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Britta Hansen 
 
 

Personal inom vård och omsorg står för de högsta 
sjukskrivningstalen och rapporterar hög andel arbetsrelaterade 
besvär. Den psykosociala arbetsmiljön har enligt flera studier 
försämrats sedan 1990-talet och de höga ohälsotalen har sannolikt ett 
samband med detta. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och kan 
anlita företagshälsovård för arbetsmiljöinsatser. Personalhandledning 
är en liten och marginaliserad del av företagshälsovårdens utbud. 
Studiens syfte var att via en kvalitativ intervjustudie med handledare 
och handledda, belysa erfarenheter av företagshälsovårdens 
handledning med personalgrupper inom vård och omsorg, för att 
undersöka dess relevans för arbetsmiljön och dess plats inom 
företagshälsovården. Resultatet visade i enlighet med tidigare 
forskning att handledning uppfattas ha en påverkan på 
professionalitet och hälsa. Slutsatsen var att handledning är en 
uppgift för företagshälsovården, och att en tydligare profilering och 
marknadsföring av handledning som ohälsoförebyggande sannolikt 
skulle gynna alla parter. Ytterligare forskning behövs för att 
fastställa handledningens effekter. 
 

 
Ohälsa hos personal i vården och omsorgen 
Vård- och omsorgspersonal utgör med sina över 700 000 anställda en stor del av 
arbetskraften i Sverige. Av dessa är 83 % kvinnor (Statistisk årsbok, 2010). Av alla 
arbetande kvinnor i Sverige upplever 43 % att de har ett psykiskt påfrestande arbete, 
hos kvinnor inom vård och omsorg är siffran 60 % (Arbetsmiljöverket, 2008:4). 
Stress eller andra psykiska påfrestningar uppges vara den vanligaste orsaken till 
arbetsorsakade besvär bland de arbetande kvinnorna (Arbetsmiljöverket, 2008:5). I en 
kartläggning från SCB rapporterade kvinnor mer symtom på samtliga listade 
arbetsrelaterade besvär i jämförelse med de arbetande männen. Det är också kvinnor i 
människovårdande yrken som står för de högsta sjukskrivningstalen (Statistisk 
årsbok, 2010). Arbetsmiljöverket (2008:5) rapporterar att 30 % av vårdbiträdena och 
undersköterskorna sedan 2005 har haft arbetsorsakade besvär (d.v.s. som inte orsakats 
av arbetsolycka), och 13 % har varit sjukskrivna av den orsaken.  
 
 
Ett varmt tack till mina respondenter som så generöst delade med sig av sin tid och sina erfarenheter, 
utan er hade det inte blivit någon uppsats! Tack Professor Siv Boalt Boëthius för hjälp med att reda ut 
mina tidiga ofullgångna tankebanor. Tack Rebecca Jablonski för all hjälp under arbetets gång. Sist men 
inte minst vill jag tacka min handledare Marie-Louise Ögren för all uppmuntran, stöd och konstruktiv 
kritik.  
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I sjukskrivnings- och rehabiliteringssammanhang används ofta begreppet 
”arbetsförmåga”. Arbetsförmåga beskrivs i en antologi utgiven av folkhälsoinstitutet 
som individuella resurser så som hälsa, kompetens och förmåga, attityder, värderingar 
och motivation i samverkan med arbetsplatsens krav, organisation, ledning och 
arbetsmiljö (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, (red.), 2004).  Bakom 
ohälsostatistiken råder alltså komplexa och dynamiska samband mellan individen, 
gruppen och organisationen. Interaktionen mellan de olika nivåerna gör det svårt att 
avgöra i vad besvär eller ohälsa har sin grund, liksom på vilken nivå det kan vara 
effektivt att sätta in åtgärder.  
 
Kvinnornas sjuktal har ökat sedan 1990-talet. Förklaringsmodellerna ser olika ut och 
skiljer sig beroende på perspektiv och trender i samhällsdebatten. Det finns en 
diskussion om orsaker till kvinnors större ohälsotal, där det bl.a. påpekas att kvinnors 
större ansvar för familj och hem ger en ökad arbetsbörda och ökad stress och därmed 
en större utsatthet för ohälsa (Arbetshälsorapport, SLL 2007). Hogstedt et al. (2004) 
skriver i folkhälsoinstitutets antologi att det saknas entydigt forskningsstöd för 
slutsatsen att dubbelarbete är en orsak till kvinnornas högre sjukskrivningstal. 
Däremot stärks hypotesen att arbetsmiljön har en avgörande betydelse, av att män och 
kvinnor i samma yrke oftast har liknande sjukskrivningstal. Under 90-talets andra 
hälft gjordes stora nedskärningar inom den offentliga sektorn. I stället för att koppla 
sjuktalen till försämringar i arbetsmiljö menar Johnson (2010) att den ökade 
sjukfrånvaron snarare är en effekt av minskade satsningar på rehabilitering som en del 
av de ekonomiska neddragningarna, och att sjukskrivningarna därmed har blivit 
längre. Hogstedt et al. (2004) visar vidare att trots att hälsan hos svenskarna i 
arbetsför ålder sedan mitten av 90-talet generellt har förbättrats, gäller inte detta för 
lågutbildade kvinnor. De skriver att ett flertal svenska studier redovisar samband 
mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukskrivningstal och konstaterar att ”Mycket 
tyder på att sambandet mellan försämrad psykosocial arbetsmiljö och sjukskrivning 
har blivit starkare över tid” (sid. 12) liksom att sambandet är starkare för kvinnor än 
för män. Särskilt inom den offentliga sektorn finns ”betydande organisationsproblem” 
(sid. 51) som sannolikt ligger bakom den statistik som visar att trots att den fysiska 
arbetsmiljön i många branscher sedan 90-talet blivit bättre, har den psykosociala 
arbetsmiljön, särskilt inom skola, vård och omsorg blivit sämre.  
 
Arbetsmiljö 
När det ur ett arbetslivsperspektiv handlar om att förebygga ohälsa och sjukskrivning 
är arbetsmiljön central. Som begrepp definieras arbetsmiljö som de förhållanden som 
råder för en arbetstagare på en arbetsplats (SOU 2007:91). Historiskt sett handlade 
arbetsmiljölagstiftningen om att minska arbetets fysiska risker så att människor skulle 
slippa bli allvarligt skadade eller avlida på grund av sitt arbete. Från 1977, då 
arbetsmiljölagen reformerades, räknas också de psykologiska och sociala 
förhållandena på arbetsplatsen till arbetsmiljön. Till arbetsmiljön hör alltså trivsel på 
arbetsplatsen, arbetstagarens motivation, utvecklingsmöjligheter, inflytande, och 
samarbetet mellan arbetskamrater (SOU 2007:91).  
 
Majoriteten (85 %) av anställda inom vård och omsorg upplever sig ha ett 
meningsfullt arbete. Andra upplevelser som också handlar om aspekter av en god 
psykosocial arbetsmiljö är att uppfatta sitt arbete som engagerande och utvecklande 
samt att ha ett gott förhållande till chefen och att ha möjlighet att föra fram kritik. Det 
är också betydelsefullt för arbetsmiljön att kunna få stöd, hjälp och fortbildning när 
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det behövs. Det finns också psykosociala arbetsmiljöförhållanden som är mer 
problematiska och som kan sägas vara specifika för arbetsområdet vård och omsorg. 
Arbetsmiljöverket påpekar att det är vanligt med höga krav på ansvarstagande och 
prestation samtidigt som utrymmet för egen kontroll över arbetet är litet. Detta är en 
ofta ofrånkomlig arbetssituation som är psykiskt påfrestande och kan bidra till negativ 
stress och ohälsa. Andra exempel på faktorer som arbetsmiljöverket räknar som 
psykiskt påfrestande är arbete som innebär krävande relationer till andra samt brister i 
det sociala stödet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket rapporterar vidare att det är 
vanligt hos vård- och omsorgspersonal att ha svårt att sova på grund av tankar rörande 
arbetet samt att konflikter på jobbet är vanligt. När det gäller våld och hot om våld är 
undersköterskor och sjukvårdsbiträden den mest utsatta yrkesgruppen i hela den 
arbetande befolkningen (Arbetsmiljöverket, 2008:4). 
 
Höga krav och låg kontroll samt bristande socialt stöd på arbetet är 
arbetsmiljöfaktorer som i Landstingets undersökning (Stockholms läns 
arbetshälsorapport, 2004) korrelerar med nedsatt psykiskt välbefinnande. I 
undersökningen definierades socialt stöd som att ”man fått hjälp och stöd i arbetet när 
man behövde och/eller att man tyckte att det var god sammanhållning på 
arbetsplatsen” (sid. 68). Bland dem som i undersökningen upplevde brist på stöd var 
andelen med besvär fördubblad, och bristande stöd hade betydelse för det psykiska 
välbefinnandet oavsett hur arbetssituationen var för övrigt. Ur undersökningen dras 
också slutsatsen att ett förbättrat socialt stöd faktiskt förbättrar det psykiska 
välbefinnandet. I en undersökning av anställdas oro för sin framtida hälsa, fann FSF, 
Föreningen Svensk Företagshälsovård (2010) att det var brist på motivation i arbetet 
som tydligast korrelerade med den anställdes farhåga att av hälsoskäl vara tvungen att 
sluta sitt jobb inom två år. I Hogstedt et al. (2004) refereras till tre studier av 
hälsoeffekter av omorganisation och nedskärningar hos personalen på ett svenskt 
sjukhus, där motivationens betydelse tydliggörs. En slutsats av studierna är att ”En 
ökande ohälsa skulle kunna ses som en indikator på bristande balans mellan stressorer 
och motivatorer” (sid. 250-251). Med detta menades att för god hälsa krävs balans 
mellan krav och påfrestningar och de upplevda belöningarna för arbetet. Som kontrast 
ges exempel på studier av organisationer som klarat en omorganisation bra, för att de 
haft en ”organisationskultur som gynnar arbetsstolthet utifrån en laganda som skapats 
genom yrkesöverskridande kommunikation och lärande samarbete. Informanterna 
uttryckte stolthet över den vård personalen bedriver tillsammans och det 
gemensamma kunnandet de besitter” (sid. 251). 
 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) är det arbetsgivarens uppgift att 
”… undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås” (2 §). 
Arbetsmiljöverket påpekar vikten av att ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka 
hälsan och att det som kännetecknar en bra arbetsmiljö är ”möjlighet till inflytande, 
handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter” (sid. 
14). För att arbetsmiljöarbetet ska fungera förebyggande ska arbetsgivaren bedriva ett 
”systematiskt arbetsmiljöarbete”. Med det menas att arbetet ska ske fortlöpande och 
som en del i den dagliga verksamheten, och att arbetsmiljöarbetet ska planeras och 
dokumenteras. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats ligger i första hand 
hos arbetsgivaren. Det är också arbetsgivaren som avgör om det finns tillräcklig 
kompetens för detta inom den egna organisationen. I annat fall ska ”arbetsgivaren 
anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån” (12 §). Tillgång 
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till företagshälsovård är alltså ingen lagstadgad rättighet. Enligt arbetsmiljöverket 
uppgav (år 2007) 63 % av de anställda inom vård och omsorg att de hade tillgång till 
företagshälsovård via sin arbetsplats och 16 % uppgav att företagshälsovården besökt 
deras arbetsplats det senaste året. Generellt gäller att ju mer omfattande den anställdes 
utbildning är, desto bättre tillgång har denne till företagshälsovård. För kvinnor inom 
hälso- och sjukvård är det vanligast med företagshälsovård hos dem med 
specialistkompetens (Arbetsmiljöverket, 2008:4). 
 
Företagshälsovård 
Företagshälsovård definieras i arbetsmiljölagen som ”en oberoende expertresurs inom 
områdena arbetsmiljö och rehabilitering”. Företagshälsovården ska kunna ”identifiera 
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” (3 
kap. 2b §, Arbetsmiljölagen). Den ska kunna bedöma risker samt föreslå och 
medverka i åtgärder. Företagshälsovården ska också kunna ta ett helhetsgrepp och 
behöver därför ha en bred kompetens. ”Det är lämpligt att den anlitas som en 
sammanhållen resurs och inte enbart till enstaka tjänster. Därmed säkras kontinuitet 
och en allsidig bedömning av arbetsmiljöförhållandena” (AFS 2001:1, sid 26).  
 
I regeringens socialförsäkringsutredning (2006) diskuteras företagshälsovårdens 
definition och uppdrag. Det konstateras att vad som konkret ingår och ska ingå i detta 
är otydligt och sedan länge föremål för utredningar och diskussioner. I utredningen 
talas om att det finns en skillnad mellan hur företagshälsovårdens samhällsuppdrag, 
formulerat i arbetsmiljölagen, ser ut och det utbud av tjänster som 
företagshälsovården marknadsför, och att detta leder till förvirring om vad 
företagshälsovård ska vara. Utredningen diskuterar också motsättningarna mellan den 
förväntan som finns om att företagshälsovården ska ansvara för rehabilitering av 
individer som gått långt i en sjukskrivningsprocess, samtidigt som det finns en 
uppfattning om att företagshälsovårdens ”verkligt stora komparativa fördel ligger i att 
den skulle kunna gå in och påverka skeenden under ett tidigt stadium av ett 
sjukdomsförlopp då ingen annan är beredd att göra det” (sid. 16). 
 
I regeringens direktiv inför utredningen om företagshälsovårdens roll (SOU 2007:91) 
påpekas att företagshälsovården ”bör kunna göra mer och användas bättre i fråga om 
förebyggande insatser ” (sid 15). Vilka insatser som företagshälsovården i praktiken 
gör beror på kombinationen av vad beställarorganisationerna efterfrågar och vad 
företagshälsovården marknadsför. Hur företagshälsovården utvecklas beror alltså till 
stor del på ”lokala och marknadsstyrda” processer (sid. 25).  
 
Företagshälsovården i Sverige består enligt FSF (2010) av ca 600 enheter, med 
sammanlagt 5000 anställda. Enligt Statskontoret (2001) var då ca 10 % av de 
anställda beteendevetare och psykologer. Företagshälsovården arbetar i huvudsak på 
individnivå och rehabiliterande, samtidigt som det finns en önskan om mer 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
 
Handledning i företagshälsovårdens regi 
Kontinuerlig personalhandledning i grupp är en del av företagshälsovårdens utbud av 
tjänster som kan ses som förebyggande och hälsofrämjande. Det är dock en insats 
som görs i relativt liten omfattning, och som inte självklart ses som en del av 
företagshälsovårdens kärnverksamhet (samtal med Siv Boalt Boëthius 2010-01-12 
och Lars Hjalmarsson, vd FSF, 2010-01-08). Följaktligen har lite uppmärksamhet 
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ägnats åt handledning i företagshälsovårdens regi, och sökningar i artikeldatabaser, 
via Google och på företagshälsovårdens hemsidor har inte heller gett utdelning. Att 
ingenting finns skrivet om ämnet har också bekräftats av handledare och ledning inom 
företagshälsovårdsorganisationer. Det finns inga siffror att tillgå vad gäller hur 
mycket handledning som bedrivs inom vård och omsorg, eller hur stor andel av 
handledningsmarknaden som företagshälsovården står för. Det finns inte heller några 
specifika uppgifter om i vilken utsträckning handledning i företagshälsovårdens regi 
bedrivs. 
 
Den formella beställaren av handledningen är ofta en verksamhetschef, eller en 
personalavdelning inom den organisation som är kund hos företagshälsovården. Hos 
en större arbetsgivare finns ofta upphandlingsavtal med handledare. Oftast kommer då 
handledarna inte från företagshälsovården, utan är privatpraktiserande eller kommer 
från privata konsultföretag. Anledningen till att en organisation vänder sig just till 
företagshälsovården för att få en handledare, handlar oftast om att det finns ett avtal 
med en företagshälsovård som också erbjuder handledning. Inom företagshälsovården 
är det säljare eller personer i ledande funktion som marknadsför och säljer tjänster till 
beställare/kundföretagen. I samband med att ett avtal om handledning görs formuleras 
ett kontrakt där omfattningen, syftet och fokus för handledningen ingår. Handledning 
ges till chefsgrupper eller till personalgrupper som genom sitt arbetes art behöver ett 
forum för kompetensutveckling eller stöd. Vård, skola och omsorg är de dominerande 
områdena för handledningsarbetet. Den generella bilden är att det inom t.ex. 
socialtjänst och högspecialiserad vård är relativt vanligt med kontinuerlig 
personalhandledning. Inom äldreomsorg och personlig assistans är det däremot sällan 
förekommande.  
 
Organisatoriska förutsättningar för handledning 
Grupphandledning kan ses som en del av de ramar som ger stadga och 
sammanhållning på en arbetsplats. Tydliga ramar ökar förmågan att tåla förändring 
och osäkerhet (Näslund & Ögren, 2010). Ansvaret för stabiliteten i verksamheten har 
oftast den närmaste chefen, även om syfte och mål med verksamheten dikteras från 
andra håll, t.ex. från lagstiftning eller samhällsintressen (Ellström, 1992). I samma 
anda visar Ögren, Boalt Boëthius och Olsson Benyamin (2008) i en studie om 
handledning inom psykoterapiutbildning att det som var viktigast för att 
handledningen skulle fungera var att både handledare och handledda var överens om 
vad som var målet med utbildningen och att handledningens syfte var tydligt 
definierat. Inom utbildningen var kursledaren, dvs. mellannivåchefen, den som stod 
för ramverk, stabilitet och förtroende. Kontakten mellan handledaren och kursledaren 
var viktig. Betydelsen av det organisatoriska ramverket tydliggjordes också i det stora 
forskningsprojekt som Ögren och Sundin (2009) summerar. Tydliga ansvarsroller och 
tydlig information och rutiner visade sig vara viktiga för hur handledningsdeltagarna 
och handledarna uppfattade att kunskaper tillgodogjordes i handledningen. Ögren och 
Sundin påpekar att ramverkets betydelse för handledningens effekter alltför lite har 
uppmärksammats i forskningssammanhang.  
 
Handledning som kompetensutveckling 
I litteraturen handlar handledning inom organisation i första hand om 
kompetensutveckling. När det gäller företagshälsovården så finns det inget explicit 
uppdrag att verka kompetensutvecklande. Samtidigt kan kompetensutveckling ses 
som ett av många möjliga sätt att stödja yrkesidentitet och självkänsla för att 
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förebygga ohälsa. Siv Boalt Boëthius (samtal 2010-01-12) skiljer på arbetsmiljöarbete 
och kompetensutveckling men innefattar båda begreppen i sin definition av 
handledningens syfte: ”Syftet med handledning är att förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön och att öka den personliga kompetensen eller gruppens kompetens inom 
ett visst verksamhetsområde”.  
 
Kompetens har definierats som ”En individs potentiella handlingsförmåga i relation 
till en viss uppgift, situation och kontext” (Ellström, 1992, sid. 21). Kompetens 
handlar om individens kunskaper och erfarenheter, om intellektuella, manuella och 
sociala förmågor samt om personlighet och känslomässiga egenskaper. En individs 
möjlighet att använda sin kompetens är beroende av organisationen och dess kultur, 
krav och resurser. Kompetensutveckling kan dels handla om att lära sig att utföra 
specifika praktiska arbetsuppgifter, dels om att kunna utveckla de mer personliga 
egenskaperna. När kompetensutveckling ses som att tillföra kunskap att utföra 
specifika arbetsuppgifter, innebär det ett mer passivt lärande som tillförs uppifrån i 
organisationen. Ett annat synsätt är mer dynamisk och förutsätter ett ömsesidigt 
beroende mellan de enskilda människorna och organisationens olika delar. 
Självförverkligande och delaktighet ses som viktiga värden. Likaså ses god 
kommunikation, öppenhet och tillit inom organisationen som förutsättningar för 
lärande (Ellström, 1992).  
 
Utbildningshandledning har i första hand ett kompetenshöjande syfte. Ögren och 
Sundin (2009) konstaterar i sin metastudie att grupphandledning i 
psykoterapiutbildningar förbättrade grupp- och arbetsklimatet över tid. Ett gott 
gruppklimat var en förutsättning för lärande, det hindrade att dysfunktionella 
undergrupper bildades samtidigt som samarbetet och kommunikationen förbättrades 
och uppskattningen av individuella olikheter i gruppen ökade. Gruppdeltagarna ökade 
sin kunskap genom både handledaren och de övriga gruppmedlemmarnas erfarenheter 
och reflektioner. 
 
I klinisk behandlingsverksamhet har handledning en kvalitetssäkrande funktion. 
Resultat från studier på psykoterapihandledning talar för att handledningsgruppen och 
handledarens härbärgerande förmåga fick återverkningar på terapeuternas arbete med 
klienterna. Handledning inom vård och omsorg har likheter med handledning inom 
psykoterapi, vad gäller att hantera klienters lidande, och att skilja ut sig själv och sina 
egna svårigheter från klientens (Skovholt & Rönnestad, 1992).  
 
Handledning som arbetsmiljöarbete 
Näslund (2004) beskriver i sin avhandling handledning som i första hand ett medel för 
professionell utveckling, och kopplar inte explicit handledning till arbetsmiljö. 
Kompetensutvecklingen ses som något som i första hand ska komma klienten till 
godo, genom att den professionella hållningen stärks och kunskapen om klienten och 
dennes specifika svårigheter ökar. Samtidigt är kompetensutveckling något som 
beskrivs som bidragande till ökad reflektionsförmåga, som stärkande av yrkesidentitet 
och yrkesstolthet och som motivationshöjande. Alla dessa ”bieffekter” är aspekter av 
den psykosociala arbetsmiljön som den definieras av Arbetsmiljöverket (AFS 
2001:1).  
 
Explicit koppling mellan handledning och psykosocial arbetsmiljö gör Bégat och 
Severinsson (2006) i en sammanställning av tre studier av hur handledning påverkat 
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sjuksköterskors arbetsmiljö och hälsa. De studerade sjuksköterskorna rapporterade att 
de i handledningen stärkt sin förmåga att granska sig själva och reflektera över sitt 
arbete, och därmed blivit bättre rustade att hantera stress och ångest i arbetet. 
Studierna visar att det engagemang, den motivation och känsla av att ha kontroll över 
sin arbetssituation som handledningen gav, hörde samman med upplevelsen av en god 
arbetsmiljö, förmågan att ge en god vård, liksom med minskad sjukfrånvaro.  
 
I Näslund och Ögrens (2010) antologi om grupphandledning ges psykologiska 
förklaringar till behovet av handledning. Det beskrivs hur sociala strukturer lätt 
uppstår på arbetsplatser som kollektiva försvarsmönster mot ångest.  
 

”[Utan] organisationens hjälp och stöd att hantera de reaktioner som väcks, 
finns det risk att ett destruktivt och kollektivt försvarsmönster växer fram och 
blir sanktionerat som subkultur. När sociala strukturer som försvar mot ångest 
dominerar en verksamhet jämfört med mer rationellt grundade strukturer leder 
det […] ofta till att de som vill utvecklas och förnya slutar och de som vill att 
”det gamla” ska bestå blir kvar” (Näslund & Ögren, 2010, sid. 60-61).  

 
I en kvalitativ studie av hur personal på vårdavdelningar med svårt sjuka 
cancerpatienter hanterar den egna ångesten som uppstår i mötet med patienterna och 
deras anhöriga ger också Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) exempel på 
psykologiska försvar, framför allt distanserande. Författarna pekar på att personalens 
strategier oftast är omedvetna och ibland dysfunktionella, och att det finns ett behov 
av att reflektera över och medvetandegöra de olika känslorna och beteendena. 
Författarna drar slutsatsen att om inte de situationer som personalen upplever som 
svåra uppmärksammas och hanteras på lämpligt sätt finns risk både för ohälsa hos 
personalen och för en mindre god vård för patienten. Personalen behöver såväl 
professionellt som känslomässigt stöd. Respondenterna vittnade om att 
organisatoriska insatser som möjlighet till reflektion, stöd och handledning upplevdes 
som positivt och som hjälp för att hantera svåra situationer. Författarna rapporterar att 
det också fanns negativa upplevelser av handledning, då personalen upplevt att 
handledaren inte gjort ett bra jobb. Om, och i så fall hur detta fått negativa 
konsekvenser framgår inte.  
 
Liksom Bégat och Severinsson (2006) beskriver Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) 
det specifika och utmanande med yrken som bygger på att ha relationer till andra 
människor. Förmågan att skapa goda relationer till vårdtagare och anhöriga är en 
grundläggande förutsättning för att vara en professionell vårdare. Detta faktum gör 
det samtidigt svårt att skilja mellan sin egen person och sin profession. I yrkets natur 
ingår att som personal ibland, på gott och ont, vara mer än att göra. Professionell roll 
och personlig identitet går in i varandra och blandas samman. Blomberg och 
Sahlberg-Blom (2007) menar att på grund av detta behöver även den personliga 
identiteten stöd. Det konstateras att handledning är ett sätt att stödja såväl 
professionell som personlig utveckling, men att det saknas studier av på vilket sätt 
handledning hjälper personalen att hantera de svåra situationer som uppstår i arbetet 
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Hawkins & Shohet, 2008). 
 
Michélsen, Sebrant och Schulman (2006) rapporterar i sin studie av olika typer av 
interventioner för att främja vårdpersonals psykiska välbefinnande, att 
”Handledningen hade skapat en ökad öppenhet och större beredskap att tala om sina 
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känslor” (sid. 14). Resultatet visade vidare att personalen upplevde att de hade fått 
avlastning och hjälp med att bearbeta svåra arbetsrelaterade situationer och att 
ledningen ”hade uppmärksammat ett större lugn i personalgruppen under 
handledningstiden” (sid. 14). Faktorer som både gynnade personalens hälsa och 
arbetsplatsens framgång var att individens intresse för arbetet och motivation till 
utveckling togs till vara, att trivsel och empati mellan arbetskamrater främjades samt 
att det gavs tid för reflektion. Ett annat exempel på att grupphandledning kan ses som 
ett förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen framkommer i vårdprogrammet 
”Stressrelaterad psykisk ohälsa” där det påpekas att: ”Utbildningsinsatser och 
yrkesinriktad grupphandledning […] är exempel på förebyggande insatser på 
arbetsplatsen. […] Tillgång till en tillåtande och stödjande omgivning är väsentlig” 
(SLL, 2007, sid. 31-32). 
 
Kommentarer kring forskningsläget 
”Det som än så länge saknas i forskningssammanhang är studier av resultatet, dvs. 
undersökningar som visar vilken inverkan handledningen har på yrkesutövarens 
arbete med klienterna” (Hawkins & Schwenk, 2006, refererat i Hawkins & Shohet, 
2008, sid 112). De menar att det är svårt att bevisa samband mellan handledning och 
dess effekter, då det är en insats som sker över tid, och i sammanhang där mycket 
annat sker samtidigt. Ögren och Sundin (2009) som summerar ett stort 
forskningsprojekt som utvärderat grupphandledning i psykoterapi- och 
psykoterapihandledarutbildningar påpekar i samma anda att området är relativt 
obeforskat, och att en orsak är att handledning är en komplex företeelse där varje 
handledningssituation är unik. Näslund (2004) konstaterar i sin avhandling att det 
finns ett behov av såväl teoretiserande som empirisk forskning om handledning och 
menar att: ”En kartläggning av vilken typ av grupphandledning som förekommer i 
praktiken skulle sannolikt ge en mycket blandad bild” (sid. 157). Det finns relativt 
mycket litteratur om personalhandledningens metoder och processer (se t.ex. Bernler 
& Johnsson, 1985; Hawkins & Shohet, 2008; Höjer, Beijer & Wissö, 2007). Om 
handledning i företagshälsovårdens regi finns däremot ingenting skrivet.  
 
I 2003 års företagshälsovårdsutredning (refererad till i SOU 2007:91) beskrevs läget 
som att ”utvärderingar och forskning om nytta och effekter av företagshälsovård 
saknades” (sid. 23). Det konstaterades vidare att det finns ett behov av såväl forskning 
som utveckling inom företagshälsovården, liksom av att tydliggöra 
företagshälsovårdens förutsättningar och uppgift. I Hogstedt et al. (2004) dras 
slutsatsen att ”Det föreligger närmast en avsaknad av ansatser att vetenskapligt 
undersöka FHV [företagshälsovårdens] bidrag till förebyggande och hälsofrämjande 
arbete och dess effektivitet i att fullgöra de uppgifter som fastställts för FHV i 
arbetsmiljölagen” (sid. 338). Ingen forskning av senare datum har heller hittats inför 
föreliggande studie. 
 
Begreppet handledning är trubbigt och utan entydig konkret definition och betyder 
olika saker i olika sammanhang (Boalt Boëthius & Ögren, 2003; Hawkins & Shohet, 
2008; Näslund, 2004; Näslund & Ögren, 2010). I denna studie används begreppet i 
bemärkelsen kontinuerliga sammankomster med en fast personalgrupp, ledda av en 
extern handledare, där innehållet på något sätt har med arbetssituationen att göra.  
 
Kontinuerlig personalhandledning ses inte självklart som en uppgift för 
företagshälsovården och när en organisation önskar grupphandledning är det vanligare 
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att tjänsten upphandlas från annat håll. Ur detta uppstår frågan om vad som är 
specifikt för den handledning med personal inom vård och omsorgsyrken som 
företagshälsovården ändå bedriver, vilka effekter handledningen upplevs ha och på 
vilket sätt handledningen överensstämmer med företagshälsovårdens uppdrag att 
förebygga arbetsrelaterad ohälsa.  
 
Syfte  
Denna studie syftade således till att belysa erfarenheter av handledning i 
företagshälsovårdens regi, med personalgrupper inom vård- och omsorgsområdet 
utifrån såväl handledares som handleddas perspektiv.  
 
Frågeställningar 
 

• Vad uppfattades vara specifikt för handledning inom företagshälsovården? 
 
• Vilka effekter uppfattades handledningen ha? 
 
• Vilken attityd fanns till handledning i företagshälsovårdens regi? 
 
 
 

Metod 
 
Detta var en explorativ och deskriptiv undersökning och en kvalitativ ansats valdes 
för att ge en så bred bild som möjligt av området (Hayes, 2000). I en kvalitativ 
undersökning är det unika lika viktigt som det generella. Det redovisas därför inte hur 
många som tyckte på ett visst sätt. Inte heller ges de flestas upplevelser företräde 
framför en avvikande sådan. Studien syftar alltså till att belysa variationen, dvs. alla 
de olika upplevelserna som fanns hos respondenterna.  
 
Undersökningsdeltagare 
Studien baserades på semistrukturerade intervjuer med fem handledare och tre 
handledda. Kontakt med respondenter etablerades i samarbete med 
företagshälsovårdsorganisationer. De handledare som först kontaktades förmedlade 
vidare kontakter med andra handledare. Handledarna förmedlade även kontakt med de 
handledda i studien. Ett introduktionsbrev med förfrågan om deltagande och 
information om syftet med studien och anonymitet i rapporten sändes via e-post till 
handledarna. De kontaktades sedan per telefon för överenskommelse om tid och plats 
för intervju. Handledarna i sin tur förmedlade ett informationsbrev till ett antal 
handledda. Sammanlagt sex handledda individer tillfrågades, och i tre pågående 
handledningsgrupper ställdes frågan om det fanns intresse av att delta i studien. Det 
fanns från början en ambition om att intervjua lika många handledda som handledare, 
men endast tre handledda valde att delta i studien. 
 
Handledarna arbetade inom företagshälsovården med handledningsuppdrag inom 
vård eller omsorg. De var psykologer eller socionomer med psykoterapeututbildning 
och handledarutbildning. De hade arbetat inom företagshälsovård i minst tio år. Alla 
hade gedigen erfarenhet av att arbeta med handledning och ägnade i snitt runt 25 % av 
sin arbetstid åt handledningsuppdrag. Övrig tid arbetade de med andra uppgifter inom 
företagshälsovården, t.ex. konflikthantering och individuella samtalskontakter. 
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Samtliga hade stor erfarenhet av handledning även utanför företagshälsovården. 
Några hade pågående handledningsuppdrag i privat regi. Samtliga var kvinnor. 
 
De handledda arbetade inom vård och omsorg, i miljöer där vårdtagarna bodde mer 
eller mindre permanent. Två av de handledda var kvinnor och arbetade direkt med 
brukarna, den ena på ett omsorgsboende, den andra som personlig assistent. En av 
dessa hade flera års erfarenhet av att ta handledning, och av olika handledare. Den 
andra hade ingen tidigare erfarenhet av handledning. Den tredje handledda, som var 
man, hade också en arbetsledande befattning på det omsorgsboende där han ingick i 
handledningsgruppen. Han var också beställare av handledningen.  
 
Datainsamling 
Två intervjuguider, en för respektive respondentgrupp fanns men följdes inte 
kronologiskt utan användes av intervjuaren som checklista för att mot intervjuernas 
slut kontrollera att områden inte missats. Intervjuerna började med öppna frågor som 
följdes upp för att täcka frågeställningarna. Som exempel på frågeområden till 
handledare kan nämnas: Vad innebär arbetet som handledare inom just 
företagshälsovård? Vilka handleds och varför? Går det att se konkreta effekter av 
handledningen? Varför ska företagshälsovården bedriva handledning? Som exempel 
på frågeområden till de handledda kan nämnas: Varför har ni handledning? Vad 
innebär det för dig att ha handledning? Har handledningen betydelse för ditt arbete, 
din arbetsplats, din arbetsgrupp? En intervju skedde i ett avskilt rum på ett bibliotek. 
De övriga gjordes i avskilt rum på respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna tog 
ungefär 45 minuter och spelades in på ljudband. 
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med tematisk analys (Hayes, 
2000). Varje nedskriven intervju färgkodades för att kunna skiljas ut från de andra. En 
genomläsning av samtliga intervjuer gav en överblick av materialet, och med 
utgångspunkt i frågeställningarna sorterades sedan det färgkodade materialet in i 
huvudkategorier och underdimensioner (Kvale, 1997). Varje huvudkategori bildade 
ett eget dokument. Det som inte uppenbart passade in i någon av huvudkategorierna, 
liksom citat som upplevdes som överflödiga eller mindre relevanta för syftet flyttades 
till ett nytt dokument märkt ”övrigt”. När hela materialet sorterats in under någon 
huvudkategori bearbetades respektive dokument för sig. Efter upprepade 
genomläsningar och omflyttningar av citat bildades underdimensioner som försågs 
med underrubriker. Då varje huvudkategori upplevdes sammanhängande lades 
dokumenten samman till ett resultatdokument. I denna fas avkodades materialet. Det 
material som sorterats in under ”övrigt” lästes igenom för att kontrollera att inget 
relevant material missats. Det som valts bort under analysen var material som var 
känsligt av sekretesskäl, t.ex. närmare beskrivningar av arbetsplatser och 
arbetssituationer samt material som inte var relevant för studien, t.ex. om arbeten i 
andra sammanhang än handledning, vård och omsorg.  
 
Etik 
Syftet med denna studie var att visa exempel på upplevelser av innehåll i, syfte med 
och utfall av handledning och inte att undersöka specifika arbetsplatser, handledare 
eller företagshälsovårdsorganisationer. Av denna anledning samt av sekretesskäl har 
individer, beställarorganisationer och företagshälsovårdsorganisationer anonymiserats 
i rapporten. Intervjuerna var frivilliga och skedde med samtycke från informanterna. 
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Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna ta del av undersökningens syfte 
och frågeställningar samt på vilket sätt resultatet skulle komma att presenteras. 
Individerna, liksom deras respektive arbetsplatser har garanterats anonymitet i 
rapporteringen, och inga åsikter eller uttalanden ska kunna härledas till individen. Allt 
arbetsmaterial har behandlats konfidentiellt och på gruppnivå. Ljudbanden har 
raderats efter bearbetning av materialet. Genom hela processen följdes de yrkesetiska 
regler och den sekretess som gäller för verksamma psykologer och 
psykologstuderande i Norden (Sveriges Psykologförbund 1998) samt de 
forskningsetiska principer som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (www.vr.se). Alla respondenter har erbjudits att ta del av den färdiga 
rapporten. 
 
 
 

Resultat 
 

Resultatet redovisas i enlighet med studiens frågeställningar: Specifikt för 
handledning inom företagshälsovård, Handledningens effekter samt Attityder till 
handledning.  Varje frågeställning är i sin tur uppdelad i de underdimensioner som 
utkristalliserats i analysen. För läsbarhetens skull har citaten omformulerats från 
talspråk till skriftspråk. För att hålla texten mer konsekvent, kallas i den löpande 
texten vårdtagarna för ”brukare”, oavsett om respondenterna benämner dem klienter, 
patienter, brukare eller boende. 
 
Specifikt för handledning inom företagshälsovård 
 

Kontaktorsak och syfte med handledningen. 
Handledarna menade att det är specifikt för företagshälsovården att handledning ofta 
beställs i en situation då det finns stora problem av något slag i personalgruppen. Det 
kan finnas konflikter och det är inte ovanligt att det också finns organisatoriska 
problem. En handledd i arbetsledande funktion bekräftade detta: 
 

Handledd i arbetsledande befattning: ”Det var ganska många som var på väg 
därifrån. De tyckte att det var för jobbigt att vara där. De kunde inte jobba med 
vissa människor, det blev gruppindelningar och så. Det var ett allvarligt läge 
helt enkelt, där man som chef funderade på om man ska splittra 
personalgruppen och börja om. Så allvarligt var det.”  

 
En vanlig kontaktorsak är att en personalgrupp behöver hjälp med att hantera 
besvärliga brukare eller deras anhöriga. Det kan handla om att bevara ett 
professionellt förhållningssätt genom att få lätta på trycket i en trygg miljö, eller att få 
konkreta råd om hur svåra situationer kan hanteras.  
 

Handledare: ”De [anhöriga eller brukare] kräver saker, de kan vara hotfulla 
och väldigt jobbiga. Och det har fortgått ett tag så att personalen är sliten. 
Någon kanske till och med är sjukskriven. Man börjar tycka att det är väldigt 
obehagligt och svårhanterligt och att det tar mycket tid från arbetet. Det har 
kommit igång personliga reaktioner och man har tappat en del av sin 
professionella hållning. Det är ett vanligt tillfälle när chefen hör av sig.”  
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En handledd beskrev hur det gick till när handledning först kom på tal: 
 

Handledd: ”Det var vår chef som tog upp det och tyckte att ni behöver hjälp 
med hur ni ska förhålla er. Ni behöver få en ventil där ni kan sitta och i värsta 
fall bara prata av er. […] det var nog någon form av desperation i början, att 
hitta något åt oss, så att vi fick lite hjälp.”  

  
Syftet formuleras utifrån vad beställaren önskar, eller i kommunikation mellan 
handledare, personalgrupp och beställare. Handledarna betonade att det 
grundläggande syftet med handledning är att ge tillfälle att reflektera över arbetet och 
de reaktioner som arbetet på olika sätt ger upphov till. Ett vanligt syfte är också att 
förbättra kommunikation och samarbete i arbetsgruppen. Även om det inte alltid är 
tydligt uttalat syftar handledning också till att kvalitetssäkra vården. Handledarna 
menade att detta skedde genom kompetensutveckling och ett ökat professionellt 
förhållningssätt, men ibland också genom att personalen tvingas att granska sina egna 
beteenden och motiv.  
 

Handledare: ”Människor som jobbar inom vårdyrken, de ska ha handledning. 
För det sker så mycket övergrepp, därför att människor inte håller ordning på 
sitt eget bagage. Som inom äldreomsorgen. Det finns många fantastiska 
personer som jobbar där. Så finns det de som man känner bara att: näe, 
sadister hela bunten! […] De är nedvärderande och nedlåtande mot dem som 
de möter. Jag tror att man skulle kunna avhjälpa sådant med handledning. Då 
skulle de åtminstone bli tvungna att sitta ner tillsammans med någon utifrån 
som frågar dem vad de gör där. Så egentligen är det en kvalitetsgaranti.”  
 

Handledarna inom företagshälsovården har mer kontakt med ledningen än vad som är 
brukligt i handledning i annan regi. Handledarna menade att de naturligtvis höll på 
sekretessen och aldrig talade om enskilda anställda med chefen, men att en 
avrapportering på gruppnivå om vad som skedde eller framkom i handledningen var 
vanlig. Det fanns också en uppfattning bland de handledda om att ett informellt syfte 
var att chefen vill ha koll på hur personalen mår och hur arbetsgruppen fungerar. 
Handledaren uppfattades av en handledd som en länk mellan ledning och personal. 
 

Handledd: ”Skulle någon av oss må riktigt dåligt så skulle [handledaren] 
skicka det vidare. Jag tror att man kan fånga upp dem som mår riktigt dåligt 
där.[…] För i och med att vi är ute på fältet så ser [chefen] ju inte oss varje 
dag och har koll. Om jag mår dåligt eller har problem förväntas jag ringa själv. 
Men då har jag ju liksom passerat gränsen.”  

 
 Gruppens önskemål, behov och förutsättningar avgör innehållet.  
Vad som görs och talas om i handledningen sammanfaller inte nödvändigtvis med det 
formulerade syftet. Vad de handledda vill ha av sin handledare varierar, och 
innehållet utformas och ändras i dialog med gruppen. Även om det ofta finns en 
överenskommelse om samtalsfokus, är innehållet lika ofta på ett mer pragmatiskt sätt 
anpassat efter vad som för tillfället är aktuellt i personalgruppen. Det är vanligt att en 
personalgrupp som har handledning från företagshälsovården saknar erfarenhet av 
handledning. Då arbetar handledaren mer pedagogiskt, konkret och aktivt. 
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Handledare: ”Då får man försöka få fram ett klimat som inte hamnar så 
mycket på diskussion och argumentation, utan: kan vi inte först inventera vad 
det finns för tankar, innan vi blir så åtgärdsinriktade. Då får jag som 
handledare jobba med att få igång ett reflekterande som är lagom annorlunda 
än det de gör på sina personalmöten, så att det inte blir för främmande. För 
människor har ju sådana bilder av vad handledning är. Det är liksom soffan, 
analys eller terapi och så. Jag är tydligare i början med vad handledning är.”  

 
 Ett centralt fokus på professionalitet.   
Inom företagshälsovården är det mindre vanligt med ärendehandledning, där 
handledarens uppgift är att ge specifika råd och kunskaper om hur en speciell brukare 
ska skötas eller om hur en diagnos ska förstås. Däremot är ett vanligt önskemål att få 
råd om hur en brukare eller en anhörig ska hanteras. Detta leder ofta till samtal om 
bemötande, eller om vad som är att förhålla sig professionell i situationen. I de 
handledningsgrupper med låg utbildningsnivå som företagshälsovården ofta möter är 
detta enligt handledarna ett särskilt viktigt område att reflektera kring. Det kan också 
finnas behov av att få ur sig frustration, eller att få känna att flera delar samma 
upplevelse.  
 

Handledare: ”I en verksamhet där man möter många föräldrar, är det en del 
som börjar ha ett väldigt personligt tyckande om de här föräldrarna, och då får 
man försöka tänka lite alternativt kring det, vad kan det bero på att den här 
föräldern säger så, gör så? Så att det blir en vidare förståelse. Där kan gruppen 
komma in och peka på: ja, men jag har ju sett någonting annat.” 
 

Begreppet professionalitet återkom ofta i samtliga respondenters berättelser. Att 
stärka och bygga professionalitet, och att reflektera över vad detta kan innebära är ett 
viktigt ämne för handledningen. I ett reflekterande runt det professionella 
förhållningssättet ingår att göra arbetsuppgifternas olika gränser tydliga.  

 
Handledare: ”De kunde lyfta problem som att en man som de gick hem till 
alltid kladdade på dem, och jag sa att han får inte det även om han är 95. Det 
var väldigt skönt för dem att höra. Att de kan säga: Kalle om du inte slutar så 
måste jag ta upp det här med min chef. För då tycker inte jag att det är något 
kul att komma hit. Att det går att säga sådant.”  
 

En handledd beskrev det så här: 
 
Handledd: ”Man blir så involverad i [brukarens] liv när man är inne i någons 
hem. Den biten tycker jag är svår, och det har varit skönt att kunna prata om 
det. Hur andra gör och hur man bör göra och var gränserna går. Det tror jag är 
det tuffaste, att man är ensam och lite utsatt och det är svårt att dra gränser.”  

 
 Fokus på organisatoriska frågor. 
Ibland överensstämmer inte personalgruppens önskemål med vare sig syftet eller 
handledarens uppdrag. Handledning är inte alltid det primära behovet. Det uppstår 
dilemman när handledningen till viss del finns i stället för personalmöten och 
arbetsplatsträffar.  
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Handledare: ”Grupperna fastnar ofta i missnöje med villkoren. […] Där kan 
det vara viktigt att ta upp frågan med ledningen. Hur mycket ska man prata om 
dåliga scheman, låga löner och dåliga chefer eller så? Det kan bli istället för 
att prata om sitt arbete och acceptera att nu är det så här.”  
 
Handledare: ”[Det är] organisatoriska saker, dåliga scheman och rutiner, saker 
som är jätteviktiga. De mötena har de inte, men arbetsgivaren satsar på 
handledning. Då får man vara behjälplig med att säga till arbetsgivaren att jag 
tror ni behöver de här mötena till någonting annat.”   

 
Att tala om ledningen uppfattades från handledarnas sida sällan som konstruktivt. 
Däremot kunde det för de handledda fylla en funktion: 

 
Handledd: ”Vi kan faktiskt behöva hjälp med hur vi ska hantera våra chefer 
också. Ibland är det ju dem vi sitter och spyr över. [Att prata om cheferna] är 
meningsfullt på så sätt att vi får det ur oss, så vi kan sitta trevliga och glada på 
arbetsplatsträffen nästa gång. Hade vi träffat cheferna mer hade vi antagligen 
inte haft det behovet.”  

 
Handledningens praktiska ramar. 

De mest optimala förutsättningarna för ett regelrätt handledningsarbete beskrev 
handledarna som kontinuerliga sammankomster över en längre tid, med fasta grupper 
på maximalt åtta personer som arbetar inom samma yrke och på samma arbetsplats. 
Detta, menade handledarna, går ofta inte att tillämpa inom företagshälsovården. De 
uppdrag de får ser ofta annorlunda ut, och kräver ett mer flexibelt förhållningssätt. 
Variationerna beror enligt handledarna bland annat på hur behoven definieras och på 
de organisatoriska förutsättningarna. En av de handledningsgrupper som berättades 
om i intervjuerna bestod av 18 personer, i en annan grupp där det var frivilligt att 
delta var de bara tre. I vården och omsorgen finns ofta brukare som behöver 
personalens ständiga närvaro och handledning blir för organisationen då också en 
fråga om bemanning och schemaläggning.  

 
Handledare: ”Många av oss har en inbyggd tanke om att handledning ska vara 
var fjortonde dag, men för de här grupperna är det kanske alldeles för mycket. 
[…] Jag jobbar på ett ställe med öppna grupper nu. De får inte ihop i sitt 
schema att ha fasta grupper. Jag har ju mina tankar om det, om trygghet och 
så. Ibland tänker jag att det kanske är jag som behöver den där tryggheten. Att 
jag vet vem som kommer och att jag vet lite om dynamiken. Nu vet jag inte, 
och jag hamnar i situationer där jag känner att gud, vad ska jag göra nu? Men 
alltså, jag får se om det fungerar. För det är deras verklighet.”  

 
 Oklara syften och otydliga uppdrag. 
Personalgrupper som är vana att ta handledning har ofta i förväg en klar bild av vad 
handledningen ska syfta till. Med personal utan handledningsvana kan formulerandet 
av syftet i stället vara en process i sig. Det framkom att handledaren ofta måste börja 
med att undersöka gruppens förväntningar och förutsättningar och på ett flexibelt sätt 
möta ett syfte eller omformulera ett uppdrag. Att använda sig av handledning är 
ingenting som en individ eller personalgrupp per automatik kan. Att ta handledning 
kan inte göras passivt, utan kräver trygghet och mod liksom kunskap och mognad hos 
de handledda.  
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Handledare: ”Om ett arbetslag behöver prata om sin kommunikation, sitt 
samarbete och så, och de vill ha handledning fem gånger och de har aldrig haft 
handledning tidigare. Då kan det vara svårt att komma på traditionellt 
handledarvis och säga: vad vill ni prata om, eller vad önskar ni. Jag kan inte få 
något svar. De vet ju inte, och så har jag ett uppdrag på fem gånger!”  

 
Handledare: ”En del säger: vad skönt att få en andningspaus. Det känns ju så 
där. En del har ju aldrig gått på handledning, de förstår inte vad det är bra för. 
[…] En del tror också: Nu ska vi berätta hur dålig chefen är så gör 
[handledaren] säkert någonting åt saken. De tror att det ska gå till på det sättet. 
Då får man ta upp de här myterna eller förhoppningarna och försöka föra in på 
ett mer professionellt förhållningssätt. Och det kan ju ta ett tag. Men som jag 
vill se det är det också en form av kompetensutveckling.”  

 
Bland respondenterna, dvs. både hos handledare och hos handledda, fanns 
upplevelsen att handledning ibland tas till för att lösa problem som egentligen bör tas 
om hand på annat sätt, eller att handledning blir ett alibi för att visa att någonting 
gjorts, eller för att organisatoriska brister ska slätas över eller få mindre verkningar. 
När syftet är otydligt eller om förutsättningarna för att arbeta mot ett uttalat syfte är 
oklara, blir handledningen, åtminstone initialt, mer av ett utredningsmoment.  
 

Handledare: ”Ofta kommer man in i ett läge där det varit jobbigt ett tag. 
Handledning blir ju ett sätt att försöka komma till rätta med, eller ge 
personalen någonting. Där gäller det att noga fundera, när man gör kontraktet 
kring formerna för handledningen, så att det inte är för mycket konflikter i 
gruppen eller att man ska göra någonting som chefen borde göra i stället. Det 
är inte alltid arbetsgivaren och gruppen sitter med samma upplevelse om 
gruppens behov.”  
 

Handledning är något som beställarna känner till och därför frågar efter. På så sätt blir 
handledning ett begrepp som täcker in många olika sorters insatser. Att syftet ibland 
initialt formuleras på ett otydligt eller missvisande sätt kan också till del bero på 
bristande kunskap inom företagshälsovården, hos de som säljer in de olika tjänsterna 
till kundföretagen. 
 

Handledare: ”Det har blivit ett begrepp som kan täcka det mesta. Det är därför 
det är viktigt att man som handledare ser efter. Är det det här de ska ha? Det 
kan vara allt från att de ska ha lite trevligt ihop eller att man gör om 
arbetslagen eller att det handlar om att de ska få ett bättre socialt klimat eller 
att man måste titta igenom anställningsförhållanden. Det är inte alls så att man 
bara kan köpa att en arbetsgivare eller personalenhet säger att de vill ha 
handledning.”  
 
Handledare: ”De som säljer vet ju sällan vad man har att erbjuda. Det kan 
finnas glapp mellan vad beställarna vill ha och vad man sen säljer in till 
organisationen. Det handlar om att ringa in, vad är det för slags ärende det här 
handlar om?”  
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Handledningens effekter 
 
 Kompetensutveckling och ökad professionalitet. 
Handledning tillför kunskap dels genom det gemensamma reflekterandet, dels direkt 
genom att deltagarna får del i handledarens och varandras kunskaper och erfarenheter. 
Kompetens handlar i denna studie mer om utveckling av personliga egenskaper och 
professionalitet, än om uppgiftsrelaterad inlärning. Det är inte en primär uppgift för 
företagshälsovårdens handledning att tillföra ämnes- eller branschkunskaper. ”… men 
jag kan tillföra andra sätt att få kontakt med patienter eller komma vidare i samtal 
eller bemötande. Det blir ju ett komplement till deras kunskap”.  

 
I handledningen tydliggörs känslor, beteenden och roller. Handledarna berättade om 
en ökad förmåga hos de handledda att reflektera över egna och andras upplevelser och 
reaktioner, och att de därmed blivit mer professionella i sina yrkesroller.  

 
Handledare: ”Det kan märkas att det blir ett slags lugn, och att de inte blir lika 
upprörda. […] De kan återgå till sin mer professionella hållning. Se att jag 
kanske inte behöver ta det här så personligt. Att man hittar ett annat 
förhållningssätt. Det är ganska vanligt att man kommer tillbaka och säger att 
nu gick det bättre. Eller, vad skönt, problemet finns inte längre.”  

 
Handledare: ”Det är ett slags kompetensutveckling, att känna av: vad är 
rimligt att vi ska jobba med, var går gränsen, vad händer inom mig, när ska 
man prata med varandra och med chefen? Det är en kompetensutveckling på 
olika nivåer. Att lära känna sig själv som person men också att man lär av 
varandra.”  
 

Handledning handlar enligt samtliga respondenter om att lära, öva och upprätthålla en 
god kommunikation. Att kunna uttrycka sig och stå upp för sig själv är en del i ett 
professionellt förhållningssätt. Det handlar om att kunna dela arbetets känslomässiga 
utmaningar, att tillsammans finna lösningar på konflikter och att kunna vara tydlig 
gentemot brukare, anhöriga och annan personal.  

 
Handledare: ”Att jag kan tilltala dig i din profession, och att det inte är en 
kritik mot dig som person, bara det är ju en stor del. Att känna sig 
professionell och att det går att lämna feedback som inte bara är positiv, och 
att man kan ta emot den. […] Om jag tänker på dem som jag har haft över tid, 
så ser jag tydligt att de också kan lyfta sina egna önskemål gentemot sin 
ledning och att de kan göra det på ett bra sätt.”  
 

En handledd respondent berättade om nya kunskaper om kommunikation: 
 
Handledd: ”Man ändrar lite på sitt språk och hur man är, efter att ha varit på 
handledningen. I stället för att säga: ni gör fel när ni gör så där, så kan man 
säga: men jag tycker att det skulle vara bra att göra så här i stället. Det funkar 
ju oftast. Det är sådant som jag inte tänkt på tidigare, att man bara genom hur 
man uttrycker det kan vända på situationen och få det lite enklare.”  
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För handledarna, som bara träffar personalgruppen vid handledningstillfällena, är 
effekterna av handledningen inte alltid konkreta eller tydliga. Trots övertygelsen om 
att handledning har goda effekter, så fanns en upplevelse av att dessa är svårgripbara 
och svårmätbara. 
 

Handledare: ”Man förstår att de är nöjda eftersom de betalar för det och 
förlänger kontraktet. Men, rent innehållsmässigt är det väl svårt att mäta. Om 
man nu tänker kompetenshöjning i de här arbetsgrupperna med låg 
grundutbildning. Ja, hur mäter man det? Hur mäter man mognad i yrket? Man 
mognar ju för att man blir äldre, för att man förälskar sig och får barn. Sen så 
får man handledning också.”  
 

 Arbetsklimat. 
Båda respondentgrupperna menade att handledningen har gynnat klimatet i de 
handledda grupperna. Känslan av ett gemensamt arbete mot ett gemensamt mål 
gynnade trivsel och underlättade samarbetet. Denna handledda gav ett exempel: 
 

Handledd: ”Man måste veta att man tycker och tänker olika. Annars kommer 
man att bli irriterad och besviken när det visade sig att man tänkte olika. Det 
[att ta handledning] hjälper mig att bli modig och våga säga vad jag tycker och 
tänker. Den har gjort att vi i personalgruppen är tryggare med varandra. Man 
är inte så rädd för att göra fel.”  
 

Även handledarna uppfattade ett öppnare och tryggare förhållningssätt i 
personalgrupperna: 

 
Handledare: ”Klimatet har förändrats. Man är mer reflekterande, inte så 
åtgärdsinriktad. Man lyssnar mera på andra, och man både tänker och känner 
och funderar ett extra steg innan man gör saker och ting. Man ser att det finns 
olika sätt att göra det på.”  
 

Arbetet innebär ibland att personalgruppen utsätts för interna slitningar, som kan få 
konsekvenser för trivseln, och för vårdkvaliteten. En handledd menade att 
handledningen varit avgörande för arbetsklimatet: 
 

Handledd: ”… vi hade inte kunnat utföra lika professionellt arbete. Jag tror 
inte heller att personalen hade varit kvar eller trivts i samma utsträckning. Man 
måste liksom lägga upp på bordet att hur kommer det sig att jag plötsligt är 
ensam om att tycka så här och alla andra har en annan åsikt? Man måste veta 
vad det innebär att ha de här personerna som kunder. Jag tror att en 
borderlineproblematik kan sätta sprätt på den mest solida arbetsgrupp om man 
inte har handledning.”  
 

Den handledde som också hade en arbetsledande funktion berättade att den 
handledning han både var beställare av och deltagare i har varit en viktig del i ett 
arbetsmiljöarbete där kommunikation var en nyckel till förändring. Både 
personalomsättning och sjukskrivningar har minskat. Därmed har arbetsplatsens 
kostnader minskat betydligt, samtidigt som kvaliteten på den vård som ges har blivit 
bättre. Handledningen var ett medel för att få personalgruppen att enas och att arbeta 
på ett sätt mer i enlighet med organisationens mål. Han berättade: 
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Handledd i arbetsledande befattning: ”Det har varit en del handledning, en del 
chefskap och struktur som gjort att arbetsgruppen mår bättre. Vi får bättre 
betyg från föräldragrupp, ifrån habilitering och olika enheter. […] Det är inte 
samma tjafs och det är mera struktur. Man vet vem som ska göra vad.”  

 
 Psykiskt välbefinnande. 
Samtliga respondenter talade om de psykiska påfrestningar som arbetet med 
människor som har det svårt innebär. Handledningen ger avlastning, men också 
verktyg att hantera svåra situationer, och gör de handledda bättre rustade att möta 
lidande. Så här beskrev en handledd handledningens betydelse: 
 

Handledd: ”Det är en jätteventil. Det är inte så att de [anhöriga] riktar det 
emot mig rent personligt, men miljön är inte kul att vara i. Dom har ju funnits 
väldigt nära hela tiden och har haft ett väldigt kontrollbehov. Hade jag inte 
kunnat gå och få ur mig allt det här, då hade jag nog inte velat gå tillbaka till 
det jobbet. […] En del av oss har varit sjukskrivna för att det har varit jobbigt. 
Dom är tillbaka på jobbet nu. Kommer folk tillbaka från sjukskrivning och 
mår bättre av att ha handledning så är det ju ett bevis på att det funkar.”  
 

Känslan av att göra ett bra jobb bottnade i upplevelsen av att det var betydelsefullt 
och att det uppskattades och uppmärksammades. En handledd menade att det var 
viktigt att känna att arbetet skedde i ett sammanhang med orsak, mål och mening: 

 
Handledd: ”Man kan känna: jag är helt värdelös, jag passar inte här. […] I de 
lägena har handledningen gett hopp. Man har fått kraft och blivit påmind: ja 
men just det, jag är ju inte så dålig, eller: ja, så var det ju man tänkte. Man 
tappar liksom ibland kompassen och kartan i jobbet. Jag tror att handledningen 
kan vara rent avgörande för om man stannar kvar eller inte.”  

 
Tydliggörande av vad som var verksamhetens uppdrag och den egna uppgiften i 
organisationen gav trygghet och stöd i arbetet. Både handledare och handledda talade 
om att utan en förståelse för såväl de privata som yrkesrollens gränser finns risk att 
brännas ut och de kopplade samman professionalitet och yrkesstolthet med hälsa. 
Handledning har sällan ett uttalat hälsofrämjande syfte, men det fanns en övertygelse 
hos samtliga intervjuade att handledning har en hälsofrämjande effekt. 
 

Handledare: ”Det är både cyniskt och fräckt mot personalen att utsätta dem 
för att inte ha handledning, inom vissa branscher där man jobbar med väldigt 
svåra saker. Och jag kan tänka mig att man kan förebygga många 
sjukskrivningar om man lät sjukvårdpersonal ha handledning. Faktiskt, så att 
de orkar.”  
 

En handledd berättade om hur påfrestande det varit att inte kunna koppla bort jobbet 
på sin fritid och att handledningen hjälpte henne med denna sorts gränssättning: 
 

Handledd: ”Jag tog med mig jobbet hem varenda dag. Jag tyckte att det var så 
jobbigt att bara gå därifrån, jag kunde ju inte hjälpa [brukaren], när jag inte var 
där. Det tog ganska lång tid innan jag lärde mig att det är mitt problem när jag 



  20 

är där, men sen när jag går därifrån, då är det inte mitt längre. Och sen också 
att få höra att det var fler som hade gjort så.”  

 
Attityder till handledning 

 
  De handleddas attityder. 
Handledarna menade att inställningen hos de handledda mycket beror på om det inom 
personalgruppen finns erfarenhet av att ta handledning, och om det finns en tradition 
inom yrkesområdet. Som handledare gäller det att vara uppmärksam på risken att de 
handledda upplever sig påtvingade något de inte bett om eller tycker att de behöver. 

 
Handledare: ”I vissa miljöer är det så självklart, man är i process från första 
handledningstillfället. […] Sen finns det andra verksamheter, där man inte vill 
bli synad, där man känner att ska det komma någon jävla psykolog här... Det 
är så mycket attityd! Det är verkligen ett jobb att göra. Att skapa trygghet, att 
hitta en bas för att man ska våga ge uttryck för sitt eget. Förstå funktionen. 
Inte bara lasta över på mig, att jag ska dra lasset.”  
 
Handledare: ”Det är liksom en främmande värld, den har inte satt sig. Som i 
hemtjänsten, där är det rätt så främmande med kontinuerlig handledning. Då 
kan man möta på att det känns lyxigt att ha handledning. För att man får prata. 
Jag menar, går du till en verksamhet som har mer handledningstradition så är 
det mer av en kvalitet. De ser ju inte det som lyxigt utan som ett verktyg i 
arbetet.”  

 
I en grupp eller hos en individ som inte har erfarenhet av handledning uppfattades 
ibland ett tydligt motstånd, men oftare en tystnad som vittnade om osäkerhet om vad 
handledningen kan vara bra för. 

 
Handledare: ”En del är mer motiverade och tycker att det här är bra och 
vågar. Det kräver ett visst mod att ta handledning. Andra har ett motstånd och 
tycker att det gäller väl inte dem, de behöver väl inte det. De kan vara tysta då 
och det får man jobba med i gruppen. En del kommer igång efter ett tag, när 
de börjar känna att det här kanske var bra. Det kan se väldigt olika ut. Jag 
brukar alltid fråga inledningsvis, vad vill gruppen själva? Det är ju väldigt 
svårt att gå in i en grupp som inte vill.”  
 

En handledd respondent menade att handledningen fungerade sämre när någon 
deltagare var där mot sin vilja: 

 
Handledd: ”Vi har haft en som gick dit och mest satt i ett hörn och tjurade. 
Man ska inte behöva sitta där om man inte känner att det ger någonting. För 
det passar inte alla att sitta så. […] Man måste passa med den man har som 
handledare. Det är därför jag inte tycker att det ska vara obligatoriskt, för det 
är inte alla du funkar med helt enkelt.”  

 
Även där det finns en handledningstradition kan det finnas anledning att ifrågasätta 
vad personalen egentligen vill ha ut av det. Gruppen består av individer med olika 
intresse av handledningen, och olika mycket lust att exponera sig i 
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gruppsammanhang. Uppfattningen om att det fanns en risk att handledningen 
reduceras till en trevlig paus, fanns i båda respondentgrupperna.  
 

Handledare: ”… det är mera att man inte riktigt använder handledningen. Då 
är det viktigt att prata om vad man kan använda handledningen till, eller vad 
det är som gör att vi inte tar upp svåra saker med varandra. Om det jag tillför 
är att folk samlas, för det gör de aldrig annars, ja då tillför jag det och så får 
det kanske vara bra ett litet tag, så får jag jobba med min egen frustration. Men 
sen måste det bli någonting mera av det hela.”  
 

En handledd beskrev att olikheter i gruppen kunde gå ut över kvaliteten på 
handledningen: 
  

Handledd: ”Några av oss är lite försiktigare: Om man frågar så är allting bra, 
och de håller med och vill inte stöta sig och det måste man ju också 
respektera. Kanske är det svårt ibland att vara handledare, för det kan vara 
några som tycker att det är roligt när det är lite konflikter eller lite dramatik, 
och andra tycker inte det...”  
 

De handledda menade att ett stort värde hos handledningen bestod i att handledaren 
stod utanför den egna organisationen och kunde tillföra nya perspektiv: 

 
Handledd: ”Man pratar sig samman ganska snabbt, och börjar tycka och tänka 
ganska lika. Jag tycker att handledarens uppgift är att lyssna och säga jaha, ok 
jag förstår vad ni menar, men det skulle ju också kunna vara så här eller så 
här. Jag tycker att handledaren ska vara som en frisk fläkt utifrån.” 

 
Handledd: ”Vi jämför ju våra problem och liksom utbyter tankar, men på 
något sätt så knyter hon ihop det åt oss. Hon har nog vanan att se sådana bitar 
som vi inte gör mitt i allt vårt som vi bara kastar ur oss. För oftast är vi ju så 
inne i det och det är så, på en gång, så nu.”  

 
 Respondenternas upplevelse av attityder hos beställarna. 
Hur ledningen inom kundorganisationerna uppfattar och hanterar behov hos 
personalen är ganska olika, enligt handledarna. Ofta finns förståelse för behovet av 
handledning: ”Ofta är det insiktsfulla chefer, som förstår att personalen har ett ganska 
tufft jobb, och behöver någon sort ventilation”. Men handledarna menade att brister i 
arbetsklimat och psykosocial arbetsmiljö alltför ofta behandlas som individuella 
problem hos dem som far illa. I många fall hade handledning kunnat förebygga 
ohälsa, menade denna respondent som också som beteendevetare inom 
företagshälsovården träffade många individer. 
 

Handledare: ”… förra veckan ringde jag upp en chef efter ett sådant här 
[individuellt] samtal med en kvinna som jobbar med svåra frågor och som vill 
ha handledning. […] Jag tog upp frågan och chefen sa: ”Ja, jag har ju förstått 
att hon behöver stöd” och då läggs det på henne som någon slags svaghet, fast 
det handlar inte alls om det. Inom en sådan verksamhet som där hon jobbar så 
borde det vara en självklarhet att ha kontinuerlig handledning. För att det är så 
tunga frågor, bara tunga frågor.”  
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Ibland möts problem på fel nivå i organisationen och handledning blir ibland något 
som välvilligt men oreflekterat tas till som en lösning för allehanda problem på en 
arbetsplats.  

 
Handledare: ”I en arbetsgrupp var det ekonomiskt besvärligt. Då lades alla 
personalmöten ner under en period. Sen satte de in handledning i stället. Det 
blev ju reaktioner på det där och massa frågor som inte blev svarade på och 
som de ställde till mig istället. Det var inga bra förutsättningar. […] Jag kände 
att det blev för svårt och att det blev så dåligt för personalen att inte ha den här 
andra tiden tillsammans. Att inte få direktiv från ledningen och så, så att efter 
en termin lades handledningen ner, och det var mycket på mitt initiativ. Där 
tyckte chefen att nu får de ju handledning i stället så nu ska de väl vara nöjda.”  
 
Handledare: ”Ibland är det så att chefen beställer någonting för att den själv är 
frustrerad på en arbetsgrupp, och det är ju chefens problem. Eller så kanske 
det är chefen som är problemet. Eller man säger att det är så mycket 
konflikter, och så är det andra saker som chefen inte har riktigt pejl på.”  

 
För beställarna är handledning också en ekonomisk utgift. Uppfattningen fanns att det 
är viktigt för många beställare att handledningen fyller en tydlig funktion.  

 
Handledare: ”De flesta arbetsgivare är ju rätt angelägna när man beställer 
handledning att det faktiskt ska vara ett syfte med det, och i linje med den 
verksamhet man bedriver. Och man skär ner på handledningen när 
verksamheten går lite sämre. Handledning är en av de första sakerna man tar 
bort.”  
 

Handledningen sågs av den handledda respondent som också var beställare som en 
investering och inget ändamål i sig. 
 

Handledd i arbetsledande befattning: ”Det måste vara verksamt för någonting. 
Jag har tagit över verksamheter där jag har frågat: vad har ni handledning för? 
Då kan man komma fram till att det är en trevlig fikastund, och en avkoppling. 
Då tar vi bort den! Vi har mer att göra som är bättre att satsa pengarna på.”  
 

Att en chef deltog var inget hinder för samtalet, enligt de respondenter i denna studie 
som hade erfarenhet av det. En handledd menade att hennes chef genom att vara med 
i gruppen ”på samma villkor” visade engagemang i personalen och deras 
arbetssituation. Oavsett om chefen deltar eller inte är dennes inställning viktig 
menade denna handledda: 
 

Handledd: ”De [chefer] jag har haft senaste åren har varit väldigt fokuserade 
på det här med handledning. Det tror jag är för att de är unga och har en ny 
utbildning bakom sig där man har fått veta hur viktigt det här är. Det är en 
väldig förmån att få finnas på en arbetsplats där man tycker att handledning är 
viktigt.”  

 
 Handledarnas tankar om företagshälsovårdens handledning. 
Handledarna i studien såg det som självklart att företagshälsovården ska erbjuda 
handledning. Under vilka omständigheter det passar med handledning och vad den 
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ska innehålla är mer obestämt. Det handlar delvis om den individuella handledarens 
kunskaper, sätt att arbeta på och sätt att definiera handledningen. 
 

Handledare: ”Om du pratar med handledare, var de än är, så kommer de inte 
att se likadant på sin handledning. Handledning är någonting för 
företagshälsovården, men man måste vara rätt så klar mot sin kund om vad en 
handledning är, vad en konflikthantering är och vad en grupputveckling är. 
För man kallar det oftast handledning.”  

 
Hos handledarna fanns en uppfattning om en bättre och mer omfattande kontakt 
mellan kundorganisation och handledare när företagshälsovården är leverantören. Det 
ger en bättre avstämning mot syftet och en kvalitetskontroll av handledningsarbetet. 
Det ger också fördelen att det finns andra yrkeskategorier och kompetenser som 
handledaren kan rekommendera om det uppdagas problem som handledning inte 
löser. 
 

Handledare: ”Om du sitter som chef och upphandlar en vanlig handledare så 
har du inte särskilt mycket kontakt med handledaren. Skillnaden om du har 
företagshälsovård är att chefen är mycket mer involverad i det hela. Så det är 
helt olika förhållningssätt. Fördelen med företagshälsovården är att du får en 
bild av organisationen, ett tätare nätverk helt enkelt.”  

 
Det fanns också en upplevelse av att ledningen inom företagshälsovården inte vet vad 
handledning innebär och att det därför inte framhålls och säljs så aktivt som det borde. 
Ingen av handledarna upplevde dock att handledning som metod eller dess plats inom 
företagshälsovården har ifrågasatts. Däremot saknas det ibland respekt för den 
specifika kompetens som handledarna har, och förståelse för vad arbetet innebär.  
 

Handledare: ”Man har positiva ögon. Man tror på det. Andra kompetenser 
säljer också handledning som modell, när de träffar personer på andra sätt ute i 
organisationer. Vi har ju alla primärt ögat på arbetsmiljön, eller på klimatet 
och samarbetet och kommunikationen. För att det är det som ligger i 
företagshälsovårdens uppdrag.”  

 
Handledare: ”Ibland känns det som att alla beteendevetare och psykologer 
som grupp tänker att de kan ge handledning. Det kanske de kan, fast det är ju 
en specifik funktion. […] Att vara handledare är ett yrke. Det finns en stor 
okunskap om handledning. Jag hörde någon som sa: vadå, behöver de 
handledning, kan de inte sitt jobb? Så kan man väl tänka om det var 
yrkeslärlingar, snickare som ska lära sig, att det är någon sorts del i hantverket 
på det sättet.”  

 
Handledarna menade att många potentiella kunder inte vet vad företagshälsovården 
kan erbjuda och att det kanske också hänger ihop med att det finns en viss osäkerhet 
inom företagshälsovården om hur handledning passar in i företagshälsovårdens 
uppdrag. 
 

Handledare: ”Köpte man mer handledning, så skulle man kunna förebygga en 
hel del problematik och en hel del konflikthantering som vi jobbar rätt mycket 
med och som blir dyrt. […] Så det gäller att marknadsföra handledning. Men 
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det är inte det man går ut och driver för ledningsfolk. Varför har jag inte 
riktigt förstått, för vi skulle kunna göra mycket mer.”  

 
Handledare: ”Det kan vara så att det finns en tvekan till det. Det finns ju 
många privata aktörer och många väljer att ha handledning från annat håll. För 
det mesta är det nog så, och jag kan tänka mig att man inte känner till att 
företagshälsovården kan erbjuda det. Men fördelen är ju att vi känner till 
många företag så väl. Hur de är uppbyggda och vad som behövs göras. Så det 
borde vara en mer självklar arbetsuppgift för oss. […] Man pratar ju om att 
man jobbar på olika nivåer inom företagshälsovård. Det är individ, grupp och 
organisation. Handledning i sig ger väldigt mycket information om hela 
organisationen, så man skulle kunna jobba effektivt, verkligen.”  

 
 
 

Diskussion 
 
Sammanfattning av resultatet 
Syftet med denna studie var att belysa erfarenheter av handledning i 
företagshälsovårdens regi, med personalgrupper inom vård och omsorgsområdet 
utifrån såväl handledares som handleddas perspektiv. Nedan följer en kort 
sammanfattning av resultatet i relation till frågeställningarna.  
 
 Specifikt för handledning inom företagshälsovård.  
Den handledning som företagshälsovården bedriver skiljer sig från annan handledning 
genom att den ofta beställs i akuta situationer av konflikter, vantrivsel, ohälsa och 
sjukskrivningar. Det är också vanligare inom företagshälsovården att handledare får 
agera utredare, och undersöka vari problem och behov består, innan ett regelrätt 
handledningsarbete kan starta. Handledarna uppfattade en okunskap hos beställarna 
om vad handledning är. Det är också vanligare att handledarna möter personalgrupper 
utan tidigare vana av handledning, inom de yrkesområden inom vården och omsorgen 
där det inte finns tradition att ha handledning och där personalen inte själva har 
efterfrågat handledning. Det är också vanligt att företagshälsovården får 
handledningsuppdrag hos grupper med låg grundutbildning, medan mer kvalificerade 
personalgrupper oftare har handledning från annat håll. Formella syften var att ge 
personalen hjälp att hantera svåra arbetssituationer, avlastning, förbättra 
kommunikation och samarbete samt kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Det 
viktigaste samtalsområdet i handledningen uppgavs vara att reflektera över 
professionalitet och yrkesroll. 
 
 Handledningens effekter. 
Samtliga respondenter i denna studie uppfattade att handledningen hade 
kompetenshöjande effekter vad gäller förmåga att reflektera över och kommunicera 
om egna erfarenheter och upplevelser kopplade till arbete och yrkesroll. Det sker 
också en ren kunskapsutväxling genom att individer i gruppen lär sig av varandra 
liksom av handledaren. Handledningen sågs som stabiliserande och återförande till 
professionalitet när arbetet upplevdes meningslöst eller allt för utmanande. Både 
handledare och handledda vittnade om att en ökad förmåga att sätta gränser och förstå 
den professionella rollen gjorde att personalen mådde psykiskt bättre. De handledda 
talade om att de själva, och andra i personalgruppen inte skulle ha orkat arbeta kvar 
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på arbetsplatsen utan den avlastning och den kompetens som handledningen gav dem. 
Det fanns också en upplevelse av att handledningen lett till minskade sjukskrivningar.  
 
 Attityder till handledning. 
Attityderna i handledningsgrupperna beror på om det finns handledningsvana och om 
syftet är förankrat i gruppen. Hos ovan personal finns ibland missuppfattningar och 
fördomar, eller en osäkerhet som yttrar sig i tystnad. Det är också viktigt att andra 
behov av att mötas runt organisatoriska frågor är lösta. Handledarna upplevde att 
handledningen ibland beställs av fel anledning, antingen för att arbetsgivaren inte vet 
vad handledning är, eller att den används som problemlösning på ett missriktat sätt. 
Handledarna menade att det inom företagshälsovården finns en positiv attityd till 
handledning, men att det samtidigt finns en okunskap hos chefer och säljare som gör 
att handledning inte marknadsförs i tillräcklig utsträckning. För beställarna är det 
viktigt att kunna motivera handledningen och att kunna försvara den budgetmässigt. 
De är ofta måna om att det finns ett tydligt syfte som gynnar verksamheten. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
 Handledning inom företagshälsovården. 
Utifrån såväl resultatet som samtal (Siv Boalt Boëthius 2010-01-12; Lars Hjalmarson 
2010-01-08) förefaller kontinuerlig handledning vara en ytterst begränsad del av 
företagshälsovårdens verksamhet. Till stor del tycks detta bero på svårigheten med att 
definiera syfte och innehåll. Att handledning inte säljs som en färdig produkt utan 
varierar med beställarens syfte och gruppens och organisationens behov och 
förutsättningar kan också vara en orsak till att handledning är svårt att marknadsföra, 
jämföra och utvärdera på ett systematiskt sätt. Då denna typ av handledning ofta 
pågår över tid och ofta är en del av ett större arbete med att utveckla personalgrupper 
är det också svårt att dra kausala slutsatser om handledningens effekter. Handledning 
varken marknadsförs eller säljs i tillräcklig utsträckning enligt handledarna, samtidigt 
som alla parter menar att det är viktigt och verkningsfullt. Små delar av en 
verksamhet har ibland en tendens att uppfattas som mindre viktiga och en okunskap i 
den egna organisationen och framför allt i säljarledet har sannolikt del i den 
marginalisering som antytts. 
 
De uppfattningar om syfte, innehåll och effekter som framkom i föreliggande studie 
var i linje med tidigare forskning (Bégat & Severinsson, 2006; Blomberg & Sahlberg-
Blom, 2007). Tendensen att begreppet handledning används ospecifikt är 
problematiskt och inte unikt för företagshälsovårdens handledning (Boalt Boëthius & 
Ögren, 2003; Hawkins & Shohet, 2008; Näslund, 2004; Näslund & Ögren, 2010). Att 
begreppet är oprecist skulle i förhållande till företagshälsovårdens uppdrag också 
kunna ses som en styrka, då det ger utrymme att skräddarsy en insats och att förändra 
den under väg, då behoven varierar. För handledaren blir det en del av uppdraget att 
utreda vad som ligger bakom en beställning och vilken insats som är lämplig i 
situationen. I studien framkommer även att handledarna ofta får ”ta det de får”, och 
får arbeta under de förutsättningar som finns oavsett hur de ser ut. Själva tanken med 
handledningsuppdraget, som i grunden kan sammanfattas som att reflektera över 
arbete och yrkesroll, för att behålla hälsa och öka professionalitet, är ett mål som 
handledarna strävar efter under de mest skilda förutsättningar. För 
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företagshälsovårdens handledare ställer denna situation stora krav på kompetens, 
flexibilitet och prestigelöshet men ger också möjlighet till en unik kundanpassning.  
 
Resultatet visar att det är vanligt att handledning beställs för att en chef vill göra något 
för personalen eller för att få ordning på problem på arbetsplatsen. Chefen har en 
nyckelroll vad gäller stabilitet, ramar och attityder (Ellström, 1992; Näslund & Ögren, 
2010; Ögren, Boalt Boëthius & Olsson Benyamin, 2008; Ögren & Sundin, 2009). 
Även föreliggande studie visar att chefens uppfattning om handledningens 
användbarhet och direkta effekter avgör om den ska prioriteras.  
 
Det ligger också nära till hands att tänka att det bakom en beställning hos just 
företagshälsovården ligger en omsorg om personalens hälsa, och/eller kostnader för 
sjukfrånvaro. En fråga som uppstår är om dessa personalgrupper alls hade fått tillgång 
till handledning om det inte funnits i företagshälsovårdens utbud. En angelägen fråga 
för vidare forskning, som skulle kunna vägleda företagshälsovården i profilering och 
marknadsföring, är hur beställarna av företagshälsovårdens handledning ser på vad 
handledning är, dess syfte och betydelse.  
 
 Arbetsmiljö.  
Vård och omsorgsorganisationer är stora arbetsgivare i Sverige. Inom dessa 
organisationer ryms de mest hälsopåfrestande tjänsterna och de flesta arbetstagarna är 
kvinnor. Meningen med denna studie är inte att presentera dessa kvinnor som en 
problemgrupp som självklart behöver stöd och insatser av olika slag. Vård och 
omsorgspersonal är naturligtvis också individer och det finns många bra arbetsplatser. 
Samtidigt är det ett faktum att arbetet ofta är påfrestande. Arbetsmiljöproblem inom 
vård och omsorg är av många slag, allt från tunga lyft och skadliga arbetsställningar, 
till hot och våld, till psykisk överbelastning och stress. Relationen till patienter, 
klienter, brukare och anhöriga är en bas i arbetet där ångest, ilska, sorg och vanmakt 
är starka ingredienser. Därför är det viktigt att undersöka och definiera de möjligheter 
som finns för organisationen att stötta i yrkesutövningen genom att avlasta, utveckla, 
och främja motivation och engagemang.  
 
En slutsats som kan dras av denna studie, och som stärks av tidigare forskning (Bégat 
& Severinsson, 2006; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007) är att handledning inom 
vård och omsorg med tydlighet är ett arbetsmiljöarbete. De teman som varit centrala i 
intervjuerna är alla aspekter av psykosocial arbetsmiljö (SOU 2007:91) och 
handledning skulle kunna ingå som en naturlig del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1). Studien tyder på att avlastning, samtal, kompetens och professionalitet 
leder till en bättre arbetsmiljö, och till en större tolerans för oundvikliga 
arbetsmiljöproblem, som t.ex. besvärliga människor eller möten med stort lidande, 
och därmed till en minskad risk för psykosociala hälsoproblem. De handledda menade 
att handledningen varit avgörande för deras arbetsmiljö. De vittnade om att 
handledningen ledde till att de trivdes bättre på jobbet, bättre kunde hantera brukare 
och anhöriga och att handledningen återförde till motivation och arbetsglädje. 
 
Några av handledarna i studien talade om handledningen som en kvalitetssäkring av 
vården (se även Skovholt & Rönnestad, 1992), och exemplifierade med erfarenheter 
från handledning med personal i äldreomsorg. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det inte 
svårt att tänka sig att en arbetsplats där personalen inte beter sig professionellt också 
är en dålig arbetsmiljö med vantrivsel och konflikter. I sådana fall bör handledning 
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vara obligatorisk, även om det sannolikt inte är tillräckligt. Ohälsostatistiken visar 
också att just äldreomsorg är särskilt belastad (Arbetsmiljöverket, 2008:4; Statistisk 
årsbok 2010).  
 
Liksom Ögren och Sundin (2009) visar, fast i utbildningssammanhang, så 
framkommer även i denna studie att handledningen ökade öppenhet och tolerans för 
olikheter och ledde till en större förmåga att se andra perspektiv och att lära av 
varandra. Alla respondenter i föreliggande studie menade att handledning är ett sätt att 
utveckla olika sorters kompetens, och att känna sig kompetent och professionell är en 
mycket viktig del av att trivas på sitt jobb.  När de handledda berättade om tankar som 
de haft på att byta arbete, beskrev de att det var i samband med att de känt otrivsel, 
eller att den psykiska bördan blivit övermäktig. I de fallen, menade respondenterna, 
var handledningen den faktor som avgjorde att de trots allt stannade kvar.  
 
Resultatet visar att företagshälsovårdens handledning inte enbart är ett förebyggande 
arbete, utan också kan ses som en behandlande insats. Enligt handledarna är det 
vanligt att handledning efterfrågas i konflikt- och krissituationer, eller i andra 
situationer då arbetsgivaren länge och med olika medel försökt komma till rätta med 
problem av allvarlig art. Frågan hur handledningens roll som arbetsmiljöarbete kan 
definieras och hur effekterna på arbetsmiljön ser ut, är med bakgrund mot detta 
högaktuell och behöver fastställas ytterligare. Det finns behov av studier som mäter 
effekter av handledning, särskilt bland personal inom vård och omsorg. För- och 
eftermätningar och jämförelser med kontrollgrupper, av sjukskrivningsfrekvens och 
personalomsättning, skattningar och kvalitativa studier i större skala, skulle kunna ge 
ytterligare argument för marknadsföring av handledning som en hälsofrämjande 
insats. 
 
 Hälsa.  
Inom företagshälsovården, liksom inom psykologin och medicinen, finns en tradition 
att fokusera på den individ som hör av sig med bekymmer av olika slag. Det är på 
många sätt mycket lättare att sätta in en individuell åtgärd för den som redan blivit 
sjuk, än att engagera hela personalgrupper och arbetsplatser i förebyggande och 
långsiktiga åtgärder. Att rehabilitera individen är delvis arbetsgivarens skyldighet och 
är en kostnad som inte kan ifrågasättas (Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160). Att mäta 
vinster av att personal inte blir sjuka är svårare, och kostnader för förebyggande och 
hälsofrämjande insatser kan vara svårare att prioritera i besparingstider.  
 
Ur denna studie kan slutsatsen dras att trivsel, ramar och professionalitet har samband 
med hälsa. Både handledda och handledare hade en stark uppfattning om att 
handledning var hälsofrämjande. En handledd berättade om att kollegor som varit 
sjukskrivna kunde hålla sig friska med handledningens hjälp. Respondenten som var 
arbetsledare menade att handledningen var en av anledningarna till att 
sjukskrivningarna minskat inom hans personalgrupp. Handledarna som träffade 
individer i rehabiliteringssammanhang hade uppfattningen att en hel del lidande och 
kostnader för sjukskrivningar hade kunnat undvikas med handledning. 
 
I resonemangen om kvinnors större ohälsa i jämförelse med männens är det svårt att 
avgöra om ohälsan har sin grund i något inom kvinnorna själva, i deras liv, i samhället 
och kulturen, eller i arbetsmiljön på de arbetsplatser där kvinnorna jobbar 
(Arbetshälsorapport, SLL 2007; Hogstedt et al., 2004; Johnson, 2010). Detta är en 
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fråga som gick utanför syftet med denna undersökning. Oavsett vad som uppfattas 
ligga bakom kvinnors ohälsostatistik, visar flera studier (Bégat & Severinsson, 2006; 
Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Michélsen, Sebrant & Schulman, 2006) på att 
arbetsmiljön har betydelse för hälsan och att arbetsmiljöarbete är lönsamt ur såväl 
mänskligt som företagsekonomiskt som samhälleligt perspektiv genom att framför allt 
minska sjukskrivningarna. Samtliga respondenter menade i överensstämmelse med 
ovanstående studier att handledningen ökade professionalitet och kompetens och att 
det ledde till en bättre hälsa.  
 
Metoddiskussion 
Då detta var en deskriptiv och explorativ undersökning valdes en kvalitativ metod. 
Syftet var att belysa olika infallsvinklar på handledning inom företagshälsovården. 
Studien gör därför inte anspråk på generaliserbarhet, men är ett bidrag till förståelsen 
av handledning och kan även ses som underlag för mer fördjupad forskning.  
 
Urvalet var ett tillgänglighetsurval, där en första respondent förmedlade kontakt med 
nästa som i sin tur förmedlade vidare kontakter. Handledarna fanns inom tre olika 
företagshälsovårdsenheter. De handledda arbetade på olika arbetsplatser med brukare 
med olika typer av problematik. Trots strävan efter bredd i materialet finns avsaknad 
av kritiska infallsvinklar. Detta kan bero på urvalsförfarandet, som kan ge 
snedvridning i materialet på så sätt att de handledare som ställde upp på intervju av 
naturliga skäl var positivt inställda till handledning, samt att de handledda som 
kommit till tals varit representanter för lyckade handledningsinsatser. En fördel med 
kvalitativ metod är i det avseendet att den lyfter fram även avvikande åsikter i den 
mån sådana finns.  
 
Samtliga fem tillfrågade handledare valde att delta i studien. Förhoppningen var att 
intervjua lika många handledda. Av de handledda som tillfrågades via handledarna 
var det endast tre som var intresserade av att ställa upp på intervju. En svaghet med 
studien var att författaren inte hade kontroll över på vilket sätt de handledda 
tillfrågades eller hur introduktionsbrevet presenterades. En anledning till att inte fler 
var intresserade kan vara att det var upp till dem att ta kontakt för att boka tid för 
intervjun, och att detta blev ett hinder. Ett annat skäl kan vara ett uttryck för social 
önskvärdhet. I och med att de handledda blev tillfrågade av sin egen handledare kan 
de ha valt att avstå från att delta i studien om de inte var enbart positiva. Det skulle 
vara intressant att i ett större sammanhang och under andra förutsättningar undersöka 
de handleddas erfarenheter. Det var dock viktigt i detta sammanhang att tillmötesgå 
handledarnas och deras lednings uppfattning om vad som var ett bra och etiskt sätt att 
kontakta handledda. 
 
Samtliga respondenter utom den handledda arbetsledaren var kvinnor. 
Könstillhörigheten var inget urvalskriterium. Att det föll sig så avspeglar sannolikt 
populationen, då majoriteten av handledarna inom företagshälsovården, liksom vård- 
och omsorgspersonal är kvinnor. Mannen, tillika chef, avviker i dessa avseenden från 
de övriga respondenterna. Efter övervägande beslutades att även denna intervju skulle 
ingå i resultatet, då det bedömdes att hans erfarenheter överensstämde med studiens 
syfte och att hans perspektiv berikade studien. I resultatet ingår han i gruppen 
handledda. När han har uttalat sig specifikt i sin arbetsledande befattning har detta 
presenterats med extra tydlighet. Hans könstillhörighet utgör inget problem då 
studiens grund i kvinnors större ohälsa är anledningen till att fokusera på de 
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yrkesområden där kvinnor arbetar och att syftet för övrigt inte var att anlägga ett 
genusperspektiv.  
 
Då författaren var ensam om att intervjua, transkribera och analysera materialet, fanns 
ökad risk för missförstånd och feltolkningar. För att reducera denna risk så långt som 
möjligt ställdes klargörande frågor under intervjuerna då något uppfattades som 
oklart, transkriberingen genomfördes noggrant så att känslouttryck och stämningar 
inte förlorades. Författaren har varit uppmärksam på att citat endast använts i 
sammanhang där de hör hemma, och att den löpande resultattexten endast innehåller 
det som verkligen framkommit i intervjuerna. De omformuleringar av citat som gjorts 
har gjorts med omsorg för att inte förvanska meningen i det sagda. 
 
Studiens interna validitet stärks av att respondenternas upplevelser till stor del var 
överensstämmande. Det fanns också en god överensstämmelse med tidigare forskning 
om upplevda effekter av handledning. Efter varje intervju tillfrågades respondenten 
om det var något som missats att fråga om, och om denne ville tillägga något. Så var 
sällan fallet. 
 
Slutsatser 
Ökad professionalitet och främjande av hälsa är två huvudeffekter av handledning av 
personer i människovårdande yrken. Särskilt inom vård och omsorg där arbetsmiljön 
är påfrestande och där grundutbildningen samtidigt är låg finns behov av handledning 
och en stor potential för hälsofrämjande och professionalitetsutveckling. Med tanke 
på de stora ohälsotalen inom dessa områden kan konstateras att det finns mycket att 
vinna på att med ett förebyggande hälsoperspektiv arbeta för att handledning blir 
tillgänglig för fler inom vården och omsorgen. Ur detta perspektiv är handledning 
självklart ett uppdrag för företagshälsovården. 
 
Företagshälsovården bör tydliggöra och marknadsföra denna insats på ett mer aktivt 
och medvetet sätt. Det är också viktigt att företagshälsovårdens handledare framhäver 
sin kompetens, samt att en tydlig beskrivning av vad företagshälsovårdens 
handledning kan tillföra kundorganisationerna formuleras. I en till stor del 
marknadsstyrd sektor som företagshälsovården är det än viktigare att de tjänster som 
för alla parter är lönsamma på sikt marknadsförs på ett bra sätt.  
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