
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatoriska ramar 
- handledningens förutsättningar i behandlingsverksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maja Berge 
 
 
 
Handledare: Marie-Louise Ögren 
PSYKOLOGEXAMENSARBETE , 30 hp 2008 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



 2 

TEORETISK BAKGRUND........................................................................................................................................ 4 
HANDLEDNING – EN OPERATIONALISERING.............................................................................................................. 4 
HANDLEDNINGENS FUNKTIONER ............................................................................................................................... 5 

Metod- eller teoriförstärkande............................................................................................................................. 6 
Reflektion och bearbetning .................................................................................................................................. 6 
Personalvårdande................................................................................................................................................. 6 
Samlande funktion ................................................................................................................................................ 7 
Kvalitetssäkrande funktion................................................................................................................................... 7 

GRUPPHANDLEDNING................................................................................................................................................. 7 
Angränsande områden till handledning .............................................................................................................. 8 

HANDLEDARUTBILDNING........................................................................................................................................... 9 
ORGANISATORISKA RAMAR FÖR HANDLEDNING..................................................................................................... 10 

SYFTE .......................................................................................................................................................................... 11 
METOD........................................................................................................................................................................ 12 

Undersökningsdeltagare .................................................................................................................................... 12 
Datainsamling..................................................................................................................................................... 12 
Procedur.............................................................................................................................................................. 13 
Analys .................................................................................................................................................................. 13 
Resultatpresentation ........................................................................................................................................... 13 

RESULTAT ................................................................................................................................................................. 14 
1. KONTRAKT ........................................................................................................................................................... 14 

1.1 Tyngdpunkt i kontraktsskrivandet............................................................................................................................. 15 
2. HANDLEDNINGENS OMFATTNING OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR........................................................................ 15 
3. LOKAL FÖR HANDLEDNING .................................................................................................................................. 16 
4. FREKVENS OCH TIDSRAM ..................................................................................................................................... 17 
5. DELTAGARE I HANDLEDNINGEN .......................................................................................................................... 18 

5.1 Mottagande och inställning till handledning i gruppen. .......................................................................................... 19 
5.2 Närvaro och kontinuitet i handledningsgruppen. ..................................................................................................... 19 

6. HANDLEDNINGENS STÄLLNING I BEHANDLINGSVERKSAMHET .......................................................................... 20 
6.1 Stöd för handledaren. ................................................................................................................................................. 22 

7. FÖRANKRING I VERKSAMHETEN .......................................................................................................................... 22 
7.1 Vikten av stöd från organisationen............................................................................................................................ 23 
7.2 Eftersträva samsyn kring handledningen. ................................................................................................................. 24 

8. HUR ORGANISATIONEN ”MÅR” ............................................................................................................................ 25 
DISKUSSION.............................................................................................................................................................. 26 

METODDISKUSSION .................................................................................................................................................. 26 
Validitet ............................................................................................................................................................... 26 
Urval.................................................................................................................................................................... 27 
Generaliserbarhet............................................................................................................................................... 27 

RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................................. 28 
Konkreta faktorer i de organisatoriska ramarna för handledningen.............................................................. 28 
Handledarens och handledningens förhållande till ledningen och arbetsplatsen i övrigt ............................ 29 
Vad främjar och vad hindrar bra handledning ................................................................................................ 30 
Handledning i utbildningssammanhang och i behandlingsverksamheter....................................................... 30 
Organisationernas behov ................................................................................................................................... 31 
Avslutande kommentarer.................................................................................................................................... 32 

REFERENSLISTA..................................................................................................................................................... 32 
BILAGA 1 .................................................................................................................................................................. 34 
BILAGA 2 .................................................................................................................................................................. 36 

 



 3 

ORGANISATORISKA RAMAR 
- handledningens förutsättningar i behandlingsverksamhet* 

 
Maja Berge 

 
 

Handledning är en viktig stödfunktion för behandlare i 
vårdorganisationer. Syftet med denna studie var att belysa erfarna 
handledares syn på den inverkan som en behandlingsverksamhets 
organisatoriska ramar har på handledningsarbetet. Informationen 
samlades in med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer, och 
respondenter med en psykodynamisk grund. Resultaten visade på 
olika aspekter som spelade roll för hur väl handledningen utföll. 
Viktiga förutsättningar var ledningens inställning till handledning och 
deras stöd, liksom tillståndet i organisationen. Möjligheten att freda 
handledningen från omgivande verksamhet lyftes fram, liksom 
behovet av tid i ett inledningsskede för att ett bra handledningsklimat 
skulle kunna växa fram. Sammansättning av och inställning i 
handledningsgruppen påverkade handledningen, bland annat för att 
olika förutsättningar krävde olika insatser för att göra handledningen 
givande för hela gruppen. En slutsats av studien är vikten av att lyfta 
fram organisatoriska ramfaktorers betydelse för handledning och 
säkerställa att kunskap kring de organisatoriska förutsättningarna 
förvaltas och förs vidare. 

 
 
 
Hur ska vi göra för att vården ska fungera bra? Ibland riktas blicken mot de psykiatriska 
verksamheterna, ofta föranlett av massmedial uppmärksamhet kring något negativt, till 
exempel missförhållanden på en avdelning, oskyldiga människor som drabbas av en psykiskt 
sjuk människas våld, eller besparingar. Vården som ges sätts under lupp och ifrågasätts. Olika 
åsikter debatteras som rör hur man ska ge människor som behöver vård adekvat hjälp. Ofta 
rör den mediala debatten stora och övergripande frågor kring ideologi och vilka förändringar 
som måste ske. För de som arbetar i vården är frågan ständigt aktuell, genom att de dagligen 
konfronteras med verksamhetens förutsättningar och ramverk. 
 
Flera faktorer inverkar på hur man kan uppnå tänkta mål med behandlingen. Ekonomiska 
resurser för att bedriva en god vård är en förutsättning. Kostnader vägs mot varandra för att se 
vad som gynnar patienterna och verksamheten bäst. Samarbetsprojekt mellan psykiatrisk vård 
och olika organisationer (försäkringskassan, socialtjänsten, rehabilitering) utgör en annan 
förutsättning för att kunna erbjuda tillfredställande vård. En annan viktig aspekt är att skapa 
ett bra samarbetsklimat inom organisationen. 
 
Att inom psykiatriska behandlingsorganisationer möta människor med psykiska besvär är 
många gånger krävande för personalen. Inte sällan finns en strävan från organisationens sida 

                                                
*Tack Marie-Louise för din engagerade handledning, ditt tålamod och dina kloka synpunkter! Jag vill 
också rikta ett varmt tack till alla respondenter, för att ni tog er tid att dela med er av era erfarenheter. 
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att kunna erbjuda olika former av regelbundet återkommande stöd i form av exempelvis 
konsultation och handledning. 
 
Överlag finns i klinisk psykiatrisk verksamhet en tradition av att erbjuda personalen 
handledning. Ett forum där svåra behandlingsfrågor kan tas upp och som erbjuder möjlighet 
till stöd kan vara av stor vikt för att den anställde ska kunna utveckla och stärka sin 
professionalitet (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Rønnestad & Skovholt, 2003; Watkins, 
1997).  Det är ett sätt att säkerställa att organisationen erbjuder en vård av hög kvalitet. Det 
organisatoriska ramverket runt handledning inom en behandlingsverksamhet är rimligtvis av 
betydelse för hur bra handledning som kan bedrivas. För att handledning ska vara den resurs i 
arbetet som eftersträvas, finns ett stort behov av att bevara och lyfta fram kunskap om detta 
för möjligheten till fortsatt bra handledning i föränderliga organisationer. 
 
Egen erfarenhet av psykoterapihandledning inom såväl ramen för utbildning som 
behandlingsverksamhet har väckt mitt intresse för att i detta arbete belysa organisationens 
betydelse för handledningens organisatoriska premisser. Möjlighet till handledning har enligt 
min erfarenhet varit av största vikt för att komma vidare i problemfyllda terapeutiska 
situationer. 
 

 T e o r e t i s k   B a k g r u n d 
 
Handledning förekommer i skilda verksamhetsområden och kan användas som beteckning på 
mycket varierande aktiviteter (Tveiten, 2000). Några olika exempel är handledning på 
uppsatser på gymnasie- eller högskolenivå, första tiden på ett nytt arbete eller handledning i 
körkortsutbildning. Inom den psykologiska sfären är handledning ett mer sammanhållet 
begrepp när man talar om handledning på patient/klient-arbete. Det kan emellertid fortfarande 
skilja sig åt i flera aspekter. 
 
Handledning utförs inom ramen för utbildningar och i klinisk verksamhet. På till exempelvis 
psykoterapi-utbildningar på olika nivåer är handledning ett obligatoriskt inslag för de 
studerande (Högskoleverket, 1999). I behandlingsverksamhet är handledning en metod att 
förstärka enheten i olika avseenden, men det är inte ett formellt krav. En verksamhet kan välja 
att istället ordna andra stödfunktioner, eller avstå helt. Handledning har dock en stark 
särställning i behandlingsverksamheter och ”den betraktas numer i Sverige som en nödvändig 
förutsättning för kvalificerad vård” (Gordan & Palmgren, 2001, s. 129; Luggin, 2005). 
 

Handledning – en operationalisering 
 
En handledning utgörs av en (ibland flera) handledare och den/de handledda. De yttre 
formerna för handledning kan variera, till exempel varaktigheten av uppdrag, mötesfrekvens 
eller hur många eller vilka som ingår i en handledning (Gordan & Palmgren, 2001). 
Handledning i grupp är vanligt förekommande inom många sammanhang, men traditionellt 
var individualhandledning det förhärskande (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). Innehållet i 
handledningen varierar också beroende av en mängd faktorer; som den omgivande 
verksamhetens mål med behandling, den teoretiska utgångspunkten för handledaren, 
handledaren själv, behandlingsmetod etc (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Gordan & 
Palmgren, 2001). Den forskning som bedrivits på handledning utgår dock oftast från 
erfarenheter från psykoterapihandledning (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Watkins, 1997). 
 



 5 

Det råder en viss konsensus om att psykoterapi-handledning är en ”pedagogisk metod, där en 
inom yrkesområdet mer kunnig och erfaren person utbildar eller fortbildar en inom detta 
område mindre kunnig och erfaren person” (Gordan, 1998, s. 15). Detta gäller även utvidgat 
för handledningsgrupper. Denna definition är gemensam för olika teoretiska utgångspunkter. 
Detta innebär i fallet med psykoterapi att någon med lång erfarenhet och utbildning i 
psykoterapeutiskt arbete, handleder personer som är mindre erfarna i psykoterapi. 
 
Den ovanstående definitionen är inte helt rättvisande när det gäller handledning i 
verksamheter där psykoterapi bara är en liten del av den behandling som ges (Forsberg, 2006; 
Gordan & Palmgren, 2001). På institutioner där patienterna/klienterna bor under kortare eller 
längre perioder till exempel, blir det dagliga bemötandet betydelsefullt, vid måltider, 
gemensamma aktiviteter och vid de tillfällen till spontana samtal som uppstår när personal 
och patienter/klienter vistas på samma plats. De metoder och förhållningssätt som sker där 
kan kallas psykiatriskt behandlingsarbete. Om antagandet att allt som sker på en institution 
påverkar patienternas/klienternas attityder och förhållningssätt, och enheten systematiskt 
försöker påverka detta kallas det miljöterapi (Gordan & Palmgren, 2001). Om behandlingen 
bygger på psykoanalytisk teori och den kunskapen tillämpas på ett konsekvent sätt, kan detta 
kallas tillämpad psykoterapi (Glantz & Hamreby, 1996). Allt det som är 
handledningsdeltagarnas dagliga uppgifter kan bli i fokus i en handledning. Detta gäller också 
de mer formaliserade samtal som terapi, stödkontakt, familjesamtal och möten angående 
medicin som sker där. 
 
På de flesta behandlingsverksamheter finns också olika yrken representerade; läkare, 
psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, skötare, socionomer, vilka har olika 
ansvarsområden och olika funktioner för patienterna. Handledaren kan inte ha direkt 
erfarenhet av det arbete som denne handleder på. Det gör att handledaren inte är en expert på 
sättet att arbeta i samma avseende som till exempel i en psykoterapihandledning. Definitionen 
för handledning i den här uppsatsen utgår från det arbete som utförs i en 
behandlingsverksamhet och de speciella omständigheter som råder där i form av de många 
olika åtgärder som kan samsas under samma tak. Där handledaren inte är en inom 
yrkesområdet mer kunnig och erfaren person, utan snarare en person mer erfaren och kunnig i 
psykoterapi, kunskap som tillämpas för att skapa förståelse och reflektion kring processer som 
uppstår i arbetet på en arbetsplats. I enlighet med detta resonemang är handlednings 
övergripande mål att bygga upp och upprätthålla ett professionellt sätt att arbeta med 
patienter/klienter. 
 

Handledningens funktioner 
 
Handledningens kan fylla olika viktiga funktioner (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Holmberg, 
2000; Rønnestad & Skovholt, 2003; Watkins, 1997). Ett övergripande mål för handledning är 
att vara en resurs i arbetet och ett stöd för vårdgivarna att fungera professionellt. För att 
handledningen ska uppfylla målet att vara en resurs i arbetet, måste olika delmål uppnås. 
Varje handledare har en idé om vad man vill göra och vad man anser vara viktigt i en 
handledning, influerat av utbildning, erfarenhet och teoretisk grund. Handledningen är också 
relaterad till verksamhetens mål och arbete, och önskemål från beställarna om vad 
handledningen ska fylla för funktion. Några funktioner som i litteraturen återkommer som 
viktiga, kommer nedan att belysas, utan anspråk på att vara heltäckande. Vissa aspekter går in 
i varandra, men kan ändå vara viktiga att skilja ut. Det mesta är viktigt både i individual- och 
grupphandledning, men några funktioner förutsätter en grupp. 
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Metod- eller teoriförstärkande 
En funktion av handledning är att gå igenom en metod och/eller hur man arbetar enligt en 
teori. I den sker en integration av teori och praktik (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). 
Kunskaper om vissa fenomen och processer fördjupas och en annan förståelse för dessa 
uppstår (i en bra handledning). Det är också pedagogiskt i den meningen att begrepp kan 
införas och användas. I inlärningspsykologi är exempelvis förståelse av positiv och negativ 
förstärkning central, liksom förståelsen av försvars betydelse i psykodynamiskt inriktad 
terapi. När detta betonas i viss handledning kan det också kallas för den patient- och 
problemfokuserade metoden (Gordan, 1998). Detta kan vara vanligt i terapiinriktningar där 
teorin inte ger vid handen att den vårdgivande personens känslor och reaktioner är relevanta i 
vårdarbetet. 

Reflektion och bearbetning 
I handledningen ges möjlighet till reflektion över hur man bemöter patienterna och deras 
svårigheter. Det finns situationer och relationer där behandlaren kan förlora sin förmåga att se 
klart. När de får tillfälle att reflektera över det kan distans uppnås till det som händer och det 
kan ge möjligheter för behandlaren att lösgöra sig. Här syftar reflektionen och bearbetningen 
till att de professionella kan vidmakthålla/återfå sin professionalitet (Guvå, 1989). När allting 
känns hopplöst och processen har stannat, kan handledning erbjuda andra ingångar och hitta 
möjliga lösningar och ge hopp. 
 
Arbetssättet att använda den egna personen som ett viktigt redskap i behandlingsarbete, och 
göra sig mottaglig för vårdtagarnas känslor och tankar, gör att mer fokus kan behövas för att 
behandlaren ska kunna få distans till det som händer. Även om det är ofrånkomligt att 
påverkas av patienter/klienter oavsett arbetssätt. När detta är i fokus kan detta kallas den 
Relations- eller processfokuserade metoden (Gordan, 1998). Då är handledningen 
terapeutcentrerad och i fokus är terapeutens känslomässiga reaktioner (Boalt Boëthius & 
Ögren, 2003). 

Personalvårdande 
En annan funktion handledningen har är att se till att personalen mår bra och klarar av sitt 
arbete. Arbetet med människor i svåra livssituationer innebär för behandlaren en närkontakt 
med olika känslor som aggressivitet, ilska, hopplöshet, förakt, sorg och smärta. Detta kommer 
att påverka och väcka känslor även hos den som ger vård. Holmberg betonar att det är viktigt 
för behandlare att få ge luft åt sina egna känslor och därmed lätta på trycket, som hon anser är 
viktigt i kravfyllda situationer (2001). Det kan till exempel också vara svårt att inte räcka till 
för alla som behöver hjälp. En annan viktig aspekt är det Palmgren skriver om utbrändhet då 
behandlaren kan känna ”fysisk och känslomässig utmattning, negativ självbild, negativ 
hållning till arbetet, sjunkande omsorg om och intresse för de klienter, patienter, elever eller 
andra som man arbetar med” (Gordan & Palmgren, 2001, s. 112). Viktigt blir då att få tillfälle 
att diskutera det egna arbetet kring patienterna och att få feedback och bekräftelse på det 
arbete man utför.  Handledningen kan bli ett tillfälle att kunna dela med sig av och få hjälp att 
se utvägar och nya möjligheter i arbetet. För att undvika utbrändhet, ser Luggin handledning 
som en nödvändighet (2005). 
 
En vårdorganisation består endast av tjänsteproduktion. Ett viktigt delmål är därför att knyta 
till sig och att behålla dugliga personer, eftersom personalens insatser är avgörande för om 
organisationen når kraven i hälso- och sjukvårdslagen. Det är viktigt att personalen trivs och 
stannar kvar. För att göra det måste verksamheten erbjuda dem något utöver arbete och lön. 
Detta är flera olika saker, en motivationsfaktor kan vara till exempel en känsla av 
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meningsfullhet i att hjälpa människor som har det svårt. En annan aspekt är att det finns stöd 
för personalen att klara av sitt arbete, till exempel fortbildning. Men också ett stöd om 
arbetsuppgifterna är krävande och när svåra situationer uppkommer.  I vårdorganisationer kan 
detta vara till exempel handledning. Organisationer som uppfyller det här delmålet att vara en 
attraktiv arbetsplats för de anställda, kommer att ”kännetecknas av att de lyckas utveckla 
arbetsvillkor och samarbetsformer som motiverar och främjar kompetensutveckling och 
innovationsförmåga i organisationen” (Jacobsen & Torsvik, 2002, s. 41). 

Samlande funktion 
Handledningen kan fylla en viktig funktion för att fokusera på en patients problematik utifrån 
flera behandlares erfarenheter inom en vårdenhet. Exempel på det kan vara en sluten 
avdelning eller en vårdenhet där en patient träffar flera personer med olika yrken och med 
olika funktioner för patienterna. Då blir handledningen ett tillfälle att diskutera och 
problematisera olika angelägenheter kring patienten tillsammans. Ett vanligt fenomen i 
vården som brukar kallas split, ett begrepp från psykoanalytisk teori, som kan innebära att en 
eller flera behandlare får stå för olika saker för en patient, vilket kan få en spridningseffekt 
och kan skapa osämja i en personalgrupp (Gordan & Palmgren, 2001). Detta är mer vanligt i 
patientgrupper där man handskas med svårt störda människor. Palmgren betonar att det i en 
sådan grupp bör finnas goda verktyg att handskas med sådant. När man själv är inblandad i 
något är det svårare att vara klok, och det kan behövas hjälp utifrån. Detta är ett exempel på 
att det är viktigt att samla personalen kring ett problem. 

Kvalitetssäkrande funktion 
Målet att ge en god vård är central för behandlande organisationer. Handledning kan användas 
för att se till att patienterna/klienterna får en behandling som är bra och ändamålsenlig. Med 
hjälp av de olika funktionerna som beskrivits ovan, borgar handledning för att medarbetarna 
upprätthåller en viss professionell standard i mötet med patienterna och är också menat att öka 
den professionella kompetensen. Därför spelar handledning en viktig roll i kvalitetssäkringen 
av patientarbetet (Watkins i Boalt Boëthius & Ögren, 2003). 
 

Grupphandledning 
 
Som tidigare nämnts har det utifrån ekonomiska bevekelsegrunder blivit allt vanligare med 
grupphandledning (Gordan, 1998). Denna nyordning skulle senare visa sig föra med sig 
många förtjänster. Individualhandledning har sina fördelar, och är ett viktigt redskap och är av 
betydelse i handledning på individualterapier (Ögren & Boalt Boëthius, 2005). På 
behandlingsverksamheter sker handledningen dock mestadels i grupp; i smågrupper, i team 
där olika yrken finns representerade och där personalen har olika funktioner för patienterna, 
eller i stora grupper där all personal på enheten deltar, så kallad storgruppshandledning 
(Gordan, 1998). Detta bottnar både i ekonomiska motiv, men är också motiverat av 
behandlingsskäl. På en enhet kan det pågå flera handledningar samtidigt, så att några kan få 
handledning individuellt eller i små grupper samtidigt som de får team- eller 
storgruppshandledning (Ibid). 
 
Grupphandledning har både fördelar och kan medföra utmaningar. På plussidan lyfter Ögren 
och Boëthius (2005) fram bland annat att deltagarna får ta del av flera personers infallsvinklar 
och erfarenheter, men också vikten av att dela problem med andra i samma situation. 
Deltagarna får också ett emotionellt stöd av de andra i gruppen. De handledda kan med stöd 
av gruppen också ifrågasätta handledarens åsikter. I en heterogen grupp kan det bli bra 
diskussioner som hjälper till med att få igång ett kreativt tänkande (Gordan, 1998). När de 
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handledda själva arbetar med gruppterapier, så kan grupphandledningen ”ha fördelen att den 
kan illustrera mer av gruppskeenden än en individualhandledning” (Ögren & Boalt Boëthius, 
2005, s. 42). Handledning i stora grupper kan också vara viktigt för att få alla personer på en 
enhet att arbeta mot samma mål och genomsyras av samma grundtankar (Gordan, 1998). De 
nämnda fördelarna kan vara mer eller mindre viktiga för olika handledningsinriktningar.  
 
Nackdelar med handledning i grupp kan vara att det blir svårt för den enskilde deltagaren att 
få den hjälp vederbörande behöver eftersom tiden kan vara knapp. Det kan bli konkurrens och 
samarbetshinder kan sätta sig i vägen för ett fruktbart handledningsklimat (Gordan, 1998). 
Grupphandledning kräver mycket av handledaren, eftersom processerna kan förstärkas av en 
grupp. Gruppen kan fastna i olika försvarshållningar, bland annat beskrivet av Wilfred Bion 
(1961, refererad i Rioch, 1984). Relationerna att ta hänsyn till mångfaldigas. Utöver 
relationen mellan handledare, behandlare och patient tillkommer också behandlarnas 
relationer, och relationen mellan gruppen och handledaren (Gordan, 1998). Detta är något 
handledaren måste förhålla sig till och ansvaret ligger på handledaren att skapa förutsättningar 
för ett fruktbart klimat i en grupp. 

Angränsande områden till handledning 
Det är betydelsefullt att skilja ut handledning från andra liknande metoder (konsultation, 
terapi, personalgrupp, rådfrågning), för att klargöra målet med de interventioner som görs för 
alla inblandade (Gordan & Palmgren, 2001). Eftersom de olika metoderna kan gränsa till 
varandra ibland, så kräver detta mycket av handledarens kompetens att värna gränserna så att 
det som erbjuds är handledning (Gordan, 1998). En beskrivning och diffrentiering av metoder 
som angränsar till handledning följer här. 
 
Psykoterapi och handledning kan förefalla lika om man i handledningen fokuserar på att ta 
hand om de handleddas emotionella reaktioner. Men där psykoterapin syftar till att förändra 
och problematisera hela personen, så rör sig handledning om ett mer begränsat område av 
personen, det som innefattar yrkesjaget (Gordan, 1998).  En grupphandledning kan innehålla 
mer eller mindre av processhandledning, och för lite fokus på patienterna kan göra 
handledningen lik gruppterapi (Tveiten, 2000). Nämnda författare betonar skillnader i 
ansvaret som en viktig differens. Handledaren har ansvar för både den handledda och dennes 
patienter, vilket inte är fallet i psykoterapi. 
 
Konsultation skiljer sig från handledning bland annat i avseende på att konsultationen 
behandlar ett problem i ett kortare perspektiv, med målet att vara en hjälp då någon eller 
några står inför en problematisk situation. Det som ofta betonas är att en konsultation är ett 
möte mellan professionella och att ansvaret för patienterna är hela tiden hos konsultanden 
(Gordan, 1998). Det kan också vara så att konsulten har ett annat yrke eller specialområden än 
konsultanden (den som söker konsultation) har. Inom behandlingsverksamhet kan det ibland 
vara svårt att skilja ut handledning från konsultation genom detta kriterium, eftersom flera 
yrkesgrupper ofta är företrädda i grupphandledning. 
 
Personalgrupp var ett vanligt inslag förr i behandlingsverksamheter. Där var fokus på 
personalgruppsnivå och handlade om att ta upp relationer och samarbete i arbetsgruppen. 
Detta är saker som kan vara viktigt att ta upp i en handledning och som också kommer att 
komma upp, men ett för stort fokus och uppehållande vid detta kan föra allt för långt från det 
som ska uträttas i handledningsarbetet (Gordan & Palmgren, 2001). 
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Handledarutbildning  
 
Handledning är en komplex process som består av många olika aspekter som en handledare 
måste kunna bemöta och bemästra. En god bas för att kunna handleda inom 
behandlingsverksamhet är ”en ordentlig handledarutbildning och därmed, förhoppningsvis en 
säker professionell identitet som handledare” (Gordan, 1998, sid. 234). 
 
Handledaren har ett huvudansvar för handledningen. I ett inledningsskede avgör denne om 
kontraktet med behandlingsenheten ger tillräckligt bra förutsättningar för 
handledningsuppdraget. Handledaren är också en gränshållare för att handledningen blir just 
handledning och det är viktigt att denne har en klar bild över vad som ska göras och uppnås, 
för att se till att fokus hålls. I viss handledning är det viktigt att ha kontroll över att 
handledningen inte blir gruppterapi, konsultation, personalgrupp et cetera. Viktigt för 
handledningen är också att handledaren är medveten om de problem som kan uppstå och vara 
förberedd på olika scenarier. En annan viktig aspekt är att kunna handskas med situationer 
som uppkommer under en handledning. Klart är att en handledningssituation är krävande och 
att det fordrar att handledaren både har fokus på patienten och den handleddas utveckling. 
Inställningen att det krävs mer av en handledare, än att bara vara en bra terapeut har i Sverige 
slagit rot (Ögren & Boalt Boëthius, 2005). Detta är ganska unikt och i många andra länder blir 
man handledare i kraft av lång erfarenhet och många år i yrket. Ögren och Boalt Boëthius 
hävdar att förmedlandet av kunskap i psykoterapi förutsätter en speciell pedagogik. 
 
I Sverige startade 1974 en försöksutbildning för lärare och psykoterapeuter av 
universitetskanslerämbetet, UKÄ. Denna följdes av andra och nu finns det 
handledarutbildningar knutet till utbildningar i psykoterapi på olika orter i Sverige. Som en 
fortsättning på Steg 1 (utbildning i grundläggande psykoterapi) och 2 (påbyggnadsutbildning i 
psykoterapi), tänkte man kalla detta Steg 3. Det talades också om möjligheten att utfärda 
legitimation till färdiga handledare, men det blev aldrig en formaliserad utbildning. Dock är 
handledarutbildning ofta ett informellt krav eller önskad merit på en handledare hos dem som 
anställer dem (Boalt Boëthius & Ögren, 2003: Reeder, 2006).  
 
Generellt pågår handledarutbildningen på deltid under två år.  Ofta är ett inträdeskrav att den 
sökande efter erhållen legitimation i psykoterapi har ett antal års klinisk erfarenhet av sin 
specialitet. Målet med utbildningen är bland annat en ny professionell identitet som 
handledare, en ökad medvetenhet om vikten av en professionell attityd, kunskap och förmåga 
kring att lära ut och handleda, erfarenhet av och kunskap om grupprocesser i 
handledningsgruppen. Under utbildningen ingår ett eller flera handledningsuppdrag, med 
handledning på handledningen. På några av utbildningarna ska ett av uppdragen vara 
grupphandledning. Grupphandledning har blivit allt vanligare de senaste årtiondena, både i 
utbildningssammanhang och ute på behandlingsenheter (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). Som 
diskuterades ovan, ställer en grupphandledning andra krav på handledaren än en individuell 
handledning. Något som också är viktigt att belysa på handledarutbildningarna. 
 
För handledning med målet att bygga upp och upprätthålla ett professionellt sätt att arbeta 
med patienter/klienter som är vanligt i vårdgivande organisationer, skiljer sig 
förutsättningarna ytterligare från handledningen i psykoterapi. Handledaren möts ofta av en 
heterogen grupp och skiftande organisatoriska förutsättningar. Det finns en del forskat inom 
detta område, till exempel på storgruppshandledning och team (Gordan & Palmgren, 2001). 
Handledning inom detta område är värt att belysa mer. 
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Handledare kan givetvis behöva stöd på ett eller annat sätt i samband med ett 
handledningsuppdrag. Olsson Benyamins studie av utbildningshandledning visar att detta stöd 
vid behov, kan vara en förutsättning för att själv kunna erbjuda detta till handledningsgruppen 
(2007). Stöd i olika former erbjuds på handledarutbildningarna. Efter utbildningens slut är ett 
alternativ för att erhålla ett fortsatt stöd, att starta en grupp med handledningsfokus 
tillsammans med kollegor, sk kamrathandledningsgrupp (Reeder, 2006). 
 

Organisatoriska ramar för handledning 
 
Handledning är en komplex process och för att belysa detta gjorde Ekstein och Wallersteins 
en modell, den sk kliniska romben (1977) där de delar upp handledningen i de olika relationer 
som ingår i den; patient, terapeut, handledare och administratör. Den här modellen har också 
utvecklats av Imre Szecsödy (1990) till ”the extended Clinical Rhombus”, där även relationen 
till resten av personalen, patientens familj och samhället tas upp som viktiga aspekter för 
handledningen. Klart är att det finns många faktorer som påverkar handledningen. 
 
Med denna utgångspunkt har Boalt Boëthius och Ögren (2003) delat upp handledning i tre 
perspektiv ur vilka man kan betrakta den. Det första är kärninnehållet eller handledningens 
objekt. Det andra perspektivet är samspelet gruppdeltagarna emellan och i förhållande till 
handledaren. Slutligen är det tredje den organisatoriska ramen. Den organisatoriska ramens 
inverkan på handledningsarbetet är än så länge relativt outforskat (Boalt Boëthius, 2003; 
Bernhard, 2005). 
 
En organisation kan definieras som ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att 
uppnå bestämda mål” (Etziono, 1982 i Jacobsen & Torsvik, 2002, s. 10). För att 
organisationen ska bli framgångsrik måste uppgiften och alla människor i den samordnas på 
ett sådant sätt att målen uppnås. Man mäter ofta hur bra eller dåligt en organisation fungerar, i 
vilken grad den uppfyller sina mål (Jacobsen & Torsvik, 2002). Vägen till målen kan variera, 
men dessa kommer (i varierande grad) att vara utgångspunkt för verksamheten, och utifrån 
dessa kommer riktlinjer för arbetet att skapas. Vård i organisationer som drivs av landstinget 
eller i privat regi styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och där är målet att uppfylla 
kravet på god vård. Detta innebär att: 
 
1. Sjukvården ska hålla god kvalitet och tillgodose behov av trygghet. 
2. Den ska vara lättillgänglig 
3. Man ska respektera patientens självbestämmande och integritet. 
4. Ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 
5. Den ska också tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Utöver detta styrs också organisationen av yttre faktorer som ekonomi, politiska mål, tillgång 
på kompetent personal, patient- respektive klientunderlag et cetera. De förutsättningar och 
begränsningar som en organisation har att förhålla sig till och verka under, kan kallas 
organisationens ramar. 
 
All verksamheten i en organisation förhåller sig till dess organisatoriska ramar, så också 
handledning. De förutsättningar organisationen ger för handledningen kan kallas 
handledningens organisatoriska ramar.  Hur dessa påverkar handledningen har belysts i 
uppsatser av Bernhard (2005) och Olsson Benyamin (2007). I fokus var handledning på 
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utbildningsinstitutioner, där bland annat uppnåendet av kursmål och bedömningar av 
studenter ingick som viktiga beståndsdelar. Olsson Benyamins resultat visade att de 
organisatoriska ramarna i form av rutiner kring handledningsmomentet, kommunikation och 
information kring kurser och handledning, mellan studenter, handledare och klienter var 
viktiga för bra handledning. En annan viktig aspekt var utbildningsorganisationens hållande 
funktion.  
 
Förutsättningarna för handledning på utbildningsinstitutioner skiljer sig i många aspekter från 
handledning ute i behandlingsverksamheter. Ramarna kring handledning borde rimligtvis vara 
mindre tydliga och genomtänkta än på en utbildningsinstitution, där dess implementering tas 
om hand av en momentansvarig. Gordan menar att det ute på olika behandlingsinstitutioner 
ofta finns en oklarhet när det gäller innebörden av handledning (1998). På terapiutbildningar 
är handledning ett obligatorium, och en självklar del av utbildningen, vilket det inte är i 
psykiatriska verksamheter eller andra vårdande organisationer. Politiska beslut kan göra att en 
organisation tvingas väga olika kostnader mot varandra och avväga vad som bäst gynnar 
patienterna och verksamheten. Inställningen hos den eller de som bestämmer över 
verksamhetens resurser kan vara avgörande för om vårdenheten satsar på handledning över 
huvudtaget. 
 
Det är också viktigt att skilja det vidare begreppet handledningens organisatoriska ramar från 
handledningens ramar. Dessa kan vara intimt kopplade, oftast då det gäller aspekter som 
diskuteras inför en handledning; handledningens lokal, längd, frekvens och handledarens 
samröre med resten av organisationen. Här blir det tydligt att de organisatoriska ramarna 
kring handledningen kan påverkas på ett konkret sätt utifrån vad som bestäms i 
handledningsgruppen. 
 
Det finns en stor variation i de organisatoriska ramarna kring handledning i 
behandlingsverksamhet. Eftersom handledning är ett viktigt verktyg i behandlingen på många 
enheter, är det viktigt att möjliggöra en så optimal situation som möjligt för en bra 
handledning. Med stöd i Bernhard och Olsson Benyamins resultat kring att de organisatoriska 
ramarna påverkar handledningsarbetet i utbildningssammanhang, är det viktigt att få fram 
information och erfarenheter av vad den organisatoriska ramen har för betydelse för 
handledningen i vårdorganisationer. 
 

 S y f t e  
 
Syftet med denna studie är att belysa erfarna handledares syn på den inverkan som en 
behandlingverksamhets organisatoriska ramar har på handledningsarbetet. 
 
Frågeställningar: 
-Hur ser omständigheterna kring ett handledningsuppdrag i behandlingsverksamhet ut? 
-Vilka organisatoriska ramfaktorer uppfattas vara främjande respektive hindrande för ett 
handledningsuppdrag?  
-Vad är viktigt för handledaren att ta ställning till inför ett uppdrag?  
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 M e t o d 
 
För att undersöka inverkan av behandlingsverksamheters organisatoriska ramar på 
handledningsarbete bedömdes en kvalitativ metod vara passande. Syftet var delvis explorativt 
eftersom det fanns relativt lite forskning kring denna aspekt av handledning. För att skapa 
förståelse och beskriva ett komplext fenomen, var det av vikt att få fram material med nyanser 
och en förståelse knutet till sammanhanget (Langemar, 2007). För att få information om 
organisatoriska ramars betydelse för handledning inom behandlingsverksamhet, valdes 
handledare med mångårig erfarenhet av nämnd handledning till intervju. 

Undersökningsdeltagare 
Urvalskriterium för deltagarna i studien var att respondenterna skulle vara handledare med 
erfarenhet av att handleda grupper i verksamheter där vård eller behandling gavs till patienter 
med psykiatrisk problematik. Respondenter till studien söktes främst genom 
uppsatshandledarens kontakter i syfte att nå personer med efterfrågad bakgrund och 
erfarenhet. Att deltagarna togs från ett och samma nätverk bedömdes inte påverka studien på 
ett betydelsefullt sätt. 
 
Deltagarna var totalt åtta stycken, två kvinnor och sex män. De var legitimerade 
psykoterapeuter och/eller psykoanalytiker. Merparten av respondenterna arbetade med 
handledning vid sidan av egen patientverksamhet. Flertalet hade erfarenhet av att bedriva 
såväl individual- som grupphandledning inom behandlingsverksamhet. Några hade härutöver 
erfarenhet av att bedriva handledning i utbildningssammanhang. Deltagarna hade mångårig 
erfarenhet av handledning (19–45 år). Respondenterna var alla handledarutbildade, med 
undantag av en som var under utbildning. Några hade dubbla handledarutbildningar, med 
olika inriktningar. 
 
Erfarenhet från ett brett handledningsspektra var företrätt (behandlingsverksamhet, 
utbildningshandledning, liksom verksamheter där personal hade kontakt med människor utan 
att ha en behandlande funktion). Några hade specialiserat sig på en viss typ av uppdrag, 
medan andra var öppna för att arbeta med olika sorters handledning. 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. En bredd i materialet 
eftersöktes, och metoden ger frihet att följa intervjupersonens tankar och associationer 
(Langemar, 2007). Dessutom gjorde metoden det möjligt att undersöka aspekter som dittills 
inte framkommit, och en möjlighet att följa upp tankar som väckts efter tidigare intervjuer. 
Intervjuerna syftade till att fånga relevanta aspekter av och funderingar kring det 
organisatoriska ramverket. Intervjuguiden utgjorde en ram för intervjuernas fokus och 
innehåll. 
 
Intervjuguiden utformades med utgångspunkt från studiens frågeställningar (Se bilaga 1) 
Guiden fungerade som ett stöd under intervjun. Intervjuerna tilläts ha något olika 
innehållsmässig tonvikt beroende på vad som uppfattas som centralt för aktuell informant. En 
pilotintervju utfördes med avsikt att testa om frågeområdena i den preliminära intervjuguiden 
genererade relevant information. Viss korrigering av intervjuguiden gjordes på basis av 
denna. 
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Procedur 
Handledarna kontaktades brevledes och gavs övergripande information om studiens 
uppläggning och syfte (bilaga 2). Några dagar senare kontaktades dessa handledare via 
telefon och tillfrågades om de ville vara med i studien. Sju av de tillfrågade tackade ja och en 
tackade nej. En intervju ställdes in och två nya namn erhölls av handledaren. Dessa tackade ja 
direkt vid telefonförfrågan. 
 
Intervjuerna utfördes under ett tidsspann av sju veckor under våren 2007, i lokal som 
tillhandahölls av handledarna. Respondenterna informerades återigen om studiens syfte och 
specifika fokus liksom att intervjumaterialet skulle presenteras med hänsyn till 
konfidentialitet.  De informerades vidare om möjligheten att ge synpunkter på de egna citaten 
i resultatdelen, innan uppsatsen lades fram. Intervjuerna pågick ungefär i 50 minuter. 

Analys 
Materialet analyserades enligt metoden tematisk analys. Den var teoristyrd i den meningen att 
en viss förförståelse förelåg. Detta styrde i praktiken vilka teman som blev möjliga att få fram 
i analysen (Langemar, 2005). I viss mening var analysen empiristyrd eftersom det erhållna 
materialet bestämde vilka teman resultatet skulle struktureras efter. 
 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant efterhand som de utfördes. När 
intervjun transkriberats i sin helhet togs namn och personlig information bort, och varje 
intervju fick ett nummer och en egen färg.  
 
De första två intervjuerna skrevs ut på papper. Under läsningen av dessa markerades 
efterhand citat som handlade om en specifik aspekt, med ett nyckelord. En lista med 
nyckelord upprättades, och varefter ett citat med nytt innehåll påträffades utökades listan. 
Efter att dessa två intervjuer gåtts igenom i sin helhet, skrevs de erhållna nyckelorden in i ett 
dokument. Med denna lista som grund påbörjades ett arbete att kopiera över och gruppera 
citat från alla åtta intervjuer. Varje citat markerades med sidhänvisning och intervju-nummer, 
för att kunna spåras och sättas i sitt sammanhang. Nyckelorden blev utgångspunkt för rubriker 
på grupper av citat, kluster, och ändrades i vissa fall till något som sammanfattade innehållet 
på ett bättre sätt. Nya kluster tillkom efterhand för att fånga in aspekter i resterande intervjuer 
och vissa citat kopierades in i mer än ett kluster. När alla intervjuer arbetats igenom uppgick 
antalet kluster till 58. Intervjuerna gicks igenom en gång till med alla kluster som 
utgångspunkt. 
 
Sedan samlades de kluster som hörde ihop innehållsmässigt och ansågs ha relevans för 
studiens syfte i teman. I varje tema tillfogades en sammanfattning till varje citat. Härefter 
gjordes en datakomprimering, genom att sammanföra och sammanfatta flera citat med 
liknande innehåll. Belysande citat sparades. 

Resultatpresentation 
I resultatdelen presenteras olika organisatoriska ramar som uppfattades påverka 
handledningsarbetet i åtta teman. Resultaten presenterades efter principen att redovisa det som 
flertalet tyckte först, och därefter redovisa specifika åsikter. Om i stort sett alla respondenter 
hyste liknande åsikter kring något, kunde det presenteras i texten utan subjekt. Detta i syfte att 
undvika upprepningar och göra resultatet läsarvänligt. 
 
Medverkande i studien omnämns som respondenter, handledare eller intervjuade. De 
arbetsplatser som respondenterna handlett på omnämns som organisationer eller 
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verksamheter. Ledning används som ett samlingsnamn på dem med ledande funktion på en 
arbetsplats. De som är föremål för vård eller behandling eller i kontakt med dem som går i 
handledning kallas genomgående för patienter respektive klienter. 
 
Citat förekommer i syfte att belysa det sagda, visa på mångfalden i materialet, och ge en 
levande bild. Eftersom antalet handledare med psykodynamisk bakgrund är så många, så 
bedömdes risken minimal att det skulle gå att känna igen vilka som intervjuats i texten. För att 
ytterligare minimera denna risk användes inte citat, som avslöjade i vilken verksamhet de 
arbetat. Citaten anpassades till ett skriftspråk och redigerades milt, genom att utfyllnadsord 
och meningar som hör talspråket till togs bort. Var det gjordes markerades i texten med 
paranteser, där bindestreck fick symbolisera hur många (ett, två eller fler) ord som tagits bort. 
Denna redigering, tillsammans med en tolkning av interpunktion, gjordes med avsikt att öka 
textens begriplighet, men också för att ge en rättvisande bild av det som sagts (Kvale, 1997). 
 

 R e s u l t a t 
 
De organisatoriska ramarna i en behandlingsverksamhet inbegriper det organisatoriska 
ramverket för handledningen. Organisationen kommer att påverka handledningen, liksom 
handledaren och handledningen kommer att påverka organisationen. Respondenterna har 
erfarenhet av olika slags uppdrag, och hade tagit uppdrag på olika premisser och under 
varierande anställningsformer. De hade under åren samlat på sig erfarenhet av olika 
organisatoriska ramfaktorers konsekvens för handledningen. Handledarnas uppfattningar var 
ibland mer samstämmiga och andra gånger mer skilda angående tyngd och betydelse av olika 
aspekter. Resultatet redovisas under åtta teman: Kontrakt; Handledningens omfattning och 
anställningsvillkor; Handledningslokal; Frekvens och tidsram; Deltagare i handledningen; 
Handledningens ställning i förhållande till behandlingsverksamheten; Förankring i 
verksamheten; Hur organisationen ”mår”. 
 

1. Kontrakt 
 
En del av det organisatoriska ramverk för handledningsarbetet är det kontrakt som 
formulerades mellan handledaren, verksamhetsansvarig och handledningsgrupp. 
Handledningskontraktet mellan beställarorganisation och handledare såg olika ut för olika 
handledningsuppdrag, beroende på kulturen i aktuell organisation, typ av uppdrag och 
handledarnas krav och rutiner. Överlag betonades vikten av att vara i kontakt med både 
ledning och handledningsgrupp innan kontraktet slöts, för att diskutera igenom olika aspekter. 
Olika uppfattningar framkom dock kring var tyngdpunkten av kontraktsdiskussionen låg. 
 

Så att någon annan (---) utanför gruppen är den jag har kontraktet med, det formella 
ekonomiska kontraktet med. Sen har man ett arbetskontrakt med dem man sitter med. 

 
Ett eller två initiala möten med den aktuella handledningsgruppen, föredrogs av samtliga för 
att utforska former och förutsättningar för samarbete. Diskussioner fördes omkring 
handledningens mål, förväntningar och premisser för uppdraget. Här var ett tillfälle för både 
handledningsgrupp och handledare att tänka över om de trodde att samarbetet kunde bli 
fruktbart. Flera respondenter framhöll att det var viktigt att handledningsuppdraget kändes 
lustfyllt och spännande. En respondent hade erfarenhet av att det inte alltid var möjligt att 
träffa handledningsgruppen inför ett uppdrag, men att det alltid var önskvärt. 
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Ja, idag tycker jag inte att det finns någon anledning att, jag menar inte att man ska sitta och 
välja och köra någon gräddfil. Det är ju aldrig lätt, det är ju inte det. Men om man känner att 
det är för dåliga odds. Eller att det inte finns lust (-) eller vad det nu är. 

 
Sen säger jag att man måste få skratta på handledning. Man måste få ha roligt för att det är så 
hemskt ibland så att man måste. (---) Och så brukar jag också säga att det gäller att vi hittar ett 
språk där vi kan prata om patienter (---) Jag brukar säga att jag försöker att undvika att 
använda fina ord också. (---) Allt går att uttrycka på svenska. 

 

1.1 Tyngdpunkt i kontraktsskrivandet. 
Några respondenter tyckte att huvuddelen av kontraktet skulle göras upp med den blivande 
handledningsgruppen. Kontakten med ledningen ansågs vara viktigt för att diskutera och 
avtala praktiska detaljer kring handledningen, inte för att diskutera och reglera innehåll och 
fokus. Det kunde i vissa fall innebära att kontakten med ledningen var mycket begränsad. 
 

Det måste ju passera genom dem (ledningsansvariga) eftersom de är ju det administrativa 
ramverket kring det (handledningen) och är också de som betalar. Det är ju en sak som inte kan 
ske utan godkännande och acceptans från ledningen. 

 
Andra respondenter underströk vikten av ett kontrakt som etablerats med ledningen, där 
premisser och mål för handledningsuppdraget diskuterats och reglerats, inte bara de praktiska 
och ekonomiska aspekterna av det. För flera var detta en förutsättning för att bedriva en 
handledning som fyllde sitt syfte för verksamheten. 
 

Att de vet vilken sorts handledning jag bedriver. Många ställen är det så att handledningen är 
någonting som sker i smyg eller, inom citattecken i smyg. Men det är ju också handledningens 
natur lite att det ska vara ett skyddat utrymme, men ibland blir det för skyddat. Dvs att man 
blundar för ramfaktorer som finns. 

 
2. Handledningens omfattning och anställningsvillkor 

 
Handlednings längd kunde avgöras av olika faktorer. På en del institutioner förhandlade man 
om anslag termins- eller årsvis. Verksamhetens ekonomi avgjorde handledningens längd. En 
respondent framhöll att detta kunde skapa oro i handledningsgruppen. Några gånger var 
uppdragen tidsbestämda från början. Det kunde handla om en praxis för hur lång handledning 
skulle vara eller hur mycket pengar handledningsgruppen hade fått sig tilldelat. Andra gånger 
styrdes handledningens tidsomfattning av en diskussion mellan gruppen och handledaren, ofta 
mot slutet av en termin eller ett år, i samband med att handledningen utvärderades och man 
diskuterade om en fortsättning var önskvärd och fruktbar. 
 

Det styr ju otroligt mycket, ekonomin. Ofta får de ju anslag, på (verksamhetens namn) varje 
termin eller årsvis. Det beror på vad det finns för utrymme. Det finns aldrig några löften. 

 
Flertalet respondenter föredrog uppdrag som sträckte sig över längre tid, exempelvis ett antal 
år. Några respondenter kunde inte tänka sig att ta kortare uppdrag. Motivet för långa 
handledningsuppdrag utgick från erfarenheten att det tog lång tid att bygga upp klimat för 
exempelvis öppenhet, förtroende, oräddhet. Det var först när grundläggande trygghet hade 
etablerats som gruppen kunde arbeta effektivt. 
 

De ska komma igång och lära känna varandra på ett nytt sätt. Även om de kanske har jobbat 
ihop, så behöver själva handledningsgruppen få gränser runt sig. Så att det kan bli ett klimat 
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där man kan tala om lite mer än det man talar om på vanliga ronder eller vad man nu har. Att 
man kan tala lite mer personligt om sitt arbete. 

 
Längre handledningskontrakt kunde skänka trygghet och soliditet både för 
handledningsgruppen och handledaren. Det kunde vara extra viktigt om arbetet och 
arbetsplatsen i övrigt var turbulent. Tid för reflektion för de handledda ansågs viktigt, för att 
erfarenhet och lärande från handledning skulle få ”sätta sig”. Kontinuitet i handledningen 
ansågs ha betydelse för att kunna ge god behandling av klienterna/patienterna. Någon 
respondent menade att ett längre anställningskontrakt bidrog till ökad frihet och kreativitet i 
handledningen och att handledaren hade möjlighet att arbeta med gruppens eventuella 
agerande och tillfälliga antipatier. 
 

Jag menar, det där jobbet är så oerhört svårt (---), så att det blir alltid en iver då att man 
känner sig missnöjd och då vill man ju ändra på något. Och det är inte så lätt att ändra på 
behandlingsarbetet och då kan det gå ut över chefen, byta handledare och sådant där. Det 
läggs mycket kraft på sådant. 

 
Några respondenter talade om vikten av att inte kvarstå som handledare för länge på uppdrag 
med obestämd längd. När det hade gått några år var det viktigt att vara öppen och 
uppmärksam på om det var tid för att avsluta. 
 

Men sen känner man ju plötsligt att man har gett det man har att ge på något vis, och de känner 
likadant och då ska man byta naturligtvis. 

 
Andra tyckte att ibland kunde det vara för mycket fokus på handledarbyten. Viktigare än 
omväxling var att handledaren kände till hur man arbetade och att handledningen bidrog till 
kontinuitet. 
 

Det ska verkligen funderas över tycker jag. Det är klart att det kan skära sig på något sätt 
eller… Ibland att det går i stå, men det undrar jag. Det är ju också så att handledningen är en 
parallell till behandlingen, den kan inte… Den ska inte vara så flashig. Då är det bättre och se 
till att utbildningsinsatser och att folk går på föreläsningar och sådana där saker. 
Handledningen speglar det här lite sega, tunga. 

 
Några kunde tänka sig att ta enstaka uppdrag på kortare tid. En respondent arbetade på 
”konsultbasis” och gjorde inga kontrakt. Detta innebar att handledningsgruppen kunde avsluta 
samarbetet med omedelbar verkan om en majoritet i gruppen så ville. Dock startades dessa 
uppdrag ofta i en fast första termin, eftersom handledningen ansågs behöva lite tid för att 
komma igång. 
 

3. Lokal för handledning 
 
Flertalet respondenter hade handledning på lokal som erbjöds inom verksamheten. Ostördhet 
från övrig pågående verksamhet framfördes som en viktig ramfaktor för handledningen och 
detta kunde dock variera mellan olika enheter. En del handledare reglerade detta med 
ledningen inför ett uppdrag och andra valde att bestämma ramarna med handledningsgruppen, 
inledningsvis och/eller när det uppstod situationer under handledningen. Generellt ansåg man 
att det kunde blir problematiskt om handledningen inte respekterades av den omgivande 
verksamheten, och till exempel kunde avbrytas för brådskande telefonsamtal. Om 
patienterna/klienterna var agerande kunde det bli incidenter som gjorde att handledningen 
kunde bli kaotisk eller skjutas upp eftersom personalen var tvungna att rycka ut. 
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Tar man inte upp det så blir det som att patienternas psykos smittar av sig på avd.., alltså en 
psykiatrisk avdelning är nästan som en psykos. Då kan också handledningen bli ett enormt 
kaos. Man måste vara oerhört klar över de regler som gäller att man ska få arbetsro. 

 
Någon respondent framhöll att om det inte gick att freda den tid som var avsatt för 
handledning i verksamheten från avbrott, kunde det vara ett alternativ att flytta handledningen 
till en lokal utanför verksamheten. 
 

Då kan jag säga då får ni komma till min mottagning. Om jag inte kan handleda här så kan ni 
komma hit om vi inte får ordning på det där. Där blir man inte störd i första taget. 

 
En annan respondent erbjöd endast handledning i egen lokal. De psykologiska, professionella 
skälen var att det gjorde det lättare för gruppen att göra sig fri från verksamheten och att bli 
ett ”vi” som arbetade mot ett gemensamt mål. Ett ställningstagande avseende detta kunde 
ibland stöta på motstånd hos ledningen, men fördelarna övervägde. 
 

Nej, det var inte besvärligt då, men jag ser ju skillnaden när jag har ett grupprum här, ett ställe 
att vara på, som är tyst. Det finns inga som kommer dit, det är bortanför institutionerna och det 
är ett rum som är vårt, där det inte finns några chefer i rummet bredvid, ingenting som stör. 

 
4. Frekvens och tidsram 

 
Handledningens längd och frekvens varierade beroende på de organisatoriska ramar, som i sin 
tur var beroende av organisationens ekonomiska resurser. Hur många som skulle ingå i en 
handledningsgrupp styrdes till stor del också av organisationens ekonomi. Det ansågs viktigt 
att ge de handledda utrymme att reflektera och få disponera sin egen tid och egna behov inom 
ramen för  handledningen. 
 
Handledning varannan vecka, en och en halv timme var vanligt. Men handledning varje vecka 
liksom var tredje, fjärde vecka förekom också. Några respondenter föredrog kortare, men 
tätare handledning framför längre och mer utglesade sessioner. En respondent föredrog 
handledning varje vecka på institutioner med en ständigt pågående verksamhet, eftersom det 
där hinner hända så mycket på kort tid. 
 

Särskilt på dygnet-runt-institutioner, så är det fruktansvärt mycket i görningen. Även om man 
träffas varje vecka. En hel del dyker ju upp när det helt enkelt är försent. 

 
För lång tid mellan handledningstillfällena gjorde enligt några respondenter, handledningen 
sårbar. Om ett handledningstillfälle ställdes in kunde det innebära ett långt avbrott, som 
gjorde att det kunde det bli svårigheter att komma ihåg vad som sades förra gången och knyta 
an till processen. 
 

Det… när man har varannan vecka så kan det ju gå om det absolut följs. Men blir det en 
helgdag eller någonting som nu när det plötsligt har helg här på onsdagen, så blir det ju en 
månad mellan.  Det är ju ingen som kommer ihåg vad vi pratade, man kommer knappt ihåg vad 
man pratade om förra veckan. 

  
På grund av att det kunde bli så långt mellan gångerna ansåg en respondent att det var extra 
viktigt att inbokad handledningstid respekterades. Risken för att tider ställdes in kunde vara 
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större i verksamheter där det var turbulent, samtidigt som handledningsbehovet i sådana 
verksamheter ofta var extra påtagligt. 
 

5. Deltagare i handledningen 
 
Hur stor tyngd verksamheten lade på handledningen skilde sig åt mellan olika verksamheter 
och uppfattades ha tydlig effekt på hur många som deltog i handledningen. Vissa 
verksamheter satsade på handledning och såg till att det blev möjligt för alla att gå. Detta 
kunde ske genom att man ordnade med vikarier, lånade in personal från annan avdelning eller 
satsade på minimibemanning i ordinarie verksamhet under handledningstid. I andra 
verksamheter ansågs det inte lika viktigt att alla var med. Dessa olikheter hänfördes ibland till 
rådande verksamhetskultur. Om det från ledningen fanns en positiv inställning till 
handledning prioriterades detta, till skillnad från om förhållandet var det motsatta. 
 

Nu finns det ju om man tänker just på behandlingshem så finns det en tradition (-) att man ska 
vara med allihop. Det är väldigt viktigt och det är institutioner som verkligen satsar på det här. 
De ser ju till att ha vikarier som är med ungdomarna under handledningen. Så att alla kan vara 
med. 

 
Vanligtvis bestod handledningsgrupperna av olika konstellationer av kollegor på en 
arbetsplats. På vissa enheter kunde olika handledningar pågå samtidigt. Några i personalen 
kunde delta i olika grupper, till exempel om man på arbetsplatsen också hade handledning i 
storgrupp. Ibland hände det att chefer var med, vilket uppfattades vara vanskligt. Medvetenhet 
om att det kunde medföra problem ansågs kunna möjliggöra en bra handledning, där alla 
oavsett position i verksamheten deltog på samma premisser. En respondent arbetade ibland 
med handledning genom att sätta ihop grupper från olika arbetsplatser, och tyckte att det var 
en fördel att ge möjlighet för de handledda att dela med sig av skilda erfarenheter till 
varandra. 
 

Då kom en chef och ville vara med i en grupp. Det fick hon ju vara, men hon ville inte delta 
utan bara vara med och höra hur läget skulle vara. Det sa jag inte var acceptabelt, (-) då skulle 
hon bara vara en tom lyssnande röst och inte vara med i arbetet. (---) De tyckte också att det 
var en svår situation. 

 
Grupper i handledning kunde se olika ut. Ibland kunde det vara relativt homogena grupper 
med avseende på yrke, erfarenhet, utbildning, handledningsvana, ålder etc. I 
behandlingsverksamhet var det dock relativt vanligt med handledning där 
handledningsgruppen var heterogen, vilket ansågs vara viktigt att kunna förhålla sig till. 
 

Det kan ju vara problematiskt med grupper som är väldigt heterogena, samtidigt så är det ju 
någonting som inte är unikt för handledningssituationen. Det är den vardag de har när de är 
ute och jobbar, att de kanske har några som har jobbat tjugo år på stället och kan allting och så 
att säga är väldigt erfarna och så har de dem som kommer nya. 

 
Heterogena grupper kunde medföra en skillnad i teoretisk referensram. En gemensam 
begreppsapparat ansågs kunna vara till hjälp för förståelse av en del skeenden. Utan en sådan 
kunde handledningen bli mer krånglig och medföra att handledningen ibland stannade upp. 
Någon ansåg att det kunde vara svårt utan gemensam teori, men det gällde att anpassa 
arbetssätt till var gruppen befann sig, och att inte använda sig av svåra teoretiska termer i 
handledning. En respondent sade att det var viktigt att skapa möjligheter för de handledda att 
hitta sitt sätt att arbeta och kunde infoga lite undervisning om det behövdes i handledningen. 
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Teorier är ju teorier och ibland förväxlas de ju med verklighet och det är ju farligt, men det är 
ju ett sätt att tänka, att resonera runt saker.  

 
Några respondenter talade om att det ibland fanns grupper som var handledningsovana. Detta 
krävde ett annat förhållningssätt och inte lika strikta ramar som i en psykoterapihandledning. 
En respondent talade om handledningsovana grupper, där fokus först kunde vara att förbereda 
dem på hur det kunde vara i en handledning och vilken användning de kunde ha av den i det 
egna arbetet. 
 

De hade aldrig haft någon handledning förut. En del hade aldrig haft någon utbildning heller. 
Och jag har gillat sådana jobb. Där man verkligen fick kavla upp ärmarna och börja från 
början. (---) Där man får skapa en situation där man kan börja arbeta och börja från början. 
Har man tid på sig så är det roligt. Jag brukar kalla det för ”till handledning syftande 
verksamheter”. 

 

5.1 Mottagande och inställning till handledning i gruppen. 
Hur gruppen såg på handledning ansågs vara viktigt för hur handledningsarbetet skulle 
avlöpa. Premisserna blev olika om alla i gruppen hade ställt sig bakom en önskan om 
handledning och var positivt inställda eller om handledningsgruppen var splittrad i sina 
önskemål. Ibland kunde majoritetsbeslut om önskad handledning tas av gruppen. Ibland hade 
beslutet primärt fattats utanför gruppen, utifrån vana, tradition eller genom ledningsbeslut. 
Överlag uppfattades grupperna vara positiv inställda till handledningen. 
 

Jag har ju varit väldigt van att (-) massa olika folk är glada att jag kommer, villiga att jag 
kommer. Gör sig en massa besvär. Gruppen gör det, ledningen gör det och försvarar det och 
det är inte alltid jag får höra talas om det. Det har ju hänt några gånger att folk inte vill träffa 
mig och tycker att de ska göra någonting annat i stället 

 
Flertalet respondenter hade erfarenhet av att handleda grupper där någon eller några var 
negativt inställda. Erfarenheten var att det krävdes tålamod och tid att engagera någon i 
handledningsgruppen som var ovilligt inställd från början. En respondent sade att man fick 
ägna tid åt att leta efter något som var intressant för den som var kritisk och negativ. Några 
handledare tog bara uppdrag där deltagarna ville ha handledning, eftersom de inte var 
intresserade av att lägga ner alltför stor energi på motivationsarbete. 
 

Så vet jag av erfarenhet att ibland kan det hända att de lugnar ner sig och tycker att det inte är 
hela världen (och), hör hur man tänker. Och ibland känner jag att det är väldigt svårt att ta sig 
förbi det här, när man hör hans föreställning om hur man ska tänka. Då är det knepigt. 

 
Och så brukar jag säga att jag orkar inte jobba med motstånd (mot att överhuvudtaget gå i 
handledning, min anm) just nu. Vill ni handledas ska ni känna er lite nyfikna på och vilja bli 
handledda. Och är det ambivalens i gruppen ska ni välja bort mig för att jag orkar inte just nu 
där jag befinner mig i livet jobba med er ambivalens av handledningen. Jag vill att ni ska känna 
er nyfikna på handledning med mig. 

 

5.2 Närvaro och kontinuitet i handledningsgruppen. 
Överlag lyfte handledarna fram kontinuitet som en viktig ramfaktor för handledningsarbetet. 
Ibland var det bestämt vilka som skulle ingå i en handledningsgrupp och andra gånger var 
handledningen öppen för de i personalen som ville komma. Om handledningsgruppen inte 
hade en fast struktur när det gällde närvaro, ansåg flertalet att medarbetare och verksamheten 
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blev lidande. Kontinuiteten i det som togs upp under handledningen föll om 
handledningsgruppen såg för olika ut från gång till gång. Flera respondenter menade att det 
var problematiskt om någon/några konsekvent var frånvarande på handledningen. Då ansågs 
det viktigt att fundera kring varför, och reflektera över vilka perspektiv, hemligheter och 
synpunkter som kunde hållas borta i och med någon inte kom eller tilläts komma. 
 

Gruppen kan vara jättebra på att se till att vissa personer aldrig kommer till handledningen och 
inte sällan de som i en pedagogisk bemärkelse bäst skulle behöva det. De som sitter på de 
svårare sakerna. 

 
Flertalet respondenter ansåg att obligatorisk handledning var ett viktigt stöd ledningen gav 
handledningen. Någon tog inte uppdrag där det inte var obligatoriskt att närvara vid 
handledningen. Samtidigt framhöll man att den viktigaste motivationsfaktorn för att delta 
skulle vara en vilja att komma vidare i arbetet, snarare än att chefen beordrade närvaro i 
handledningen. 
 

Det spelar ingen roll vilken sorts terapi de håller på med. De träffar patienterna och de här 
fenomenen som jag tror finns mellan människor och som jag tror man blir väldigt påverkad av 
att jobba med människor som är i psykisk kris. De finns ju kvar i alla fall och att få hjälp att 
rensa i dem, i de tankar och fantasier de har, ilska och sorg som kan tänkas komma. 

 
Några respondenter talade dock starkt emot att handledningen skulle vara obligatorisk. Att 
tvinga personal till handledning uppfattades inte vara ett alternativ. En sådan utgångspunkt 
var snarare ett hinder eftersom människor blev negativt inställda till något som var ett tvång. 
En respondent åtog sig bara uppdrag där det var frivilligt att delta, även om denne ansåg det 
önskvärt att handledningen sågs som en integrerad del av arbetet, lika självklart som att lägga 
om sår, dela medicin eller skriva journal. Huruvida personalen var med i handledningen eller 
inte, ansågs snarare vara en ledningsfråga än en handledningsfråga. 
 

Sen är det klart att man försöker problematisera eller tänka kring det. Men jag menar, det är ju 
liksom ingen mening. Det kan ju vara av många skäl. Handledning är inte alltid det som frälser 
världen. Det viktigaste är att det måste också finnas en egen vilja att vara i en 
handledningssituation. 

 
Jag talar mycket hellre i termer av att man av någon anledning har avstått från att använda en 
möjlighet. Detta är en formulering som dels stämmer bättre överens med hur jag ser på vad det 
är som sker och som också inbjuder mer till granskning. 

 
6. Handledningens ställning i behandlingsverksamhet 

 
Överlag uppfattades det vara viktigt för handledarna att förhålla sig på ett medvetet sätt till 
beställarorganisationen. Respondenterna var generellt fristående i förhållande till 
beställarorganisationen, genom att de tog uppdrag på olika arbetsplatser, och rekryterades 
utanför verksamhetens ordinarie styrka. Fördelen med att vara extern handledare belystes av 
många.  
 

Man är inte lika hemmablind, det blir man ju rätt fort, särskilt i dygnet runt-system, man vänjer 
sig vid hur vi gör här och när handledaren har gjort det helt och hållet är han ju förlorad. 

 
Flera respondenter talade om att det var viktigt att slå vakt om utifrån-perspektivet, och att en 
fördel med att vara extern handledare var att man stod utanför den vardagliga dynamiken i 
organisationen. Denna gräns behövde kontinuerligt upprätthållas. Man månade om att inte 
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vara för kollegial, vilket exempelvis kunde innebära att man avstod från att dricka kaffe 
tillsammans med handledningsgruppen. En respondent framhöll att det var viktigt att inte ha 
annan kontakt med deltagarna utöver handledningen. Att upprätthålla denna gräns, ledde till 
en ensamhet som flera respondenter återkom till som en del av arbetets premisser. 
 

Det är ju ett väldigt ensamt jobb, oerhört ensamt på sätt och vis. Man kan inte vara som en 
kollega. Det tycker jag är korruption alltså. Man ska hålla sig på sin kant, för allas skull. Man 
ska inte hålla på och blanda sig i den andra verksamheten. 

 
Samtidigt framfördes att detta inte behövde vara likställt med att vara kontrollerad, opersonlig 
och tråkig i sin handledarroll. 
 

I den här typen av handledning tycker jag att ett tillbakahållet sätt i personligheten snarare 
hämmar än om man är (-) lite mer öppen med sig själv. Men inte glömmer bort handledarrollen 
och fokus och att man inte lägger locket på. 

 
Flera respondenter hade tidigare erfarenheter av att handleda på institutioner som internt 
rekryterade. En respondent tyckte att detta knappt kunde kallas för handledning. 
 

Det blir ju ofta, när man är inom samma organisation så (---) att man känner att man har 
ledningsmandat när man handleder. Att man kanske är väldigt erfaren och handleder därför. 
Därför att man kanske också har en idé om (---) vad den här enheten har för övergripande mål. 
Det är därför man har blivit satt att handleda (-) de som är lite mindre erfarna. 

 
Andra var dock av uppfattningen att det gick att handleda i samma organisation man var 
anställd, och följaktligen handleda kollegor och ibland sina chefer. Det kunde vara 
problematiskt, men hade också vissa fördelar, till exempel att handledaren då var insatt i 
verksamheten. En respondent såg mest fördelar med att vara internt rekryterad med 
motiveringen att man som extern handledare ändå blir indragen i dynamiken på arbetsplatsen. 
Vidare framhölls vikten av att som internt rekryterad handledare vara klar över vilken roll 
man har och tydliggöra detta för de man arbetade med och skulle handleda. Någon tyckte att 
insikt i de komplikationer det kunde innebära var en förutsättning för att det skulle gå bra. 
 

Men det betyder ju inte att handledaren inte kan ha en organisatorisk anknytning. 
Internhandledning kan vara verksamt under förutsättning att man har, att man är klar över de 
komplikationer som det betyder (--) till exempel att vara anställd under samma organisation 
som man handleder. Som att vara någons handledare eller att handleda sin chef. Som folk säger 
att det kan man väl inte göra, men det kan man faktiskt. 

 
Det var viktigt för handledarna att hålla en gräns mot övrig organisation och ledning för att 
handledningsgruppen skulle behålla en fri ställning. Samtliga ansåg det viktigt att inte 
diskutera pågående handledningsprocess eller enskilda deltagare med någon utanför gruppen i 
organisationen. Ibland har det dock i vissa handledningskontrakt ingått en viss återkoppling 
till ledningen, men då har gruppen varit med på det från början. Var man i kontakt med 
ledningen av något skäl, ansågs det vara viktigt att vara öppen kring vad som sagts och varför. 
 

För mig blir det just paranoida eftersom jag tycker att jag inte säger någonting. Det får man 
vara noga med, på vilket sätt man tar kontakt med ledningen (-). Och säga det att jag har varit i 
kontakt med ledningen med nu var det kan vara, jag har ju inte så mycket att göra med dem alls 
till vardags. 
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6.1 Stöd för handledaren. 
Emellertid kunde det uppstå situationer då handledarna kände behov av stöd eller hjälp. Det 
kunde handla om att det under en handledning blev tydligt att någon i en handledningsgrupp 
inte skötte sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt, eller att ett handledningsuppdrag kändes 
problematisk eller gått i stå. Handledare i verksamhetshandledning saknade möjlighet att 
utbyta tankar och erfarenheter med andra handledare på det sätt som förekommer i ett 
handledarkollegium inom en utbildningshandledning. De flesta organisationer hade vanligen 
en handledare åt gången och endast en respondent hade erfarenhet av att vid något enstaka 
tillfälle ha fått systematisk handledning i form av handledarmöten i klinisk verksamhet.  
 

Man är ju oerhört ensam, samtidigt som man ändå har möjligheten att ta hjälp av andra. Och 
sen när det gäller utbildningshandledningarna, där är man ju inte ensam. Jag menar det är ju 
en omsorgsfull bedömningshistoria och utvecklingshistoria där man har kollegie-möten och 
handledarmöten och sånt där. Så det är ju väldigt olika. 

 
Överlag tog handledarna vid behov kontakt med kollegor från andra sammanhang med 
erfarenhet av handledning och oftast verksamhetshandledning. Några hade ett nätverk av 
kollegor man kunde vända sig till. Någon hade erfarenhet av att på ett formaliserat sätt träffa 
erfarna kollegor några gånger om året. Andra var del av eller hade i perioder deltagit i 
kamrathandledningsgrupper, eller så kallade peer-groups, där man tog upp arbetsrelaterade 
problem i regelbundna möten. 
 

Det vanliga eller det önskvärda är att man konsulterar en kollega. Eller att man redan ingår i 
en peer-group. Där man ibland drar olika från handledningsärenden till behandlingar. Så 
brukar vi lägga vikt vid någon form av kvalitetssäkring. 

 
Det fanns dock extrema och ovanliga situationer då ledningen måste kontaktas eftersom 
lojaliteten alltid ytterst var med patienterna/klienterna. Detta diskuterades i sådant fall först i 
handledningsgruppen. En respondent talade exempelvis om situationer då det framkommit i 
en handledning att någon/några i en personalgrupp överträtt viktiga gränser. 
 

7. Förankring i verksamheten 
 
Hur väl handledningen var integrerad med det övriga arbetet på enheten ansågs påverka 
arbetet i handledningen. Flera respondenter betonade vikten av att ledningen hade tydliga mål 
och riktlinjer för verksamheten, inkluderande pågående handledning, vilket ansågs vara en bra 
grund för att handledningen var förankrad i verksamheten. Ibland kunde handledningen vara 
en uttalad del av en metodutveckling eller metodförstärkning på en enhet. Den 
överensstämmelse som i dessa fall fanns mellan handledningen och övrig verksamhet ansågs 
gynna behandlingen som erbjöds vid enheten och ökade de goda effekterna av handledningen. 
Dock hade respondenterna erfarenhet av att organisationer inte alltid använde sig av 
handledning på ett medvetet och integrerat sätt i verksamheten. 
 

Det är fortfarande så att samma uppdragsgivare ger inom ramen för samma psykiatriska 
verksamhet ger uppdrag till två handledare, med som jag uppfattar det helt konflikterande 
perspektiv. Och med varierande kompetens att man (--) använder sig väldigt lite av handledning 
på ett målmedvetet sätt. 

 
Nämnda omständigheter uppfattades kunna försvåra för ett effektivt handledningsarbete. Det 
kunde enligt en respondent, leda till att handledningen blev ”flummig”. Det framfördes 
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synpunkter på värdet av att inte medverka till eller uppmuntra interventioner som ej var 
förankrade i verksamheten, vilket kunde få konsekvenser där patienter for illa. 
 

Handledning är aldrig beslutsforum, det är alltid idéforum. Då måste ju allt tillbaka till ett 
team, till en ram. 

 
Oklarhet kring uppdragets mål blev oftast tydligt i ett sent skede av handledningen i samband 
med missnöje från handledda eller handledare. Handledningen gav kanske inte resultat enligt 
de dolda mål och önskningar som kunde finnas, exempelvis en önskan från aktuell 
handledningsgrupp eller ledning att ta upp och lösa interna konflikter. Det kunde också 
framkomma önskningar som inte överensstämde med det handledaren ansåg vara 
handledning. 
 

Sen kan det ju finnas dolda mål, som kommer fram efter ett tag precis som när någon söker 
psykoterapi. Så har de ett medvetet mål, och sen kan det finnas andra som visar sig. Så kan det 
lite grann vara, att man ska hjälpa dem att bli av med en ledare eller en kollega. Orena mål. 

 

7.1 Vikten av stöd från organisationen. 
En viktig premiss för att handledningen skulle vara en integrerad del av verksamheten, var 
organisationens stöd. Ett generellt stöd var viktigt och ansågs öka förutsättningarna för en bra 
handledning. Inställning och attityd till handledning kunde variera mellan olika delar av 
organisationen, som handledningsgrupp, omgivande verksamhet och ledning. 
Handledningsgruppens inställning till handledning var essentiell (se även 5.1) och 
diskuterades överlag under de inledande sessioner handledarna hade med en blivande 
handledningsgrupp. 
 
Ledningens inställning till handledning kunde påverka hela organisationen på olika sätt, och 
ha stor betydelse för inställningen från omgivande verksamhet och handledningsgrupp. Om 
handledningen från ledningens sida inte tillmättes betydelse kunde detta komma i uttryck i att 
utbildningsdagar eller möten lades på handledningstider, eller att ledningen insisterade på att 
något blev gjort trots att det var handledningstid et cetera. Någon respondent hade erfarenhet 
av personer i ledande position som gripit in och lagt sig i och tagit beslut kring 
patienter/klienter som inte varit förankrat med de andra i personalen, vilket signalerade att 
handledningen inte hade tyngd eller prioritet på enheten. 
 
En omständighet som ledde till sådana konsekvenser kunde vara när handledningen initierats 
av personalen och ledningen motvilligt gått med på det. Överlag hade man dock erfarenhet av 
att handledning uppfattades som viktig från ledningens sida för att bidra till medarbetarnas 
utveckling och göra ett tillfredsställande arbete. Ledningens potentiellt starka inverkan på 
handledningen bidrog för flera av respondenterna till att ledningens stöd var ett villkor för att 
ta ett handledningsuppdrag. 
 

T ex en sådan sak att det märks på små sabotage. Man kommer till handledningsrummet och det 
är upptaget fast det är bokat. Mitt under timmen, fast det är röd lampa kommer någon och stör. 
Säger att du har jour du måste komma eller vad som helst. Det fredade utrymmet en 
handledningssituation ska vara, kan inte upprätthållas. Såna exempel. 
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7.2 Eftersträva samsyn kring handledningen. 
Flera respondenter ansåg att det var viktigt att verksamheten fungerade på ett sådant sätt att 
det kändes meningsfullt att handleda på arbetet där. Det kunde annars skapa svårhanterliga 
situationer under handledningen. 
 

Så där har jag känt verkligen att jag får balansera mellan att vara lojal mot (---) 
uppdragsgivaren och samtidigt då stödja de här personerna i att de kan uttrycka vad som finns i 
hjärtat hos dem då. 

 
För att säkerställa att man som handledare arbetade i samma riktning som organisationen 
vidtogs flera åtgärder. Flera respondenter tog uppdrag utifrån att man kände till arbetsplatsen 
och/eller arbetsuppgifterna sedan tidigare och därmed visste hur det fungerade. Några 
diskuterade med handledningsgruppen för att därigenom, som en återspegling av 
organisationen, få en uppfattning om vilken hjälp som eftersöktes. Vissa tog uppdrag utifrån 
bedömningen att ledningen och/eller gruppen kände till på vilket sätt man som handledare 
arbetade och därför fick den handledning de efterfrågade. Detta var en möjlighet eftersom 
handledarna kunde få uppdrag genom rekommendation, på grund av sitt goda rykte, eller att 
någon på ett eller annat sätt hade kommit i kontakt med eller hört talas om dem. 
 

Men för det mesta vet de ju vad de söker för någonting, de vet att de vill ha en psykoanalytiskt 
inriktad eller psykodynamiskt inriktad handledning. Och jag har haft lång erfarenhet (---) så att 
det är inte så mycket att tjafsa om. Och de har fått rekommendationer (---). Det är skillnad om 
man är ny.  

 
Någon respondent menade dock att kompetens kring en specifik kultur eller direkt klinisk 
kompetens inom verksamhetsområdet inte var det centrala och inte alltid nödvändigt, 
eftersom fokus snarast var på det som hände i kontakten med människor. 
 

Jag handleder inte (-) för att jag ska vara bättre (--) på ett specifikt ärende. Jag handleder på  
(-) själva arbetet och vad som händer (-) människor som sitter och försöker förstå andra 
människor eller behöver göra något speciellt med andra människor. 

 
För några respondenter var kontakt med ledningen i ett inledningsskeende av ett 
handledningsuppdrag av allra största vikt och avgörande för om man valde att acceptera 
uppdraget eller ej. Avgörande var om handledarens och verksamhetens övergripande synsätt 
överensstämde. Man såg överlag en stor risk i att inte diskutera handledningen med 
ledningen, för att kunna bedriva handledning i enlighet med verksamhetens mål. 
 

Då vill jag veta lite grann om hur de tänker kring handledningen, hur den kommer in i deras 
verksamhet. Hur tänker de kring att jag kommer. Jag berättar lite grann om min bakgrund och 
hur jag tänker kring handledning. Tycker de att det passar med den målsättning som kliniken 
till exempel eller den avdelningen man ska handleda på har. 

 
Något som diskuterades i anslutning till förankring av handledningsuppdrag med ledningen 
var risken att bedriva ”gerilla-handledning”. Handledning ansågs vara en viktig och stark 
kraft i en verksamhet, och kunde styra och påverka verksamheten. Inte minst om 
organisationen befann sig i ett kaotiskt skeende eller saknade en stark ledning. Gerilla-
handledning innebar att handledaren gjordes till en alternativ ledare, vilket flera respondenter 
varnade för. Det ansågs inte att förändring av verksamhet skulle ske från handledningen. 
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Man kan inte vara en alternativ ledare som handledare, det blir (---). Man är ju faktisk anställd 
av ledningen på något sätt. Man kan ju ha olika ramar av teknisk, klinisk eller etisk natur, som 
man talar om för ledningen (---) I grunden så är det ju ledningen som betalar och passar det 
inte ledningen så åker man ut. 

 
Och det, numera gör jag ingen handledning om jag inte får prata med ledningen. Det går inte 
att handleda bra för att (---) det kan bli att man bedriver gerillaverksamhet eller att en 
informell ledare anger tonen. Eller på något sätt att man pratar om saker som blir orealistiska i 
den. 

 
8. Hur organisationen ”mår” 

 
Överlag talade respondenterna om att organisationen påverkade förutsättningarna för 
handledning. Speciellt när arbetsförhållandena upplevdes röriga och oförutsägbara, till 
exempel på grund av omorganisationer, utvecklingsarbete, nedskärningar, dålig ledning. Var 
det osäkert hur arbetet skulle fortsätta på arbetsplatsen, kunde detta också få implikationer för 
handledningen. I verksamheter med hög personalomsättning kunde mycket tid gå åt att 
introducera nya medarbetare i handledning, till exempel att repetera kontraktet så att alla 
visste vad som gällde på handledningen. En organisation i kaos och utan ledning kunde också 
skapa ett tryck på handledaren att ta beslut och ge klara direktiv, som gick utanför 
handledningsuppdraget. 
 

Ja det handlar mycket om deras arbetsvillkor och hur ska man kunna planera den här terapin 
om man ser det som att den kanske avslutas om några månader eller ska man våga tro på en 
fortsättning. Hur mycket kan man jobba med anknytning? Eller försöka att arbeta med att 
allmänt lita på någon, det kommer nog bli någon annan framöver… ja, det blir väldigt skört. 

 
Men jag menar så mycket problem som kommer in för att det är fullständigt meningslösa 
organisationsförändringar. Som suger ur personalen och som förintar kompetens genom att folk 
drar iväg och folk blir sjuka och ledsna och arga. Det går åt väldigt mycket ork och tid för 
själva hållandet av grupperna. 

 
Något som kunde få konsekvenser för handledningen var om handledningen var det enda 
samtalsforum på arbetsplatsen där personalstyrkan träffades med viss regelbundenhet. 
Reflektionsutrymmet uppfattades av några respondenter ha försvunnit mer och mer under de 
senaste åren på många arbetsplatser. Överlag ansåg alla att det skulle gå att tala om 
organisatoriska aspekter under handledningen. Ibland visade det sig omöjligt att gå vidare 
med patientarbetet, utan att tala om situationen på arbetsplatsen, eftersom den kunde påverka 
såväl patienter/klienter som behandlare. Samtidigt poängterades vikten av att avgränsa, inte 
minst för att sådana omständigheter kunde tjäna som flykt från det egentliga arbetet i 
handledningen. Ibland kunde dock arbetssituationen vara så dålig att något annat än 
handledning behövdes i verksamheten. 
 

Då blir det jobbigt, då kan man alltså få prata en stund om vad som har hänt i vissa 
organisationer, nedskärningar, avskedanden. I slutändan (-) får man ta upp det och se vad det 
har att göra med det kliniska arbetet. 

 
Då kanske (-) min synpunkt är att säga att det verkar som att just nu har ni inte så stort behov 
av handledning. Ni har så mycket att ni skulle behöva en organisationskonsultation istället, för 
att ni håller på att gå under som enhet. Ni har ju inte ens tankeutrymme att tänka kring någon 
av era patienter, därför att ni tänker bara på er egen överlevnad. (---) Det brinner för mycket, 
ni måste släcka elden istället för att hålla på med något annat. 
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Några handledare talade om den känslomässiga aspekten av att handleda i organisationer där 
arbetsförhållandena var dåliga för de som arbetade där. Det kunde kännas tråkigt och väcka 
hopplöshetskänslor hos handledaren. Detsamma gällde när man såg välfungerande 
verksamheter brytas ner på grund av dålig ledning, organisationsförändringar eller 
nedskärningar. 
 

Det vill säga där man har en sådan organisatorisk turbulens, en sån oklarhet kring mål en sån 
snurr vad det gäller chefs- och ledningsaspekterna. Och så vidare och vidare. Att se hur 
personalen far så pass illa, det tycker jag mera har varit det plågsamma, att lyssna på det här 
år efter år. Att också se på en del ställen som det har brakat rätt åt helskotta med. Och en del 
patienter som har gått åt skogen för att det inte har funnits ett organisatoriskt tänkande som har 
varit vettigt. 

 

 D i s k u s s i o n 
 
Uppsatsens syfte var att utifrån handledares perspektiv belysa den inverkan en 
behandlingsverksamhets organisatoriska ramar har på handledningsarbetet. Respondenterna 
hade erfarenhet av handledning från många och varierande uppdrag. I resultatet framträder 
viktiga aspekter av de organisatoriska ramarna som handledare hade att förhålla sig till och 
hantera i anslutning till handledning inom behandlingsverksamheter. Det framkommer i 
intervjuerna att de har haft bra och ibland dåliga erfarenheter, och samlat på sig lärdomar 
kring vilka förhållanden och premisser för handledning som främjar eller hindrar ett bra 
handledningsarbete. 
 

Metoddiskussion 

Validitet  
Validitet i kvalitativ forskning handlar om hur väl man undersöker det fenomen man avsett att 
undersöka (Kvale, 1997). För att utvärdera och ifrågasätta de uppnådda resultaten sätts allt, 
från det formulerade syftet, datainsamling, tolkning och analys, samt presentation av 
materialet under kritisk granskning. Det handlar om att avgöra om studien har utförts på ett 
trovärdigt och kvalitetsmässigt sätt (Langemar, 2007). I följande avsnitt kommer några 
aspekter som bedöms ha påverkat validiteten i denna studie att diskuteras. 
 
En god förankring i data förutsätter att resultaten är baserade på en noggrann och öppen 
analys av materialet (Langemar, 2007). I denna studie lades en lång tid på sortering av 
material in i olika kategorier, som sedan skulle sättas ihop i olika teman för att presenteras i 
resultatdelen. Först i slutstadiet av analysen togs vissa kategorier bort, eftersom de inte 
bedömdes svara mot uppsatsens syfte. Detta förfarande sörjde för att viktig information inte 
uteslöts för tidigt i processen, något som är viktigt för validiteten (Langemar, 2007). 
Intervjuerna och analysen utfördes av uppsatsförfattaren, och någon jämförelse av 
bedömningar gjordes alltså inte, varför det bedömts vara av vikt att redovisa tematisering 
öppet och noggrant i metoddelen (Kvale, 1997). Dessutom användes många citat för att ge 
prov på det som sagts i intervjuerna, vilket också är menat att styrka att resultatet som 
redovisas har förankring i det insamlade materialet. 
 
Enligt Langemar kan validiteten ökas med en utgångspunkt från både induktiva och deduktiva 
teman (2007). Detta ger frihet att upptäcka nya aspekter, och samtidigt få information utifrån 
förförståelsen. Förförståelsen av att organisatoriska ramar har betydelse för handledning 
grundas bland annat på handledningslitteratur (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Ekstein & 
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Wallerstein; m.fl.) och finns undersökt och påvisat i några uppsatser (Bernhard, 2005; Olsson 
Benyamin, 2007). Med ledning av intervjuguiden styrdes respondenterna att ta upp aspekter, 
utifrån den operationalisering av organisatoriska ramar som användes i den här uppsatsen. 
Den aktuella datainsamlingen har gett möjlighet att utforska det som redan varit under 
övervägande inför intervjuerna liksom en öppenhet för nya aspekter och möjlighet att följa 
respondenten i dennes associationer. 
 
Data inom denna forskningsdomän visade sig vara svårfångad.  Det är möjligt att ytterligare 
styrning och strukturering av intervjuer av de organisatoriska ramarnas betydelse för 
handledning är att rekommendera för kommande studier. Den gedigna erfarenhet som alla 
respondenter hade av olika handledningsuppdrag gav en god överblick. Dock kunde detta 
också ha en negativ inverkan på validiteten, eftersom respondenterna hade svårt att inte 
blanda in erfarenheter även från andra handledningsuppdrag som inte var efterfrågade i denna 
studie. En intervju kring ett pågående uppdrag, som föll inom studiens urvalskriterier, kunde 
kanske ha gett mer fyllig information. Det kunde kanske också ha möjliggjort att materialet i 
en analys kunde ha uppvisat aspekter som inte var medvetna för respondenten. 
 
Användandet av citat kan ge en mer levande bild av det som sagts än sammanfattningar, och 
ger också smakprov på källmaterialet. Det är viktigt att diskutera hur återgivning av citat 
utförs i metoddiskussionen. Som redovisats i metoden valde jag att redigera citaten något, ta 
bort ord och göra en tolkning av interpunktionen, eftersom talspråk i skrift kan ge ett förvirrat 
och pratigt intryck. En balansgång vid redovisning av citat är att göra dessa läsbara och 
begripliga, och samtidigt värna om att ska ge en sann bild av verkligheten (Kvale, 1997). 
Respondenterna gavs också möjlighet att läsa och komma med synpunkter på sina citat, vilket 
gjordes av två respondenter. 

Urval 
Urvalet av respondenter utgick från erfarenhet av handledning inom verksamheter. Önskan 
var att få ett kvalitativt representativt urval av dessa. I denna studie valdes respondenterna 
utifrån en grupp där alla var utbildade och arbetade utifrån en psykodynamisk bas. En fördel 
med att välja personer utifrån denna grupp var att handledaren hade kunskap om personer 
med rätt bakgrund för studien. Langemar (2005) skriver att för att lyckas med att få fram olika 
aspekter av det man undersöker, så kan en handplockning av respondenter göra att man får 
fram en stor variation i materialet. Rik information om förutsättningar för 
handledningsuppdrag i olika behandlingsverksamheter erhölls. Möjligtvis hade mer specifika 
urvalskriterier gett en djupare bild av organisatoriska ramars effekter på 
handledningsuppdrag, på grund av att respondenterna i högre grad hade delat samma 
förutsättningar.  

Generaliserbarhet 
Kvalitativ generaliserbarhet handlar om huruvida de viktiga aspekterna av frågeställningen 
har fångats upp (Langemar, 2007). Har man avtäckt fenomenet, kan det vara generaliserbart 
antingen i ett inre avseende (säger något om populationen) eller yttre (säger något om andra 
populationer). 
 
Inre generaliserbarhet: Populationen i det här fallet är handledare med psykodynamisk 
bakgrund som arbetar med handledning i grupper i behandlingsverksamhet. Urvalet är 
homogent i den aspekten att respondenterna har en psykodynamisk grund och delar många 
värderingar kring vad handledning är. Variationen i hur och i vilka sammanhang 
handledningen utförs inom behandlingsverksamheter visade sig vara stor. I detta avseende är 
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urvalet heterogent. Langemar nämner att man med fördel kan ha ett mer homogent urval då 
populationen i sig är mer heterogen (2005). Det är möjligt att det hade blivit lättare att 
fokusera på syftet med uppsatsen, om förutsättningarna hade varit mer likartade för 
respondenterna. Den del som gick åt att kartlägga varje respondents handledningsuppdrags-
erfarenheter, kunde ha använts för att klarifiera och ställa följdfrågor för fördjupning av 
svaren. En vinst med respondenternas olika erfarenheter är den deskriptiva presentationen av 
handledning inom behandlingsverksamhet som här presenteras, vilket kan tas i övervägande 
inför en ny studie inom detta fält. 
 
Yttre generaliserbarhet: Denna studie har utifrån ett begränsat antal respondenter med 
psykodynamisk inriktning belyst aspekter av de organisatoriska ramarnas betydelse för 
handledning inom behandlingsverksamhet. Frågan är om resultaten gäller för alla typer av 
handledning i behandlingsverksamhet. Även om aspekterna förefaller generella, är det möjligt 
att vissa handledningsformer påverkas mindre av omgivande organisatoriska ramar.  Det kan 
nog endast med säkerhet besvaras genom nya studier på detta område. 
 

Resultatdiskussion 
 
Motivet till att uppsatsen gjordes var att de organisatoriska ramarna kring handledning inte 
fokuserats på i handledningsforskning (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Bernhard, 2005). 
Nyare forskning har undersökt de organisatoriska ramarna i utbildningshandledning och visat 
på deras betydelse för handledningen (Olsson Benyamin, 2007). Handledningsuppdrag i 
behandlingsverksamhet skiljer sig i många aspekter från denna handledning, och denna studie 
visade att även omständigheterna kring handledningsuppdrag i behandlingsverksamhet skiljer 
sig åt i viktiga avseenden. Trots heterogeniteten visar resultatet tydligt att de organisatoriska 
ramarna påverkar handledningen, både främjande och hindrande. Vissa organisatoriska 
ramfaktorer framstår generellt i resultatet som mer betydelsefulla, men det blir också tydligt 
att man inte hanterar alla organisatoriska aspekter på samma sätt, eller tänker lika kring dessa. 
Handledarna i studien förhåller sig till de organisatoriska ramarna kring handledning, och tar i 
varierande grad dessa i beaktande inför nya handledningsuppdrag.  

Konkreta faktorer i de organisatoriska ramarna för handledningen 
Resultaten visar på en viss samstämmighet bland respondenterna kring vad som främjar ett 
bra arbete i ett handledningsuppdrag. Detta rörde sådana faktorer som handledningens 
omfattning och anställningsvillkor, frekvens och tidsram och lokal för handledning. 
 
Generellt ansåg man att förutsättningarna för en bra handledning ökade om 
handledningsgruppen fick tid på sig att arbeta ihop sig till en fungerande arbetsgrupp. Alla 
såg det som nödvändigt att kunna freda handledningen från omgivande verksamhet. Hur ofta 
en avdelning behöver handledning, ansågs bero mycket på verksamheten. I turbulenta och 
intensiva verksamheter identifierades behovet av en tätare kontakt. Dessa förutsättningar styrs 
också till stor del av organisationens resurser, och påverkas av rutiner och traditioner på 
arbetsplatser med tidigare erfarenhet av handledning. Detta kan komma i konflikt med 
handledarens uppfattning om hur en bra handledning kan bedrivas, influerat av sin utbildning 
och den psykodynamiska traditionen. 
 
Kring betydelsen av dessa organisatoriska ramar fanns en stor medvetenhet hos 
respondenterna. Detta kan ha att göra med dessa faktorers konkreta beskaffenhet och direkta 
påverkan på uppdraget, som förutsätter beslut och överväganden för att uppdraget 
överhuvudtaget ska komma till stånd. Detta verkar vara tydliga organisatoriska ramar som är 
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lätta att diskutera och fundera över. I vissa fall hade tidigare handledarutbildning bidragit till 
att göra handledaren uppmärksam på betydelsen av dessa organisatoriska aspekter. Under 
dessa teman är också de organisatoriska ramarna, starkt kopplade till handledningens ramar. 
Detta eftersom de organisatoriska ramarna kring handledningen kan påverkas på ett konkret 
sätt utifrån vad som bestäms i handledningsgruppen. Det är dock viktigt att göra åtskillnad 
mellan handledningens ramar och handledningens organisatoriska ramar, för en ökad 
medvetenhet om organisatoriska förutsättningar för handledning. 

Handledarens och handledningens förhållande till ledningen och arbetsplatsen i övrigt 
De aspekter av organisatoriska ramars inverkan på handledningsarbetet där åsikterna skilde 
sig lite mer åt mellan handledarna återfanns i synen på handledningskontraktet, 
handledningens ställning i behandlingsverksamhet och förankring i verksamheten. Dessa rör 
handledarens och handledningens förhållande till ledningen och arbetsplatsen i övrigt. 
 
I resultatet betonades överlag att man inför ett uppdrag skulle vara i kontakt med både ledning 
och handledningsgrupp. När det gällde i vilken utsträckning ledningen ska involveras, drog 
uppfattningarna i två riktningar. För några av handledarna var det viktigt att hålla sig utanför 
arbetsplatsens dynamik, genom att inte beblanda sig alltför mycket med ledningen. För andra 
var det av yttersta vikt att diskutera och förankra handledningen inför ett uppdrag med 
ledningen. Handledarna lyfte fram olika fördelar och nackdelar som de olika 
förhållningssätten gav. Man kan fråga sig om detta speglar enskilda handledares personliga 
övertygelse, eller om denna skillnad i åsikter har att göra med skillnader på arbetsplatserna 
som respondenterna hade erfarenhet av. 
 
Flera saker som framkommer i resultatet som viktiga för en bra handledningssituation, är i 
ledningens händer att bestämma. På någon ledningsnivå finns det yttersta ansvaret för 
fördelningen av resurser. Där sker beslutet som avgör om det överhuvudtaget blir någon 
handledning. Ledningen kan överväga förslag, men genom dem går besluten som avgör 
förutsättningarna för handledning. Till exempel hur det blir med lokal, hur ofta handledning 
ges, hur lång varje session är och över hur lång tid handledningen sträcker sig.  
Organisationens ledning har indirekt en stor betydelse för motivationen för de anställda och 
förmedlandet av mål med verksamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Denna indirekta 
påverkan kan vara stark, och ledningens inställning förefaller kunna få klara effekter på hur 
bra handledningen kan genomföras. 
 
Det är också möjligt att respondenternas skilda synsätt på hur man ska förhålla sig till 
ledningen kan ha att göra med deras olika referensramar. Eftersom urvalskriteriet var att 
deltagarna skulle vara handledare med erfarenhet av att handleda grupper i verksamheter där 
vård eller behandling gavs till patienter med psykiatrisk problematik, öppnade det för 
erfarenheter av många olika slags uppdrag. Om respondenterna hade uppdrag i en 
organisation där inställningen bland ledning och anställda var att handledning är en 
förutsättning för att klara av sitt arbete och om det därutöver finns en tradition av handledning 
för personalen i organisationen, är det rimligt att anta att en diskussion med ledningen inte blir 
lika komplicerad som när förhållanden är motsatta. Där organisationen genomsyras av en 
skepsis mot handledning som grundar sig på tidigare erfarenheter eller brist på erfarenheter 
kan det blir extra betydelsefullt att klargöra premisser för handledningen. 
 
Respondenterna var erfarna handledare. Flera arbetade både med handledning och terapier 
och de kunde välja i relativt hög grad vilka uppdrag de tog. Några av handledarna valde bort 
handledningsuppdrag där man ansåg att de organisatoriska premisserna inte var tillräckligt 
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goda från början. De som var mer inriktade på att ha handledningar i organisationer som var 
handledningsovana eller med grupper med deltagare som varierade i utbildning, erfarenhet, 
teoretisk bakgrund, stod inför en mer komplex situation.  Det är möjligt att de respondenter 
som valde denna typ av uppdrag, behövde arbeta mer för att få till stånd tillräckligt bra 
förutsättningar för att kunna bedriva en bra handledning. Eftersom ledning kan ha stor 
inverkan på motivationen för att delta i handledning och kan ge stöd till de ramar handledaren 
anser nödvändiga för handledningen, blir det tydligt att det förutsatte en diskussion med 
ledningen inför ett handledningsuppdrag. Oavsett vilka slags uppdrag de valde, är det viktigt 
att se vilka organisatoriska förutsättningar som ansågs främja ett bra handledningsarbete och 
vilka som hindrade det. 

Vad främjar och vad hindrar bra handledning 
I resultatet framkom en del förhållanden och premisser i de organisatoriska ramarna runt 
handledningen som ansågs främja ett bra handledningsarbete. Flera av de intervjuade menade 
att man i början av karriären som handledare hade fått pröva sig fram på egen hand och 
gradvis blivit varse vad som fungerade bra eller mindre bra. Vissa aspekter som att kunna 
freda handledningen från omgivande verksamhet, att olika verksamheter behövde 
handledning olika tätt, att inställningen deltagarna i handledningen hade till den, visade sig ha 
större betydelse för handledningen än man från början räknat med.  
 
Flera respondenter framhöll vikten av att vara uppmärksam på att olika organisatoriska 
förhållanden påverkar handledningen, vilket kan vara till hjälp för att förstå och kunna hantera 
vissa problem som kommer upp under handledningen. Vissa respondenter menade dock att de 
organisatoriska förutsättningarna inte alltid diskuterats som förberedelse inför uppdrag. 
Varför detta inte hade en självklar plats kan man spekulera omkring. Möjligtvis kan det 
handla om att den organisatoriska ramen för uppdraget upplevs ligga utanför handledarens 
påverkan och därför utlämnas. 
 
Vissa förutsättningar kan handledaren påverka genom rimliga krav på överenskommelser 
inför handledningen, som till exempel gällande stöd och förändringar. Andra faktorer som hur 
en organisation mår, har inte en enskild handledare eller grupp möjlighet att påverka, som till 
exempel omorganisationer, ett dåligt ledarskap eller nedläggningshot. 
 
Att inför ett handledningsuppdrag informera sig om rådande organisatoriska förhållanden 
förefaller vara av avgörande betydelse. Respondenterna betonade vikten av att utifrån rådande 
förutsättningar kunna ta ställning till om man skulle acceptera ett uppdrag eller i vissa fall gå 
in i det, men med vetskap om att premisserna ej var optimala. Det framhölls att en 
förberedelse inför de problem som fanns i organisationen, kunde bidra med att man som 
handledaren gick in i ett uppdrag ”med öppna ögon”. Härigenom kunde man förhoppningsvis 
bidra till att handledningsgruppen ändå kunde få utbyte av handledningen. 

Handledning i utbildningssammanhang och i behandlingsverksamheter 
De organisatoriska ramarnas inverkan på handledning på handledningsarbetet inom 
utbildningsinstitutioner har belysts i några tidigare studier (Bernhard, 2005; Boalt Boëthius & 
Ögren, 2003; Olsson Benyamin, 2007, Szecsödy, 1990; Ögren & Boalt Boëthius, 2005; 
Ögren, Boalt Boëthius & Olsson Benyamin, opublicerad).  På grund av den centrala roll 
handledning spelar i psykoterapiutbildning, finns där en eller flera personer som är ansvariga 
för handledningen. Där finns i mer eller mindre utsträckning en speciell organisation kring 
handledning, där bland annat samordning, målformulering, stöd i form av handledning på 
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handledning kan ingå. Författarnas slutsatser styrker att det är viktigt att handledarna har ett 
stöd i de organisatoriska ramarna, för att handledningen ska bli av bra kvalitet (ibid). 
 
I behandlingsverksamhet skiljer sig villkoren för handledning från utbildningsverksamhet. 
Det vanligaste är att handledaren kommer in i organisationen utifrån och arbetar självständigt 
med handledningsuppdraget. De flesta respondenterna i den här studien betonade vikten av att 
stå fristående från resten av verksamheten, för att inte dras med i organisationens dynamik. 
De talar också om vikten att hålla det som händer i handledningen inom gruppen, så att de 
handledda kan känna sig trygga. Utifrån att handledare inom behandlingsverksamhet har en 
mer fristående plats i organisationen, finns det av förståeliga skäl inte samma förutsättningar 
för stöd till den enskilde handledaren som det gör i utbildningshandledning. Handledarna får 
själva ta ansvar för att skapa det stöd man kan behöva. Det framkommer i resultatet att man 
som handledare i en behandlingsverksamhet oftast står ensam, då det gäller att tillsammans 
med gruppen hantera konflikter och svåra situationer som uppkommer.  Att det inte finns 
specifika stödfunktioner för handledaren inbyggd i den organisatoriska ramen ställer höga 
krav på handledaren och dennes nätverk. Det är således den enskilde handledarens sak att 
söka stöd när det behövs. Respondenterna tog vid behov hjälp av kollegor med erfarenhet av 
handledning och vissa hade varit med eller ingick i ”kamrathandledningsgrupper”. 
 
Jurgen Reeder skriver om avsaknaden av det han kallar professionsmiljöer för 
psykoterapeuter i sin bok Psykoanalys i välfärdsstaten: profession, kris och framtid (2006). 
Det viktiga med professionsmiljöer anser Reeder är att de erbjuder forum där kunskap kan 
fördjupas och utvecklas i dialog mellan yngre och äldre kollegor. Sådana forum finns om man 
söker sig till livaktiga sammanhang som de psykoanalytiska föreningarna, och kan också 
hittas i mindre skala till exempel på privata gruppmottagningar, där man upprätthåller 
kvalificerat psykoterapeutiskt arbete bland annat genom vidareutbildning och handledning. 
Enligt Reeder är det få utbildningar på universitetet som finns kvar som en sammanhållande 
kraft efter utbildningens slut, och där ofta akademisk psykologi är favoriserat framför klinisk 
psykologi och speciellt psykodynamiska infallsvinklar. Det finns inte så många platser där 
handledare inom behandlingsverksamhet, naturligt kan träffas och diskutera sina uppdrag. 
Detta skulle vara en önskvärd utveckling för att stärka identiteten som handledare och behålla 
och utveckla ny kunskap för att bistå med handledning som håller hög kvalitet. 

Organisationernas behov 
Det är viktigt att organisationer med inriktning på behandlingsorganisationer får kunskap om 
vad handledning är och hur den kan användas. Mer medveten marknadsföring från 
handledares sida skulle kunna vara ett alternativ. Ett tydliggörande av den psykodynamiskt 
grundade handledningens förtjänster är viktigt, eftersom respondenterna vid tiden för 
intervjuerna märkte av en nedgång i efterfrågan på denna. Det kanske inte går att förutsätta att 
de som är ansvariga för inköp av handledning vet vad det innebär. I de fall ledningen är 
osäker på vad deras organisation/behandlingsenhet behöver, kan det vara viktigt med en 
diskussion och medvetandegörande av behov. Hur ser arbetsplatsen ut med avseende på 
vilken vård och behandling som erbjuds på enheten, är behandlingsgruppen homogen eller 
heterogen med avseende på utbildning och funktion för vårdtagarna, vill de anställda ha 
handledning är några frågor som behövs klargöras. Utifrån ett sådant klargörande kan 
överväganden göras kring uppdragets längd, frekvens, och utförande. Det är självfallet också 
av betydelse att kunna identifiera om det primärt är handledning organisationen behöver hjälp 
med. Överlag verkar mycket finnas att vinna på att ingående diskutera med ledningen inför ett 
handledningsuppdrag. 
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Avslutande kommentarer 
Syftet med denna studie var att belysa erfarna handledares syn på den inverkan som en 
behandlingsverksamhets organisatoriska ramar har på handledningsarbetet. Som handledare 
förefaller det viktigt att överväga om förutsättningarna är tillräckligt bra för att kunna 
genomföra en bra handledning eller om det finns hinder som är för stora. 
 
Det ligger ett stort värde i att samla de erfarenheter handledare samlat på sig under olika 
uppdrag och dra lärdomar av deras upptäckter, så att nya handledare inte måste prova sig fram 
när de gäller de organisatoriska aspekterna kring handledning. Att samla dessa aspekter under 
paraplybegreppet organisatoriska ramarna, kan hjälpa att tydliggöra och lyfta fram de 
organisatoriska förutsättningarna inför ett handledningsuppdrag. 
 
Handledarutbildningar fyller en viktig funktion för att kunna ge presumtiva handledare 
kunskap och stöd inför kommande handledningsuppdrag. Inte minst är detta av stor vikt då 
det gäller den organisatoriska ramens inverkan på handledningen. Vilka krav bör man som 
handledare ställa på organisationen? Vilka konsekvenser kan det få för handledningen om den 
organisatoriska ramen och avtalet med organisationsföreträdare och handledningsgrupp är för 
tvetydiga? Handledarutbildningar fyller också en viktig funktion genom att göra de handledda 
förtrogna med likheter och skillnader mellan olika handledningssituationer som 
behandlingsverksamhets- respektive utbildningshandledning, individual- respektive 
grupphandledning. 
 
En fortsatt forskning kring handledning på behandlingsverksamhet är av största vikt, för att 
organisationer ska få optimalt utbyte av den handledning som de finansierar. Vilka 
organisatoriska ramförhållanden som bidrar till en effektiv handledning inom 
behandlingsverksamhet bör utforskas vidare i mer omfattande studier. Till exempel skulle en 
fördjupning i hur det påverkar handledningen vara intressant. Att vidare undersöka 
organisatoriska ramar från andra perspektiv än handledarens skulle också kunna ge intressanta 
aspekter och fördjupning av ämnet. Det skulle även vara intressant att belysa handledningens 
inverkan på personalens kompetensutveckling, liksom kvaliteten i patientarbetet. 
 
Det är möjligt att det i framtiden skulle vara bra med en organisation kring handledning, där 
man också skötte marknadsföringen. Där en kvalificerad professionsmiljö kunde finnas för 
handledare inom behandlingsverksamhet. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
1. Bakgrundsdata 

• Antal år som handledare 
• Erfarenhet av olika behandlingsverksamheter: 

• Typ av verksamheter 
• Homogena alternativt heterogena handledningsgrupper 
• Hur stora är vanligen grupperna 
• Hur lång tid, frekvens 

 
2. Organisatoriska ramfaktorer 

• Vad tänker du på som organisatoriska ramfaktorer? 
• Vilken betydelse anser du att de organisatoriska ramarna har för handledningen?  
• Har du varit med om att det har visat sig att ramarna varit otydliga och att något har 

kunna påverka handledningsprocessen? 
• Är förutsättningarna alltid klara då du går in och söker ett arbete? 
• Spelar det in vilken organisation som du handleder i?  

 
3.  Viktiga organisatoriska förutsättningar inför ett handledningsuppdrag 

• Har det stor betydelse för dig hur de organisatoriska ramarna ser ut i en verksamhet 
där du ska handleda?  

• Hur är kontraktet är utformat?  
• Hur lång tid sträcker sig uppdraget, tidsåtgång, frekvens? 
• Påverkar verksamheten din handledning? Tar du reda på hur organisationen fungerar 

innan? 
• Ge exempel på organisatoriska rambetingelser som du utifrån din erfarenhet uppfattar 

vara viktiga förutsättningar för ett handledningsuppdrag på en behandlingsenhet? 
Konkretisera! 

• Om du hade en mindre erfaren kollega som ska börja med handledning vilka 
organisatoriska ramfaktorer skulle du rekommendera den här personen att vara noga 
med?  

• Är det viktigt att ditt mål överensstämmer med organisationens? De handledda? 
 
4.  Handledningens (nytta och) mål 

• Är alla instanser överens om målet för handledningen? 
• Vilka erfarenheter har du av överensstämmelse mellan beställarens mål och dina inför 

handledningsuppdraget?  
• Vilka erfarenheter har du av överensstämmelse mellan beställarens mål med 

handledningen och den handledda gruppen?  
• Vilka erfarenheter har du av överensstämmelse i gruppen om vad de har handledning 

till? 
• På vilket sätt definierar verksamheten sitt behov av handledning och hur detta inverkar 

på handledningsuppdraget.  
• Hur kan ledningens inställning till handledningen påverka den? 

 
5. Viktiga stödjande organisatoriska rambetingelser. 

• Har du varit med om att du har haft hjälp av organisatoriska ramar? Exempel! 
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• Kan du ge konkreta exempel på när du uppfattat att vissa rambetingelser haft en 
positiv inverkan på (räddat) handledningsprocessen i en svårhanterlig situation? 

• Ge exempel på organisatoriska rambetingelser som du uppfattat varit behjälpliga för 
den grupp du handlett? 

• Stödfunktioner vid problematiska skeden i en handledning? 
• Har du ibland saknat någon form av stöd i ett handledningsuppdrag? Exempel! 

 
6. Hinder i handledningen som härrör från de organisatoriska ramarna. 

• Ge exempel på organisatoriska rambetingelser som du utifrån din erfarenhet uppfattar 
kan riskera eller försvåra för ett handledningsuppdrag på en behandlingsenhet? Fråga 
efter konkreta exempel. 

• Ge exempel på organisatoriska rambetingelser som du uppfattat försvårat för den 
grupp du handlett? 

• Kan du ge konkreta exempel på när du uppfattat att vissa rambetingelser haft en 
negativ inverkan (havererat) på handledningsprocessen i en svårhanterlig situation? 

• Vilka organisatoriska ramförutsättningar kan enligt din erfarenhet motverka att 
klienterna får adekvat hjälp genom handledningen. 

• Har du varit med om att ta ett handledningsuppdrag där det visade sig att 
handledningen försvårades pga av otydlighet i de organisatoriska ramarna. Vad 
hände? Vilka slutsatser drog du? 

 
7. Hur ser rutinerna ut kring när du tar ett handledningsuppdrag? 

• Vilka är beställarna? Personalen, patienterna, ledningen? 
• Hur ser informationsflödet runt handledningen ut? 
• Vem har du oftast kontakt med först?  
• Måste alla vara med? 
• Hur uppfattar du att ett handledningsuppdrag bör förankras hos verksamhetsledning 

respektive personalgrupp för att handledningen ska bli fruktbar? 
• Om någon inte vill vara med, kan man ta till något för att få folk att fortsätta? 
• Är det upp till arbetsledaren, handledaren eller gruppen att motivera de anställda? 
• Handledarens kontakt med beställaren av tjänsten? Hur ofta? 
• Möjlighet till handledning på handledning. 
• Vilka rutiner tycker du bör finnas för att kunna hantera den mellanställning som 

handledaren får mellan verksamhetsledning och handledningsgrupp. 
 Dold agenda 
 Lojalitet mot vem 
 Sekretess mot vem 



 36 

Bilaga 2 
Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen                                                                  10/4 2007 
 
 
 

Hej! 
 
Det här är en förfrågan till er som har erfarenhet av att vara handledare för grupper inom olika 
behandlingsverksamheter.  
 
Jag heter Maja Berge och är psykologstudent på Stockholms Universitet och gör min 
examensuppsats om handledning. Uppsatsens huvudfokus är att belysa de organisatoriska 
ramarnas betydelse för handledning. Samtidigt med denna uppsats pågår ytterligare två 
undersökningar med samma fokus, inriktat på handledning på utbildningsinstitutioner. Dessa 
är också min handledare Marie-Louise Ögren involverad i. För att få material till min uppsats 
är jag intresserad av att intervjua 8-10 handledare. Intervjuerna kommer tillsammans med 
teoretiska perspektiv utgöra underlaget för min examensuppsats. 
 
Jag har hört mig för om personer som har erfarenhet av att handleda grupper av vårdpersonal 
på institutioner och blivit rekommenderad bland annat ditt namn.   
 
Intervjuerna tar uppskattningsvis en timme och utförs där det blir smidigast för dig, möjligtvis 
en lokal på din arbetsplats. Jag kommer att spela in intervjuerna på band och transkribera 
dessa. Ingen annan kommer att få ta del av råmaterialet. Till uppsatsen kommer jag att 
sammanfatta insamlade data så att intervjupersonerna inte kan identifieras av någon annan än 
er själva. Tar jag med direkta citat så kommer jag om ni önskar att kontakta er för att de ska 
godkännas. 
 
Min förhoppning är att genom era erfarenheter från de skiftande förutsättningar för 
handledning ute i olika verksamheter, kunna samla kunskap om hur organisationen som 
omger handledningen påverkar den. Målet med uppsatsen är att bidra med användbar kunskap 
kring hur man skapar förutsättningar för att kunna bedriva en så bra handledning som möjligt.  
Eventuellt kommer resultatet förmedlas i samband med att de studierna jag nämnt ovan 
presenteras på en konferens, anordnad av International Society for the Psychoanalytic Study 
of Organizations, under sommaren 2007. 
 
Jag kommer att ta kontakt med er via telefon några dagar efter att ni fått det här brevet, med 
förhoppning om att få boka in en tid för intervju. Intervjuerna är planerade att genomföras 
vecka 16 till 19. För frågor kan ni kontakta mig via mail på ---------- eller på telefon ----------.  
 
Välkommen att delta! 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Maja Berge   Handledare: Marie-Louise Ögren 
Psykologstuderande, termin 10 Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 


