade handledningsmodeller; och genom detta säkerställa vilka modeller som kan an-

ses tillfredsställande utefter ändamål och sammanhang. Ett led i denna process utgörs av att 

inventera, sammanställa och värdera tidigare forskning; där betydelsen av funna resultat prö-

vas och bedöms utifrån sammanhang, vilket slutligen utmynnar i vidare forskningsområden. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att genom (1) en översikt av aktuell forskning, sammanställa och 

peka ut luckor kring grupphandledning i utövande socialt arbete. Detta skulle sedan jämföras 

och prövas via (2) en intervjustudie av praktiserande handledningsgrupper och sammanfatt-

ningsvis (3)  genom en samlad bedömning utmynna i förslag på vidare forskningsområden.  

 Observera att intervjustudien dock begränsats gällande intervjugruppernas metodinrikt-

ning, som endast undersöks och presenteras; utan att tänkbara konsekvenser redogörs. 

 

Den inledande sammanställningen avsåg att besvara följande frågeställningar: 

 Är forskningsresultaten överförbara utifrån metod- och kontextbundenhet? 

 Hur ser studiernas forskningsmetodologiska kvalitet ut?  

 Hur bör det kunskapsmässiga underlaget värderas? 

 

Utöver jämförelser avsåg intervjuerna att besvara följande frågeställningar: 

 Hur upplever utövarna att de påverkas professionellt och privat? 

 Hur ser utövarens roll och ansvar ut i gruppen?   

 Vilka förutsättningar omger handledningsformatet? 

 Hur uppmärksammas olika kulturella och etniska aspekter? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Intersektionalitet utgör ett samlat teoretiskt perspektiv som sammanför och bedömer hur olika 

tillhörigheter som klass-, etnicitet- och könstillhörighet kan överlappa varandra och därige-

nom förklara förekomsten av inkludering, exkludering, likabehandlingsproblematik och dis-

kriminering (de los Reyes & Mulinari, 2005). Intersektionalitet utgör i sig ett mångfacetterat 

perspektiv som kan bidra till att öka kompetens samt åskådliggöra maktstrukturer, normer och 

styrande perspektiv; strukturer och normer som om de hålls dolda kan hämna en bredare för-

ståelse, möjliggöra diskriminering och försvåra för jämställda relationer mellan både profess-

ionella och till klienter. I sammanhanget menar Pease (2010) att åskådliggörandet av olika 

privilegier ur ett organisatoriskt sammanhang som rör exempelvis hierarkisk position, etnisk- 

och könstillhörighet samt social status och sexualitet, kan utgöra ett praktiskt verktyg; (ibid.). 

 När det kommer till vikten av lyhördhet och förståelse kring bemötande från professionella 

menar Kamali (2002) att man traditionellt sett resonerat utifrån kunskapsbegrepp såsom ”kul-

turkompetens”; både för att förklara samband, brister i hantering och praktiska lösningar. 

Trots en historiskt tvetydig och mångfacetterad definition av begreppet, kan det i grunden ses 

som ett uttryck för den kunskap som finns kring en större mångfald av olika etniska och kul-

turella förutsättningar och behov. Kamali menar dock att begreppet bör vidgas och inte enbart 

betraktas som en kunskapsfråga, utan även som (1) en förmåga att erkänna och uppmärk-

samma olikheter utan att skapa institutionaliserade ”sanningar”. Detta gäller såväl mellan so-

cialarbetare och klienter som inom olika klientgrupper. Vidare (2) en värderingsprocess där 

människors kulturella- och etniska tillhörighet samt behov inte ska ses och värderas som ett 

problem (ibid.). För att undvika en sådan problematik menar Kamali (2002) att det är viktigt 

med en fortlöpande diskussion och kontakt med insatta personer för de aktuella klientgrup-

perna; och på så vis motverka att ”institutionalisera” kulturkompetensen. Institutional-

iseringsprocessen riskerar annars medföra diskriminering utifrån etnifiering
8
. Ur ett större 

perspektiv menas att detta arbete måste uppmärksammas och lösas på ett organisatoriskt plan; 

då detta oftast rör sig om strukturella frågor; vilket innebär en tydlig organisatorisk insikt om 

att kulturkompetens inte är något som varje socialarbetare har eller får, eller för den sakens 

skull kan placeras hos en enskild ”ansvarig”. Dessa frågor måste ständigt återaktualiseras, 

vidareutvecklas och ifrågasättas (ibid.).  

                                                 
8
 Etnifiering: vissa beteenden eller behov klassas tillhöra en ”grupps kultur”. Klienter reduceras på detta sätt ned 

ifrån unik individ till att bara vara sin kultur (de los Reyes & Mulinari, 2005). 
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Metod 

För att åstadkomma en överblick i aktuell forskning kring grupphandledning i praktiskt utö-

vande socialt arbete; genomfördes en systematisk sammanställning. För att möjliggöra vidare 

problematisering, jämförelser och för att kunna bedöma relevans i resultaten utefter svenska 

förhållanden genomfördes fokusgruppintervjuer. De resultat och de luckor som framkom ur 

sammanställningen har använts för få fram relevanta undersökningsområden i en frågeguide. 

En kvalitativ insamlingsmetod valdes då den ansågs bäst lämpad för att undersöka upplevelser 

hos utövare; och fokusgruppformatet utifrån överensstämmelse med aktuell målgrupp. 

Tidigare forskning 

Arbetsprocessen för att sammanställa tidigare forskning av grupphandledning i utövande so-

cialt arbete, genomgick fem steg: (1) inläsning i baslitteratur och ”scoopingprocess” utifrån 

samsökning över ämnesrelevanta databaser; detta i syfte att skapa en översikt av och inläsning 

i ämnet (bakgrund) samt ta fram grundläggande söksträngar (2) en litteratursökning via rele-

vanta databaser för att få fram urval samt kompletterande bibliografi- och referenssökning (3) 

urvalsprocess utifrån fastslagna kriterier (4) granskning, bedömning, värdering och analys av 

resultat samt till sist (5) jämföra resultat med tidigare forskning och reflektera kring detta uti-

från sammanhang av validitet, reabilitet och översiktens begränsningar.  

 Booth, Papaionnou, & Sutton (2013) och Aveyard (2010) belyser vikten av ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att hitta, sammanställa och på ett transparent sätt genomlysa forsknings-

material. På grund av svårigheter främst kopplade till samhällsvetenskap som forskningsom-

råde; som traditionellt kantats av otydliga abstrakt och indexeringssvårigheter måste vikt läg-

gas vid kompletterande sökmetoder. Dessa sökmetoder innefattade referens- och bibliografi-

sökningar samt rådfrågande av experter.  

 Denna översikt föranleddes av en ämnesinläsning utifrån baslitteratur i ämnet handledning 

socialt arbete och utifrån en grundläggande samsökningsprocess i relevanta ämnesdatabaser. 

Detta har föranlett framtagande av relevanta söksträngar och val av databaser för urvalsök-

ning för eventuella tillägg av indexord (Thesaurus/Subject terms). Studien och sökprocessen 

följt en fortlöpande process av vad Booth et al (2013) kallar en PICOC
9
 och en ”vem-var-hur” 

uppställning för att utveckla kartläggningsprocessen av området och öka sannolikheten att 

                                                 
9
PICOC ( Population – Intervention/exposure – Comparison – Outcome – Context)  

För tabelluppställning över PICOC och Vem-var-hur, se vidare i bilaga 2 & 3. 
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”hamna rätt”. Vidare så har framtagande av sökblock och söksträngar skett i samråd med bib-

liotekarie med kunskap av sökprocess i ämnesområdet socialt arbete. Booth et al (2013) me-

nar att PICOC är en högst användbar metod i att bryta ned frågeställningar till relevanta 

sökord och sökblock i skapandet av en söksträng.   

Urval 

Följande inklusions- och exklusionskriterier har styrt urvalsprocessen: 

 Peer Review  

 Publicerade inom 15 års tid (2000-)  

 Fulltext tillgänglig via webbresurs 

 Primärstudier 

 Europeiskt eller anglosaxiskt sammanhang samt engelskspråkiga  

 Inriktning mot handledning under arbete eller fortbildning  

 

Valet av Peer Review granskning gjordes för att öka sannolikheten att hitta signifikanta resul-

tat (Cooper, 2010). Studier inriktade mot mottagare av handledning innebär att utvalda studier 

fokuserar på praktiserande personal och deras upplevelser av handledning; såväl utifrån utö-

vare (handledd) som handledare. Utifrån aspekter av validitet försvåras användande av studier 

vars resultat utgår ifrån andra sammanhang, som exempelvis renodlade utbildningssamman-

hang utifrån studenter eller handledare av studenter (Bryman, 2008). Validiteten hos de resul-

tat som framkommer ur sådana studier bör därför problematiseras utifrån huruvida resultaten 

med enkelhet kan översättas och generaliseras för grupphandledning i allmänhet, och grupp-

handledning inom utövande socialt arbete i synnerhet.  

Databassökning 

En inläsningsprocess föranledde arbetet med urval och resultathantering, delvis utifrån sams-

ökning för att hitta tidigare litteraturöversikter och relevanta databaser samt skapa och för-

bättra grundläggande söksträngar. Val och tillägg av databaser utgick ifrån sökningar ur 

samsökmotorer omfattande relevant ämnestillhörighet; där fördelning och förekomst av träff-

resultat var avgörande.  
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Litteratursökning genomfördes i följande databaser:  

 Academic Search Elite  

 PsychArticles 

 Scopus 

 ScienceDirect 

 ERIC via EBSCO 

 Cinahl med fulltext via EBSCO 

 SocIndex 

Totalt resulterade databassökningarna i (957)
10

 träffar vilket genom urvalsprocessen ledde 

fram till ett urval av (7) artiklar. Gallringsprocessen utifrån frågeställning och urvalskriterier 

skedde i tre steg: 

 

Steg 1 (U1
11

) Titel/abstrakt 

Steg 2 (U2) Abstrakt, borttagande av dubbletter 

Steg 3 (U3) Fulltext, översiktlig relevansgranskning av inledning-metod-resultat. 

Bibliografisk sökning 

Bibliografisk sökning
12

 har skett via referenser samt citeringar av artiklar i urval och baslitte-

ratur samt utvalda artiklar ifrån föreliggande inläsningsprocess, presenterade i inledningen. 

Referenser som ansetts kunna vara relevanta har hämtats ned för granskning mot urvalskrite-

rier. Totalt resulterade de bibliografiska sökningarna i ett urval av (3) artiklar. 

Analys  

Artiklar i sluturvalet har genomgått en individuell kvalitetsgranskning
13 

utifrån en bedöm-

ningsmall av frågor som betygsätter varje artikels utformning och genomförande utifrån syfte, 

forskningsdesign, resultat och analysmetod. Värderingsprocessen har som syfte att grundläg-

gande bedöma forskningsresultatens (1) validitet ”kvalité på operationalisering”, det vill säga 

bedömning om relevanta val och utförande av metod genomförts utifrån respektive studies 

                                                 
10

 För specificerad databassökning, se vidare i bilaga 2  

11
 U# anger urvalsteg för tabellformat i bilaga 2 & 3 

12
 För specificerad bibliografisökning, se vidare i bilaga 3  

13
 För specificerad värderingsprocess, se vidare i bilaga 4 & 5 
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syfte (2) reliabilitet ”möjlighet till återskapande och transparens”, pålitlighet/tillförlitlighet i 

metod samt huruvida studien och dess resultat går att återskapa samt (3) resultatens överför-

barhet, om det finns möjlighet till generalisering av resultaten. Vidare har resultatet i artiklar-

na tematiserats utifrån meningskodning och analyserats utifrån en metod av ”Thematic Synt-

hesis Analysis”. Resultaten har därigenom jämförts med tidigare forskning
14

 och presenterats 

i form av en sammanfattande syntes (Booth et al, 2013). 

Fokusgrupper 

Intervjustudien baseras på en kvalitativ ansats utifrån hermeneutisk empirisk fenomenologisk 

inriktning. Hermeneutiken innebär i grunden att ingen kunskap kan ses som absolut och att all 

kunskap bygger på förförståelse. Den syftar till att skapa förståelse genom att söka innebörd 

och tar sin utgångspunkt i författarens tolkning snarare än grunddata; och lämpar sig därför 

för kvalitativa studier (Bryman, 2008). Den hermeneutisk fenomenologiska inriktningen utgår 

i att studera kollektiva fenomen genom interaktion mellan individer, inom eller mellan grup-

per. I analys och behandling av insamlade data medför detta att utläsa mening i varje utsaga 

som att den utgör en del av ett större fenomen (Karlsson 1993; Aanstoos & Giorgi, 1985). Det 

i sin tur innebär en tolkning i syfte att avslöja strukturer, gestaltning, mening och samman-

hang (Moustakas, 1994). Enligt Bryman (2008) och Szklarski (2004) kräver ett sådant tillvä-

gagångsätt en öppenhet och breddning/problematisering kring sin egen förförståelse (se bak-

grund) samt klarlagda principer och tillvägagångssätt för att fortlöpande reflektera och bruka 

kritiskt tänkande kring detsamma (se insamlingsmetod).  

Etiska överväganden  

Studiens etiska överväganden har tagit utgångspunkt i forskningsetiska rådets riktlinjer och 

beaktat principer kring informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, nyttjandekrav samt rå-

dets övriga rekommendationer. Dessa vidrör exempelvis etiska överväganden kring datahan-

tering samt utformande av inbjudan
15

 (Forskningsetiska rådet, 2002). Deltagare har i övrigt 

informerats i god tid om syftet med studien och getts möjlighet till att delta eller avstå. Denna 

förfrågan har skett muntligt eller skriftligt. Alla deltagare har även informerats om att de när 

som helst kan välja avstå och dra tillbaka sitt material. Datamaterial framkommen ur intervju-

                                                 
14

 Se vidare under Bakgrund 

15
 För inbjudan, se vidare i bilaga 6: Förfrågan 
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erna har kodats så att namn, person, privata uppgifter eller verksamhetsinformation inte kan 

kopplas ihop med det sammanställda materialet. Frågor har utformats med personlig integritet 

i åtanke och materialet behandlats utan att röja enskilda intervjupersoners åsikter eller vardag-

liga språkbruk (ibid.). Allt insamlat material har, utöver sammanställningar, destruerats i en-

lighet med studiens etiska åtaganden och inledande överenskommelser (Bryman, 2008). 

Urval 

Intervjuade grupper togs fram genom ett styrt, icke sannolikhetsurval eller så kallat bekväm-

lighetsurval (Bryman, 2008); och utgjordes av utövare inom svensk socialtjänst med varie-

rande yrkesinriktning, exempelvis biståndshandläggare, barn- och familjeutredare, missbruk 

och inriktning mot integration; både bedömning och verkställighet. Urvalet sköttes dels  

genom e-postinbjudan till socialtjänst och psykosociala team inom utvalda kommuner, samt 

kontakter via personliga nätverk och handledare. Kriterier för utvalda grupper rörde främst 

begränsningar i avstånd. Fokusgrupperna bestod av redan sammansatta och praktiskt utövande 

handledningsgrupper, detta eftersom handledningsgruppen i sig kan betraktas som ett unikt 

fenomen som bör betraktas i sin helhet. Detta återspeglar gruppens gemensamma förutsätt-

ningar och upplevelser utifrån sammanhang och gruppdynamiska miljö (Widlund, 1989).  

Insamlingsmetod 

Insamlingsmetoden utgick ifrån auditiv inspelning och bestod av vad Wibeck (2000) definie-

rar som en gruppintervju i fokusgruppformat. Frågorna utformades utifrån en semistrukture-

rad styrning utifrån aktuella områden framkomna ur översiktens syntes. Utformning och ge-

nomförande hade som huvudsaklig avsikt att möjliggöra och frammana till ett förhållandesvis 

fritt samtal. Vidare har intervjupersonerna informerats om syftet med studien utifrån att belysa 

upplevelser och inte bedöma kunskap eller kompetens hos den enskilde; detta i syfte att av-

dramatisera och möjligöra en öppnare samtalsmiljö utan prestige (Wibeck, 2000). 

 Moderatorn, eller samtalsledaren blandar det som Kvale & Brinkmann (2009) kallar dy-

namiska och följsamma dimensioner och balanserar på så vis behovet av datainsamling, fo-

kusgruppens halvstrukturerade utformning samt en följsamhet mot de intervjuade. En följsam 

inställning mot de intervjuade stimulerar till en positiv stämning och öppnar upp för en lätt-

sammare åtkomst till att berättelser kring upplevelser och känslor. Samtalsledaren följde en 

uppdelning av uppföljningsfrågor, tolkande frågor, medveten tystnad samt ett uppmuntrande 

förhållningssätt. Uppföljningsfrågor som utgår i att svar följs via uppfattade nyckelord, eller 
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olika betoning som leds via följdfrågor till vidare innehåll. Tolkande frågor innebär en sorts 

återkoppling och verifiering tillbaka till de intervjuade och utgår ifrån en tolkning om av vad 

som sagts. Medveten tystnad är en teknik för att möjliggöra utrymme för reflektion och asso-

ciation för intervjupersonen och intervjupersonerna sinsemellan, som genom detta får bekräfta 

om tolkningen är korrekt och möjlighet att omformulera ett bättre svar. Ett uppmuntrande 

förhållningssätt utgör ett utforskande perspektiv där både intervjuare och intervjupersoner 

hjälps åt att konstruera ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Den semistrukturerade inter-

vjuformen syftar i sammanhanget till flexibilitet, i följande av följdfrågor och möjlighet att 

variera ordningsföljd på områden utefter situationen (Bryman, 2008). Utifrån valda områden 

har de faktiska frågorna tagits fram med formulering i syfte att skapa en dynamik i samtalet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Sammanfattningsvis har detta tillvägagångssätt syftat till att på 

olika sätt möjliggöra fler vinklar på ställda frågor och därigenom bidra till en bredare reflekt-

ion och mer kritiskt tänkande kring svarens tolkning (Bryman, 2008). 

Intervjuguide 

Intervjuguiden16 utgick både ifrån de resultat och ifrån de luckor som framkommit ur den syste-

matiska sammanställningen. För att vara konsekvent gentemot den metodproblematik som be-

skrivits i översikten, där tidigare forskning inte tydliggjort fokus hos respondenters handled-

ningsmodell; och skapa en insyn i urvalets modellinriktning; har deltagarna grafiskt17 fått be-

döma och definiera gruppens handledningsfokus. Detta har inledningsvis skett individuellt och 

efter avslutad intervju, gemensamt i gruppen; främst för att se eventuella skillnader före- och efter 

samt hur synen överensstämmer med den samlade bilden. Huvudsyftet med detta var att sätta 

uppkomna resultat i sammanhang av handledningsform och tillämpning
18

. Följande tre områden 

låg som grund för intervjuguiden:  

 

Gruppformatet 

 – Utmärkande drag 

 – Upplevda effekter 

 – Implementering EBP 

Förhållande utövare - handledare  

 – Ansvar och roller 

 – Etiska aspekter 

 – Introduktion 

Kulturella- och etniska aspekter 

 – Lyhördhet  

 – Maktstrukturer och privilegier 

 – Likabehandlingsfrågor 

                                                 
16

 För fullständig frågeguide, se vidare i bilaga 7. 

17
 För mall med grafisk illustration av handledningsinriktning, se vidare i bilaga 7. 

18
 För vidare läsning, se Bakgrund 
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Respondenter 

Urvalet bestod i tre fokusgrupper av reella handledningsgrupper inom socialtjänsten exklusive 

handledare. Respektive bild illustrerar gruppens självupplevda inriktning av handledning: 

inledande individuell upplevelse (punkter) och gemensam avslutande (kryss). Samtliga grup-

per är verksamma inom så kallade förvaltningskommuner och upplever ett fokus åt processin-

riktad handledning. 

 

Fokusgrupp: Grupp A Grupp B Grupp C 

 

   

 n=4 n=5 n=4 

Erf. grupphandledning: 1,5 – 12 år 0,5 – 14 år 0,5 – 6 år 

Erfarenheter av annan form: Nej Nej Nej 

Grupp/ind. parallellt: Nej Nej Nej 

Intern/extern handledare: Extern Extern Extern 

Regelbundenhet: 1 ggr/mån (1,5h) 1-2 ggr/mån (2h) 1 ggr/mån (3h) 

Analys 

Efter auditiv inspelning har materialet behandlats i följande steg:  

1. Transkribering  

2. Meningskoncentrering  

3. Tematisk analys. 

Intervjuerna har genomgått transkribering utifrån avlyssning där meningskoncentrering har an-

vänts i vissa fall; detta för att korta ned längre yttranden till enklare, mer kompakta formuleringar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Tematisk analys innebär att områden som återkommande påträffats i 

materialet sammanställs in under olika teman (Bryman, 2008). Det insamlade materialet har i 

enlighet med forskningsansatsen, så troget som möjligt avkodats till sin kommunicerade inne-

börd, det vill säga tolkats men inte förändrats i innehåll (Szklarski, 2004). 
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Resultat 

Resultaten för varje insamlingsmetod presenteras här var för sig.  

Tidigare forskning 

Resultaten presenteras utifrån (1) urval (2) tematiserad analys (3) syntes. 

Artikelurval 

Författare: Land: Population (N): Forskningsdesign/metod: Värdering*19 

Boëthius & Ögren (2000) Sverige 107 (22)** 
Komparativ/  

Kvantitativ Survey 
2 

Kuechler (2007) USA 25 (4) ** 
Tvärsnittstudie/  

Kvalitativ via fokusgrupper 
2 

Clemans (2008) *** USA (1) ** 
Fallstudie/  

Kvalitativ Etnografisk 
1,5 

Lietz (2008)  USA 47 
Fallstudie/Kvantitativ Survey  

med kvalitativa inslag 
2 

Riva & Cornish (2008) *** USA 157, 162 
Longitudinell/  

Kvantitativ Survey 
2 

Lietz & Rounds (2009) USA 789, 189 ** 
Komparativ/  

Kvantitativ Survey 
1,5 

Clemans (2010) USA (1) ** 
Fallstudie/  

Kvalitativ Etnografisk 
1 

Brooks, Patterson & McKiernan (2012) USA 51 
Fallstudie/  

Kvalitativ Survey 
2 

Livni, Crowe & Golsalvez (2012) Australien 10 + 42 
Longitudinell och Komparativ/ 

Kvantitativ Demografisk Survey 
2 

Smith, Riva & Cornish (2012) USA 124 + 145 
Tvärsnittsdesign /  

Kvantitativ Survey 
2 

 

                                                 
19

 *) Samlad bedömning/redovisad snittpoäng utifrån bilaga 4 & 5 [0: oklart, 1: delvis uppfyllt 2: för entydigt ja] 

**) N = antal individer (i parantes antal grupper). Endast (#antal) anger att total N ej klarlagts tydligt. Komma (,) 

anger skiljelinje mellan population i undersökning 1, 2 osv. plus (+) anger skiljelinje mellan olika population-

er/grupper inom samma studie. Strykning innebär att detta delmaterial och population bedömts som irrelevant. 

***) markerar att en eller flera av författarna har fler än en artikel i urvalet.  



 

21 

 

Boëthius & Ögren (2000) syfte var att undersöka handledares rollmönster utifrån egen upp-

levd självbild. Målpopulation utgjordes av grupper med både handledare och handledda.  

Kuechler (2007) syftade till att klarlägga rollen av grupphandledning i sociala arbetets praktik 

genom att undersöka handledares reflektioner och upplevelser kring sin handledande verk-

samhet och deras handledda. Målpopulation utgjordes av handledare i praktiskt utövande so-

cialt arbete som saknar formell handledarutbildning eller endast har enstaka kurser. 

 Clemans (2008) hade syftet att undersöka en handledningsgrupp med mixad hierarkisk 

sammansättning av medlemmar: socialarbetare, sjuksköterskor, medicinassistenter samt hand-

ledare. Målpopulation utgjordes av socialarbetare och arbetande i ett skolbaserat hälsopro-

gram SBHP, hälsocenter i skolor via sjukhusregi. Lietz (2008) syfte var att beskriva projektet 

”Supervision circle project” inför och efter genomförandet; utifrån förhållandet mellan infö-

randet av grupphandledning och upplevda nivåer av kritiskt tänkande. Målpopulation utgjor-

des av handledare i socialt arbete inom offentlig barn och ungdomsområdet. En viktig sak att 

poängtera med studien lyfts av författaren själv som menar att studien bör ses som explorativ 

på grund av ej standardiserade mätmetoder. Riva & Cornish (2008) hade som syfte att 1) un-

dersöka mängden handledare som uppmärksammar multikulturella aspekter av grupphandled-

ning och 2) jämföra hur vissa faktorer ändrats mellan undersökningen och tidigare undersök-

ning. Dessa faktorer utgörs bland annat av etiska och juridiska frågor, grupprocess och för-

mågor som rör administration, utbildning, grundläggande utbildning och forskning. Målpopu-

lationen utgjordes av handledare i form av psykologer, chefer eller chefer under träning. 

 Lietz & Rounds (2009) syfte var att undersöka effekterna av implementering av en hand-

ledningsmodell av ”strenghts-based supervision”. Målpopulationen var handledare i verksam-

heter riktade mot barn och familjestöd. Studiens andra undersökning och delpopulation hand-

lade om nöjdhet kring själva implementeringsprocessen och den delen har därför strukits. 

Clemans (2010) syfte var att beskriva en handledningsgrupp av socialarbetare under krym-

pande ekonomiska förutsättningar; där man omformade sig ifrån klinisk grupphandlednings-

form till en uppdragsgrupp utifrån social aktion. Det bör understrykas att studien har omfat-

tande brister i metodavsnitt och oklarheter kring vissa biasaspekter. Brooks, Patterson & 

McKiernan (2012) syfte var att undersöka socialarbetares attityder till handledning och hur 

den påverkar kvalitéen av handledning och i slutändan handledningens påverkan för det dag-

liga arbetet. Syftet med studien var i vidare mening att utvärdera socialarbetares attityder om 

klinisk handledning utifrån frågor kring erfarenheter och upplevelser. Livni, Crowe & 

Golsalvez (2012) hade syftet att utvärdera hur handledningens struktur och process påverkar 
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praktiskt utförande mot utövaren. Studien undersökte både handledare (n = 10) och utövare  

(n = 42) inom drog- och alkoholbehandling utifrån 1) ett individuellt format 2) grupphandled-

ningsformat samt 3) ett blandat format. Smith, Riva & Cornish (2012)
20

 syftade till att under-

söka handledares (n = 124) och utövares (n = 145) värderingar i form av uppfattningar kring 

etiska
21

 och icke etiska beteenden i grupphandledning. Studien utgår ifrån en sammankopp-

ling av utövarens etiska föreställningar med dess kliniska beteenden. I vidare mening speglar 

studien hur både handledare och utövare ser på olika etniska aspekter kring de olika rollerna; 

det vill säga där begreppet ”etisk” utgår mer ifrån vilka beteenden som anses följa respektive 

inte följa praxis, än dess direkt moraliska aspekter. 

Analys 

Utifrån den tematiska analysen har resultaten fördelat sig över tre teman: perspektiv på (1) 

handledarrollen (2) utövarrollen samt (3) gruppformatet.  

Handledarrollen  

 

I Kuechler (2007) studie beskriver handledare själva hur de får energi av att handleda i grupp-

formatet. Handledare i Boëthius & Ögrens (2000) studie såg sig själva som mer inflytelserika, 

aktiva och villiga att acceptera ansvar än utövarna. De kände sig även mer uppgiftsorienterade 

och problemlösande än utövarna såg sig själva. De menade att de, för att kunna hantera an-

svarfrågor som handledare var tvungna att hålla en högre aktivitet; en iver att ta sig an en real-

istisk hållning och ägna sin handledningstid åt arbete. Författarna menar vidare att gruppfor-

matet kan hysa såväl lärande som utveckling beroende på gruppklimatet och handledarens sätt 

att hantera gruppen; att handledaren kan ge struktur och skapa interventioner utifrån gruppdy-

namiken var av stor vikt för lärandesituationen. Kuechler (2007) lyfter fram att de handledare 

som föredrog att arbeta i gruppformat såg utmaningar som en del av grupparbetet medan de 

                                                 
20

 Smith, Riva & Cornish (2012) presenterar sitt urval för datainsamling utefter fördelning av köns- och etnisk 

tillhörighet, men belyser ej detta i sammanförd data eller analys; därför behandlas ej heller denna uppdelning i 

översiktens analysdel. 

21
 I Smith, Riva & Cornish (2012) survey används skalor från ”oetiska” till ”etiska” beteenden, där en oetisk 

prägel jämställs med att beteendet som ej följer professionens standard utifrån mål och syfte för respektive roll.  

I studien används procentsatser för påståenden; men för att i denna sammanställning få fram en löpande text, 

används begreppen ”majoritet” i procentsatser över 50 % och ”klar” eller ”övervägande” majoritet alternativt ”de 

flesta” för allt över 70 %. 
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som föredrog individuellt format oftare såg utmaningar som problem. Smith, Riva & Cornish 

(2012) lyfter vikten av att handledaren i sin roll tydligt sätter och framhåller en standard för 

gruppen; en klar majoritet av såväl handledare som utövare lade stor vikt vid att handledaren 

kom i tid och var konsekvent i sitt deltagande. Endast hälften av tillfrågade utövare upplevde 

dock att deras handledare skötte dessa åtaganden; medan över klar majoritet av handledarna 

ansåg sig väldigt ofta både vara konsekvent och i tid. En annan viktig aspekt som författarna 

lyfter är hur väl handledaren förtydligar sin roll och uppgift att utvärdera gruppens medlem-

mar. De flesta handledare och utövare ansåg det som högst etiskt och önskvärt att alla grupp-

medlemmar informeras och påminns om handledarens utvärderande roll i grupprocessen, spe-

ciellt i gruppens inledningsfas. Detta till trots upplevde 39 % av tillfrågade utövare att de ald-

rig eller sällan blev informerade om att de löpande var under utvärdering; 21 % av handledar-

na upplevde å andra sidan att de aldrig eller sällan uttalade sin utvärderande roll för gruppen. 

 Kuechler (2007) lyfter olika utmaningar för handledare inom gruppformatet, vilka förutom 

liknande utmaningar som det individuella formatet i form av ansvar, krav på understöd och 

utbildning; medför unika krav på fokus för kring ledarskap, maktfördelning, auktoritet och 

ansvar utifrån sammanhang av gruppdynamik. Dessa tilläggsfaktorer beskrevs grunda sig i 

gruppmedlemskapet; faktorer att möta såväl individuella behov i gruppen som ges förtroende 

och se dynamiken mellan medlemmar. Vidare utmaningar i grupprocessen vidrör ansvarsta-

gande kring deltagande, förberedelser och inverkan av oregelbundet deltagande för samman-

hållningen. I Smith, Riva & Cornish (2012) studie så ansåg en klar majoritet av både handle-

dare och utövare att handledaren måste lägga stor vikt vid att uppmärksamma och inte igno-

rera tecken på inkompetens eller oetiskt beteende av gruppens utövare. Dock framkom samti-

digt att cirka en tredjedel av tillfrågade utövare upplevde att deras handledare sällan påpekar 

inkompetens och över tio procent av handledarna att de sällan konfronterar utövares inkompe-

tens. En klar majoritet av både utövare och handledare ansåg det vara oetiskt eller etiskt kor-

rekt endast i sällsynta fall, att diskutera gruppmedlemmarnas svårigheter med kollegor utanför 

gruppen. Vidare ansåg en klar majoritet av både utövare och handledare att det är oetiskt att 

diskutera andra medlemmar inom gruppen vid deras frånvaro; enligt cirka tio procent av de 

intervjuade hände detta ibland till förehållandevis ofta. Utifrån ett annat sammanhang av in-

tegritet belyser Smith, Riva & Cornish (2012) vidare hur en övervägande majoritet av både 

handledare och utövare menar att det är etiskt korrekt och bra om handledaren vågar dela med 

sig av sina egna professionella misstag och brister i kompetens. De menar att handledaren 

genom denna process av självutlämnande möjliggör för utövare att våga dela med sig av sina 
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misstag och därigenom inse och vidkänna behov av stöd och hjälp. Trots att majoriteten av 

handledare upplever sig själva göra detta ganska ofta till väldigt ofta, upplevde nästan hälften 

av tillfrågade utövarna att deras handledare aldrig eller sällan gjorde detta. I frågor som vidrör 

klientens integritet lade de flesta handledare och utövarna stor vikt vid att konfidentialitet ska 

påtalas för gruppen; vad som gäller för spridande av information om klienten utanför gruppen. 

Inom handledningsgruppen upplevde cirka hälften av utövarna och nästan hälften av handle-

darna att patienter ofta diskuteras mellan gruppens medlemmar relativt ofta eller väldigt ofta; 

och på ett sådant sätt så att namn eller andra karaktärista gjorde dem identifierbara. 

 Kuechler (2007) uppmärksammar i utifrån gruppdynamiska aspekter den oro handledare 

kan uppleva över de tysta och tillbakadragna gruppmedlemmarna och de svårigheter som 

finns kring att säkra jämbördigt gagn för alla medlemmar så att de alla får sina individuella 

behov tillfredställda. Handledarna såg här en komplex utmaning i att, dels balansera stöttning 

och ge utrymme för medlemmar att skapa egna former av självabearbetning, samtidigt som 

handledaren ska vara uppgiftsorienterad eftersom ”de har ett jobb som måste göras”. De in-

tervjuade handledarna lyfte även svårigheter bundna till maktskillnaden mellan handledare 

och utövare; som de märkte utmanade deras förmåga att få folk att öppna upp och våga vara 

sårbara; dela praktiska problem i jobbet. Handledarna lade stor förhoppning till att gruppen 

skulle lösa denna problematik genom att bli tillräckligt trygg så att både de själva vågar ut-

mana och att utövarna vågar utmana dem. Handledarna ville här även lyfta fram sin discipli-

nära roll; där de ofta upplever en motsättning mellan de som vill vara excellenta i sitt arbete 

och de som bara vill göra minsta tillräckliga.  

 Riva & Cornish (2008) studie lyfte fram att samtliga handledare ofta påtalade att de upp-

märksammar och arbetar aktivt på gruppdynamiken även fast den faktiska tid de lade ned va-

rierade kraftigt. Författarna kopplar denna problematik till tidigare forskning där tid och fokus 

för gruppdynamiken är kritisk för effektiv grupphandledning. Kuechler (2007) menar att 

handledare måste få guidning i rollen som handledare och kring gruppstrukturer. De intervju-

ade handledarna lyfte fram några rekommendationer för handledare i gruppformatet (fri över-

sättning s.97):  

 

 ”(…) kom ihåg att allt du säger kan utgöra en modell för dem som du handleder. Ha 

 ett öppet sinne, var villig att lyssna, lära och bli lärd. Var villig att se dig själv i en 

 lärandeprocess under träffarna. Lämna ditt ego utanför gruppen. Försök få en trygg 

 grupp där man bygger på varandra och känner sig trygg med varandra. Gruppen 

 ska tillföra riktig näring, var inte rädd. Proklamera inte att du är där för att lösa 

 folks problem, försök istället att verkligen lyssna och tänk sedan igenom hela  

 historien, ställ sedan frågor som kan vara till gagn innan du försöker hoppa in och
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 hjälpa. Lägg vikt vid gruppdynamiken samtidigt som du utgår ifrån människors starka 

 sidor och vad lösningsfokuserad – hindra inte utövarna ifrån att göra sitt jobb!”  

Utövarrollen 

 

I Boëthius & Ögrens (2000) studie såg utövarna sig själva som mindre inflytelserika och  

aktiva än handledarna; och att rollen som handledd utgjorde en omfattande utmaning och en 

prövning av självkänslan. Smith, Riva & Cornish (2012) belyser i sin studie hur majoriteten 

av handledare och utövare fäster stor vikt vid att utövare delar med sig av personliga inre stri-

digheter, professionella felsteg och mellanmänskliga och känslomässigt utlösande faktorer. 

Majoriteten menar att det i sig, såväl som uttryck av utövarens känslor och beteenden i grupp-

handledningssammanhang är etiskt korrekt och högst värdefullt i utvecklandet av medlem-

marnas kliniska kompetens. En majoritet av handledarna upplevde att diskussioner ofta fördes 

kring medlemmarnas integritet gällande självutlämnande och att vad som sägs stannar i grup-

pen; detta var dock något som dock inte upplevdes av majoriteten utövare. 

 De handledare som intervjuades i Kuechlers (2007) studie upplevde att de utövande fick 

stöd och hjälp i utveckling av sin yrkesidentitet- och utvecklande av förmågor genom grupp-

handledning. Handledarna menade dock att utövarna hade specifika utmaningar såsom villig-

het att anförtro sig till sina medkamrater och handledaren med avslöjanden, det vill säga 

känna självförtroende och inte vara skrämd av att dela med sig av sina fall och utmana,  

påpeka andra medlemmars problem. I denna utmaning ser handledaren sin roll i att balansera 

individuella behov hos utövarna och gruppens behov (fri översättning s. 94): 

 

 ”Alla handledare var övertygade om att individuella behov (hos utövarna) kan  

 tillgodoses genom deltagande i själva grupprocessen. Utövarna följer genom detta 

 en inlärningskurva där de stegvis börjar lära sig av andra gruppmedlemmars  

 dragning i gruppen; lär sig vad de kan ta med och tillämpa för sina egna behov” 

Gruppformatet 

 

Kuechler (2007) visar i sin studie att handledare ser grupphandledning som en tillgång för 

såväl organisationen, handledaren, utövarna som klienten. Utifrån ett egenperspektiv ansåg 

deltagarna att de hade fördelar som handledare av gruppformatet. De upplevde en påtaglig 

individuell och professionell utveckling och såg fördelar för organisationen, klienten och 

olika grupprelaterade frågor på arbetsplatsen. Boëthius & Ögren (2000) menar att gruppfor-

matet upplevs ha stor betydelse för såväl handledare som utövare genom uppvisande av posi-

tiv syn och efterfrågan för gruppformatet. Kuechler (2007) menar att handledningsgrupper 
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inte vara för stora, allt över fem individer är för mycket. Inledande kontrakt, överenskommel-

ser om rollfördelning är viktigt. Handledaren måste vara tydlig med sitt arbetssätt, verka och 

ta ansvar för att gruppen ska bli en trygg plats. Smith, Riva & Cornish (2012) visar i sin studie 

hur en klar majoritet av handledare och utövare lägger stor vikt att fastslagna normer och 

strukturer för grupphandledningsprocessen är tydligt uttalade för alla medlemmar; en klar 

majoritet föredrar även skrivna kontrakt för att åstadkomma detta. En majoritet menar dock 

att skrivna kontakt faktiskt aldrig används, vilket Smith, Riva & Cornish förmodar bero på att 

normer och riktlinjer istället uttrycks muntligen genom diskussioner. 

 Kuechler (2007) såväl utövare som handledare uppmärksammade att handledningsmo-

dellen och dess tillämpning måste följa jämsides till tjänsten för klienten och att den upplevs 

vara uppbyggd utifrån medlemmarnas terapeutiska egenskaper. De menade att gruppformatet 

utgjorde en kombinerad styrkebaserad-, problem-, lösningsfokuserad, eklektiskt metod, det 

vill säga ett flexibelt arbetsätt som ställer krav på att ”göra det som fungerar utan att skada”. 

Kuechler (2007) menar vidare att gruppformatet tar sin utgångspunkt i empowerment och 

ömsesidig kollegial stöttning. Majoriteten menade att gruppformatet utgjorde en tidseffektiv 

modell där mängden perspektiv och resonerande individer och delande av tankar byggde på 

varandra till ett bättre resultat. De samlade utmaningarna med gruppformatet identifierades 

utifrån ett behov av att klargöra roller och dilemman kopplade till ansvar. Grupprocess och 

ledarskapsfrågor var identifierade som viktiga områden för insatser av träning och fortbild-

ning; även co-ledarskap och klargörande och definition för gruppformatets modell var kritiskt 

för introduktion av nya medlemmar.  

Tilläggsrelationer 

Smith, Riva & Cornish (2012) lyfter hur så kallade tilläggsrelationer
22

 mellan utövare, alter-

nativt mellan utövare och handledare kan upplevas påverka förutsättningarna för grupphand-

ledning. En klar majoritet av utövare och handledare upplever att det ofta förekommer grupp-

handledare som även utgör handledare för individualterapi och en klar majoritet anser detta 

vara etiskt korrekt under de flesta omständigheter. Smith, Riva & Cornish drar i samman-

hanget paralleller till hur användande och frammaning av multipla roller, så som tvådelat 

uppdrag, hos grupphandledare kan skapa hinder för grupphandledning utifrån uppfattad eller 

upplevd favorisering kring vissa utövarna. En klar majoritet av både utövare och handledare 

                                                 
22

 ”Tilläggsrelationer” kan antingen utgöras av personliga relationer, i form av vänskap, sexuella relationer eller 

professionella relationer, såsom kombinerat uppdrag som individuell handledare; eller en kombination av de 

båda (Smith, Riva & Cornish, 2012). 
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var medvetna om två eller fler gruppmedlemmar som har relationer med varandra utanför 

gruppsammanhang; och där majoriteten ansåg att sådana relationer är etiskt korrekta eller 

korrekta under flera omständigheter. I fallet för tilläggsrelationer mellan handledare och utö-

vare såg det annorlunda ut; en majoritet av utövarna och en klar majoritet av handledarna an-

såg att vänskap är oetiskt; en majoritet ansåg det även vara oetiskt med sexuella relationer 

mellan handledare och utövare.  

Ekonomiska förutsättningar 

 Clemans (2010) menar utifrån en enskild studie av en handledningsgrupp i förändring på 

grund av ändrade ekonomiska förutsättningar; att en gemensam och delad vision om gruppen 

är kritisk. I detta fall är även emotionellt stöd och uppmärksamhet kring risker för motöverfö-

ring samt självinsikt av yttersta vikt. För att gruppens medlemmar inte ska bli isolerade be-

hövs kontakter stärkas med andra arbetare inom området och en balans skapas mellan hem 

och arbete vilket kan innebära behovet av att söka terapi och delta i olika stöttande grupper av 

jämlika utanför gruppen. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv lyfter Brooks, Patterson & 

McKiernan (2012) funktionen av grupphandledning i implementering av den evidensbaserade 

praktiken, EBP. Författarna menar att man, för att säkerställa en fullgod evidensbaserad prak-

tik bör beakta i grupphandledning utifrån (1) att handledaren kan granskas av gruppmedlem-

marna och bli ansedd som otillräcklig i sin förmåga att leda gruppen; vilket späder på en ne-

gativ erfarenhet av grupphandledning hos utövarna (2) de tekniska hjälpmedel som används i 

grupphandledning måste vara uppdaterade och aktuella, förlegad teknisk utrustning kan be-

traktas som ett medvetet ointresse från organisationen eller handledaren (3) om utbildning 

genom grupphandledning inte tar hänsyn till utmaningar i det dagliga arbetet kan de motverka 

positiv känslor av grupphandledning (4) att grupphandledning som inte fungerar som tidsspa-

rande för utövarnas arbete kan betraktas som ett slöseri av tid. I övrigt kan valet av intervent-

ionsmetoder som innan ansetts vara problematiska av utövarna kan öka den tid och energi de 

väljer att lägga på att internt kritisera handledningens utövande och minska energin och tiden 

att ta till sig det handledaren delar med sig (Brooks et al, 2012). 

 Riva & Cornish (2008) visar hur tidsutrymmet som grupphandledare lade ned på handled-

ning har signifikant minskat med 4 % över perioden 1991 till 2006 i USA. Författarna förkla-

rar detta som antingen bero på att inriktning av grupphandledning idag mer läggs specifika 

teman/ämnen såsom exempelvis krisinterventioner istället för själva grupprocessen. En annan 

förklaring är att handledarna ägnad mer tid åt förberedelsetid, vilket då skulle avspegla sig i 

minskad tidsåtgång under de faktiska träffarna. En signifikant skillnad och nästan en dubble-
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ring återfinns i utbildningsnivån hos grupphandledare mellan 1991 och 2006: 24,2 % respek-

tive 40,9 %, dock ingen signifikant skillnad i förekomst mellan de som tagit enstaka kurser. I 

tidsfördelning i gruppformatet lades 56 % av tiden på arbete utifrån fall och 25 % på att sprida 

kunskap/undervisa och 10 % grupprocessen inkluderat svar och reaktioner. Grupphandledarna 

förbättrade sig (1991 – 2006) i förberedelser kring gruppnormer, interpersonella förhållanden 

inom gruppen och gruppsammanhållning. Den vanligast förekommande handledningsmo-

dellen inom gruppformatet i denna studie utgörs av ”Case presentation model” (Riva & Cor-

nish, 2008). 

Utbrändhet och välmående 

 Livni, Crowe & Gonzalvez (2012) studie försöker hitta hur enskilda faktorer i handledning 

kan inverka på socialarbetarens välmående och arbete. De menar att alliansen utgör en sådan 

kritisk faktor i handledning oavsett modell, och att den är samhörande med att minska ut-

brändhet, öka välmående och jobbtillfredställelse. De menar vidare att, även om handledning 

inte ensamt kan åstadkomma dessa saker, så föreslår de att relationen med handledaren utgör 

en kritisk komponent varje effektiv handledningsmodell. Utifrån en jämförelse mellan (1) 

individuellt- (2) gruppformat samt (3) ”blandat format” framkom att alliansen är starkare rela-

terad till utfall i individuellt format än i gruppformat. Detta menar författarna föreslår att ef-

fektiva relationer bildas lättare i individuellt format än i gruppformat, och att denna relations-

skapande process tar längre tid i gruppformatet och är kantat av olika problem specifika för 

grupper. Alliansen är så kritisk för handledning att författarna menar att detta stödjer en prio-

ritering av fokus i handledningstid på att bygga upp och stärka denna relation (Livni, Crowe 

& Gonzalvez, 2012). Lietz (2008) lyfter sambandet mellan kritisk tänkande, individuell- och 

grupphandledning. Författaren ser en signifikant ökning i kritiskt tänkande i början av grupp-

handledningens implementering; utifrån en jämförelse med de som avstod. Tillgänglighet, tid 

och kvalitet i handledningsrelationen under grupphandledning utgör viktiga faktorer för att 

förutse upplevd nivå av kritiskt tänkande. Vidare lägger studien vikt vid relationen mellan 

handledare och utövare. Grupphandledning kan endast anses lyckad när en handledare har satt 

en ton av respektfull dialog mellan sig själv och sina utövare. Utan denna etablering av en 

tillitsfull relation kan grupphandledning inte vara effektiv; istället kan detta öka ångest för de 

handledare som inte känner sig respekterade av gruppens utövare.  Författaren menar att dessa 

fynd pekar på vikten av att träna handledare och utövare i relationsskapande dynamik. I Lietz 

& Rounds (2009) första delundersökning framstod tidaspekten i handledning ej som en signi-

fikant faktor för upplevd tillfredställelse hos utövarna; istället var det faktorer som tillgäng-
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lighet av handledaren, kvalité i relationen handledare-utövare, graden av kritiskt tänkande 

samt utsträckning av deltagande som förutsåg utövarens grad av tillfredställelse. En stor del 

av delstudien (n = 250) lyfte vikten av en respektfull ”ge och ta kommunikation” där handle-

daren är rättvis och resonabel i grupphandledning. Den andra stora delen av studiens populat-

ion (n = 143) lägger vikt vid tillgänglighet hos handledaren och att handledning schemaläggs 

och sköts fortlöpande. En liten del (n = 27) vill dock att grupphandledning ska baseras på 

styrkebaserade principer och att utövaren ska få direkt feedback om förbättringar och att dess 

framgångar uppmärksammas (Lietz & Round, 2009). 

 Clemans (2008) studie av en enskild handledningsgrupp lyfter bland annat fram hur utö-

vare och handledare upplever att grupphandledningsmodeller baserade på ”case-presentation”, 

genom sitt formella format skulle kunna hämna grupprocessen. De menar vidare att arbetet 

med att försöka forma en grupp måste utgå ifrån en jämnställd hierarki för att få till fullt del-

tagande och en jämställd arena som möjliggör för alla att bidra. I gruppen var det viktigt att 

alla medlemmar, oavsett position och rank, att de fick känna någon form av skydd när de 

öppnade upp sig själva inför gruppen. Clemans beskriver att alla medlemmar på olika sätt 

ville rädda sitt ansikte inför gruppen; exempelvis de medlemmar som är under praktisk hand-

ledning, praktik som försöker imponera på sina fälthandledare och där fälthandledarna å sin 

sida ville se bra ut inför sina praktikanter. Administratören för gruppen ville upplevas som 

uppdaterad och kunnig gällande kliniska frågor medan utövarna i övrigt ville verka kapabla 

att navigera genom dessa roller på ett smidigt och obehindrat sätt. I gruppen fanns tydliga 

rollskillnader, exempelvis tog fälthandledarna oftare ordet än andra medlemmar och tog fler 

risker. Trots att gruppen med gemensam kraft försökte uppmärksamma de olika roller och 

maktskillnader som uppstått i gruppen, fanns ett tydligt internt motstånd eller rädsla för att 

avslöja sig själv inför denna mixade grupp. Den tystnad som författaren menade var ett tecken 

på detta motstånd, menar denna även kunde vara ett nödvändigt utryck för att kompensera 

olikheter mellan roller och deras känslor inför olikheterna. Det vill säga att vissa medlemmar 

använde tystnaden som ett verktyg för att undvika att skynda sig; vilket i så fall är viktigt för 

gruppen att uppmärksamma i tolkning kring dess innebörd. I studien fanns även en mindre 

separat handledningsgrupp vilket skapade förvirring utifrån de oklara roller och förvätningar 

som fanns i huvudgruppen. Gruppens oklara avtal och villkor medförde svårigheter i att veta 

vilken information och om vem som fick delas inom och mellan respektive grupp. De som 

undergick praktisk handledning, praktik i arbetet upplevde att fokus i huvudgruppen mer lades 

på just deras erfarenhet och kunskaper, eller snarare avsaknaden på densamma och alltför lite 
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på socialarbetarnas. Alla medlemmar i gruppen hade olika syn på gruppens syfte; och förfat-

tarna konstaterar att gruppens sätt att bara utlysa jämlikhet i en grupp inte räcker, mer omsorg, 

omtanke och praktiskt handlande behövs för att skapa en känsla av trygghet, lyfta förvätning-

ar kring deltagande samt få fram ett gemensamt syfte; och allt detta behöver göras tidigt i 

gruppens utveckling. Sammanfattningsvis lyfter studien en rad rekommendationer för arbete i 

gruppformat och bildandet av en handledningsgrupp (1) gör inte antagandet att roller och 

maktskillnader försvinner för att de uppmärksammas. (2) lägg in tydliga moment i gruppro-

cessen vid varje träff och kombinera med inslag av gemensamt stödjande arbete för att minska 

känslor av osäkerhet och för att ge alla medlemmar en chans att känna sig värdefulla (3) 

Skapa separata grupper för fälthandledare och de under praktisk handledning, praktik; för att 

stötta och undvika utan stress och tryck av att behöva imponera på varandra. (4) Var tydlig 

över gruppens gränser och riktlinjer; som exempelvis vilka förväntningar som finns av att dela 

med sig information både inom och utanför gruppen. Här ska den grundläggande regeln gälla 

av att ”vad som sägs i gruppen, stannar i gruppen” (Clemans, 2008). 

Syntes 

De samlade resultaten påvisar en rad specifika omständigheter och utmaningar kopplade till 

gruppformatet vilka möter både utövare och handledare; och hur detta påverkar deras upple-

velser av handledningen. I några av studierna visas hur de omständigheter och utmaningar 

som beskrivs kan variera utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar respektive praktiska 

oklarheter kring överenskommelser inom gruppen. Flera studier lyfter även hur den varierade 

påverkan som uppnås av handledning generellt sett kan härledas till olika praktisk tillämp-

ning. Livni, Crowe & Gonzalvez (2012) studie lyfter exempelvis fram alliansen som en avgö-

rande faktor för effektiv grupphandledning; även om den är starkare relaterad i individuell 

handledning. De menar att sådana relationer snabbare och enklare bildas i det individuella 

formatet vilket föranleder behovet av utökat fokus i grupphandledning på relationsskapande 

processer. 

 När det kommer till ansvarsfördelningen mellan utövare och handledare läggs fokus hos 

studierna främst på handledaren. Ur en organisatorisk strävan att implementera EBP genom 

grupphandledning, pekar flera av studierna på att utövare anser att handledaren måste vara 

tillräcklig i sina förmågor att leda gruppen och att utbildningsinsatser tar hänsyn till det dag-

liga arbetet; där handledning upplevs som tidsbesparande för utövarnas arbetssituation. Vidare 

lyfter flera av dem fram vikten av en tydligt definierad handledningsmodell. Detta sammanta-
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get anknyter an till vad Noble & Irwin (2009) och Beddoe (2010) ser som vikten av organisa-

toriska insatser för att säkerställa god kvalitet i handledningens utförande; samt vad Batelt et 

al (2011) kring organisatoriskt understöd vid implementering av EBP. I vidare mening kan det 

även kopplas mot det som Boyas & Wind (2010) menar utgör faktorer som vidrör sociala re-

surser inbyggda i organisationsklimatet och hur de måste betraktas för att förklara personalens 

upplevelser av stress i arbetet och förekomsten av utbrändhet.  

 När det gäller handledarrollen så läggs omfattande vikt vid att uppmärksamma uppdragets 

dubbelnatur ifråga om ansvarområden. Det vidrör såväl handledningsuppdraget som ett kri-

tiskt ansvar kring grupprocess och gruppdynamik. I sammanhanget lyfter en studie den mot-

sättning som finns kring att handledare ofta upplever sig lägga övervägande tid och fokus på 

grupprocess och gruppdynamik. Studien menar dock att så inte är fallet om man mäter förde-

lad tid. Tillgänglighet, tid och kvalitet i handledningsrelationen anses utifrån en annan studie 

vara avgörande under grupphandledning för att förutse upplevda nivåer av kritiskt tänkande. 

En annan studie menar att stor vikt bör läggas vid av att ha utbildad och respektfulla handle-

dare som prioriterar tillgänglighet och som arbetar aktivt för goda relationer med utövarna 

utifrån en ”ge och ta kommunikation”. Fortlöpande och schemalagd handledning ses här även 

som kritisk för gruppformatets handledningskvalitet. En artikel menar att grupprocess och 

ledarskapsfrågor måste ses som centrala i träning och fortbildning av grupphandledare. Den 

skillnad som beskrivs mellan upplevd och faktiskt fokus på gruppdynamik och grupprocess 

hos grupphandledarna kan kopplas samman med hur Sussman, Bogo & Globerman (2007) 

och Tsui (2005) betraktar gruppformatets unika förutsättningar. Handledningens tre grundläg-

gande funktioner, de administrativa, utbildningsinriktade och terapeutiska; problematiseras 

ytterligare utifrån den ökade kontakt av hierarkiska strukturer som följer av handledning i 

grupp av icke extern personal. Handledarens uppdrag att arbeta med gruppdynamik, att se 

både gruppens och respektive utövares unika behov blir på så vis en komplex utmaning då 

den konkurrerar med de grundläggande administrativa, terapeutiska och utbildningsmässiga 

behov som handledaren även måste tillfredsställa. Uppdraget blir än mer komplext om man i 

detta ska följa Tsui (2005) och Falender, Shafranske & Falicovs (2014) mening, att lyfta fram 

behov och krav på kulturell lyhördhet, bejakande av faktorer som rör etnicitet och gender.

 Om man ska betrakta luckor i urvalets omfång för denna sammanställning, utgör en bris-

tande faktor fokus på utövarrollen, det vill säga utifrån betraktelser och erfarenheter. Fokus i 

urvalen ligger övervägande till gruppformatet och handledarrollen. Huruvida detta beror på 

urvalet i sig, egenheten i respektive studies insamlade material alternativt en medveten eller 
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omedveten styrning av forskaren är svår att bedöma. En omedveten styrning ifrån forskarens 

sida, att man så att säga ”får svar utifrån hur man frågar”, skulle kunna förklaras utifrån en 

bakomliggande och outtalad förförståelse kring gruppdynamiska aspekter (Widelund, 1989) 

tillsammans med det som Wheelan (2005) historiskt kopplar till ett hierarkiskt perspektiv i 

betraktelsen av grupper. Deltagarnas syn på gruppens hierarkiska uppsättning och dess inver-

kan eller önskvärda inverkan kan på så vis anammas och övertas av forskaren utan att först 

problematiseras; utgångspunkten i att försöka förklara gruppens delar främst utifrån grupp-

handledaren (ibid.). Utifrån ett forskningsmetodologiskt perspektiv är det heller inte helt 

oproblematiskt att överta studieobjektets perspektiv för att beskriva det, även om det inom en 

rad kvalitativa sammanhang kan ses som högst önskvärt i exempelvis frågor om legitimitet 

(Bryman, 2008). 

 Det behov som uppkommer ifrån detta, av att ifrågasätta överenskommelsen mellan fors-

kare och studieobjekt om lämpligt fokus; bör vägas mot det faktum att gruppformatets ut-

formning, av naturliga skäl utgår ifrån handledaren. Detta innebär däremot inte att rådande 

övertygelse kring exempelvis ansvarsfördelning, prestation och kunnande per automatik mot-

svaras proportionerligt mot verkligheten. Ett exempel på detta kan vara just ansvarsfrågan, där 

utövarna inte alltid är konsekventa i sin beskrivning av deras eget inflytande och makt över 

gruppens arbete. Väljer man ändå att försöka särskilja övertygelsen ifrån verkligheten, oavsett 

om den till sin helhet eller delvis är sann, kan detta utgöra en bättre förklaring till varför 

grupphandledaren i sådan omfattning åläggs krav och tillskrivs ansvar.  

 Sammantaget så återspeglas nämligen ett motsägelsefullt logiskt resonemang, gruppforma-

tets unika kompetens ges beröm och värderas utifrån dess samlade sammansättning av delta-

gare; samtidigt så fördelas, värderas och förklaras gruppens prestation nästan enbart utifrån 

handledarens kompetens och förmåga på liknande sätt som för det individuella formatet. Oav-

sett vilket perspektiv som används för att betrakta gruppformatet och oavsett på vilket sätt 

man anser att legitimitet bäst framhålls för framkomna resultat; så borde en logisk följd av 

detta vara ett ökat fokus på utövares skiftande roll inom gruppen, förslagsvis genom ett kom-

binerat inifrån- och utifrånperspektiv. Utövarna, det vill säga de handledda utgör merparten av 

gruppens sammansättning och innehar således majoriteten av gruppens olika roller; och borde 

således spela en större roll i att förklara gruppformatets egenskaper. Detta kan ge en bredare 

förklaringsmodell kring den unika kompetens som gruppformatet framhålls bidra med. 

 Gällande översiktens urval bör det även understrykas att ett antal artiklar utgår ifrån ett 

traditionellt moraliserande perspektiv av ”rätt och fel”; vilket anknyter till den historiska pro-
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blematik för socialt arbete som såväl Harkness & Poertner (1989) som O‟Donoghue & Tsui 

(2013) tidigare har påtalat. Vidare kan urvalets jämförelsevis likritade fördelning av forsk-

ningsdesign förklaras utifrån de brister som O‟Donoghue & Tsui (2013) och Carpenter, Webb 

& Bostock (2013) lyfter för handledning i socialt arbete generellt. Dessa innefattar (1) en brist 

på jämförande studier mellan handledning i individuell och gruppformat, (2) få separata stu-

dier mellan handledare och handledd; samt gemensamt för båda (3) undersökta modeller för-

tydligas inte och generaliseras ej heller utifrån vilken typ av individuell- och gruppmodell 

som använts. Flera artiklar fokuserar, till en omfattande del, på att förklara grupphandledning-

ens svårigheter till utifrån bristande arbete med grupprocess och gruppdynamik. Detta skulle 

istället kunna förklarar utifrån det som Kalliath & Kalliath (2014) menar är mer komplexa 

sambandsförklaringar. Sambandsförklaringar som även innefattar att undersöka socialarbeta-

rens familjesituation, handledningens utformning och utövarens personliga val i olika så kal-

lade ”copingstrategier”. Detta skulle sammantaget kunna betraktas som att handledning som 

forskningsämne generellt måste problematiserad ytterligare och breddas kring perspektiv mel-

lan orsak och verkan (Kalliath & Kalliath, 2014).  

 Om man övergripande betraktar urvalet mot tidigare forskning inom handledningsområdet 

generellt (se bakgrund) går det tydligt att peka på en rad övriga brister. Detta rör främst (a) en 

multikulturell syn och generaliserbarhet hos forskningsresultat (b) betrakta faktorer som rör 

kulturkompetens samt (c) uppmärksamma olika maktdimensioner som både rör både klienten 

och utövaren i form av likabehandlings- och diskrimineringsfrågor. Avsaknad av multikultu-

rell syn kan bland annat kopplas till de kritiska aspekter som Young (2004) och Ellis & Son 

(2013) lyfter kring att handledning bör betraktas utifrån sitt kulturella- och etniskt bundna 

sammanhang. Detta skulle i så fall åsyfta hur generaliserbarheten hos de resultat som fram-

kommer oftast förbises som kulturellt- och etniskt bundna och att de heller inte problematise-

ras i en vidare bemärkelse. Men detta vidrör även avsaknaden av forskning kring hur grupp-

formatet aktualiserar frågor kring bemötande, kulturkompetens och lyhördhet kring etniska 

och kulturella frågor samt maktdimensioner eller diskriminering. Detta i linje med Kamali 

(2002); Pease (2010) och de los Reyes & Mulinari (2005). 

 Den samlade bild som getts av underlag kring handledning i socialt arbete, inte bara för 

gruppformatet utan utifrån ett historiskt perspektiv de senaste 25-50 åren styrker åsikten om 

svårigheter att vidareutveckla ämnet och öppna upp nya ”farbara” vägar. Det saknas grund-

läggande verktyg för att först bedöma och presentera modellen av handledning. Utifrån en 

teoretiskt-metodisk diskussionsvinkel kan handledning som ämne upplevas att stå och stampa, 
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resultaten återupprepas men utan nya slutsatser för att skapa en mer sammanhållen forsk-

ningsmässig grund. En angreppsvinkel till denna problematik skulle kunna vara framtagande 

av en grundläggande bedömningsmall för att jämföra handledningsmodeller och tillämpning. 

Detta skulle lämpligtvis kunna göras med utgångspunkt i Kadushin och Harkness (2002) 

grunddefinition av handledning och utövandeformer; och medföra att forskningsresultat, möj-

ligtvist ifrån flera discipliner, blir bättre jämförbara med andra studier och på så vis möjlig-

göra generaliserbarhet. Detta är givetvis en uppgift för de mest erfarna och erkända inom äm-

nesområdet, att skapa en grundläggande mall med verktyg till omfattande datainsamling; som 

i förlängningen skapar bättre förståelse kring vilka handledningsmodeller och utförande som 

är mindre eller mer fördelaktiga utefter sammanhang. För om vi inte först kan utvärdera och 

klarlägga vilka modeller vi undersöker, hur vi då ska kunna sammanföra material, klarlägga 

tydliga faktorer och avvikelser som fastnar i utförande.  

 Sammanfattningsvis återspeglar materialet främst tre omfattande luckor:  

1) Fokus på utövarens roll och ansvar i gruppformatet.   

2) En multikulturell syn på sammanhang och i generaliserbarhet hos forskningsresultat.  

3) Kulturkompetens och uppmärksammande av maktdimensioner 
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Fokusgrupper 

Resultaten ifrån intervjuerna presenteras genom en tematiserad analys där följande teman 

framkommit ur intervjumaterialet
23

:  

 

Syfte och påverkan 

Yrkesroll och privatliv 

Evidensbaserad praktik (EBP) 

Förutsättningar 

Ansvarsfördelning 

Etiska aspekter 

Kulturella och etniska aspekter  

Fortbildning och bemötande 

Maktdimensioner klientel och personal 

Syfte och påverkan 

Samtliga grupper upplevde grupphandledning som stöttande och stärkande för trygghetskäns-

lan i arbetet; en bekräftelse i om man arbetade rätt eller hur man borde arbeta. Den stöttande 

funktionen upplevdes komma ur möjligheten att reflektera utifrån andras synvinklar kring 

ärenden, arbetssätt och kompetens. Grupp C menade att den möjliggör en djupare reflektion 

kring ärenden än i annan ärendehantering. Grupp A underströk att syftet med träffarna måste 

vara att ge ett tydligt utbyte för var och en; att man går därifrån stärkt och bekräftad.  

 

 ”Det är viktigt att fokusera vid avslut, och att alla ska gå därifrån stärkta. Det vill 

 säga att man kommer fram till en lösning eller förhållningssätt och att alla fått  

 ventilera och fått verktyg att hantera det man funderat kring” (Grupp A) 

 

Grupp B och C menar att träffarna minskade stress, Grupp C förklarade detta genom att den 

ger förslag på förhållningssätt och skapar en stolthet och glädje kring det man gör. 

  

”Vid de ärenden som är svåra att hantera får man bra reflektioner ifrån andra. Man 

kommer tillbaka till ett bra tankemönster på något vis. För om man sitter själv är det 

lätt att fastna och svårt att se lösningen (…) det blir lättare kunna släppa grubblandet” 

(Grupp B) 

                                                 
23

  Observera att citat i vissa fall har justerats i formulering exempelvis i syftning (handledare, utövare, gender). 

Vid omformuleringar har citatens unika innebörd bevarats i möjligast mån. 
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Alla grupper såg vikten av att få dela erfarenheter under träffarna, Grupp C poängterade att 

den stöttande funktionen ofta utgick från att man blev bekräftad och att andra utövare visade 

en känslomässig förståelse. Vidare att detta blir extra påtagligt då erfarenheter kompletterar 

varandra och binds samman genom handledarens expertis. Handledaren kan på så vis lyfta 

upp diskussionerna i ett högre, teoretiskt sammanhang än vad som sker under ordinarie ären-

dehantering. Både Grupp B och C poängterade att handledarens expertis tillsammans med 

utövarnas perspektiv skapar trygghet i de beslut man fattar. 

 

 ”Att bara prata med en kollega skulle ta mycket tid i anspråk, också att försöka hitta 

 teorier och modeller; då man inte har kompetensen ifrån handledaren” (Grupp B) 

 

 ”Sitter man och grubblar på en sak och lyfter det i gruppen, slipper man fortsätta 

 vrida på problemet själv. Fem olika vinklar på samma problem, då är det bearbetat 

 och klart, så man kan släppa det” (Grupp A) 

 

Ingen av grupperna såg att grupphandledning har en direktverkande effekt att motverka  

utbrändhet. En deltagare i grupp A kände sig dock stärkt av gruppens träffar då denne drab-

bats av utbrändhet. Detta då personen getts möjlighet att beskriva processen som skedde på 

arbetet och fått stöd att sortera i processen. Grupp B upplevde att handledning indirekt kan 

påverkar riskerna genom att minska pressen på den enskilde.  

 Om man betraktar de mindre positiva effekterna av gruppformatet kontra andra format, 

fanns några områden som upplevdes relevanta. Det rörde sig om tidsaspekter, utsatthet inför 

gruppen och konflikter som kan vara svåra att ta upp. Grupp C menade att konflikter som inte 

man vågade ta upp under träffarna kunde tänkas skapa en otrygg känsla i gruppen. 

 

 ”Behöver man prata om en konflikt i gruppen som man inte vågar ta upp och  

 inte känner sig trygg kan det vara negativt. Jag har däremot inte varit med om det 

 själv” (Grupp C) 

 

 ”Det kan vara jobbigt i början att handledas i grupp, att lämna ut sig inför andra  

 om man känner de andra dåligt eller är ensam man” (Grupp A) 

 

 ”En negativ sak med grupphandledning kan vara att man inte alltid hinner prata om

 det man behöver då det finns flera andra som också vill” (Grupp B) 

 

Endast i en av grupperna, Grupp B fanns tidigare erfarenhet av annan form av handledning, i 

detta fall individuell handledning. Men alla grupper föreställde sig förbättrade möjligheter, i 

form av tillgänglig tid om de haft individuell handledning och en djupare och mer personlig 

utveckling, om än på ett annat sätt.  
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 ”Om man har individuell handledning så blir det väl som om man själv haft bara en 

 klient. Man kan lägga fullt fokus på individen, men man kanske inte får samma ut

 byte som i en grupp” (Grupp A) 

 

 ”Jag föreställer mig att individuell handledning skulle ge mer tid åt utövaren att  

 arbeta än mer med personlig utveckling, men man skulle missa utvecklingen som 

 sker när man hör andra handledas i gruppen” (Grupp C) 

 

Yrkesroll och privatliv 

Alla grupper upplevde att handledning påverkar yrkesrollens förutsättningar. Grupp B  

menade att närvaron av en samtalsledare gör det till ett bra forum för att ta upp konflikter mel-

lan de som jobbar i samma ärenden; så de kan gå vidare och slippa bli ovänner.  

 

  ”Handledning kan utgöra ett bra forum att ta upp konflikter mellan de som jobbar i 

 samma ärenden så att de slipper vara ovänner” (Grupp B) 

 

Alla grupper lade vikt av att känna trygghet i gruppen för att kunna ta upp saker från jobbet. 

Samtidigt skapar detta en närmare relation till arbetskollegor genom man får se varandra sår-

bara. Det skapar en bredare förståelse kring en kollegas situation och beteende i andra sam-

manhang. Grupp C menade att man som yrkesutövare samtidigt släpper lite på stoltheten när 

man vågar vara sårbar och öppnar upp sig inför kollegorna. I det vardagliga arbetet menade 

samtliga grupper att en givande handledning både kan inspirera och skapa glädje i att arbeta 

med människor där viljan att utvecklas ökar. De menar att man genom reflektionen stärks i 

yrkesrollen i hur man tänker i det dagliga arbetet. 

 

 ”Man får hjälp i hur man ska tänka, sortera och prioritera vart man bör lägga  

 fokus. I lite svårare ärenden med flera problem är det svårt att veta var man ska 

 börja, då är det en bra väg in i ett ärende, och så att man inte far runt och spretar i 

 saker man inte borde” (Grupp B) 

 

 ”Det är högt tempo och man jobbar så snabbt man bara kan. Har man inte träffarna 

 skulle det vara svårt att reflektera och utvecklas i yrkesrollen; hur jag bemöter mina 

 klienter, hur de ska gå vidare och hur jag ska göra för att orka” (Grupp C) 

 

Samtliga grupper menade att träffarna inte utgör ett forum för privata problem även om man 

både kan och får ta upp sådana ärenden. De menar dock att man kan påverkas privat genom 

det stöd man får, sedan kan även teoretisk kunskap påverka privatlivet. Grupp B menade att 

det man lär sig under handledning, utifrån forskning och erfarenheter som rör exempelvis 

bemötande ofta påverkar hur man tänker i privatlivet. Grupp A menar annars att det kan kän-

nas bra att kunna hålla en distans till det privata. 



 

38 

 

 ”Man kommer varandra närmare i grupprocessen och arbetet. Vi har inte annars tid 

 att sitta ned och prata om förhållningssätt och generella problem. Finns inget annat 

 forum” (Grupp A) 

 

Evidensbaserad praktik (EBP) 

Alla grupper menade att de indirekt får in riktlinjer och vetenskapligt tänkande genom att de 

delar erfarenheter och får handledarens kunskap; men att detta ej sker genom en aktiv process. 

Grupperna menar att handledarens förmågor och kunskap är avgörande för att implementera 

EBP, men samtidigt varierar upplevelsen av hur den bakomliggande organisationens intressen 

influerar.  

 

 ”Mycket beror på handledarens kunskap, vad som är verksamt mot vårt område. Om 

 handledaren är insatt och har koll på aktuell forskning och kan väva in det (…) 

 handledaren måste också kunna använda gruppens kunskap, så man får olika vinklar 

 på ett problem. (…) Eftersom man blir blind ju mer man jobbar” (Grupp A) 

 

I grupp C menar man att riktlinjer behandlas i andra forum, det vill säga om det inte rör me-

todfrågor. Grupp A ser att problem som finns i organisationen kan rinna över och ta platsen i 

handledning.  

 

  ”Jag upplever inte att organisationen påverkar så mycket. Det är inte rätt forum att 

 ta upp riktlinjer, man pratar mer om strukturella frågor och hur de påverkar mig” 

 (Grupp C) 

 

 ”Tyvärr handlar grupphandledning mycket om problem kring arbetsmiljö och  

 organisation. Det riskerar att det blir ett ”ältande” om det ständigt återkommer utan  

 att man kommer fram till något” (Grupp A) 

 

När det kommer till utvärdering av själva grupphandledningen, arbetet och insatser, varierar 

både förekomst och form ibland grupperna. Ingen använder en tydlig uppdelning mellan ut-

värdering och återkoppling, och om de sker, så blir det oftast vid samma tillfälle. Grupp A har 

en sammanslagen utvärderings- och återkopplingsprocess, men har övergått ifrån muntlig- till 

skriftlig utvärdering. Grupp B gör en sammanslagen, muntlig utvärdering av varje termin där 

de samtidigt får ge förslag på förändringar inför nästa. Grupp C gör utvärdering alls och får 

heller ingen återkoppling. 

 

 ”Varje termin frågar handledaren om vi vill fortsätta ha handledning med denne, då 

 svarar vi. Vi har ingen början eller slut, utan det rullar på sedan vi valde honom” 

 (Grupp C) 
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 ”Vi gör en utvärdering där vi ger feedback om hur vi upplevt det hela utefter en 

 skala. Men vi får ingen återkoppling på resultatet och förändringar (…) det är dock 

 viktigt att utvärderingen sker professionellt, tidigare fick vi sitta ansikte mot ansikte 

 med handledaren. Det kändes inget bra då det blev dåligt stämning när vi var  

 missnöjda och uttryckte det” (Grupp A) 

Förutsättningar 

Samtliga grupper beskriver hur handledningens förutsättningar ofta kommer ur gruppens  

arbetssätt och handledarens sätt att vara. Grupp C beskriver sina träffar på följande vis: 

 

 ”Först pratar handledaren med utövaren som lagt fram ärendet. Detta för att få 

 fram information och en problemformulering. Sen får hela gruppen reflektera över 

 vad som sagts och när detta är gjort får personen reflektera över gruppens  

 yttranden. Handledaren gör till sist en avslutning, delar med sig av tankar och  

 teorier” (Grupp C) 

 

Ansvarsfördelning 

Alla grupper menade att ansvarsfördelningen ser olika ut mellan handledare och utövare, där 

handledaren sågs ha huvudansvaret. Utövarens ansvar är lägga fram ärenden och lyfta pro-

blem. Grupp B och A menade att utövarna måste vara närvarande i sinnet för att kunna bidra 

kring andras problem. Grupp A menade att utövarens ansvar att medverka och utkräva stöd i 

sina problem försvåras av övriga jobbets höga arbetsbelastning. 

 

 ”Man har ett visst ansvar (...) handledaren finns ju där, men det är vi själva som 

 måste ta vara på tiden. Vi borde egentligen bombardera handledaren med frågor, för 

 vi har många frågor på kontoret annars (…) men det är svårt att komma på och lyfta 

 frågor när man väl sitter där. Man måste kontinuerligt skriva ned och komma ihåg, 

 kanske ett ansvar jag borde ta men oftast kommer man på det efter träffen. Det är ju 

 lång tid fram till handledningen. Däremellan rullar det på i 180, sedan när man  

 väl landar så är det svårt att reflektera, det är som borta” (Grupp A) 

 

Samtliga grupper betonade handledarens förmågor som kritiska för träffarnas utfall. De me-

nade att handledaren bar huvudansvaret i att få träffarna att kännas meningsfulla så att utövar-

na gick därifrån stärkta; även om de själva inte tagit med sig något konkret. Grupp B menade 

att utövarna inte har samma ansvar kring att ge konkreta svar i ärenden, då handledaren har 

djupare kunskap. Utövarna har uppgiften av att visa förståelse och berätta hur de hade gjort i 

en liknande situation. 

 

 ”En gång när vi hade lite att prata om, lät handledaren oss beskriva en kollega som 

 skulle lämna gruppen med tre värdeord. Kollegan och betraktade processen. Vi fick 

 samarbeta och samtidigt stärka personen, det kändes meningsfullt. (…) om vi inte 

 har något att komma med, tar handledaren upp ett förslag ifrån tidigare och frågar 

 oss om vi vill ta upp det” (Grupp A) 



 

40 

 

 ”En annan handledare, där det inte var lika uttryckt att ta med oss kunde det  hända att 

 vi inte hade något. Då hittade hon på övningar” (Grupp C) 

 

Alla grupper framhävde hur viktig handledarens roll, kompetens och förmåga var för att 

gruppen skulle komma fram till en lösning. De menade att handledaren måste vara engagerad, 

intresserad och aktiv i att föra arbetet framåt. Grupp B och C menade att handledaren kan göra 

ett bra arbete genom att sprida en god stämning och vara frikostig med vad den delar med sig. 

Grupp C menar att handledaren med sin kunskap på ett unikt sätt kan sätta klienters beteende i 

perspektiv. 

 

 ”Handledaren får en att förstå vad som ligger bakom ett visst beteende, hur vi ska 

 göra för att komma vidare och bekräfta om vi är på rätt väg (…) Handledaren kan 

 ställa frågor som sätter igång tänkandet, frågor som gör att man tänker i andra  

 banor” (Grupp C) 

 

 ”Handledaren ska kunna ge oss konkreta arbetsverktyg och förklaringar, om man 

 bemöter på det sättet får man den här effekten. Då kan man gå tillbaka och göra 

 det.” (Grupp B) 

 

Samtliga grupper menade att det är utövarna som måste få bestämma och styra över gruppens 

arbete och inriktning samt att handledaren måste visa att den är där för dem och ingen annan. 

Handledaren måste även lyssna in och tro på utövarnas förmåga att lösa problem.  

 

 ”Det är bra om handledaren inte bestämmer vilket ärende som ska lyftas utan frågar 

 gruppen om och vilket ärende som ska tas upp. Där har vi en bra grupp som känner 

 in. Vår tidigare handledare tog istället upp ärenden som denne tyckte var intressanta

 men som gruppen ansåg var avklarade. Handledaren såg inte till grupprocessen och 

 lyssnade inte in. Handledaren satt mest bara med och sa sig samla information till en 

 bok; det kändes inte som att han var där för oss, utan mer för sig själv” (Grupp A) 

 

 ”Vår handledare har ett avtal med vår chef om vad vi ska göra. Men gruppen har 

 alltid sista ordet hos handledaren, om vi säger nej så blir det nej. Handledaren vill 

 att handledningen ska bli bra för oss” (Grupp B) 

 

Grupp A och C ansåg också att handledaren måste kännas trovärdig i sin välmening.  

 

 ”Förra handledaren bättre koll på klienterna än vad vi själva hade; men var mer 

 intresserade av fallen än om oss kände man inte mycket förtroende (...) betonade 

 även hur viktigt det var att komma ihåg namn, men glömde ständigt våra (Grupp A) 

 ”Handledaren har ett bra minne (…) kan återkoppla väldigt bra till vem som hade ett 

 visst möte och kommer ihåg vad man sagt på tidigare träffar. Det är väldigt givande, 

 hen handleder säkert fler än oss, men kan direkt återkoppla” (Grupp C) 
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Samtliga grupper menar att handledaren måste ha en förmåga att fördela ordet och engagera, 

göra alla utövare aktiva. Handledaren måste låta alla komma till tals trots begränsad tid samt 

fördela ordet om det behövs. Alla ska få erbjudandet att prata, men samtidigt och uppleva en 

möjlighet att avstå. Grupp A menar att utövarens möjligheter att våga dela med sig hör tätt 

ihop med handledarens förmåga att kunna öppna upp och se individer som mår dåligt men har 

svårt att berätta. 

 

 ”Om handledaren är duktig kan den få med sig dem som är lite skeptiska (...)  Vissa

 handledare jag har erfarenhet av glömmer dock bort vissa med kommentarer som, 

 vi får se hur det blir med det. De handledarna är så bra på att hålla sig inom  

 ramarna så att man aldrig tillåts dra över, men det går ut över deltagarna (…)  

 när vi hade en mindre bra handledare så handledde vi varandra i gruppen,  

 handledningen blev då bra bara på grund av oss” (Grupp A) 

 

 ”En handledare snappade upp min stämning när allt var nattsvart. Då blev jag 

 först arg och tänkte ”din j*vel” (…) men det blev jättebra” (Grupp A) 

 

Utövarna i Grupp A menade samtidigt att det är viktigt för handledaren att visa respekt för 

den personliga integriteten och inte trycka för hårt i sin iver att engagera. 

 

 ”Det är viktigt med respekt för individen även om man är i grupphandledning. Det 

 kan ju vara rätt känsliga saker man tar upp. Om man är ny och inte har riktigt koll 

 på läget exempelvis. Vissa kanske inte heller tycker att det är så skönt att prata,

 att det är jobbigt, andra pratar mycket. Vissa säger ingenting, det kanske är bra 

 för just dem att bara få lyssna.” 

 

Om handledaren lyfter en fråga eller ett problem så anser alla grupper att det måste leda fram 

till ett avslut, en lösning eller förhållningssätt innan träffen avslutats. Risken är annars att det 

skapar frustration eller gör skada. 

 

 ”Om handledaren lyfter en fråga måste denne vara beredd att arbeta så att vi alla 

 går därifrån avlastade, och inte mer frustrerade än innan” (Grupp A) 

 

 ”Jag tycker det är viktigt att han knyter ihop säcken i slutet, där bitarna faller på 

 plats, inte bara bekräftande och stöttande utan också får tips att hantera situationer. 

 Handledaren ska sedan fråga om man fått den hjälp man ville” (Grupp C) 

 

 ”Alla ska må bra när de går därifrån. Om någon annan i gruppen går därifrån och 

 mår dåligt så går jag igång och funderar över dem” (Grupp A) 

 

Ingen av grupperna använde sig av skriftliga avtal för att fördela ansvar och uppgifter i grup-

pen. Men samtliga betonade att det är viktigt att uttala förväntningar.  
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 ”Vi har bara muntliga överenskommelser, förr hade vi skriftliga men det är ändå 

 tydligare nu. Handledaren berättade sina förväntningar på oss och vi hade för 

 väntningar på denne. Förväntningar på handledaren var mer personliga, att man 

 skulle få stöttning, hjälp att lösa problem, vägledning, stora övergripande ord” 

 (Grupp C)  

 

 ”Det är väldigt bra med vår nuvarande handledare att då den lät oss i gruppen sätta 

 gränserna och hur vi ville se att hans roll såg ut. Dessa praktiska överenskommelser 

 skapade en struktur som underlättade träffarna framåt” (Grupp A) 

 

Alla grupper ansåg det vara viktigt för handledaren att tydligt uppmärksamma nya medlem-

mar under introduktionen. Handledaren ska visa sig intresserad och få detta att framgå till de 

nya. Handledaren måste kunna få utövaren att känna sig välkommen och komma in i gruppen. 

Grupp A menade att det är viktigt att klargöra rollfördelning och ge en bild över vilka man 

sitter och pratar med; vilka förväntningar man har som ny. Det är viktigt att få en bild över 

vem handledaren är, hur den tänker, dess bakgrund och upplägg. Grupp B lade vikt vid att nya 

medlemmar direkt känner sig som fullvärdiga medlemmar. 

 

 ”Första handledaren fick jag en dålig känsla av, och det följde med när vi fick 

 en ny. Men så snart denna handledare hade berättat vem den var, hur den tänkte och 

 såg på handledning vände det direkt. Då tänkte jag att detta kan bli rätt bra.” 

 (Grupp A) 

 

 ”Jag upplevde det som en bra introduktion när handledaren frågade om mina åsikter 

 och markerade att jag var en jämställd del i gruppen, fastän jag var där tillfälligt” 

 (Grupp B) 

 

 ”Jag missade introduktionen och saknade att inte ha fått vara med i diskussionerna 

 kring vad man vill ha ut av handledningen” (Grupp A) 

 

Upplevelser av hur gruppens storlek inverkar på handledningen varierar mellan grupperna. 

Grupp A och C menar att en alltför stor grupp kan medföra att gruppdynamiken försvinner då 

inte alla engageras och är lika aktiva. Detta skulle medföra att träffarna blev till en dialog mel-

lan enskild utövare och handledare. Grupp B menade däremot att gruppens storlek, inom vissa 

ramar, inte alltid är avgörande. 

 

 ”Jag har varit i en stor grupp (8-10 stycken) och det var inte så bra. Jag tyckte inte 

 heller att handledaren var så bra. (…) det kändes som att det inte blev någon  

 dynamik; alla var inte delaktiga eller lika aktiva (…) i den större gruppen hade vi 

 inte en grupprocess, det blev bara en dialog mellan handledaren och enskild  

 utövare” (Grupp C) 
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 ”(…) storleken är nog inte avgörande för kvalitéen. När vi var tre stycken har det 

 känts litet, och när vi var sju gick det ändå inte ut över handledningen  

 jämfört med idag. Det som påverkades var kanske tonläget och att vi hade ett  

 bredare perspektiv, då man blandade in utförande personal med oss handläggare, 

 mer känslodiskussioner nu är det mer myndighetsperspektiv” (Grupp B) 

 

Gruppernas upplevelser kring hur tidsaspekten spelar in varierar mellan grupperna. Grupp B 

och C menar att längden på träffarna, på två respektive tre timmar är fullt tillräckliga men att 

varje minut används. Grupp A som har halva tiden jämfört med grupp C upplever det som för 

kort. Grupp A och B menar att tidsaspekten påverkar förutsättningarna för deras arbetssätt och 

vad man hinner ta upp. Båda grupperna menar att antalet tillfällen också kan verka avgörande 

kring vad som tas upp och hur mycket stöd man upplever sig få. Gruppen menar att tätare 

mellan träffarna skulle ge ett bättre och mer tydligt stöd i det vardagliga arbetet. De menade 

att fler träffar per månad skulle skapa mindre stressat och mer avslappnad stämning under 

träffarna. 

 

 ”Får man problem, är glad eller ledsen så måste man skriva ned det till nästa  

 handledningstillfälle. Då har man förmodligen glömt bort eller fixat det” (Grupp A) 

 

Grupp A och B menar att den begränsade tiden, handledarens förmåga att disponera tiden 

samt handledningens effekter kan vara tätt sammankopplade. 

 

 ”Det är viktigt att man avslutar ärenden och problem innan man avslutar träffen, 

 annars riskerar det att leda till skadliga diskussioner efteråt. Man måste då för

 länga handledningstiden, men det kan vara svårt att få till då den är begränsad.” 

 (Grupp A) 

 

 ”Jag skulle få ut mycket mer av handledningen om vi hade två träffar per månad. 

 Det blir inte lika långt mellan tillfällena och man har något aktuellt att prata om. 

 När jag nu tar upp något så är det oftast redan överspelat eller är något för  

 framtiden. Det skulle också möjliggöra att man mådde lite bättre och direkt kunde 

 återkoppla om något går bra eller dåligt” (Grupp B) 

 

Etiska aspekter 

Samtliga grupper ansåg det vara etiskt korrekt av handledaren att lyfta fram egna misstag eller 

tidigare ärenden; om syftet är att ge praktisk förståelse och koppling till något som tagits. Men 

det ska då röra sig om ”avklarade” ärenden som antingen innehåller en lösning eller om ären-

det fortfarande håller på - ett förhållningssätt. 
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 ”Handledaren kan ta upp tidigare brister och det kan vara väldigt bra (…) så länge 

 det finns en lösning. Får man ingen lösning eller förhållningssätt så sätter det griller 

 i huvudet på en” (Grupp A) 

 

 ”När handledaren tar exempel där denne jobbat väldigt länge men det är svårt att 

 hitta en lösning är det väldigt skönt att höra. Oftast vill man hitta en lösning, men 

 ibland går det inte på direkten, man får stå ut under lång tid” (Grupp B) 

 

När det kommer till att påtala brister eller inkompetens hos andra deltagare så anser alla att 

det kan vara etiskt korrekt men att det oftast passar bättre i andra forum. Grupp A menar att 

själva formatet är utlämnande och att det kan orsaka skada om man bemöts vårdslöst. Grupp 

B särskiljer att påtala en brist och att anmärka ett fel. De menar att en brist, då man missar 

något alltid bör påtalas, av såväl utövare som handledare. Grupp C upplever inte att detta be-

hov skulle uppkomma då sådana brister, automatiskt kommer att uppmärksammas genom 

handledningens upplägg; där handledare och utövaren inledningsvis går igenom ärendet och 

där ansvaret kring detta främst tillfaller handledaren. Men om brister eller inkompetens av 

olika skäl skulle behöva påtalas av någon i gruppen anser alla att bemötandet är kritiskt. 

 

 

 ”Det är viktigt att bemöta varandra med respekt i ärendehanteringen” (Grupp B) 

 

 ”Det är handledarens uppgift att påtala direkta felaktigheter, men det känns som fel 

 forum. Då är det bättre att ta det ansikte till ansikte. Sedan har vi ju viss  

 rapporteringsskyldighet vid grova företeelser, då vi måste upprätta en anmälan. 

 Därför är det nog bättre att ta upp det utanför handledningsgruppen” (Grupp A) 

 

Samtliga grupper ansåg det vara oetiskt och oprofessionellt att föra ut information ifrån träf-

farna utan tillåtelse ifrån hela gruppen.  

 

 ”Man måste värna tidigare överenskommelser. Annars kan man inte uttrycka  sig 

 fritt. Ärenden som man diskuterat går dock att gå vidare med” (Grupp A) 

 

 ”Vi har tystnadsplikt i gruppen när någon tagit upp något personligt. Vi tar det för 

 givet att ingen ska föra ut informationen” (Grupp C) 

 

När det gäller extern eller intern handledare, hade grupperna olika perspektiv. Grupp C kunde 

tänka sig en intern handledare om den saknade tydliga band till arbetsplatsen. Både Grupp A 

och B menade att det skulle vara oetiskt att ha en intern handledare; då det försvårar att ta upp 

saker som manar till förändring och risken stor att personen styrs av andra saker än vad som 
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är bäst, exempelvis ekonomi. Samtliga var dock överens om att handledarens roll i organisat-

ionen är viktig, exempelvis kring eventuellt personalansvar och kontakt med ledning. 

 

 ”Jag hade en intern handledare och det var inget bra. Min chef var också 

 handledare. Det gick inte att ta upp problem eftersom den bestämde” (Grupp B) 

 

 ”Det är bättre med en extern som man går iväg till, vi byter fysisk plats (…) Det blir 

 ett annat forum när man byter miljö (…) man får slappna av, koppla av och koppla 

 bort och få handledning” (Grupp C) 

 

Samtliga menade att tilläggrelationer inom handledningsgruppen inte alltid är etiskt korrekt; 

främst då det kommer till par- eller sexuella relationer mellan handledare och utövare. Relat-

ioner mellan utövare ansågs vara upp till var och en så länge de kunde särskilja privatliv och 

arbete. Vänskapsrelationer var etiskt korrekta om gruppens medlemmar kände sig bekväma 

och handledaren kunde hålla en distans. 

 

 ”Handledaren kan gripa in och föreslå byte av grupp vid exempelvis en  

 separation som inte gått smärtfritt. Oavsett måste handledaren hålla en distans, 

 då det kan vara känsliga saker som lyfts i gruppen som rör medlemmarna i den” 

 (Grupp A) 

Kulturella och etniska aspekter 

Fortbildning och bemötande 

Endast en av grupperna har i handledningssammanhang fått någon direktriktad fortbildning 

kring frågor som rör olika etniska grupper. Grupp A och B har heller inga riktade fortbild-

ning- och utbildningsinsatser i övrigt ifrån varken kommun eller landsting annat än i enstaka 

fall som rör andra etniska grupper.  

 Trots att samtliga grupper verkar inom så kallade förvaltningskommuner, vilket medför ett 

särskilt ansvar kring specifika etniska grupper; har Ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter och Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inte heller, i 

någon större utsträckning, aktualiserats under handledning. Om det har aktualiserats i organi-

sationerna så har det främst rört frågor av dokumentöversättning. Grupp C har dock, om än i 

andra sammanhang haft en utbildningsdag kring samiska frågor, värdegrund och bemötande. 

 

 ”Kommunen fokuserar på att översätta text och dokument, inte i handledning eller 

 utbildning. Men har vi ett ärende med funderingar så lyfter vi det i gruppen som alla 

 andra, exempelvis som utvidgad barnpassning för vissa grupper” (Grupp A) 

 



 

46 

 

 ”Vi har diskuterat frågor som rör hedersrelaterat våld och familjer med utländsk  

 bakgrund. Vi har fått en annan syn på det ju fler ärenden det blir av dem, mindre 

 osäkra hur vi ska bete oss” (Grupp B) 

 

 ”Vi har gått utbildning i hedersrelaterat våld och grundläggande kvinnofridsutbild

 -ning som arbetsgivaren följer upp. Vi var även på en heldag med en samordnare 

 som föreläst kring minoriteter. Samordnaren berättade om samisk kultur, kunskap 

 och erfarenheter kring bemötande. Vi har även haft tematräffar kring utsatta barn 

 och integration” (Grupp C) 

 

De samordnare som finns i respektive kommun för Grupp A och B, som är satt att framhäva 

minoriteters rättigheter upplevs främst fokusera på språkfrågor och inte personal eller kun-

skapslyft.  

 

 ”När samordnaren kontaktar oss handlar det främst om översättning, inte om  

 bemötande och kunskapslyft. Vi har dock, för något år sedan, fått en föreläsning 

 kring integrationsproblem för de med invandrarbakgrund, och  teman som kultur- 

 och språkkompetens men inte för minoriteter och urfolk” (Grupp A) 

 

Ingen av grupperna använder sig av särskilda tematräffar under handledning för att uppmärk-

samma maktdimensioner mellan utövare – klient eller mellan personal; såsom diskriminering, 

synliggörande av privilegier, bemötande och kulturkompetens. Grupp A upplever dock att det 

skulle kunna vara ett bra sätt att lyfta problem som kan vara svåra för den enskilde att lyfta. 

 ”Jag skulle inte vara bekväm att lyfta i handledning att jag blir diskriminerad då 

 det faller på mig, även fastän det är så öppet klimat och det inte borde vara ett  

 hinder. Jag tycker att handledaren skulle lyfta sådana frågor i temaform, om den 

 har kompetensen i dessa frågor” (Grupp A)  

 
Maktdimensioner klientel och personal 
Samtliga grupper upplever att bemötande med klienter utifrån etnisk- eller kulturell bakgrund 

och språk i handledningssammanhang; aktualiseras genom pågående ärenden - om det anses 

relevant för klienten. Detsamma gäller för aspekter kring kön- och genus.  

 

 ”Handledningen är till för oss. För mig personligen rör inte det vad som händer i  

 kommunen; om jag inte känner att det är något jag behöver stöttning i” (Grupp C) 

 

 ”Vi belyser inga delar som rör kön och genus kring klienter. Det handlar främst om 

 utsatthet generellt, exempelvis hur människor ifrån andra länder med andra lagar 

 kan ha svårigheter. Annars försöker vi belysa varje klient individuellt och kanske hur 

 vi anpassar vår samtalsstil. Vi har uppmärksammas HBTC-frågor utifrån hjälpbehov” 

 (Grupp A)  
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När det kommer till diskussioner kring hierarki, privilegier och diskriminering ibland personal 

och på arbetsplatsen ser det lite olika ut ibland grupperna. Samtliga grupper ser det som möj-

ligt att lyfta sådana frågor men att detta oftast inte sker. Grupp B och C ser att sådana frågor 

kanske passar bättre i andra forum medan Grupp A ser svårigheter kring att lyfta vissa frågor. 

När det rör organisationens inverkan varierar det också mellan grupperna. Grupp A diskuterar 

främst arbetsmiljöfrågor och Grupp B det politiska styrets inflytande medan Grupp C inte 

diskuterar sådana frågor alls. 

 

 ”Nej det pratar vi inte så mycket om, men det beror på vad vi tar upp. Skulle det upp

 stå en fråga om diskriminering pratar vi med chefen i medarbetarsamtal” (Grupp C) 

 

 ”Vi brukar ta upp och diskutera maktstrukturer inom organisationen, men kanske 

 främst det politiska styret och hur de lägger sig och påverkar det direkta arbetet. 

 Ibland diskuterar vi privilegier, utifrån vilken avdelning eller kön man har. Men det 

 sker kanske mer sker kring fikabordet som kring exempelvis löner (…) Vi diskuterar 

 inte jämställdhets- och likabehandlingsfrågor i handledning” (Grupp B).  

 

 ”Om vi upp frågor som rör organisationen, faller det under arbetsmiljö. Vi tar 

 ibland upp hierarkiska dimensioner och frågor om makt på arbetsplatsen; då vi har 

 haft dåliga erfarenheter i ledningen kring diskriminering och särbehandling utifrån 

 kön; men kanske inte så mycket angående hur det är i handledningsgruppen (...)Det 

 är svårt att gå på djupet i våra korta träffar, då det tar lång tid att plocka isär och 

 komma på en lösning eller förhållningssätt” (Grupp A) 
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Diskussion 

Resultat 

Syftet med denna tvådelade studie var att i ett första skede undersöka och sammanställa aktu-

ell forskning kring grupphandledning i utövande socialt arbete. I nästa steg skulle resultaten 

prövas utifrån upplevelser av utövare i svenska förhållanden; slutsatser problematiseras och 

sättas i perspektiv. När det gäller det andra steget, i form av intervjuer, var syftet även att för-

söka besvara de forskningsmässiga luckor som framkommit av sammanställningen. Dessa 

rörde (1) utövarens roll och ansvar i gruppen (2) hur multikulturella perspektiv beaktas samt 

(3) hur kulturkompetens och olika maktdimensioner uppmärksammas. 

 Sammanfattningsvis kan syftet anses ha uppfyllts och frågeställningarna besvarats i möj-

ligaste mån. Det problematiseras dock vidare under metoddiskussionen huruvida urval och 

omfång hos respektive studie gett ett trovärdigt resultat och om såväl metodval som tillämp-

ning kan anses bäst lämpade för syftet.  

Gruppformatets syfte och påverkan  

Det som framkommit i fokusgrupperna är att gruppformatet upplevs stötta och stärka trygg-

hetskänslan i arbetet och därigenom minska stress. Detta sker genom både professionell- och 

emotionell bekräftelse kring arbetssättet utifrån nya synvinklar vilket i sin tur ger nya förhåll-

ningssätt. Dessa förhållningssätt upplevs även kunna skapa glädje i arbetet. Dessa upplevelser 

kring stöttande funktioner överensstämmer med tidigare forskning. Negativa inslag upplevdes 

röra grupphandledningens utlämnande form och olösta konflikter som, om de inte uppmärk-

sammas kan följa med in och påverka.  

 Grupphandledning upplevs inte ha någon direktpåverkan kring utbrändhet annat än lind-

rande; där den dock kan stötta och sortera i den efterföljande processen av utbrändhet. Ut-

brändhet behandlas inte av studierna i sammanställningen av gruppformatet, men upplevel-

serna kring utbrändhet kan annars knytas an till andra studier av handledning såsom Boyas & 

Wind (2010) där sociala resurser och organisationsklimat bättre kan förklara upplevelser av 

stress och utbrändhet eller förändringar i desamma. Intervjuresultaten går därigenom emot 

tidigare forskning kring handledning generellt, där handledning och teamstöd kan utgöra 

skyddande faktorer mot utbrändhet (Lloyd, King & Chenoweth, 2002; Schudrich, Auerback, 

Liu, Fernandes, McGowan & Claiborne, 2012; Chiller & Crisp, 2012; Webb & Carpenter, 
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2012). Denna avvikelse mellan generell handledning och gruppformat går dock att koppla mot 

Hair (2013) och Kadushin & Harkness (2002) där påverkan av gruppformatet förändrats bero-

ende på att det gått ifrån att utgöra komplement till individuell handledning till att bli en fri-

stående form.  

 Olika tidsaspekters inverkan på gruppformatet upplevdes variera ibland fokusgrupperna. 

När det gällde de enskilda träffarna, som varierade mellan grupperna i 1-3 timmar; ansågs 1,5 

timme vara för kort medan 3 timmar ansågs maximalt vad man orkar för att samtidigt vara 

givande. Hos den grupp som hade kortast mötestid ansågs antal tillfällen vara viktiga för stö-

det kring det vardagliga arbetet; där upplevdes fler träffar per månad kunna skapa mindre 

stress och ge en mer avslappnad stämning under träffarna. Detta ligger påtagligt i linje med 

sammanställd forskning där flera studier pekade på att just fortlöpande och schemalagd hand-

ledning var kritiskt för gruppformatets kvalitét. Denna varierande tillgång i tid och tillfällen 

kan betraktas som en parallell till Noble & Irwin (2009); som menar att riskerna för försämrad 

kvalité och tillgänglighet kring handledning ökar i och med de påtagliga samhällsförändringar 

som idag sker i många länder. Förändringar som dels drivs av en individuell kapitalistisk idé, 

varierande moraliska ståndpunkter och etiska perspektiv kring människor och kulturer; men 

kanske främst de minskade ekonomiska medel som finns tillgängliga. Noble & Irwin (2009) 

menar sammantaget att denna utveckling skapar en motsättning mellan organisationens krav 

och syn på handledning, såsom utövarens effektivitet, pålitlighet och prestation; kontra utöva-

rens professionella och praktiska utveckling i ett större perspektiv (ibid.). Om detta i sin tur 

kopplas till samhällets socioekonomiska utveckling, där socialarbetaren betraktas annorlunda 

än andra jämförbara yrkesgrupper; kan det förklara den bristande tillgången av andra hand-

ledningsformat (Hair, 2013; Kadushin & Harkness, 2002).  

 När det kommer till storleken på gruppen kontra handledningens inverkan ansågs två fo-

kusgrupper att handledningsgrupper över åtta personer var alltför mycket medan upp till sju 

kunde vara positivt och ge bredare samtal och perspektiv för en annan fokusgrupp. I grupper 

över 8 utövare upplevdes gruppdynamiken försvinna. Detta skiljer sig ifrån tidigare forskning 

där man intervjuat handledare. Kuchler (2007) studie visar hur handlare anser att grupper 

maximalt bör innehålla fem utövare. Denna skillnad kan dock förklaras genom att kraven på 

handledaren ökar och därigenom dess positiva upplevelser riskerar minska i grupper med mer 

än fem utövare. Utövare respektive handledare har i sammanhanget både en annan roll, an-

svar, upplevelse och förvätningar på sig själv och andra i handledningsgruppen. 
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 När det gäller området EBP så behandlades inte detta specifikt av fokusgrupperna, utöver 

metodfrågor, i handledning. Ingen av grupperna genomförde heller en systematisk utvärde-

rings- och återkopplingsprocess av grupphandledningens arbete. Detta skiljer sig ifrån tidigare 

forskning och bör ses som oroväckande i ljuset av bland annat Brooks, Patterson & McKier-

nan (2012) studie. De visar där hur kritiskt det är att granska arbetet i grupphandledning och 

själva handledaren, då båda annars riskerar bli ineffektiva, ha avsaknad av tydlig koppling till 

EBP samt framöver mottas mindre väl av utövarna. Fokusgrupperna menar att handledarens 

förmågor och kunskap är viktig för implementering av EBP, att handledaren med bara sin 

kunskap och erfarenhet fick till en EBP i upptagna ärenden. Det går dock att förklara denna 

lite missvisande syn hur EBP enbart ska skötas och tillämpas utanför handledningsprocessen, 

genom Batelse et al (2011) perspektiv; där organisatoriska understöd i övrigt oftast ses som 

viktigast vid implementering av EBP. Synen på att handledning endast rör implementering av 

metoder och inte arbetet mot EBP i övrigt går att härleda till Socialstyrelsen (2012a); där rikt-

linjer främst kopplar handledning till just metodimplementering i EBP. Detta är i sig både 

anmärkningsvärt och oroväckande,  eftersom handledning utgör en grundläggande del i EBP, 

och av vissa forskare till och med anses vara en grundförutsättning för implementering (Wie-

chelt & Ting, 2012). I övrigt när det gäller fokusgruppernas utsagor kring utvärdering till be-

prövad kunskap, så överensstämmer den avsaknad eller låga förekomst som beskrivs med 

tidigare forskning (Falender & Shafranske, 2004; Batelst, Ziebert, Sawin & Malin, Nugent & 

Simpson, 2011).  

 Sammanfattningsvis kan en del av den oklara hållning som beskrivs i intervjuerna mellan 

EBP och handledning, förklaras genom Oscarsson (2009) och det sociala arbetets förutsätt-

ningar. Där man inom socialt arbete, tillskillnad ifrån andra behandlande yrkesområden ”rela-

terar till” EBP” istället för att arbeta ”i enlighet med”. En andledning till detta kan förklars 

historiskt som för att värna klientperspektivet. Samtidigt, då sjukvården och de behandlande 

professionerna ständigt utvecklats i att uppmärksamma klientperspektiv trots åtföljsamhet; går 

det ifrågasätta om denna fortsatt lösa hållning kan fortgå, åtminstone i handledningssamman-

hang? 

Förutsättningar 

Grupphandledning upplevs påverka förutsättningarna för det sociala arbetet i stort. Formatet 

skapar tryggare och närmare relationer mellan utövare. Detta upplevs komma av att se 

varandra sårbara och ges en bättre insyn i hur andra tänker och arbetar. Handledning upplevs 
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dock inte vara ett forum för privata problem; även om en del upplever en viss privat påverkan 

av exempelvis metodimplementering. Vissa upplever att det är önskvärt med en sådan distans 

till det privata. Fokusgrupperna menade annars att ansvaret och därigenom förutsättningarna 

för grupphandledningen ser annorlunda ut för handledare respektive utövare. Ett stort fokus 

på ansvar, arbete och kompetens ålades handledaren.   

 Trots minimal eller helt avsaknad erfarenhet kring andra handledningsformat, upplevde 

fokusgrupperna att individuell handledning, på grund av utökade tidsmöjligheter och egenfo-

kus; borde kunna ge en djupare och mer personlig utveckling. Att endast byta format upplevs 

dock kunna minska insynen i andras handledningsprocess och arbete; och på så vis kunna 

minska den aspekten i den personliga utvecklingen. Detta överensstämmer dels mer med tidi-

gare sammanställd forskning kring gruppformatet (se syntes).  

 Ur sammanställningen av tidigare forskning framgick att fokus sällan ställdes kring utöva-

rens roll. Dock var de frågor som ställdes i studierna oftast riktade kring ansvar och roller 

övervägande mot handledarens förmågor att beskriva grupphandledningens påverkan. Resul-

tatet ifrån fokusgrupperna dock visar att tidigare forskningen inte nödvändigtvist ”fått svar 

utifrån hur man frågat”. Det kan istället röra sig om att gruppformatet i sig ger handledaren 

detta tillskrivna ansvar; både som moralisk- och etnisk värdemätare samt förebild. Det före-

ligger dock en liknande diskrepans i intervjuerna som i tidigare forskning, där gruppformatets 

unika utformning ofta ges beröm och värderas utifrån dess samlade sammansättning av delta-

gare - före handledaren. Handledaren anses måste ha en rad förmågor och kunskap i jämfö-

relse med utövarna; ändå är det gruppen i mångt och mycket som ska besluta i processen och 

betraktar sig själva i mycket ”göra arbetet”. Detta går att förklara på många olika sätt, ett kan 

vara att många av de positiva upplevelser som finns kring gruppformatet i sig inte handlar om 

handledning utan om de känslor av gemenskap som formen ger. I det perspektivet är det svårt 

att argumentera för gruppformat över andra format, då handledaren fortfarande är långt myck-

et mer avgörande än formen; då det handlar om faktisk handledning. Dessa positiva grupp-

upplevelser kan givetvis skapa kraft och energi för handledningsprocessen, men utan en sys-

tematisk utvärderingsmodell är det svårt att avgöra om det sociala arbetet utvecklats eller bara 

generellt välmående och gemenskap. Om så är fallet blir det inte handledning utifrån att per-

sonlig och professionell utveckling satt i främsta rummet utan istället gemenskap och trevnad.   
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Utövaren 

Fokusgrupperna menar att utövare har ansvar att lägga fram ärenden och lyfta problem samt 

komma i tid. Utöver detta ska utövaren vara närvarande i sinnet och försöka ge reflektioner 

kring vad andra utövare och handledaren berättar. Detta ansvarstagande upplevdes dock 

kunna försvåras av hög arbetsbelastning och långa avstånd mellan handledningsträffar. Utö-

varna ska även, av handledaren, ges stort inflytande i att bestämma och styra över gruppens 

arbete och inriktning. Att utövarna vill ha ett stort medinflytande kan röra det som i samman-

ställningen menar ta hänsyn till det dagliga arbetet, där utövarna vill att handledning ska verka 

tidsbesparande för deras arbetssituation. Att utövarna ser sig som mindre inflytelserika och 

aktiva i en del av handledningsprocessen överensstämmer med tidigare forskning under 

svenska förhållanden (Boëthius & Ögren, 2000). 

Handledaren 

Samtliga fokusgrupper menade att handledaren, på ett tydligt sätt måste visa sig ”vara där” för 

utövarna och samtidigt kännas trovärdig i denna välmening. De menade även att denne på 

olika sätt måste (1) ta huvudansvaret för gruppens arbete (2) vara där för utövarna samt (3) ta 

ansvar för utövarna. Att ”vara där för utövarna” upplevs vara tätt sammanknutet med att skapa 

en god stämning, vara engagerad och visa intresse; men samtidigt låta gruppen få bestämma 

och styra över gruppens arbete och inriktning. Här ska handledaren lyssna in och tro på utö-

varnas förmågor att lösa problem. Vidare måste denne kunna göra alla utövare aktiva och 

uppmärksamma individer som mår dåligt; få dessa att öppna upp sig men samtidigt respektera 

den personliga integriteten i val av utelämnande.  

 Att ta ansvar för gruppen innebär att få varje träff att kännas meningsfull, även om utövar-

na missat att ta med sig något; så att alla går därifrån stärkta. Handledaren ska fördela ordet, 

utveckla och föra samtal vidare, vara frikostig i att dela med sig av erfarenheter och ha kun-

skap att sätta klienters beteende i perspektiv. I detta har handledaren ett högre ansvar än utö-

varna i arbetet att ta fram konkreta förslag på lösningar kring ärenden. Handledaren har dock 

ett ansvar att alla erfarenheter ska innehålla en lösning eller förhållningssätt, vara ett ”avslutat 

ärende”. Annars upplevs det kunna skapa frustration eller göra skada.  

 När det gäller ansvar över utövarna så kan handledaren agera samtalsledare och därigenom 

behandla konflikter mellan utövare som annars kan bli ovänner. Under en introduktion måste 

handledaren uppmärksamma nya medlemmar, intressera sig för dem; och få dem att känna sig 

välkomna och se sig som en fullvärdig medlem. Det är även viktigt att klargöra rollfördelning 
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och ge en bild av vilka personen sitter med; samt berätta vem handledaren är, hur den tänker, 

dess bakgrund och upplägg av handledningen. 

 Att handledaren verkar ha ett så mångtydigt och omfattande ansvar för grupphandledning-

en ligger i linje med den sammanställda forskningen. Man pratar där om ”uppdragets dubbel-

natur”, ett kritiskt ansvar kring både grupprocess och gruppdynamik. Kuechler (2007) menar 

bland annat att handledaren måste balansera individuella behov och grupprocessen. Många av 

de mindre bra erfarenheterna av handledare som beskrivs i intervjuerna går att koppla mot det 

Sussman, Bogo & Globerman (2007) visar; där kraven på att bejaka handledningsrollen och 

samtidigt kontrollera grupprocessen gör att grupprocessen lätt hamnar mellan stolarna. 

Livni, Crowe & Golzalvez (2012) menar att alliansen utgör en avgörande faktor för en effek-

tiv grupphandledning, där grupphandledning kräver ett större fokus på relationskapande pro-

cesser än det individuella formatet. Detta kan även ses ställa högre krav på handledarens för-

mågor. När det kommer till att var tydligt kring sin handledarroll och arbetets upplägg ligger 

det i linje med Kuechler (2007).  

 Sammanfattningsvis leder det övervägande fokus och ansvar som ses läggas till handleda-

ren, både inom tidigare forskning men även ifrån intervjuerna, till att både val och utvärdering 

av formatet i allmänhet men handledaren i synnerhet blir kritiskt. Det blir annars väldigt svårt 

att bedöma huruvida handledningen fungerar korrekt, hur den utvecklas och vad den egentlig-

en har för fokus; stöttning, gemenskap, professionell och personlig utveckling eller en kombi-

nation av dem alla; och då framförallt - på vilket sätt?  

 Detta skapar en rad frågetecken som bör besvaras för att säkerställa och bedöma grupp-

formatets påverkan, exempelvis (1) vilka egenskaper och förmågor behöver en handledare för 

att bedriva grupphandledning utifrån önskvärt syfte? (2) hur bör förutsättningarna se ut för 

gruppen? samt (3) vilka kriterier bör användas för att inledande kunna bedöma och sedan kon-

tinuerligt utvärdera gruppformatet och handledaren?  

 Sammantaget förutsättar dock dessa frågor, som tidigare nämnts, att huvudmännen i form 

av stat och organisation tydliggör det önskvärda syftet med handledningen samt att gruppen 

själva fastslår och medvetandegör detta i arbetet. 
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Etiska aspekter 

När det kommer till att bedöma och värdera vad som är etiska korrekt inom handlednings-

gruppen använder ingen av fokusgrupperna skriftliga avtal eller kontrakt. Muntliga diskuss-

ioner om förväntningar ansågs istället vara viktiga. Detta skiljer sig i grunden ifrån Kuechler 

(2007) och Smith, Riva & Cornish (2012) där skriftliga avtal och uttalade normer ansågs vik-

tiga. Smith, Riva & Cornish (2012) menar dock att handledaren istället kan sätta en muntlig 

standard för gruppen. Överenstämmelsen mellan upplevelser i fokusgrupperna och tidigare 

sammanställd forskning kring vad som vad etiskt respektive oetiskt varierade: 

 

 Att handledaren delar med sig av tidigare erfarenheter och misstag ansågs vara etiskt  

korrekt, så vitt de ger en lösning eller förhållningssätt och är avslutade. Detta i linje med 

Smith, Riva & Cornish (2012). 

  

 Att påtala brister upplevdes oftast som etiskt korrekt men skulle bättre lämpa sig i andra 

forum; då handledningsformen är utlämnande inför andra och kan orsaka skada om man är 

vårdslös; bemötande är väldigt viktigt. Om inkompetens ska lyftas är det främst handleda-

rens ansvar. Det här skiljer sig delvis ifrån Smith, Riva & Cornish (2012) som menar att 

det är etiskt korrekt att påtala brister under handledning men att detta sällan görs.  

 

 Att föra ut information utan gruppens tillåtelse upplevdes som oetiskt; ärendehantering 

ansågs dock etiskt korrekt att föra vidare generellt; detta i linje med tidigare forskning 

(ibid.). 

 

 Intern handledare ansågs oetiskt om denna har tydliga band till arbetsplatsen eller persona-

lansvar. Risken upplevdes vara att det påverkar vad man vågar ta upp. Detta gäller även för 

utövare som har personalansvar. Detta i linje med tidigare forskning (ibid).  

 

 Tilläggsrelationer mellan utövare ansåg etiska om de sköttes professionellt. Tilläggsrelat-

ioner mellan utövare och handledare sågs som oetiska. Vänskapsrelationer ansågs etiska 

om gruppens medlemmar kände sig bekväma och handledaren kunde hålla distans. Det här 

överensstämmer inte helt med sammanställningen. Smith, Riva & Cornish (2012) menade 

att tilläggsrelationer mellan utövare är etiskt korrekta medan handledarrelationer i vän-

skapsform eller par/sexuella upplevdes oetiska. 
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Kulturella och etniska aspekter 

När det kommer till fortbildning inom handledningsformatet så sker ingen sådan kring mino-

riteter eller aktualisering av ramkonventionen. Två av grupperna får heller ingen fortbildning  

genom arbetet i övrigt, den tredje gruppen har genomfört en utbildningsdag kring bemötande. 

När minoritetsfrågor aktualiseras upplever samtliga grupper att det främst handlar om språklig 

översättning av dokument. Samordnarna för minoritetsfrågor upplevs främst fokusera på 

språkfrågor och inte fortbildning av personal. 

 Det är här svårt att jämföra med tidigare forskning kring gruppformatet då det återfinns en 

avsaknad av sådana studier. Tsui (1997) menar att forskningen kring handledning traditionellt 

sett inte tagit upp kulturella aspekter. Det som berättas i intervjuerna skulle dock kunna för-

klaras utifrån att organisationen och kommunerna inte alltid utnyttjar och samordnar de resur-

ser som finns tillgängliga. Det vill säga i form av de samordnare som finns för minoritetsfrå-

gor eller att kommunerna inte söker nationella medel för fortbildning kring bemötande, multi-

kulturella perspektiv och kulturkompetens (Länsstyrelsen, 2013a). Denna kompetens måste 

som tidigare nämnt betraktas som en helhetsförmåga inom organisationen; både i att kunna 

skapa förståelse, lyhördhet men även sprida kunskap kring olika behov och förutsättningar. 

Detta ligger i linje med Shafanske & Falicov (2014) som menar att organisationer som inte tar 

tillräcklig hänsyn kring aspekter av etniska- kulturella och sammanhang av genus riskerar att 

gå miste om avgörande kompetens. Young (2004) och Ellis & Son (2013) lyfter en rad pro-

blem när slutsatser inte reflekterat utifrån kulturella sammanhang inom forskning. Samma 

poäng kan göras för ”beprövad erfarenhet” och EBP kring själva handledningsarbetet. Tsui 

(2005) och Falander, Shafranske & Falicov (2014) menar dessutom att handledningsmodeller 

måste vara kulturellt och etniska lyhörda samt multikulturell anpassningsbara för optimalt 

resultat. 

 Ingen av fokusgrupperna upplever sig uppmärksamma maktdimensioner, privilegier, kul-

turkompetens eller diskriminering specifikt under handledning. Dessa frågor går dock att lyfta 

men görs sällan eller aldrig. Andra forum ses ibland som bättre. Återkommande teman anges 

kunna vara en lösning av bättre ta i sådana frågor för att överbrygga personliga hinder under 

handledning. Aktualisering kommer först och främst genom ärendehantering, om det upplevs 

ha betydelse för klienten. När det kommer till att aktualisera organisationsfrågor under hand-

ledning, så om de uppkommer handlar de främst om arbetsmiljö eller inverkan i arbetet av 

politiskt styre.  
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 Att i grunden använda sig av ett individuellt förhållningssätt där man inte etnifierar indivi-

der utefter enbart deras kultur och tillhörighet, ligger i linje med de los Reyes & Mulinari 

(2005). I enlighet med Kamali (2002) är det dock avgörande att kunna erkänna behov och 

förutsättningar specifika som kan följa av annan etnisk tillhörighet utan att institutionalisera 

eller värdera dessa som problem. Det är ur ett annat perspektiv viktigt att bygga upp och ut-

veckla kulturkompetens löpande. Det kan därigenom vara problematiskt att förlita sig på att 

ärendehanteringen aktualiserar dessa frågor kring minoriteter, speciellt på grund av känslig-

heten att de historiskt blivit bemötta på ett dåligt sätt. Länsstyrelsen (2013b) samt 

SOU:2006:19 markerar tydligt hur viktigt det är med bemötande och kunskap kring dessa 

grupper. Det torde vara motsägelsefullt att förlita sig på en hög anstormning av klienter för 

sådan kompetensutveckling, detta då det rör sig om minoriteter i antal, varvid endast en mino-

ritet av dessa troligtvis vänder sig regelbundet till socialtjänsten. 

 Ett led i att förbättra detta arbete och kompetens kan vara att inarbeta ett intersektionellt 

perspektiv i enlighet med de los Reyes & Mulinari (2005) och ett synliggörande av privilegier 

(Pease, 2010). Samtidigt finns en del kritiska områden att beakta kring insatser som försöker 

”höja” kulturkompetens i verksamheten (Kamali, 2002). 

Konklusion 

En övergripande slutsats ifrån dessa två studier är hur pass omfattande handledarens roll och 

ansvar betonas i gruppformatet; både direkt uttryckt av utövare och av handledarna själva men 

även de pratar om andra områden kring gruppformatets särart, förutsättningar och påverkan. 

Det innefattar både handledarens sätt att få gruppens arbete att fungera, skapa och upprätthålla 

ramar, men även att engagera och entusiasmera; och på så vis få varje träff att upplevas som 

givande utifrån en rad sociala kriterier. Detta medför att frågan om val mellan grupphandled-

ning och andra format blir till en sekundär fråga i sammanhanget, medan valet av handledare 

och dennes egenskaper utefter formatval istället blir avgörande. Det innebär i sin tur att såväl 

val av handledare som utvärdering av både gruppens arbete och handledarens förmågor bör ta 

en mycket större roll för gruppformatet än vad som påvisats sker idag. En viktig insikt ifrån 

intervjuerna är dock att utvärderingsarbetet inte upplevs vara en prioriterad fråga, något som 

kan få förödande konsekvenser på grund av ovan nämnda orsaker. En viktig del av förklaring-

en för detta kan vara att det idag ges en oklar syftesbeskrivning om önskvärd effekt och syfte 

för grupphandledning av huvudmännen. Detta är något som försvårar framtagande av lämp-

liga utvärderingskriterier. 
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 När det kommer till uppmärksammande av olika kulturella och etniska aspekter samt arbe-

tet kring kulturkompetens; framgick det i intervjuerna, att detta inte behandlas inom ramarna 

för handledning annat än genom ärendestyrning; trots att handledning ofta framställs ha en 

bärande roll inom EBP och därigenom även dessa frågor. Ansvaret för dessa områden ligger 

istället på en övergripande strukturell nivå där dock organisationens ansvarstagande kring 

bemötande och utbildning varierar mellan fokusgrupperna. En trolig förklaring till detta kan 

vara tillgången av ekonomiska medel eller förmåga att ansöka om statligt stöd, kommunernas 

storlek, den politiska ambitionsnivåen och dess styrning.  

 I en av grupperna framkom även att strukturerade och återkommande teman upplevdes 

kunna underlätta för den enskilde att våga och vilja ta upp frågor som rör likabehandling, dis-

kriminering och synliggörande av olika maktdimensioner och privilegier.   

Metod  

Tidigare forskning 

Det finns en rad begränsningar för studiens inledande sammanställning av forskning kring 

grupphandledning i utövande socialt arbete (2000-2014) som bör beröras och förtydligas. 

Flera härrör ur de bedömningar och val som gjorts utifrån tidsbegränsning, arbetsinsats och 

tillgänglig kompetens. Vidare begränsningar rör arbetsprocessens individuella utformning 

som, om än innefattat råd och stöd utifrån lärare och handledare, underförstått har verkat be-

gränsande för processen.  

 I enlighet med Booth et al (2013) bör en fullständig systematisk översikt genomföras av en 

samlad expertis med mångårig erfarenhet i ämnesområdet med tillgång till ändamålsenliga 

resurser. En expertis som i grupprocess arbetat igenom materialet, hade såväl getts mer omfat-

tande möjligheter som haft mer djupgående kompetens i att bredda urval; och därigenom kun-

nat ge en rikare tolkning av resultaten. Det ska dock understrykas att omfånget för ämnesom-

rådet, grupphandledning i utövande socialt arbete; och forskning inom utövande grupphand-

ledning i övrigt; ter sig begränsad i aktuell forskning. Detta understöds av mängden samsök-

ningsträffar utifrån en rad sökmotorer; med öppna grundläggande kategorier och söksträngar 

samt bibliografisk litteratursökning.  

 Detta i sig är inte märkligt då även grupphandledning inom exempelvis utbildning i stora 

drag är begränsade (Mastoras & Andrews, 2011; Carpenter, Webb & Bostock, 2013; Calla-

han, Almstrom, Swift & Borja, 2009; Francke & de Graaff, 2012; Horton, de Lourdes 
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Drachler, Fuller & Leitte, 2008). Detta sammantaget medför att studien kunnat täcka ett för-

hållandevis stort omfång. 

 De begränsningar som annars är specifika för urvalsprocessen vidrör främst de komplette-

rande bibliografiska sökningarna. Databassökningar har genomförts utefter jämförelsevis 

breda söksträngar och ett brett utbud av sökmotorer. Dessa söksträngar har prövats i om-

gångar och i samråd med bibliotekarie inom området; och de sökresultat som framkommit har 

genomgått en fullständig genomgång utefter satta urvalskriter. De jämförelsevis få artiklar i 

antal som framkommit via databasökning bedöms inte bero på själva sökprocessen, vilket 

styrks av den litteratur som finns tillgänglig kring ämnet grupphandledning. Problematiken 

beskrivs istället härröra till att grupphandledning som forskningsämne inte varit i tillräckligt 

fokus under överskådlig tid; och än mindre så grupphandledning i praktisk utövande socialt 

arbete.  

 De bibliografiska sökningar som genomförts har tagit sin utgångspunkt i det insamlade 

materialet och ur grundläggande baslitteratur. De har innefattat sökningar utifrån tidigare ur-

val men även närliggande forskning inom grupphandledning som finns presenterat i studiens 

inledning. Den bibliografiska sökprocessen har mynnat till vägs ände sett till tillgängliga käl-

lor; en utökad bibliografisk sökning utifrån i nuläget okända artiklar skulle i så fall vara nöd-

vändig för att kunna gå vidare för att stärka sammanställningens trovärdighet. Huruvida ur-

valskriterierna påverkat omfång utifrån urvalsprocessen är något tvetydigt i sammanhanget; 

exempelvis fanns omfattande material inom bland annat nordisk forskning och omsorgsområ-

det utifrån studiemiljöer. Kriteriet för inriktning mot utövare i praktiskt arbete var dock ett 

medvetet val, dels underbyggt genom huruvida generalisering av resultat utifrån utbildnings-

miljöer till praktiskt utövande verksamhet med enkelhet kan generaliseras och översättas utan 

att först problematiseras. Men trots att översiktens exklusionskriterier styrt urvalet och däri-

genom analysen så bör man ifrågasätta hur och på vilket sätt översiktens syntes vidrör denna 

problematik och därigenom delar av studien. Detta eftersom framkomna resultat jämförts med 

material som helt eller delvis innefattat och byggt på resultat framtagna ur sammanhang av 

studiemiljö i syntesen. Ämnet handledning har av tradition och kanske även av praktiska or-

saker en stark koppling till utbildningssammanhang och studier av handledning i studiemiljö. 

Det går därför nästan bara att konstatera att sådana jämförelser är svåra att undvika. 

 En annan begränsning vidrör värderingsprocessen av sluturvalet. Det bör förtydligas att 

dess trovärdighet kan påverkas genom att samma värderingsmall använts mot båda kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Booth et al (2013) lyfter även en varning kring huruvida denna vär-
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deringsmetod verkligen kan användas i alla former av sammanhang. En annan brist som vär-

deringsmallen har och som den behöver kompletteras med rör en djupare granskning kring 

bias- och counfoundingfrågor. Dessa frågor har dock hamnat på en klart begränsad nivå på 

grund av översiktens begränsande tidsaspekter. 

 Slutligen, på samma vis som att tidigare forskning kring handledning i socialt arbetet mot-

tagit stark kritik i att inte klargöra vilka modeller och tillämpning som använts i respektive 

studie och en avsaknad multikulturell perspektiv; återspeglas även denna problematik i urvalet 

och därigenom i översikten av naturliga skäl. Resultaten är dock något som prövas metodolo-

giskt i studiens andra moment, fokusgruppintervjuer.  

Fokusgrupp 

En grundläggande begränsning i fokusgrupperstudien är att ingen av handledarna har deltagit 

eller fått ge sin bild. Detta skulle kunna tänkas ha skapat en annan och mer nyanserad bild 

kring samtliga undersökningsområden. Anledningen till detta berodde, utöver studiens syfte, 

på att handledarna är externa gentemot tillfrågade organisationer; och därigenom berodde på 

hur förfrågan vidare behandlades internt. Ur ett annat perspektiv skulle dock handledarens 

deltagande kunna tänkas väcka vissa lojalitetsband hos utövarna, vilka förstärks under inter-

vjun och på så vis verka hämmande. Det går dock att ifrågasätta om gruppen som fenomen 

(Widelund, 1989) går att betrakta utan deltagande av handledaren. 

 Som tidigare nämnt menar Kalliath & Kalliath (2014) att många av de svårigheter som 

lyfts i att forskningsmetodologiskt koppla faktorer till utfall inom handledning; ofta kan för-

klaras genom alternativa sambandsförklaringar. Utifrån utövarens familjesituation, handled-

ningens utformning och utövarens val i copingstrategier. En begränsning i fokusgruppforma-

tet är därför djupgående reflektioner om varje utövare individuellt. Kombinerade studier i 

grupp- och individuellt format kan därför tänkas ge bredare förklaringar till vissa upplevelser. 

 När det kommer till tydliggöranden om metodval och tillämpning, som tidigare kritiserats 

hos tidigare forskning; har självskattning använts kring handledningens inriktning. Fram-

komna resultat har även satts i sammanhang genom intervjuguiden; där områden avhandlats 

för att beskriva olika strukturella förutsättningar runtikring själva handledningen.  
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Vidare forskningsområden 

En del av de områden som återaktualiseras här har nämnts i tidigare forskning, men har aktua-

liseras tillsammans med nya luckor som framkommit genom studien. Följande förslag ges för 

vidare forskningsområden: 

 

 Studier som mer omfattande belyser handledares upplevelser av gruppformatet under 

svenska förhållanden. Detta för att pröva överensstämmelse med utövare och internat-

ionell forskning. 

 

 Effektstudier mellan grupp- och individuellt format inom flera olika yrkesområden. 

 

 Studier som belyser de frågor som tagits upp i denna studie, men ur ett mer omfat-

tande nationellt och kvantitativt perspektiv. Detta kan exempelvis röra hur längd och 

antal handledningstillfällen kan påverka upplevd tillfredställelse samt personlig och 

professionell utveckling (PPU) utifrån tillämpning och inriktning av grupphandledning. 

 

 Studier kring utbrändhet. Det saknas omfattande studier gjorda kring vad inom hand-

ledning som kan tänkas verka verksamt eller lindrande. Även kring huruvida grupp-

handledning i kombination med andra insatser eller format kan ge effekter.  

 

 Studier med mer djupgående teoretiskt perspektiv kring intersektionalitet; ett större 

fokus kring olika maktfrågor och hierarkiska strukturer. Detta skulle bättre kunna 

åskådliggöra de organisatoriska förutsättningar som omgärdar grupphandledning. 

 

 

 Studier av handledningstraditioner inom olika minoritetsgrupper och etniska grupper. 

Exempelvis jämförande studier i syfte att få breddad förståelse kring handledningens 

mekanismer och funktioner, bredda den teoretiska grunden utöver det klassiskt väster-

ländska perspektivet. 

 

 Studier kring utvärdering och påverkan genom grupphandledning. Detta kan även un-

dersökas utifrån tillförsel av kompetens och samarbete med olika etiska grupper och 

minoriteter. Detta kan vara särskilt intressant inom förvaltningskommuner. 

 

 Kombinerade grupp- och intervjustudier av utövare och handledare. Detta skulle 

kunna ge en djupare förståelse kring orsakssambanden mellan handledningens utform-

ning, utövarens privatliv och val i olika copingstrategier. 

 

 Studier som, på grund av handledarens omfattande roll och vikt i gruppformatet, bely-

ser möjliga bedömningskriterier kring lämplighet, nödvändiga egenskaper och för-

mågor. Detta skulle även kunna ligga till grund för nya utvärderingsverktyg av hand-

ledningsinriktning och handledare för utövare och organisationer.   
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Vem-vad-hur - PICOC 

 

 
 
  

Vem-vad-hur 

Vem: Personal inom socialt arbete  

Vad: Grupphandledning 

Hur: Upplevelser av grupphandledningens påverkan (vad →  hur) 

PICOC 

Population: Personal inom socialt arbete 

Intervention/exposure: Grupphandledning 

Comparison: – Ej aktuellt – 

Outcome: Upplevd påverkan av grupphandledning 

Context: Sverige och andra jämförbara länder (anglosaxisk bas) 



 

 

 

Bilaga 2: Databassökning I tabellen anges - datum, databas, söksträng, sökträffar (T), urvalssteg 1-3 (U), dubbletter (D) samt utvalda artiklar. 

 

Dat. Databas: Söksträng: T U1 (D) U2 U3 Utvalda artiklar: 

140213 
Academic 

Search Elite  

(“social work*”) AND ("group supervision*" 

OR "group conference*") 
51 15 - 11 3 

 

Kuechler (2007) 

Lietz (2008) 

Clemans (2010) 

140213 Scopus 
(“social work*”) AND (“group supervision*”  

OR “group conference*”) 
45 14 2 4 0 - 

140213 ScienceDirect 
(“group supervision*” OR “group conference*”)  

AND “social work*” 
312 35 0 6 0 - 

140213 
ERIC 

via EBSCO 

(“group supervision*” OR “group conference*”)  

AND “social work*” 
5 4 3 1 1 Brocks, Patterson & McKiernan (2012) 

140213 

Cinahl med 

fulltext via 

EBSCO 

(“group supervision*” OR “group conference*”)  

AND “social work*” 
11 2 0 0 - - 

140213 Medline 
(“group supervision*” OR “group conference*”)  

AND “social work*” 
7 6 2 3 0 - 

140218 
PsychArticles 

ProQuest 

(“group supervision*” OR “group conference*”) 

 AND “social work*” 
119 44 0 9 2 

Riva & Cornish (2008) 

Livni, Crowe & Golsalvez (2012) 

140218 
SocIndex 

with Full Text 

(“group supervision*” OR “group conference*”)  

AND “social work*” 
41 21 5 1 0 - 

140218 
Academic 

Search Elite 

“Social work*” AND (“supervision*” OR “collaborative peer supervision*” OR 

(“peer supervision*” AND “collaborative*”) OR “reflective team*”) AND (group*) 
247 80 8 15 1 Clemans (2008) 

140218 
SocIndex 

with Full Text 

“Social work*” AND (“supervision*” OR “collaborative peer supervision*” OR 

(“peer supervision*” AND “collaborative*”) OR “reflective team*”) AND (group*) 
119 30 2 0 

 

- 

 

- 

Sum. 957 251 22 50 7 



 

 

 

Bilaga 3: Bibliografiska sökningar I tabellen anges ursprungskälla, artiklar funna i referens, referenssök (Cited by referenskälla, om ej samma som 

  originalkälla) och data bas samt urval.  Artiklar (referenser) utgör artiklar funna utifrån direktreferenser i ursprungskällan. 

 

Ursprungskälla: Artiklar via referens: Referenssök (Cited by): Databas: U1-2 U3 Artiklar via referenssök: 

Kuechler (2007) - Kuechler (2007) Academic Search Elite - - - 

Lietz (2008) - Lietz (2008) -II- - - - 

Clemans (2010) - Clemans (2010) -II- - - - 

Maidenberg (2003) - Maidenberg (2003) -II- - - - 

Clemens (2010) - Clemens (2010) -II- - - - 

Broocks, Patterson & McKiernan (2012) - Broocks, Patterson & McKiernan (2012) ERIC via EBSCO - - - 

Zahm, McCarthy & LeRoy* (2008) - Zahm, McCarthy & LeRoy* (2008) Medline - - - 

Riva & Cornish (2008) - Riva & Cornish (2008) PsychArticles Proquest 0 - - 

Livni, Crowe & Golsalvez (2012) - Livni, Crowe & Golsalvez (2012) -II- 2 0 - 

Kadushin & Harkness (2002)  Lenning (1971) -II- 2 1 Boëthius & Ögren (2000) 

Lenning (1971)  Friedlander & Ward (1984) -II- 4 0 - 

O‟Donoghue & Tsui (2013) - O‟Donoghue & Tsui (2013) -II- - - - 

Carpenter, Webb & Bostock (2013) Lietz & Rounds (2009) Carpenter, Webb & Bostock (2013) -II- - - - 

Lietz & Rounds (2009) - Lietz & Rounds (2009) -II- - - - 

Boëthius, Sundin & Ögren (2006) - Boëthius, Sundin & Ögren (2006) PsychArticles Proquest 4 1 - 

Mastoras & Andrews (2011) - Mastoras & Andrews (2011) -II- 4 1 Smith, Riva & Cornish  (2012) 

Boëthius & Ögren (2000) - Boëthius & Ögren (2000) -II- 2 0 - 

Smith, Riva & Cornish (2012) - Smith, Riva & Cornish (2012) -II- 1 0 - 

Chistensen & Kline (2001) - Chistensen & Kline (2001) -II- 2 0 - 

Sum. 1 Sum. 21 3 2 

 



 

 

 

Bilaga 4: Bedömning av artiklar 
 

Artikel: Syfte: Design: Resultat: Analysmetod: Samlat betyg (snitt): 

Boëthius & Ögren (2000) 2 2 2 2 2 

Kuechler (2007) 2 2 2 2 2 

Clemans (2008) 2 1 2 1 1,5 

Lietz (2008) 2 2 2 2 2 

Riva & Cornish (2008) 2 2 2 2 2 

Lietz & Rounds (2009) 2 1 1 2 1,5 

Clemans (2010) 2 0 1 1 1 

Brooks, Patterson & McKiernan (2012) 2 2 2 2 2 

Livni, Crowe & Golsalvez (2012) 2 2 2 2 2 

Smith & Cornish  (2012) 2 2 2 2 2 

 

Varje artikel har bedömts och poängsatts utifrån en bedömningsmall, se vidare i bilaga 5.  

 

[ Poängbedömning: 0 för oklart, 1 för delvis uppfyllt och 2 för entydigt ja. ] 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5: Bedömningsmall artiklar 

 

 

Syfte (0-2p) 
1) Är syfte och frågeställningar tydligt beskrivna? 

Design (0-2p) 

2) Är forskningsdesignen tydligt specificerad och rimlig för syfte/frågeställning? 

3) Beskrivs kontexten (sammanhanget) tydligt? 

4) Finns det koppling teori och kunskapsläge? 

5) Finns det tydlig redovisning av resonemang kring urval? 

6) Är data/insamlingsmetod tydligt beskriven och systematisk? 

Resultat (0-2p) 

7) Beskrivs någon process för att bedöma trovärdigheten i resultaten? (validitet, reabilitet etc.) 

8) 
Stöds slutsatser och tolkningar av resultaten? Visar forskaren tillräckligt med  

dataunderlag för att stödja tolkningar och slutsatser? 

Analysmetod (0-2p) 9) Är analysmetoden lämplig och förklarad på ett bra sätt? 



 

 

 

Bilaga 6: Förfrågan  
 

Förfrågan om deltagande i fokusgrupp  

 

Handledning har traditionellt sett utgjort en grundsten i socialt arbete - såväl under utbildning 

som i praktiskt utövande arbete. Ur ett svenskt sammanhang utgör handledningsformen 

grupphandledning idag det främst förekommande formatet; och därigenom finns en angelä-

genhet att lyfta fram och undersöka de upplevelser som finns hos verksamma.  

 Med utgångspunkt i detta genomförs en studie på magisternivå av grupphandledning som 

format, där bland annat upplevelser undersökts genom fokusgrupper, det vill säga intervjuer 

av grupper, i detta fall faktiska handledningsgrupper exklusive handledare. Vi vänder oss nu 

därför till er som verksamma inom socialtjänst och deltagare i en handledningsgrupp för en 

förfrågan om medverkan. Intervjun beräknas pågå i cirka 45-60 minuter.  

 Deltagande är helt frivilligt och kan av varje deltagare, både under och efter processen 

samt utan motivering dras tillbaka. Allt person- och intervjumaterial anonymiseras och be-

handlas på ett sådant sätt så att individen skyddas. Material utöver anonymiserade samman-

ställningar destrueras efter studiens avslutande och materialet kommer endast att användas för 

angivet syfte.  

 För frågor kring studien eller gruppintervjun är ni varmt välkommen att kontakta mig på 

nedanstående telefonnummer eller via e-post.  

 

 
Med vänliga hälsningar  

 

 

Pontus Rosér  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-post: poro0700@student.miun.se eller telefon: (07x-xxx xxx xx) 

Kurshandledare vid Mittuniversitetet: Ulf Engqvist, e-post: ulf.engqvist@miun.se  
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Bilaga 7: Intervjuguide  
 
 

 Erfarenhet av grupphandledning (mån/år) 

 

______________ 

 Erfarenhet av annan handledningsform (j/n) ______________ 

 Individuell-/grupphandledning parallellt (j/n) ______________ 

 Intern/extern handledare (j/n) ______________ 

 Handledningsträffar (antal/mån) - (tid/tillfälle) ______ ______ 

 

Tema 1: Gruppformatet 
 

1. Hur upplever ni gruppformatet som handledningsform? 

2. Ser ni något som är utmärkande med handledning i gruppformat?  

- För-/nackdelar i jämförelse med andra handledningsformer? 

- Syftet? Utmaningar? 

3. Upplever ni att några specifika faktorer påverkar era handledningsträffar? 

- Ingående förutsättningar? 

- Gruppens storlek, tidsaspekter? 

- Hur ser ni på grupprocessens påverkan? 

- Organisationens roll och ansvar? 

4. Upplever ni att grupphandledning påverkar er som person, och i så fall på vilket sätt? 

- Yrkesidentitet/roll, stöd och utveckling av förmågor, privatliv? 

- Utbrändhet, ökat välmående? 

- Hur upplever du att träffarna påverkar gruppen? 

- Upplever ni några positiva eller negativa effekter av grupphandledning? 

- Vad skulle det medföra om grupphandledningen upphörde/togs bort?  

5. Upplever ni att handledningstillfällena används för att implementera evidensbaserad praktik? 

- Sker utvärdering av handledningsarbetet? Hur ofta? Delaktighet?  

- Ges återkoppling? Delges resultat och förändringar utifrån dessa?  

- Om detta sker, vilket fokus upplever mi implementering har?  

(ex. ekonomisk, utfall osv).  



 

 

 

Tema 2: Förhållande handledare - utövare 

1. Ser ni skillnader i utövarens och handledarens förutsättningar? 

- I ansvarsfördelning? 

- Är respektive roll, ansvar och förutsättningar tydligt formulerade?   

- Upplever ni att antalet träffar, tidsutrymmet påverkar? 

2. Vad upplever ni som viktigt för utövaren att fokusera på? Handledaren?  

- Uppmärksamma hierarkier, bejaka grupprocess, ledarskap? 

- Vart upplever ni att fokus oftast hamnar?  

(terapeutisk, utbildning, administrativ dvs. ärendehantering eller process-problem.) 

3. Sker en introduktion av nya utövare i handledningsgruppen?  

- Vad upplever ni är viktigt vid en introduktion?  

4. Vilka etiska aspekter upplever ni som viktiga för utövaren att uppmärksamma? Handledaren? 

- Föra ut information utanför gruppen, anonymitet? 

- Påtala brister, inkompetens (disciplinärt),  

- Handledaren dela med sig av tidigare brister och inkompetens (egna)?  

- Tydligt uttal delad vision, normer och riktlinjer, kontrakt? 

- Tilläggsrelationer såsom vänskap, sexuella relationer? 

- Hur ser ni på utövarens respektive handledarens ansvar kring detta (ovan)? 

- Upplever ni att förhållanden inom gruppen påverkas eller kan påverkas att  

handledaren är intern/extern? Ex. koppling till arbetsledning? Finns det andra  

maktfaktorer som kan påverka gruppen? 

  



 

 

 

Tema 3: Kulturella och etniska aspekter 

1. Utifrån relationen utövare – klient: upplever du att gruppformatet uppmärksammar  

olika kulturella och etniska aspekter, och i så fall på vilket sätt? 

- Utifrån ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, på vilket sätt beaktas 

kulturella och etniska aspekter?  

- Bemötande utifrån deltagarnas kulturella bakgrund, etniska tillhörighet, kön?  

- Diskuteras lyhördhet kring aspekter av kulturella skillnader, urfolk och minoriteter. 

- Använder ni er av teman kring dessa områden? 

2. Utifrån relationerna utövare – handledare – organisation: upplever du att gruppformatet lyfter 

frågor som rör hierarkiska positioner och privilegier inom arbetsgruppen eller organisationen? 

- Etnisk- och könstillhörighet, social status och sexualitet? 

- Tar gruppformatet hänsyn till de grupper som historiskt sett varit exkludera eller dis-

kriminerats, och i så fall på vilket sätt? 

3. Hur aktualiserar gruppformatet jämställdhets- och likabehandlingsfrågor?   



 

 

 

Handledningsgruppens inriktning 

 

Läs först noggrant igenom varje områdes innebörd och markera sedan i triangeln 

(längst ned) med ett kryss; det vill säga, vart ni upplever att gruppens fokus ligger. 

 

 Administrativt: implementera verksamhetens och/eller organisationens rikt-

linjer och arbetssätt. 

 

 Terapeutiskt: stötta personal i syfte att förbättra och upprätthålla god  

arbetsmoral och arbetstillfredställelse. 

 

 Utbildning: uppmuntra personal till vidareutveckling och att reflektera över 

sitt arbete. 

 

 

 

 

Denna modell att definiera gruppens inrikt-

ning bygger på en definition av handled-

ningsmodeller utifrån en fördelning mellan 

tre områden/funktioner. 

 

 

Administrativt 

Terapeutiskt Utbildning  

 


