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Sammanfattning 

Denna masteruppsats har formen av en vetenskaplig essä. Dess syfte är att utforska hur 
handledare i handledning med yrkesverksamma balanserar mellan att skapa trygghet och bygga 
och behålla relation i motsats till att utmana deltagarna genom att introducera främmande 
moment. Syftet är även att undersöka om filosofiska teorier kan utgöra impulser och främmande 
moment för reflektion över handledares balansakt i handledning och i reflektion över teorier och 
praktik inom handledning. Gestaltningar och samtal utgör undersökningens empiriska material 
och utifrån dessa har teman utkristalliserats. Dessa teman diskuteras i relation till teorier inom 
handledning och i relation till filosofiska tänkare. Undersökningen har synliggjort betydelsen av 
den praktiska kunskap som handledare använder i balansakten, där kroppen och dess signaler 
spelar en viktig roll för såväl mötet, som samtalet, lyssnandet och den gemensamma reflektionen. 
Utforskningen visar också att handledares balansakt innehåller fler utmaningar och är mer 
komplex än balansen mellan trygghet och utmaning. 

Nyckelord: Handledare, handledning, yrkesverksamma, chefer, arbetsallians, reflektion, praktisk 
kunskap, omdöme, fronesis. 
 

Abstract 

The art of balancing – About supervision with professionals and about the supervisor as a 
security creator and a challenger. 
 

This master´s thesis has the form of a scientific essay. Its purpose is to explore how supervisors, 
in supervising professionals, balance between creating security and building relationship as 
opposed to challenging participants by introducing unexpected elements. The purpose is also to 
investigate whether philosophical theories can constitute impulses and unexpected elements for 
reflection on the supervisor's balancing act. The essay raises the question whether philosophical 
theories in the same manner can constitute impulses and unexpected elements in reflection on 
theories and practice in supervision. Experiences and conversations constitute the empirical 
material of the study. Certain themes have crystallized on those basis. These themes are discussed 
in relation to theories in supervision and to philosophical theories. The essay has highlighted the 
importance of the practical knowledge that supervisors use in the balancing act. The body and its 
signals and memory seems to play an important role for the interpersonal contact, as well as for 
the conversation and for the listening. The essay also shows that the supervisor's balancing act 
means more complexity than the balance between security and challenge. 

Keywords: Supervisors, supervision, professionals, managers, working alliance, reflection, 
practical knowledge, judgement, phronesis. 
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Prolog 

Dörrarna öppnas automatiskt och vi nästan slänger oss in på akutmottagningen. Panikartat ser 

jag mig omkring - hjälp, var finns de, de som ska ta hand om vår femåring? Jo, en vitklädd kvinna 

kommer emot oss och hon ser på mig, pappan och femåringen, möter mina ögon och säger att: 

”Nu ska vi hjälpa er, kom bara med mig, så ska vi se”. Mina axlar sjunker ner ett litet stycke och 

pappan och jag ser på varandra när vi följer efter sköterskan i korridoren. Hon har redan inlett 

ett samtal med vår femåring. Nu är vi helt beroende av de människor vi möter. Sen går allt fort, 

läkaren undersöker och pratar ömsom med oss och ömsom med sonen. Sköterskor kommer och går 

och snart är vi inlagda på barnkliniken. Femåringen med en begynnande hjärnhinneinflammation 

får medicin, glass och pyssel. Pappan och jag får en känslomässig klapp på axeln – det kommer 

att gå bra. 

 Alla föräldrar känner igen ångesten när ens barn blir sjukt och vi vet alla hur oron knyter 

sig i magen när en anhörig råkat ut för olyckor. Vi behöver kunskapen hos de personer som möter 

oss, men vi behöver något mer, vi behöver ett vänligt bemötande av en medmänniska.  När vi är 

beroende av den service, det stöd och den hjälp som ges genom den sociala välfärden är det inte 

sällan i omständigheter som gör oss oroliga och där vi är utsatta. Välfärdens medarbetare  använder 

sitt personliga och professionella omdöme i arbetet för att hjälpa och stödja oss, barn som vuxna i 

den enskilda situationen. Även i de överordnade leden krävs omdöme och klokhet när chefer måste 

fatta beslut i svåra situationer. Cheferna i välfärden behöver i sin tur stödja sina medarbetare och 

tillsammans med dem utveckla verksamheten. Att utveckla och förfina det professionella omdömet 

är en livslång process som kräver reflektion.1 Reflekterar gör vi i vardagen över stort och smått 

men vi behöver även ge oss tid och möjlighet att på ett djupare sätt reflektera tillsammans med 

kollegor i yrkeslivet. En reflektion som kräver en viss distans till det vardagliga.  

  

 
1 Filosofen Aristoteles talar om hur vi kan träna vårt omdöme eller klokhet som han benämner fronesis i 
 ”Bok VI Ur Nikomachiska etiken”, i Klassiska texter om praktisk kunskap (Huddinge: Södertörn, Studies in 
   Practical Knowledge, 2014). 
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Inledning och motiv 

Jag är en av välfärdens medarbetare som har haft varierande uppdrag och deltagit i handledning 

både som handledd och som handledare. Min professionella start hade jag i socialt arbete och även 

om det är länge sen jag arbetade som socialarbetare har jag fortfarande socialt arbete som bas i min 

kunskapsbank och jag vet hur värdefullt det är med det stöd och den reflektion som sker i 

handledning. Jag vet också hur värdefull handledning är för att utmana invanda mönster och 

tänkesätt. Som professionella behöver vi ibland ruskas om och ifrågasätta våra inrutade mönster 

och här har handledare en speciell uppgift att balansera mellan trygghet och utmaningar. I min 

tidigare roll som chef har jag strävat efter att använda det som brukar kallas ett handledande 

förhållningssätt.2 I mina chefsuppdrag har jag haft förmånen att starta och utveckla nya 

verksamheter tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare. I min chefsroll var det viktigt 

att möjliggöra medarbetarnas nytänkande och utveckling. För att kunna tänka nytt kunde vi ibland 

ta hjälp av något som knuffade ut oss ur det trygga och invanda. Det kunde vara att gå på 

konstutställning eller se någon film tillsammans som vi sen diskuterade.  

När jag nu handleder yrkesverksamma, företrädesvis chefer från olika verksamheter har 

jag med mig mina erfarenheter och har börjat fundera på handledares roll. Handledare ska balansera  

mellan att skapa trygghet och bygga en relation med deltagare i handledning å ena sidan och 

samtidigt ge  lagom utmaningar för att fördjupa reflektion. I den här vetenskapliga essän vill jag 

utforska hur handledares praktiska kunskap används för att utföra den här balansakten. 

Balanserandet ser jag framför mig som en böljande vågrörelse som aldrig avstannar, som en rörelse 

åt ena eller andra hållet. Balansakten kan förstås som ett pågående dilemma där handledare ställs 

inför val som kräver omdöme och klokhet.3 Jag vill undersöka   hur jag hanterar detta i mitt eget 

handledarskap och min essä tar avstamp i mina egna gestaltade minnesbilder. För att få ta del av 

andras erfarenheter har jag samtalet med två kollegor. Gestaltningarna och samtalen låter jag  leda 

mig fram till några teman som jag utforskar vidare i dialog med handledningsteorier och filosofiska 

texter. Den skrivna essäformen är min egen reflektionsprocess och jag undersöker samband, 

skillnader och likheter. Essän kan utgöra ett bidrag till förståelsen av vad handledares roll innebär 

i handledning med yrkesverksamma. Arbetshypotesen i mitt utforskande är att filosofiska teorier 

kan utgöra ett främmande moment och bidra till reflektion, inte bara för mig, utan över 

 
2 Att ha ett handledande förhållningssätt är ett flytande begrepp som ofta används inom utbildningsverksamhet. 
3 Med dilemma menar jag en svår valsituation som inte har självklara lösningar. Inom den praktiska kunskapens  
  teorier används dilemma för att beskriva den situation som professionella inom mellanmänskliga verksamheter 
  ofta ställs inför. Situationer, dilemman där det professionella omdömet och klokheten är avgörande för det man 
  gör, det som Aristoteles benämnde fronesis. Aristoteles, Den Nikomachiska Etiken. (Göteborg: Daidalos, 2012).    
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handledningsteori och praktik allmänt. Reflektion som kan leda till nya infallsvinklar och 

utveckling, eller som Maria Hammarén uttrycker det i sin avhandling, ge nya ledtrådar.4  

Vilken innebörd ger jag handledning i essän? Några betydelser som ges begreppet 

handledning är vägledning, ledning, styrning, rådgivning, tillsyn, instruktion, träning, kontroll och 

bevakning. Exakta gränser mellan de olika betydelserna är svåra att särskilja.5 Ingen av dessa 

betydelser täcker på ett tillfredställande vis in den handledning jag kommer att diskutera. Här lutar 

jag mig framför allt mot litteratur inom socialt arbete och psykoterapi eftersom jag har min 

bakgrund inom social välfärd. För att ge en förståelse för hur handledning med yrkesverksamma 

inom social välfärd vuxit fram kommer jag att göra en kort historisk tillbakablick.6 Handledning 

med yrkesverksamma innebär att deltagarna är personer som har både teoretisk och praktisk 

kunskap inom sin profession och syftar till att ge utrymme för reflektion. Att få stöd för starka och 

svaga sidor leder till professionell utveckling.  

I min utforskning inbegriper jag handledning med olika professioner inom välfärden. I 

samtalen med mina kollegor talade vi framför allt om handledning med chefer, individuellt eller i 

grupp. Jag har ett särskilt intresse för chefers hållbarhet och har tidigare skrivit om reflektion där 

jag särskilt betonade att reflektion är en viktig aspekt av chefers hållbarhet i arbetslivet.7 Kortfattat 

handlar det naturligtvis om att jag själv varit chef under lång tid med den första persons erfarenhet 

som det givit mig. Jag har själv upplevt och sett chefskollegor som slitits hårt av motstridiga krav 

med omöjliga organisatoriska ramar som inte fått stöd någonstans ifrån. Framför allt mellanchefer 

och första linjens chefer i offentlig verksamhet har oftast större ansvar än befogenheter.8 Själv har 

jag inte drabbats men har mött många på nära håll, och jag menar verkligen många chefer som 

drabbats av utmattningssymptom och långa sjukskrivningar.9 Andra har valt att helt byta 

 
4 Maria Hammarén, Ledtråd i Förvandling-om att skapa en reflekterande praxis, (Stockholm, Dialoger 1999). 
5 Per Lauvås & Gunnar Handal, Handledning och praktisk yrkesteori. 3 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2015),  
  s. 52-54. 
6 Begreppen välfärd eller social välfärd inbegriper olika delar av samhällets tjänster till invånarna. Till offentlig 
  välfärd räknas de verksamheter som regleras i lagstiftning. ”Välfärd”, i Nationalencyklopedin (NE), 
   http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välfärd (hämtad 2021-03-15).  
7 När jag började arbeta med min utforskning var min mening att fokusera enbart på handledning med chefer och  
  ledare. Utifrån att det endast finns sparsamt med litteratur och forskning som är riktad mot den målgruppen  
  skulle det bli för snävt för mitt syfte. Eftersom handledares roll och balansakt är likartad oavsett deltagarnas 
  profession så var det inte nödvändigt. Jag kommer att ta upp chefer och ledare när det kan vara av särskilt 
  intresse och vara befogat för utforskningen. 
  Inga-Lill Felizia, ”Att vara chef i välfärden – om praktisk kunskap och reflektion”, magisteruppsats  
  (Huddinge: Södertörns högskola, 2019). 
8 Första linjens chefer kallas de som är chefer för medarbetare närmast invånarna, eller inom andra områden än  
  välfärd, de chefer som är närmast produktionen. Mellanchefer kallas de som är i nästa nivå. Se även rapporten i 
   nästa fotnot samt Christer Sandahl, ”Kollegial grupphandledning för chefer” i Grupphandledning – Forskning 
   och erfarenheter från olika verksamhetsområden, red. Johan Näslund & Marie-Louise Ögren, (Lund: 
   Studentlitteratur, 2010), s. 187. 
9 Previa, Chefshälsorapporten 2019, www.previa.se, (hämtad 2021-03-15).  
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yrkesbana. Chefernas arbetssituation och utvecklingsmöjligheter har uppmärksammats mer under 

senare år när bristen på chefer har ökat, inte minst inom välfärden.10 Förändringar i 

välfärdsorganisationerna och uppdragens komplexitet med ökande krav gör att behovet av 

reflektion och handledning till chefer blivit allt tydligare.  Möjligheten till reflektion utifrån sin 

profession i yrkeslivet betonas nu mera som en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.11 I min roll 

som handledare möter jag chefers berättelser om en tung och svårnavigerad arbetssituation. Jag 

frustreras över de schabloner av chefskap som fortfarande florerar till och med bland oss 

handledare. Här är ett exempel från ett samtal med en handledarkollega: Hm – jaa, det är förstås 

viktigt med cheferna också, det är det ju. Min handledarkollega vänder sig mot mig, frågande och 

med en lite tveksam blick. När jag ser blicken tänker jag, nej, inte nu igen, inte en person till som 

inte ser! Jag känner hur pulsen ökar och det beror inte på vår raska promenad. Frustrationen 

fastnar i svalget. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur handledare balanserar i handledning mellan att å ena sidan 

skapa trygghet och relation till deltagarna i motsats till att utmana genom främmande moment. 

Utifrån egen kunskap och genom att samtala med några handledarkollegor om deras erfarenheter 

belyser jag handledares praktiska kunskap i handledning med yrkesverksamma. Min utforskning 

har essäns form där jag i en egen reflekterande process för en dialog mellan empirin och teorier om 

handledning. Mitt syfte är även att öka förståelsen av handledares praktiska kunskap  genom att 

låta filosofiska teorier utgöra sådana främmande moment som skapar nödvändig distans för en 

fördjupad reflektion.12  

 

Min huvudsakliga frågeställning är: Hur kan den kunskap förstås som handledare använder i den 

handledande balansakten?  

 

 
10 Sveriges Kommuner och Regioner: Sveriges viktigaste chefsjobb - om hur välfärden hittar och  utvecklar 
   framtidens chefer (Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner, 2018). 
11 Gunilla Avby & Sofia Kjellström, ”Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs”, Dagens Nyheter 
   (DN), 22/4 2021, samt efterföljande repliker. 
    https://www.dn.se/debatt/ledare-behover-utmaningar-socialt-stod-och-utbildning-for-att-utvecklas/  
    (hämtad 2021-04-27). 
12 Jag kommer att växelvis använda begreppen främmande moment, utmaningar, impulser och igångsättare i 
    texten. Under rubriken Avslutande reflektion diskuterar jag eventuella skillnader och likheter. 
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Metod och teori 

Att skriva essä var en ny erfarenhet för mig när jag började utbildningen vid Centrum för praktisk 

kunskap vid Södertörns Högskola, en form av skrivande som skapat ett visst motstånd i mig men 

som också är en spännande utmaning. I en vetenskaplig essä ska jag förhålla mig till två traditioner 

samtidigt; den mer akademiska formen och den fria essäformen Den vetenskapliga skrivform som 

jag lärt mig och använt tidigare är starkt formaliastyrd där den egna erfarenheten och jaget inte får 

ta en framträdande plats på samma sätt som i essän. Utforskning i essäform är en kvalitativ metod 

och följer delvis arbetsgången inom grundad teori grounded theory, som jag är bekant med sedan 

tidigare. Grundad teori används när intresseområdet främst är det som händer i sociala möten. 

Enligt grundad teori kan man förhålla sig flexibel i datainsamling och bearbetning av  materialet, 

men analysen av materialet ska så småningom utmynna i en teoretisk modell utifrån 

forskningsansatsen.13 Den vetenskapliga essän ger möjlighet att vara friare i sin utforskning, att 

undersöka samband utan krav att de ska säkerställas i en teoretisk modell. Essän kan även ges 

betydelsen försök och man kan pröva samband mellan erfarenheter och teorier utan att behöva leda 

slutsatser i bevis. Den franska termen expérience som kan betyda både experiment och erfarenhet 

är en viktig utgångspunkt i essän.14. En avgörande skillnad mellan essä och grundad teori är 

förhållandet till sig själv som författare. I essän tar författarjaget plats och låta sina tankar vandra i 

skriven form.  

Att skriva en vetenskaplig essä i praktisk kunskap motiveras av synen på kunskap. Genom 

essäformen tillåts jag lyfta fram enskildheter och pröva olika sätt att förhålla mig till min egen 

kunskap. Skrivandet är min egen reflektionsprocess. Jag undersöker min egna yrkeserfarenhet som 

är subjektiv och samtidigt ska jag skapa distans till mina erfarenheter, objektifiera mig och inta en 

forskarroll. Distansen skapar jag genom att ställa mina egna upplevda erfarenheter mot relevanta 

vetenskapliga teorier och filosofiska texter. Samtidigt bör jag förhålla mig kritisk till ”teoriernas 

nedärvda begreppsbildning”, så att min undersökning inte förlorar sin subjektivitet.15 Genom att 

samtala och ställa frågor till min egen förförståelse, ställa frågor till min teoretiska kunskap som 

representerar skilda tanketraditioner och genom att gå tillbaka i historien, söker jag ny förståelse. 

Mina gestaltningar av enskilda händelser blir delar av den komplexitet som är praktisk kunskap.  

Ur ett hermeneutiskt perspektiv blir de bilder jag bidrar med delar av en större förståelse, 

som kan sökas på andra sätt än de jag valt och som inte är statisk utan behöver omprövas på nytt 

 
13 Robert Thornberg & Karin Forslund Frykedal ”Grundad teori” i Andreas Fejes & Robert Thornberg, red. 
   Handbok i kvalitativ analys,(Stockholm: Liber, 2009), s. 38-58. 
14 Arne Mellberg, ”Inledning” i Essä, red. Arne Melberg, (Göteborg; Daidalos, 2013), s. 16. 
15 Ledningsgruppen för Centrum för praktisk kunskap, Att skriva essä i vetenskapliga sammanhang:  
   en vägledning för magisteruppsats i praktisk kunskap,(Huddinge: Södertörns Högskola, 2014). 
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utifrån det som benämns den hermeneutiska cirkelrörelsen. Den tyska filosofen Hans-Georg 

Gadamer har en framträdande plats inom hermeneutiken.16 Gadamer beskriver förståelsen som en 

rörelse mellan delarna och helheten och menar att man måste förstå det hela ur det enskilda och det 

enskilda ur helheten, en rörelse han benämner den hermeneutiska cirkeln.17 Han framhåller att 

hermeneutiken inte är en metod utan den sysslar med att undersöka hur skeendet i förståelsen ser 

ut. I sitt resonemang utgår Gadamer ifrån att vi alltid bär med oss förförståelse in i våra försök att 

förstå, det han även kallar fördomar. Han menar att vi måste förhålla oss till förförståelsen som till 

ett jag-du förhållande. Erkännandet av ett du i detta fall blir erkännandet av vår förförståelse, den 

tradition vi bär med oss och vi ska se traditionen som ett levande språk som talar till oss.18 Den 

hermeneutiska cirkelrörelsen flätar på så sätt samman traditionen med den som uttolkar. I den 

vetenskapliga essän är det hermeneutiska förhållningssättet viktigt, här ska jag inta en forskares 

position i förhållande till mig själv som objekt och samtidigt vara subjekt med min tidigare kunskap 

och erfarenhet, min förförståelse.  

 Min förförståelse har jag tillägnat mig genom utbildningar och mångårig erfarenhet inom 

välfärdsarbete och min förförståelse om handledning kommer ur två olika första persons 

perspektiv. Jag har egen erfarenhet av att bli handledd, individuellt och i grupp och jag har 

erfarenhet av att handleda. I min nuvarande position handleder jag yrkesverksamma både 

individuellt och i grupp. Tidigare har jag förutom yrkesverksamma grupper handlett studenter i 

praktisk verksamhet och i uppsatsskrivande. I mina olika chefsuppdrag har jag strävat efter att ha 

ett handledande förhållningssätt till de medarbetare jag mött. Numera har jag inriktat mig på att 

handleda chefer och ledare. I mitt arbete har jag kommit att fundera på handlednings betydelse för 

att träna omdömet, det som filosofen Aristoteles ansåg vara avgörande för klokhet och visdom och 

som ges en framträdande betydelse när vi belyser praktisk kunskap.19  

Jag har alltid intresserat mig för utveckling av kunskap och vill nämna ett par skeenden i 

mitt yrkesliv som har haft stor betydelse för min förståelse av hur det oväntade, gränsöverskridande 

befrämjar ny kunskap. Som ung socialarbetare läste jag boken, Se människan – tio föreläsningar 

om Jean-Paul Satres bok `Varat och Intet` av professor Bengt Börjeson och upptäckte teorier som 

jag inte mött tidigare vare sig i min utbildning eller i min profession.20 I boken diskuterar Börjeson 

 
16 Malpas, Jeff, "Hans-Georg Gadamer", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition),  
    Edward  N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/gadamer/  
    (Hämtad 2021-04-20). 
17 Hans-Georg, Gadamer, Sanning och metod, (Göteborg: Daidalos, 1997), s. 137. 
18 Ibid., s. 168-171. 
19 Se fotnot 1 och 4. 
20 Bengt Börjeson (1932-2012) var en förgrundsgestalt och en av de första svenska professorerna i socialt  
   arbete. Boken Se människan – tio föreläsningar om Jean-Paul Satres bok Vart och Intet. (Stockholm: Tema 
   Nova, Rabén & Sjögren, 1986) bygger på den föreläsningsserie som gavs i Sommaruniversitetet 1985, en serie 
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hur Sartre respektive Freud förhåller sig till fenomenet att vara människa, med alla dess inre 

motstridigheter. Han visar att deras teorier visserligen innehåller väsentliga skillnader men även 

har likheter. För mig innebar läsningen att upptäcka att filosofiska teorier kunde vara en möjlighet 

till fördjupad kunskap om oss människor. Filosofin hade jag tidigare ansett alltför teoretisk och 

abstrakt för att ge mig något användbart. När jag senare i ett uppsatsarbete samtalade med Börjeson 

lärde han mig mer om gränsöverskridandets kraft. Att utsätta sig för det obekanta är en möjlighet 

eller till och med en förutsättning för utveckling och förändring.21 Under samma period fick jag 

syn på några artiklar i en dagstidning. De handlade om forskning inom Avdelningen för 

yrkeskunnande och teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH med professor Bo Göranzon i 

spetsen.22 Forskarna beskrev kunskap och yrkeskunnande i fyra nivåer, från vetenskaplig kunskap 

till den kunskap som visar sig i görandet. Fenomenet tyst kunskap (tacit knowledge) hade jag mött 

tidigare och upplevt som diffust och ogripbart. På KTH arbetade forskarna med att hitta möjliga 

metoder att tydliggöra den kunskap som enbart visar sig i görandet, den praktiska kunskapen. 

Begreppet reflektion problematiserades och reflektion betonades som en nödvändig aktivitet för att 

tydliggöra och fördjupa förståelse av praktisk kunskap. Element av teater, musik och konst lyftes 

in som impulser till associativt tänkande och för att söka nya möjliga uttryck för den outsagda 

kunskapen. Min nyfikenhet fick mig att söka kontakt och jag deltog i några aktiviteter, bland annat 

ett kortare dialogseminarium, anordnat av forskargruppen. Jag fick formulerat och bekräftat att den 

praktiska kunskapen hade stor betydelse i mitt arbete. Jag fick också insikter i hur vi kan sätta 

kunskap i rörelse genom att utforska enskilda skeenden, upplevelser och synsätt. En möjlighet att 

tränga igenom och komma bortom orden, alla de ord vi är så bra på att använda. För mig innebar 

de upplevelser jag beskrivit en förändrad kunskapssyn. 

Mitt intresse för kunskap leder mig vidare till den här essän där jag fortsätter utforska och 

tydliggöra hur praktisk kunskap tar sig uttryck, nu hos handledare. För att undersöka den 

förförståelse jag har om handledning och handledarrollen gör jag en historisk tillbakablick på hur  

handledning har utvecklats inom det sociala arbetets framväxt och inom psykoterapi. I min 

utforskning balanserar jag med en fot i socialpsykologisk och psykoterapeutisk teori och den andra 

foten i filosofisk teori. Jag väljer att vända mig till de filosofer som jag uppfattar har intresserat sig 

 
   från dåvarande riksradion i Umeå. 
21 Dåvarande professor emeritus på Ersta & Sköndals Högskola. För den som vill läsa mer om Bengt Börjeson, 
   se gärna Bortom all förenkling – Människan som väsen och Oväsen – en vänbok tillägnad Bengt Börjeson, 
   red. Claes Mether & Lennart Nygren, (Stockholm: Daidalos, 1992). 
22 De fyra artiklarna är inte sökbara i tidningens arkiv, jag blev hänvisad till https://smdb.kb.se men lyckades  
    inte få fram dem. N. Larsson ”Hon valde att föra farfars kunskap vidare”, Dagens Nyheter (DN) 3/7 2001, 
   ”Båtbyggarskola räddar återväxten”, Dagens Nyheter (DN) 4/7 2001, ”Hantverk är ett intellektuellt arbete”, 
    Dagens Nyheter (DN) 6/7 2001, samt ”Social intelligens ryms inte i datorn”, Dagens Nyheter (DN)10/7 2001. 
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för de områden jag undersöker. Förutom att ta hjälp av Hans-Georg Gadamer för den 

hermeneutiska förståelsen kommer jag även att snudda vid Marcia sá Cavalcante Schuback. Jag 

vänder mig till Martin Buber, Maurice Merleau-Ponty och Emmanuel Levinas när jag undersöker 

mötet och den fysiska aspekten av handledarrollen. När jag kommer till språket och samtalet går 

jag till Ludwig Wittgensteins teorier. I diskussionen om reflektion kommer jag huvudsakligen att 

vända mig till John Dewey, Maria Hammarén och Donald Schön. Jag kommer att återkomma till 

omdömets betydelse enligt filosofens Aristoteles när jag undersöker balanserandets konst. De 

teorier om handledning jag använder är hämtade från i huvudsak två ämnesområden. De flesta 

bygger på psykosociala och sociala teorier men jag använder mig även av teorier från det 

psykodynamiska kunskapsfältet. Här har jag strävat efter att använda så ny litteratur som möjligt. 

Essän är mina tolkningar: i skrivandet, i analysen av samtalen, i valet av teorier, i bearbetning och 

i sammanställningen. Hur jag återgivit samtal och hur jag refererat till teorier är mina val och mina 

tolkningar. Det empiriska material innefattar gestaltningar av egna erfarenheter och samtal med 

andra handledare, kollegor. Empirin har fungerat som utgångspunkt och vägledning i min 

undersökning.23  

Vid ett nationellt möte i oktober 2020 inom Svensk Handledarförening berättade jag om 

mitt kommande arbete med essän och frågade efter deltagare till ett fokusgruppssamtal.24 Sex 

personer anmälde intresse, men på grund av bland annat sjukdom genomfördes samtal med två 

kollegor. Vi möttes digitalt alla tre tillsammans vid två tillfällen, eftersom fysiska möten inte tilläts 

på grund av pandemin. Efter inhämtat samtycke spelade jag in samtalen. Inför det första samtalet 

bad jag mina kollegor att utifrån egna erfarenheter skriva en berättelse om balansgången mellan 

trygghet och utmaningar.25 Min avsikt var att var och en skulle reflektera kring sina egna 

erfarenheter genom skrivandet och att det unika i varje enskild upplevelse på så sätt kunde 

framträda.26 Jag skickade ut information om mitt syfte med samtalet där huvudfokus och en del 

direktiv ingick.27 Samtalet genomfördes sedan som en semi-strukturerad intervju där jag tog rollen 

som samtalsledare och vid behov återförde oss till det övergripande ämnet. Jag ville vara en 

samtalspart snarare än en intervjuare och bidrog med en nedskriven gestaltning. Det första samtalet 

 
23Att jämföra med det som gäller inom exempelvis grundad teori, se mitt resonemang tidigare. 
24Information om Svensk handledarförening i psykosocialt arbete, http://handledarforeningen.com (hämtad  
   2021-02-25).  
   Fokusgruppssamtal är en metod som ofta används för att deltagarna inte enbart ska interagera med 
   intervjuaren utan även med varandra. En dynamisk form av semi-strukturerad intervju.  
   Charlotte Aull Davies, Reflexive Ethnography, 2nd edition, (New York: Routledge, 2008), s. 106-107. 
25 Se informationsbrev, bilaga 1. 
26 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, (Stockholm; Santérus förlag, 2005). 
27 Aull Davies, 2008, s. 105-119. 
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började med att var och en läste upp sina skrivna erfarenheter och därefter förde vi ett samtal om 

det vi lyssnat till. Jag ville åstadkomma en gemensam reflektion som både kunde framkalla minnen 

och ge associationer för att fördjupa bilden av det svårgripbara i handledarrollen och av den 

komplexitet handledare balanserar. I samtalen kunde vi bekräfta varandras utsagor, ställa nya eller 

omformulera frågor, backa och börja om för att se skillnader och likheter i våra erfarenheter. Det 

första samtalet har jag transkriberat i sin helhet. Det andra samtalet har jag lyssnat igenom vid flera 

tillfällen och skrivit anteckningar. I analysen av samtalen har jag fångat upp teman att utforska 

vidare. Inför det andra samtalet hade jag några områden som jag ville ha mina informanters hjälp 

att ytterligare fördjupa.28 De teman jag fann har jag samlat och diskuterar under rubriken vad vi 

gör och vad vi säger att vi gör. Jag låter mina och mina kollegors berättelser vara utgångspunkt och 

illustration för min utforskning, det innebär att de är återgivna som delar av samtal och citat för att 

förtydliga mina resonemang.29 De sex teman jag fann och har valt att arbeta vidare med är följande: 

att skapa trygghet och relation, att mötas som en fysisk upplevelse, kroppen som arbetsredskap, 

metoder, samtalet och reflektion. Under rubriken att hålla balansen undersöker jag den böljande 

vågrörelsen mellan trygghet och utmaning den balansakt som handledare utför. I den avslutande 

reflektionen undersöker jag vart min essä förde mig. 

Några avgränsningar i min undersökning är viktiga att nämna. Jag har valt att enbart 

fokusera maktperspektivet utifrån handledning generellt. Genusperspektivet har jag valt bort trots 

att det är en viktig och angelägen diskussion. En tredje aspekt som jag valt bort trots sin aktualitet 

är internationalitet.30 Anledningen till att jag valt att inte fokusera på dessa tre områden är att de 

var och en förtjänar sin egen utforskning. 

Etiska överväganden ska göras på motsvarande vis i en vetenskaplig essä som inom alla 

uppsatsarbeten. Med den information och med de åtgärder jag vidtagit för att skydda mina 

informanter anser jag mig ha tillgodosett de av Vetenskapsrådet påbjudna etiska 

ställningstagandena.31 I min undersökning deltar personer som är informerade om vad jag kommer 

att använda materialet till. De har informerats om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

och att de kan neka mig att använda deras utsagor som citat. I texten beskrivs mina informanter 

som kollegor. Jag har valt att inte ge dem fingerade namn, däremot låter jag det framgå i texten att  

 
28 Mail inför det andra samtalet. Se bilaga 2. 
29 Aull Davies, 2008, s. 233-239. 
30 I en del av den litteratur om handledning som jag använder intresserar sig författarna för dessa frågor,  
    exempelvis skriver Hawkins & Shohet om makt och internationalitet. Peter Hawkins & Robin Shohet,  
   Handledning inom behandlande yrken, (Lund: Studentlitteratur, 2008), s. 29-31 samt 149-175.  
31 Vetenskapsrådet, God forskningssed, (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017). 
    samt ”Etik i forskningen”, Vetenskapsrådet, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 
    (hämtad 2021-02-25). 
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båda är kvinnor. Min uppfattning är att de allra flesta handledare är kvinnor, så det innebär inte att 

identiteten på mina informanter riskerar att röjas. I mina två gestaltningar från den handledning där 

jag är handledare har jag givit deltagarna fingerade namn för att förbättra läsbarheten. De 

berättelser och utsagor som jag använt och mina gestaltningar kommer delvis från olika händelser 

och har inte alltid en specifik person som avsändare. Jag har redigerat i berättelserna utifrån 

läsbarhet, vilket innebär att jag tagit bort en del av de taluttryck vi ofta använder oss av i muntlig 

framställning och kortat en del meningar. Mina kollegor har fått läsa de utsagor jag använt. I essän 

är min avsikt att problematisera och sätta fokus på handledarrollen inte att framhålla vad som är 

rätt eller fel.  

 

Handledning och handledarens roll 

Jag återkallar ett samtal med en vän vid en fikastund och i efterhand ser jag hur svårt det är att 

berätta om vad jag gör som handledare, så att det får substans.  

- Handleder du chefer? frågar min vän. - Vad gör du då? Är det nya chefer, ska dom lära sig 

jobbet? 

- Joo, svarar jag, det kan vara nya chefer, men du vet även erfarna chefer behöver ett utrymme att 

få prata om det som händer på jobbet. Du vet som chef har man krav från så många olika håll, det 

är allt från att genomföra organisationsförändringar och stå till svars för budgetunderskott till att 

göra arbetsscheman och förhandla med facket eller se till att kaffemaskinen i fikarummet blir 

lagad. 

- Jaha, så ni kan prata om vad som helst då? 

- Neej, det är bara det som är jobbrelaterade funderingar som vi jobbar med. 

- Okej, men hur går det till då, fortsätter vännen, träffar du dom enskilt eller är dom flera och hur 

vet du vad dom vill prata om? 

- Oftast vet jag inte vad som kommer upp, säger jag, det behöver inte vara bestämt innan, det kan 

vara både sånt som har hänt precis innan vi ses, men det kan också vara andra frågor som dom 

vill prata om och fundera kring. 

- Så ni pratar bara då, men vad gör du då, vad är din roll? 

- Jag är den som leder gruppen och samtalet, jag frågar mest och lyssnar, men jag kan ibland 

föreslå att vi ska göra nåt annorlunda, det kan vara nån övning. Då kan det bli lättare att förstå 

vissa saker som hänt eller varför det kändes på det ena eller andra sättet i nån viss situation. 
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Meningen är att dom som deltar ska få tid att reflektera, känna efter, sätta ord på tankar och kanske 

få nya idéer om hur dom kan handskas med det som känns svårt och det dom funderar kring. 

- Så då ger du dom goda råd? 

- Neej, det gör jag väldigt sällan, eller det försöker jag att göra väldigt sällan, för goda råd är inte 

så bra i just handledning, där behöver man helst själv komma fram till en ny tanke eller nåt nytt 

förhållningssätt. Men du vet ibland kan jag inte riktigt hejda mig, då kan jag ge exempel på hur 

jag har gjort i nån liknande situation. 

- Mm, jag tror att jag börjar förstå, säger vännen, men ser fortfarande fundersam ut. Jag önskar 

att vi hade haft en sån möjlighet som lärare också, vi har minsann inte heller så enkel 

arbetssituation. 

Handledning sammankopplas oftast med utbildning, men min essä handlar om handledning med 

yrkesverksamma. För medarbetare inom socialtjänst, sjukvård och de som bedriver 

psykoterapeutiskt arbete är innebörden av handledning relativt tydlig. Inom andra områden kan 

både begreppet handledning och vad det innebär i yrkessammanhang vara främmande. Inom 

välfärdens offentliga verksamheter har fler mellanmänskliga professioner som omvårdnads- hälso- 

och sjukvårdspersonal samt pedagoger kommit att inbegripas men fortfarande är inte handledning 

till yrkesverksamma en självklarhet.32 När verksamheter tar hjälp av experter i svåra situationer 

eller med komplicerade frågor konsulterar man en sakkunnig inom ett visst område, vilket inte 

sällan kallas handledning. Handledning kan ges till medarbetare vid introduktion av nya 

arbetsuppgifter, en form av handledning som kan jämföras med kunskapsöverföring från mästare 

till lärling inom hantverksyrken.33 Inom andra professionella fält förkommer handledning i olika 

former men kan heta något annat. Coachning, mentorskap eller grupputveckling (team-building) 

är exempel på verksamhet som kan gå under namnet handledning. ”En allmän definition är att 

handledning är en pedagogisk metod där en inom området mer erfaren person utbildar eller 

fortbildar en inom området mindre kunnig person.”34 En av mina kollegor uttrycker det som att 

”handledning kan vara så mycket att det blir både en frihet och en fara”, begreppet blir svårtolkat 

och innehållet diffust. Handledning används både som en typ av verksamhet och som en formell 

funktion. Handledarrollen, som beskrivs här skiljer sig från roller som coach, processledare eller 

facilitator, även om detta ibland kan blandas samman på ett sätt som gör det svårt att skapa klarhet. 

Det innebär att processledare, coacher, konsulter, facilitatorer och rådgivare av olika slag kan hävda 

 
32 Robert J. Rössel i Med empatin bevarad – varför handledning är nödvändig, red. Anna Gerge,  
    (Stockholm: Insidan, 2010), s. 5-7. 
33 Lauvås & Handal, 2015), s. 135-147. 
34 En definition av Kurt Gordan som tas upp i Grupphandledning – forskning och erfarenheter från olika 
   verksamhetsområden red. Johan Näslund & Marie-Louise Ögren, (Lund; Studentlitteratur, 2010), s. 15. 
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att de ägnar sig åt handledning.35 Även utbildning med benämningen handledarutbildning kan 

bedrivas av olika aktörer där kraven är andra än de som finns vid universitetsutbildningarna. Den 

handledning som jag intresserar mig för och som jag ägnar den här utforskningen bedrivs som en 

del av professionellt arbete och de som deltar är yrkesverksamma inom olika professioner. 

Att handledning är kontextberoende och svårfångat och att är det unika i situationen som 

är avgörande för innehållet understryks av de två norska professorerna i pedagogik Per Lauvås och 

Gunnar Handal. De menar att det är svårt, för att inte säga omöjligt att helt fånga vad handledning 

är, men på baksidan av deras bok Handledning och praktisk yrkesteori kan man läsa följande 

försök: 

Handledning kan förstås som `en reflekterad praktik´ som inkorporerar både teoretiska, 
praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand 
given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk 
yrkesteori som kan utgöra en reflekterad grund för professionellt handlande.36 

Handledning med yrkesverksamma skiljer sig från handledning i en utbildningssituation. 

Handledning som ges till elever och studenter har en distinkt pedagogisk uppgift. Den är en del av 

inlärning och fokus är uteslutande elevens/studentens lärandeprocess. I handledarrollen ingår då 

även bedömning av kunskap och förmågor.37 Jag kommer inte att vidareutveckla handledning i 

specifika lärsituationer, även om det inte utesluter likheter med handledning med yrkesverksamma 

och eftersom all handledning är pedagogisk. Med min bakgrund inom den sociala välfärden är det 

naturligt för mig att fokusera på handledarrollen som den utvecklats inom välfärden. I engelskan 

benämns denna form av handledning med yrkesverksamma oftast clinical supervision och har 

historiska rötter till stor del i den anglosaxiska världen och Nordamerika.38 Engelskans supervision 

ges (på samma sätt som i svenskan) flera betydelser: control, guidance, coaching, tutorial, 

instruction.39 

 

 
35 Lauvås & Handal, 2015, s. 52. 
36 Praktisk yrkesteori är, enligt författarna en teoretisk konstruktion som ”innebär den enskildes föreställningar  
   om praktiken och den samlade handlingsberedskapen för praktisk verksamhet”. Jag kommer inte att närmare 
   gå in på deras teori om praktisk yrkesteori här då det ligger utanför ramen för denna essä. Lauvås & Handal,  
   2015, s. 26-38. 
37 Lilja Cajvert, Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning, (Lund; Studentlitteratur, 2016),  
   s. 16-21. 
38 Gunnar Bernler & Lisbeth Johnsson, Handledning i psykosocialt arbete, 2 utg. (Malmö: Natur och Kultur, 
    1985), s. 52-57. 
39 “Supervision”, Cambridge Dictionary online, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supervision  
    (Hämtat 2020-11-28). 
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Handledning inom socialt arbete och psykoterapi 

För att undersöka handledares balansakt kommer jag nu att ta en omväg över socialt arbete och lite 

senare även psykoterapi. Utvecklingen av innehållet i handledning följer nämligen framväxten av 

socialt arbete och synen på människors villkor. Man brukar säga att det sociala arbetet som ett eget 

verksamhetsfält växte fram i den anglosaxiska världen och i Nordamerika under slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet. Industrialiseringen och den stora inflyttningen till städerna gjorde 

fattigdom och dåliga levnadsförhållanden synliga och i städernas slum frodades sjukdomar och 

social misär. Kyrkorna organiserade välgörenhetsverksamhet (charity), en filantropisk verksamhet 

som byggde på kyrkornas kristna engagemang och en socialliberal samhällssyn och som blev en 

sysselsättning företrädesvis för välbeställda damer.40 När Mary Richmond, amerikansk 

förgrundsfigur inom socialt arbete 1917 i sin bok Social Diagnosis, argumenterade för att socialt 

arbete var samhällets ansvar och förpliktelse gavs socialt arbete en annan dignitet än välgörenhet. 

Richmond menade att för att förstå individens problem och behov måste personen ses i sitt sociala 

sammanhang, där familj och vänner, grannskap och de samhälleliga förutsättningarna undersöks, 

det som kom att heta psykosocialt arbete (social case work).41 Det nya synsättet förde med sig att 

volontärernas insatser behövde förändras. Inom kyrkornas verksamheter och inom andra 

välgörenhetsorganisationer utbildades handledare med särskilt ansvar att utbilda och handleda 

volontärer, vilket samtidigt innebar kontroll. Socialt arbete uppmärksammades och de kommande 

decennierna skrevs artiklar och böcker i ämnet supervision. Bertha Reynolds bok Learning and 

Teaching in the Practice of Social Work från 1942 är ett klassiskt bidrag.42 

Utvecklingen av socialt arbete i Sverige följer delvis det beskrivna. När man här 

diskuterade det som kallades den sociala frågan runt sekelskiftet till 1900-talet, uppstod en 

skiljelinje mellan de som ansåg att social problematik var den enskildes brist på eget ansvar och 

oförmåga att klara sitt liv och den framväxande arbetarrörelsen som hävdade den socialistiska 

fördelningspolitiken och samhällets generella ansvar för den enskildes sociala situation. Till stora 

delar dominerade en liberal samhällssyn och den filantropiska idén att med mer engagemang och 

kunskap om den enskildes problem kunde sociala problem lösas. Insatserna kallades socialt arbete 

och liksom i de anglosaxiska länderna ansåg företrädarna för dessa idéer att speciella personer med 

 
40 Roger Qvarsell, ”Om betydelsen av det personliga. Ett tema i det sociala arbetets idéhistoria” i Bortom all 
   förenkling – människan som väsen och oväsen, red. Claes Mether, Lennart Nygren,  
   (Stockholm: Daidalos,1992), s. 235-250. 
41 Bernler &Johnsson, 1985, s. 16-19.  
42 Ibid., s. 52-57. 
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utbildning och träning skulle utföra det arbetet. Samtidigt hade fattigvårdssystemet växt och 

kommunerna hade i vissa fall anställt särskilda fattigvårdstjänstemän.  

1903 bildades Centralförbundet för Socialt Arbete, (CSA) inom den filantropiska rörelsen. 

Organisationen gav ut Social Tidskrift och där höjdes starka röster för samarbete mellan 

kommunernas fattigvård och den filantropiska rörelsen. Samarbetet ansågs vara nödvändigt för att 

klara den sociala problematiken. Under 1900-talets första decennier fördes sedan debatten om 

motsättningen mellan det sociala arbetets vårdande karaktär i kontrast till fattigvården där 

verksamheten var en annan och tjänstemännen arbetade administrativt och kontrollerande. I 

diskussionen ingick även kvinnofrågan eftersom kvinnor bedömdes mera lämpade att förstå och 

möta social problematik på ett personligt plan. 1910 startade förbundet kurser för verksamma i 

socialt arbete och 1921 öppnade Socialpolitiska Institutet i Stockholm den första svenska 

utbildningen i socialt arbete. Utbildningen innehöll förutom föreläsningar även samtal och 

diskussioner om hur arbetet skulle utföras, det som vi idag skulle kunna kalla handledning. De som 

utbildades skulle vara vägvisare för de frivilliga arbetarna och även om arbetet inte skulle präglas 

av välgörenhet betonades det personliga i kontakterna med människor.43 På CSA:s hemsida kan 

man läsa mer om kampen för att få den personliga kunskapen, erfarenhetskunskapen att formellt 

ges akademisk betydelse. Ämnet social metodik kom till först under 1960-talet. Så småningom 

kom det att ingå i det övergripande ämnesområdet socialt arbete.44 Med den utvecklingen kom även 

handledning och den praktiska delen av utbildningen att betonas. Numera är socialt arbete 

inkluderat i universitetens institutioner och den verksamhetsförlagda utbildning, (VFU) utgör en 

viktig del av utbildningen. Syftet med VFU är att studenten ska inskolas i en professionell roll 

genom att utvecklas metodologiskt och som person. Personer från olika sociala verksamhetsfält 

utbildas av lärosätena i att handleda studenter. Såväl studenter som handledarna tränas i att 

reflektera.45 

Många av de som utbildades vid det Socialpolitiska Institutet fick arbete i kommunerna 

och den fattigvårdslag som trädde i kraft 1918 hade kraftigt moraliska förtecken. Enligt 

lagstiftningen var det utredningar om den enskilde individen och beslut om fattigvård som präglade 

socialt arbete. Medicinsk och psykologisk forskning betonade att människors problem var ärftliga 

och biologiska svagheter. En extrem avart av detta var rasbiologin som dessvärre hade starkt fäste 

i Sverige. Även i psykoanalytiska teorin poängterades individens inneboende hinder som problem 

 
43 Qvarsell, 1992, s. 235-250. 
44 Centralförbundet för socialt arbete, https://www.csa.se/om-csa/socialt-arbete-i-mer-an-100-ar/  
   (Hämtad 2021-02-25) 
45 Förbundet Sveriges Socionomutbildningar,  https://fssoc.se (hämtad 2021-04-28). 
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och med rätt behandling kunde de lösas. Handledning som gavs fokuserade följaktligen på hur 

socialarbetare skulle förhålla sig till individers svagheter och liksom inom psykoterapin gavs 

handledning oftast individuellt.46 I folkhemstanken kombinerades både det biologiskt, medicinskt 

inriktade synsättet på individer med generella, övergripande socialpolitiska förändringar. 

Ingenjörsarbetet att utforma välfärdsstaten började under mellankrigstiden men kom att verkställas 

och beröra alltfler verksamheter efter andra världskriget.47 

Trots socialpolitiska förbättringar innebar den nya sociallagstiftning som trädde i kraft 

under 1950-talet: socialhjälpslagen, nykterhetsvårdslagen och barnavårdslagen starkt 

kontrollerande och åtgärder riktades mot individens tillkortakommanden. Med administration och 

kontroll som huvudingredienser i sitt arbete fick socialarbetarna göra så gott de kunde för att 

inkludera personligt engagemang och kunskap om samhällsutveckling i det sociala arbetet. Den 

filantropiska rörelsens människosyn påverkade även den det sociala arbetet. Handledning, i den 

mån den existerade bestod som tidigare av individuella instruktioner. Arnold Kadushin lyfte fram 

handledningens stödjande funktion i början av 1960-talet och gav därmed en ny teoretisk ram för 

handledningens betydelse. I sin bok Supervision in Social Work delade han in handledningens 

funktion i administrativt, utbildande och stödjande. Boken räknas fortfarande som ett vägskäl för 

handledning inom socialt arbete och handledarrollen förändrades.48 

Under 1970-talet när jag utbildade mig till socionom hade det sociala arbetet en starkare 

politisk innebörd. Samhällets konstruktion och tillkortakommanden sågs som grund för sociala 

problem och som socialarbetare såg vi oss som samhällsaktörer. Samhällsarbete och 

grannskapsarbete där människors egna resurser och nätverk uppmuntrades och stärktes 

(empowerment) förespråkades som arbetssätt. Även utbildningarna fokuserade mer på 

förebyggande insatser. Samtidigt pågick det psykosociala arbetet med individuella insatser men 

med starkare betoning på stöd och frivillighet. Handledning bedrevs företrädesvis i grupp, det som 

kallades ärendehandledning, där alla i arbetsgruppen förutsattes delta och lyfta svåra ärenden.49 

Socialtjänstlagen som kom 1980 betonar den enskildes rätt till bistånd och i portalparagrafen 

återfinns begrepp som integritet och självbestämmande för individen.50 

 
46 Bernler & Johnsson, 1985, s. 53. 
47 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta – studier i svensk folkhemspolitik, (Stockholm: Carlssons, 2018). 
48Jag återkommer till Kadushin´s indelning längre fram. 
   Smith, M. K. ‘The functions of supervision’, The encyclopedia of pedagogy and informal education, u.å., 
   https://infed.org/mobi/the-functions-of-supervision/ (Hämtat 2021-02-19) 
49 Ett ärende kunde gälla en enskild individ, en familj eller exempelvis en grupp ungdomar eller vuxna.  
   Se gestaltningen om min egen handledning. 
50 Socialtjänstlagen SFS 1980:620, 
    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/socialtjanstlag-1980620_sfs-
1980-620 
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Samhällsförändringarna från 1990-talet och framåt, de ekonomiska åtstramningar och 

införande av organisationsmodeller som New Public Management även i offentlig sektor har 

påverkat socialt arbete, såväl som ökad efterfrågan på evidensbaserad kunskap och manualbaserade 

metoder. Större fokus har åter kommit att läggas på individens oförmågor och den enskildes ansvar 

för sin livssituation. Handledning i digitala, manualbaserade utrednings- och behandlingsmetoder 

har fått större efterfrågan, vilket fått till följd att den enskilde socialarbetarens egen utveckling 

delvis kommit i skymundan. 2020 har ett slutbetänkande om en ny och reviderad 

socialtjänstlagstiftning skickats ut i landet på remiss där bland annat tankar om förebyggande arbete 

åter lyfts fram.51 Vilken förändring en ny lagstiftning av socialt välfärdsarbete kan skapa och 

därmed hur handledning till yrkesverksamma inom välfärden kan komma att förändras framåt 

återstår att se. Inriktning och innehåll i handledning inom välfärden påverkas alltså av skeenden i 

samhället och den rådande synen på människan.52 

För att ytterligare beskriva utvecklingen av handledarrollen i social välfärd gör jag ännu 

en utvikning nu till psykoterapin. Tidigare nämnde jag hur den psykoanalytiska teoribildningen 

och terapier haft stort inflytande på hur vi ser på våra mänskliga och mellanmänskliga förhållanden, 

så även på handledares roll. Rolf Holmqvist och David Clinton gör en historisk tillbakablick i 

boken Relationella perspektiv på handledning. De visar hur handledning till psykoterapeuter 

kommit att få mer relationell inriktning.53 Från att Freud och hans kollega Josef Breuer diskuterade 

med varandra hur de skulle förstå och behandla patienter med hysteriska symptom har handledning 

vuxit fram inom psykoanalys och psykoterapi. Freud och hans kollegor började så småningom 

förstå att terapeutens egna känslor och reaktioner kunde påverka behandlingen och när Berlins 

Psykoanalytiska Institut grundades 1921 infördes handledning som en av de viktigaste delarna av 

psykoanalytikers utbildning. Syftet med handledning var att psykoterapeuten skulle få syn på sina 

egna ”blinda fläckar” vilket kunde ske med en egen psykoanalys. Under 1920- och 1930-talen 

beskrev en av Freuds tidigare lärjungar, Sandor Ferenczi, hur relationen mellan patient och 

psykoterapeut bidrog till förbättring, hur terapeutens omsorg om och bemötande av patienten kunde 

utveckla en ökad tillit hos den tidigare svikna personen och öka dennes förmåga att utveckla 

relationer. Intresset för detta samspel kom även att påverka relationen mellan psykoterapeut och 

handledare. 

 
51 Hållbar socialtjänst, SOU 2020:47, 
    https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/ 
52 Jennie Ryding, Mellan evidens och reflektion: om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande 
   arbete, doktorsavhandling (Borås: Högskolan i Väst, 2020). 
53 Rolf Holmqvist & David Clinton, Relationella perspektiv på handledning, red. Rolf Holmqvist & David 
   Clinton (Stockholm; Liber, 2018). 
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Under 1950 talet började psykoanalytikerna i större utsträckning ta fasta på hur 

psykoterapeutens ofta omedvetna känslor i överförd mening kunde bidra till att förstå patientens 

problem och genom att använda sig av den här överföringen kunde terapeuten hjälpa patienten. Det 

patienten kommunicerar känslomässigt tas emot av psykoterapeuten, bearbetas hos terapeuten för 

att kunna både härbärgeras och lämnas tillbaka som ett gemensamt utforskande av patientens 

svårigheter. Detta gjorde det än viktigare att i handledningen utforska och försöka förstå 

psykoterapeutens reaktioner och känslor.54 Handledarens och psykoterapeutens relation fick 

betydelsen av en modellrelation, där det som kom att kallas parallellprocesser innebar att terapeuten 

bar med sig sin och patientens relation in i handledningen, där den kunde synliggöras och bearbetas 

så att terapeuten kunde använda den kunskapen i sin relation med patienten.55 Under flera decennier 

framåt utvecklades de psykoanalytiska teorierna och tog sig nya mer interpersonellt inriktade 

former. Gemensamt för de nya teorierna var relationsskapandet, att terapeutens hållning och 

genuinitet var avgörande för den terapeutiska processen.56 Efter hand som intresset för relationen 

mellan handledare och terapeut ökade så växte även medvetenheten om handledarens överföring 

av känslor till psykoterapeuten. Parallellprocessen kan verka i båda riktningarna och behovet av 

handledarens medvetenhet om detta kan behöva bearbetas. Av den anledningen ansågs meta-

handledning, eller handledning på handledning alltmer nödvändig. Med fokus på det relationella i 

stället för det rent tekniska och med öppenheten för de komplicerade interpersonella processerna 

har handledning inom psykoterapin kommit att även innehålla reflektion i mer allmän bemärkelse. 

I handledning med yrkesverksamma såväl som med de som till studerar till psykoterapeuter betonas 

därför en respektfull och nyfiken inställning. Holmqvist och Clinton skriver: 

Arbete med relationell handledning idag innebär att man använder ett ekologiskt perspektiv. 
Enligt detta perspektiv är inte effekten av psykoterapi ett linjärt resultat av metodtillämpning, 
utan snarare ett resultat av en rik miljö av faktorer med ömsesidig påverkan. Patient, terapeut 
och handledare samspelar utifrån sina samlade livserfarenheter i en kontext som betonar hur 
detta samspel gestaltas här-och-nu.57 

Den handledning jag känner och arbetar med har alltså vuxit fram ur de två beskrivna teoretiska 

inriktningarna, socialt arbete i en bred bemärkelse samt psykoterapin. Tillbakablicken förtydligar 

bilden av att handledning inte bara är kontextberoende här och nu utan även är beroende av vår syn 

 
54 Holmqvist & Clinton, 2018, s. 37-39 
55 Parallellprocesser är ett begrepp som används för att inom handledning och psykoterapi beskriva den likhet  
   som finns i det som sker mellan handledare-terapeut och i terapeut-patient relationen. Processerna äger rum 
   jämsides i tid och rum, samt påverkar varandra. ”Parallellprocess”,  
   https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=parallellprocess (Hämtat 2021-02-23) 
56 Holmqvist & Clinton, 2018, s. 40-42. 
57 Holmqvist & Clinton, 2018, s. 50. 
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på människan. I takt med att forskningen går framåt med nya teorier och i spåren av samhälleliga 

förändringar ges handledarrollen skiftande fokus mellan individen och samhället. Utvecklingen, 

inte minst inom psykoterapin visar hur det relationella förhållningssättet inkluderar handledaren 

som person men att man numera även ser till andra faktorer än individers tillkortakommande. 

Handledning inom socialt arbete har i större utsträckning formats av samhälleliga förändringar 

även om den till stor del följer den psykoterapeutiska utvecklingen. Till stor del lever de 

grundläggande idéerna om handledningens funktion som Kadushin beskrev kvar: 

Administrative – the promotion and maintenance of good standards of work, co-ordination 
of practice with policies of administration, the assurance of an efficient and smooth-running 
office; 

Educational – the educational development of each individual worker on the staff in a 
manner calculated to evoke her fully to realize her possibilities of usefulness; and 

Supportive – the maintenance of harmonious working relationships, the cultivation of esprit 
de corps. [This is Kadushin’s (1992) rendering of Dawson 1926: 293].58 

Inom frivillighetsorganisationer som tränar och utbildar volontärer finns mer av de utbildande och 

kontrollerande delarna kvar, handledning är en slags kvalitetssäkring.59 Vid internationella 

kontakter visar det sig att den kontrollerande delen, (administrative) i högre utsträckning än i 

Sverige lever kvar som en del av handledningen.60 Engelsmännen Hawkins och Shohet som kan 

antas representera den anglosaxiska traditionen lyfter i sin bok Handledning inom behandlande 

yrken fram tre funktioner med handledning som i stort stämmer med Kadushins kategorier: 

utvecklande, stärkande och kvalitetssäkrande.61  

Norska forskaren Kari Killén har skrivit om socialt arbete och handledning utifrån ett 

skandinaviskt perspektiv. Hon beskriver tre mål med handledning för den enskilda behandlaren: 

att utveckla förmåga till helhetsperspektiv, att utveckla relationskompetens och att få en trygg 

förankring i den egna yrkesidentiteten.62 Det finns en skillnad mellan den skandinaviska synen och 

den anglosaxiska, men alla tre författarna fokuserar på den enskilda individens utveckling, den 

professionella medarbetaren och dennes yrkesutövning. Professionella i mellanmänskliga yrken 

använder sig själva som arbetsredskap och på så sätt blir de områden som Killén, Hawkins och 

 
58 M. K. Smith, “The functions of supervision”, The encyclopedia of pedagogy and informal education.  
59 Informationen är hämtad från kollegor som arbetat med sådana arbetsuppgifter i de båda organisationerna 
    BRIS och Rädda Barnen. 
60 Informationen är hämtad från kollegor som deltagit i det europeiska nätverket Association of National 
   Organisations for Supervision in Europe, ANSE, https://anse.eu (Hämtad 2021-04-20), samt mina egna  
   erfarenheter från kontakter med europeiska och amerikanska kollegor. 
61 Hawkins & Shohet, 2008, s. 88-90. 
62 Kari Killén, Professionell utveckling och handledning - ett yrkesövergripande perspektiv,  
   (Lund; Studentlitteratur, 2008), s. 34-52. 
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Shohet beskriver utgångspunkten för personligt utvecklings- och förbättringsarbete. Utveckling 

och förbättring sker också i det vardagliga samarbetet. I möten som har fokus på avrapportering 

eller planering ges inte möjlighet att fördjupa tanken, se nya infallsvinklar, få idéer och utveckla 

strategier. Min erfarenhet är att samtal som ger tillfälle till reflektion tillsammans med kollegor, 

enskilt eller i grupp där små och stora skeenden och tvekan eller tillkortakommanden kan lyftas 

fram ofta efterlyses av medarbetare inom välfärden. Den här typen av samtal kan vara kollegor 

emellan där varje deltagare har lika stort ansvar att medverka. Samtalen kan kallas 

kollegiehandledning eller reflektionsgrupp och de behöver ha regelbundenhet och struktur.63 

Samtalen kan också ledas av en kollega inom den egna organisationen och numera är det inte 

ovanligt att interna utvecklingsledare får den rollen. Många gånger leds samtalen av en person som 

kommer utanför organisationen, en så kallad extern handledare med ett specifikt uppdrag som 

beställs eller upphandlas. Organisationer kan då ställa specifika krav på utbildning och kompetens 

hos handledare beroende på behov. Det är på så sätt jag och många av mina handledarkollegor får 

uppdrag. Ibland skapas grupper med personer från samma profession över organisationsgränser. 

Chefsgrupper är ett sådant exempel. 

Det beskrivna är min förförståelse av den handledning som jag och mina kollegor bedriver 

vilken ger mig en grund för att komma fram till  kunskapen i den balansakt jag vill undersöka. I 

samtlig litteratur om handledning som jag tagit del av poängteras att det viktigaste är att handledare 

skapar en relation till individerna och till gruppen. Handledaren har en ledarroll och ska säkerställa 

strukturen i samtalet, stödja och befrämja reflektion i gruppen vilket kräver kunskap om 

individuella socialpsykologiska faktorer och grupprocesser.64 Handledare arbetar med sig själva 

som redskap i relation med deltagarna och ska visa omtanke och ge trygghet så att gruppdeltagarna 

vill och kan öppna upp och samtala om sina tvivel och svagare sidor. Handledare ska samtidigt 

även uppmärksamma och lyfta fram deltagarnas förmågor och starka sidor. Såväl i Sverige som 

internationellt betonas att den här typen av handledarroll ska ses som en profession och 

handledarutbildningar finns vid flera universitet i Sverige med inriktning mot såväl psykoterapi 

som socialt arbete. Förkunskap i form av akademisk examen och yrkeserfarenhet, krävs för att vara 

behörig.65 Många handledarkollegor har precis som jag själv, utbildning inom någon form av 

psykoterapi. Det är inte heller ovanligt att handledare arbetar med andra uppdrag eller har en annan 

form av anställning parallellt med handledarskap. Den erfarenhet och kunskap jag utgår ifrån i mitt 

 
63 Killén, 2008, s. 217-218. 
64 Killén, 2008, s. 221-225. 
65 Det finns även handledarutbildningar vid universitet med inriktning handledning till studenter och inom  
   det pedagogiska ämnesområdet. Se även kraven för medlemskap i Svensk handledarförening i psykosocialt 
   arbete, http://handledarforeningen.com 
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utforskande och som  jag själv och mina kollegor har är den beskrivna nivån. De formella kraven 

på handledare är en kvalitetssäkring som fungerar som skydd för deltagarna och i grunden även för 

de invånare som berörs.66 I handledarutbildningen poängteras vikten av att handledare arbetar med 

sin egen roll och utveckling. Det kan innebära att delta i det som kallas superhandledning eller 

metahandledning där handledaren i sin tur kan lyfta frågor och arbeta med sina upplevelser, vilket 

jag också beskrev tidigare utifrån ett relationellt perspektiv.67 Näslund och Ögren uttrycker kraven 

på handledaren på följande vis: 

Sammanfattningsvis kan man säga att handledaren måste ha såväl egen yrkeskompetens och 
erfarenhet som handledarkompetens och därutöver måste tillägna sig viss kulturkompetens, 
dvs. kännedom om kultur och regler i den organisation där handledningen bedrivs. Vid 
grupphandledning är kompetens inom grupp- och organisationsområdet också av vikt för 
handledningen. En annan form av kompetens, som inte sällan är till nytta för handledaren, är 
att kunna göra bedömningar av såväl den handleddes som klientens lämplighet och/eller 
psykiska status.68  

 

Uppdrag, kontrakt och struktur 

Grunden för handledares arbete tillsammans med en individ eller en grupp utgår alltid från de behov 

som finns. Handledare behöver veta vilka förväntningar som finns. Därför är det initiala arbetet 

med att tydliggöra uppdraget avgörande, att ta reda på behoven, fastställa syfte och mål och 

klargöra avgränsningar. Uppdragsgivare kan vara någon annan än de som ska delta men när jag får 

en förfrågan vill jag vill alltid träffa de presumtiva deltagarna. Det är från dem jag vill höra vad de 

behöver och vad de vill arbeta med i handledning. Kanske är det inte handledning som behövs i 

första hand. Behoven kanske visar sig vara kris- eller konflikthantering, utbildning eller något 

annat. Vissa uppdrag behöver man tacka nej till, vilket kan vara svårt av olika skäl. Behovet av 

uppdrag eller viljan att försöka vara till hjälp kan skymma blicken för det lämpliga. Som handledare 

behöver vi initialt presentera vilka idémässiga grunder vi ansluter oss till och vilken kunskap och 

erfarenhet vi har med oss. Handledares tydlighet med erfarenhet, kompetens och värdegrund blir 

avgörande för uppdraget. Stämmer det just jag erbjuder med de behov och förväntningar individen 

alternativt de gruppen har? I antologin Utforska tillsammans resonerar Frank Ståhl, en av 

 
66 Med kvalitetssäkring här menar jag inte kvantifierbara och mätbara resultat. Kvalitetssäkring innebär här att 
   yrkesverksamma får möjlighet att lyfta fram känslor och tankar kring sitt vardagsarbete, reflektera. Det  
   innebär ett hållbart yrkesliv vilket i sin tur ger effekt för oss invånare som berörs av välfärden.  
   Se fotnoter 8-10.  
67 Näslund & Ögren, 2010, s. 19-20. Begreppet kompetens innefattar ofta i dagligt tal en blandning av kunskap, 
   erfarenhet och personlighet och är ett något förrädiskt begrepp, enligt mig. Med deras citat vill jag här lyfta  
   fram de komplexa kunskapskrav som finns på utbildade handledare inom välfärden. 
68 Näslund & Ögren, 2010, s. 23. 
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författarna, kring det personliga ansvaret handledare har för sina värderingar och sin kunskap. Ståhl 

menar att varje handledare måste göra ett eget etiskt ställningstagande och skriver: ”Handledaren 

formar handledningsrelationen genom att ta sitt ansvar för att ge den handledde möjlighet att ta sitt 

ansvar. Det handlar om att stå för sina gränser och begränsningar och samtidigt vara 

förhandlingsbar.”69 Jag uppfattar att det Ståhl beskriver är ingen varudeklaration som avges vid ett 

enstaka tillfälle, utan ett kontinuerligt gestaltande där handledare genom sitt agerande visar vad vi 

står för och vilka vi är. Vårt personliga ställningstagande visar djupet och allvaret i åtagandet. 

I nästa steg gör jag ett skrivet avtal med uppdragsgivaren. Gruppen och jag gör också en 

skriven och tydlig överenskommelse. Den ligger till grund för arbetsprocessen och för att resultaten 

kan utvärderas. Avtal och överenskommelse kan komma att behöva omförhandlas utifrån hur 

arbetet fortskrider eller när förändringar sker i verksamheten. Överenskommelsen tydliggör 

strukturen för samtalen och handledarens respektive deltagarnas ansvar. I sin bok Handledning 

med professionsgrupper skiljer Liv Gjems på yttre och inre struktur.70  Den yttre strukturen innebär 

att samtalen planeras så att det finns gott om tid. Samtalen bör ske med regelbundenhet och inte 

med alltför lång tid emellan, vilket oftast innebär två till fyra veckor. Platsen behöver vara lugn 

och skyddad så att samtalen kan förbli ostörda och deltagarna ska känna sig välkomna. Alla 

behöver veta hur de ska anmäla förhinder. Inte minst viktigt är tystnadslöftet, sekretessen, att det 

som sägs i rummet stannar i gruppen. Den inre strukturen, menar Gjems består av en fastlagd 

arbetsordning. I den inledande fasen ”runda” får varje deltagare möjlighet att presentera sitt 

dilemma eller frågeställning. Om det behövs gör gruppen gemensamt med handledaren en 

prioritering. Sedan följer den undersökande och utforskande fasen där personen får möjlighet att 

berätta och handledare och kollegor kan ställa frågor, öppna frågor utan bedömande inslag. Den 

arbetande fasen innebär en gemensam reflektion och diskussion om det som beskrivits – hur den 

aktuella händelsen kan förstås. Det är inte lösningar som fokuseras. Så småningom gör handledaren 

en sammanfattning, stämmer av med deltagaren om samtalet rört sig kring det som var personens 

behov. Om personen kommit fram till någon ny strategi som ska prövas så bestäms vilken form en 

uppföljning kan ha och när den ska ske. Det viktigaste i handledningen är inte att finna lösningar 

utan att ge deltagarna tid och möjlighet att ta fram minnet av situationen, få berätta och koppla ihop 

känslor och tankar. Handledaren har ansvaret att stimulera reflektion och vid behov stoppa alltför 

snabb problemlösning. För att flera personer ska kunna få lyfta sina dilemman under en 

 
69 Frank Ståhl, ”Det personliga ställningstagandet” i antologin Utforska tillsammans – handledande 
   förhållningssätt, red. Björn Wrangsjö (Stockholm: Mareld, 2006), s. 34. 
70 Liv Gjems, Handledning i professionsgrupper, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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handledningssession är det handledarens ansvar att hålla reda på tiden. Till sist avslutas 

handledningssamtalet oftast med en kort utvärdering av mötet.71 

 

Individ och grupp 

Syftet med handledning är som betonats, individens professionella utveckling. Ibland läggs fokus 

på individen även i handledning med grupper. Handledaren arbetar då med en individ i taget och 

gruppen bjuds in då och då för att tillföra sina tankar. Andra gånger läggs tonvikten vid gruppens 

utveckling. Då arbetar handledaren med hela gruppen samtidigt och tar fasta på gruppens frågor 

och processer. Oftast sker en blandning av modellerna. Behov och uppdragets karaktär är 

avgörande för fokus under arbetet. I antologin Med empatin bevarad beskriver Anna Gerge hur 

gemensam reflektion stärker välmående och motverkar negativ affektsmitta i grupper och 

organisationer. Handledningen är ett sätt för gruppen att arbeta med sitt identitetsskapande och med 

sin förståelse av sin egen utveckling i förhållande till verksamhetens mål och syften.72 Susan A. 

Wheelan skriver i boken Att skapa effektiva team att grunden för all teamutveckling är öppenhet 

och kommunikation, vilket optimeras genom struktur och reflektion. Hon menar att tydlighet när 

det gäller mål och fördelning av arbetsuppgifter är nödvändig för att uppnå känsla av mening hos 

medarbetare och en förståelse för den egna insatsens betydelse för helheten.73 Handledarens roll 

blir att arbeta med gruppens behov och hur dessa relaterar till formella uppdrag och mål. I hennes 

resonemang finns likheter med det som ryms i Antonovskys KASAM-begrepp: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.74 Handledare behöver framför allt fokusera på hur individerna 

och gruppen kan hantera sin egen situation i förhållande till de organisatoriska och 

verksamhetsmässiga ramar som gäller. Handledare bör avhålla sig från ställningstaganden som kan 

förstärka oro och konflikter. Skulle uppenbara missförhållanden uppdagas har givetvis även 

handledare ett ansvar. Handledare ska alltid utgå från att deltagarna har kapacitet att agera.75 

Här för jag in förhållande som specifikt gäller chefer i handledning. Handledning med 

chefer har ofta fokus på ledarskap och individuell utveckling. Medarbetares och arbetsgruppers 

välmående och möjlighet till utveckling kopplas ofta till ledarskapskapets betydelse. Chefs- och 

 
71 Ibid., s. 46-53.  
72 Anna Gerge, ”Med glädjen bevarad – handledning med fokus på nyfikenhet och glädje – går det?”  i Med 
   empatin bevarad – varför handledning är nödvändig, red. Anna Gerge, (Stockholm: Insidan, 2010),  
   s. 234-255. 
73 Susan A. Wheelan, Att skapa effektiva team, (Lund: Studentlitteratur, 2017), s. 26-31. 
74 ”KASAM”, Psykologiguiden, https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=KASAM,  
    (hämtad  2021-03-02). 
75 ”Etiska Riktlinjer”, Svensk handledarförening i psykosocialt arbete,  
      http://handledarforeningen.com/wp-content/uploads/2019/11/Etiska-riktlinjer-för-Handledare.pdf  
    (hämtad 2021-02-25) 
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ledarskap beskrivs som att det bygger på en känslomässig relation mellan den som leder och de 

personer eller den grupp som leds.76 Gerge med flera författare beskriver det som brukar benämnas 

relationellt ledarskap, hur ledaren skapar förtroende och tillit samt ger den trygghet som 

arbetsgrupper och organisationer behöver för utveckling.77 I boken Reflexivt ledarskap, ger 

författarna Mats Alvesson, Martin Blom och Stefan Svenningson en mer nyanserad bild av ledares 

roller i förhållande till arbetsgrupper. De ser ledarskap som en arena där ledare och medlemmar i 

grupper samspelar. Utmaningen eller dilemmat som ledare och chef är att förstå och känna in när 

det krävs stöd och strategier som möjliggör för medarbetare att utveckla idéer eller när det krävs 

tydlig styrning och beslut.78 Både Alvesson med flera och Wheelan poängterar sammanhangets 

betydelse för ledarskap, att ledare och grupper har ett gemensamt ansvar. Wheelan skriver: 

Istället för att utbilda teamets ledare och medlemmar tillsammans är det nu vanligt att 
handledare fokuserar på att coacha ledarna. Detta bygger på antagandet att om man har 
kunniga ledare så kan dessa styra sina grupper så att de blir högpresterande. Det som återstår 
är att hitta gedigen forskning som kan ge stöd åt detta antagande. Ledare och medlemmar 
måste veta hur arbetsgrupper utvecklas med tiden. De måste veta vad ledarna och 
medlemmarna kan göra för att hjälpa gruppen att bli ett högpresterande team.79 

Min erfarenhet är att chefer i offentlig välfärd känner sig ensamma i sina roller och uppdrag även 

om det finns kollegor inom och utom den egna organisationen. Grupper med chefskollegor i 

handledning kan vara en källa till igenkännande och erfarenhetsutbyte. I handledning kan 

bekräftelse ges på att deras professionella kunnande är värt att beakta och att de räcker till. Oftast 

har chefskollegor inom en och samma organisation skilda strategiska uppdrag vilket kan försvåra 

öppen kommunikation och ömsesidigt stöd. Med handledning finns avsatt tid och plats för samtal 

om sina uppdrag. Jag vill återigen betona att handledning med yrkesverksamma utgår ifrån att de 

personer som deltar, i detta fall chefer är kunniga och har en önskan att utvecklas i sin profession. 

Tillsammans med handledare och chefskollegor kan handledning fungera som en energikälla. 

Christer Sandahl med flera har bedrivit forskning kring chefsstöd i vad de kallar backstage-grupper. 

Sandahl skriver i boken Grupphandledning – forskning och erfarenheter från olika 

verksamhetsområden att deltagare beskrivit grupperna som ett ”konkurrensfritt forum” där man 

 
76 Det görs oftast skillnad mellan ledarskap och chefskap. Min egen inställning är att chefskap inte 
    är möjligt utan ledarskap.  
77 Gerge, 2010, bland annat sidorna 6-7. 
78 Här ser jag likheter med den balansakt som utförs av handledare, som kräver omdöme och klokhet, det vill säga 
    praktisk kunskap. Mats Alvesson & Martin Blom & Stefan Svenningson, Reflexivt ledarskap, 
    (Lund; Studentlitteratur, 2017). 
79 Wheelan, 2017, s. 20 
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kan få stöd av varandra och känna tillit till varandra.80 Ytterligare en aspekt som fördes fram av 

dessa handledningsgrupper var att det gav tid och möjlighet till reflektion. 

Nu återvänder jag till min undersökning av handledarrollen och den kunskap handledare 

använder i det jag beskriver som en balansakt. Hittills har jag använt teorier och den historiska 

utvecklingen för att undersöka min egen förförståelse och för att skapa en bild av den 

handledningstradition inom vilken jag och mina kollegor verkar. Inbäddad i teorier och den 

historiska utvecklingen ligger min egen erfarenhet av handledning både utifrån att bli handledd, att 

vara en deltagare och att handleda, att ha en handledarroll. Fortsättningsvis kommer jag att närmare 

undersöka hur handledares praktiska kunskap kan ta sig uttryck genom att utgå från mina egna 

gestaltningar och de teman som utkristalliserades i samtalen med kollegorna om deras erfarenheter. 

De teman eller kategorier som jag fann när jag analyserade våra samtal skapar följande rubriker: 

Skapa trygghet och bygga en relation, att mötas – en fysisk upplevelse, arbeta med kroppen som 

redskap och känslornas betydelse, samtalet - att lyssna till berättelsen och språket, metoder och 

utmaningar samt reflektion och de främmande momenten. I syfte att fördjupa och förtydliga dessa 

teman återger jag sammanfattade delar av samtalen som citat. Jag kommer att återvända till 

handledningslitteratur, men en betydelsefull del av min essä är att jag vänder mig till filosofiska 

tänkare med en förhoppning om att utmanas och tänka i nya banor. De filosofiska texterna utgör 

en möjlighet till distans för att fördjupa min egen reflektion. Min ambition är att de även ska kunna 

utgöra ett lagom ovanligt främmande moment för handledarkollegor i deras reflektion. 

 

Vad vi gör och det vi säger att vi gör 

När jag kliver in i rummet reagerar jag direkt - möbleringen. Övervägandet sker snabbt. Jag kan 

föreslå att ställa stolarna i en ring utanför bordet, men avstår trots att jag vet att den stora 

bordsytan separerar och begränsar oss med det fysiska avstånd den skapar. Men jag vet också att 

det fysiska avståndet har en skyddande effekt och kan kännas tryggare. Deltagarna kommer in, ser 

sig lite forskande omkring och väljer en sittplats. Själv känner jag hur uppmärksamhetsadrenalinet 

är igång i min kropp och medan jag ler och hälsar noterar jag var varje person väljer att sätta sig, 

vem som väljer att komma nära och vem som istället väljer att sätta sig några stolar bort. Utan att 

jag funderar på det lägger jag märke till personernas ansiktsuttryck, hur de rör sig, om de verkar 

välbekanta med varandra och någorlunda bekväma i situationen.  

 
80 Christer Sandahl, ”Kollegial grupphandledning för chefer”, i Grupphandledning – forskning och erfarenheter 
   från olika verksamhetsområden, red. Näslund & Ögren, 2010, s. 196. 
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-”Hej, jag heter Inga-Lill”, ler jag med framsträckt hand och ser henne i ögonen. Jag vill signalera 

värme och intresse, men också kunskap och en viss auktoritet. Den framsträckta handen och själva 

handslaget är min inbjudan till kontakt och jag läser av händernas beröring och ögonen i blicken 

jag möter. När jag går längs bordet och hälsar på var och en känner jag mig glad  och 

förväntansfull. Det är spännande att träffa nya personer och de öppna blickar som möter mig lovar 

gott. 

-”Jag vill gärna höra vad som fått dig att komma hit idag och något om vilka förväntningar du har 

på handledningen”, säger jag medan jag låter blicken vandra runt de sju ansiktena runt bordet. 

Eva börjar, hon berättar om den ledarskapsutbildning hon gått och de samtal de haft där, hur hon 

kände sig stärkt efter det och att hon gärna vill fortsätta delta i samtal med kollegor där hon kan 

reflektera. Anna faller Eva i talet och håller med. Hon böjer sig fram över bordet när hon pratar 

och hennes blick är intensiv när den möter min. 

- ”Det är jämt fullt upp och dagarna bara rinner iväg, så mycket som ska följas upp och redovisas 

och sen händer det alltid en massa saker som man inte räknat med, någon medarbetare har blivit 

sjuk eller måste hämta sitt barn på dagis för att barnet blivit sjuk och då måste vi lägga om jobbet 

kanske inte bara den dagen utan flera. Det blir aldrig tid över så jag tar mig aldrig tiden att tänka 

efter på riktigt. Jag behöver fundera på vad jag egentligen håller på med så jag hoppas 

handledningen ska ge mig den möjligheten”. Flera nickar instämmande. Jag försöker se om någon 

annan vill falla in i talet och noterar att Edvin, som satt sig två stolar bort från övriga, ser ut att 

vilja säga något men att han liksom hejdar sig. --- ”Vad tänker du, vad fick dig att komma hit idag 

och hur ser dina förväntningar ut”, ler  jag vänd mot Edvin. Han plockar lite med sin penna på 

bordet, ser lite besvärad ut och säger: 

- ”Jag har inte tänkt så mycket och vet inte om jag har några speciella förväntningar, tyckte det 

kunde vara kul att se vad det här är för något och hörde att Per tänkte vara med och så …”, Edvin 

tittar på Per. 

- ”Okej”, säger jag, ”har du varit med i några samtalsgrupper eller handledning förut”? 

- ”Neej, inte direkt, vi hade ju några chefsdagar när vi satt i grupper och skulle diskutera och så, 

men inte annars”. Okej, nickar jag och har flera frågor på tungan till Edvin, men just nu vill jag 

inte verka för påflugen, att han ska känna sig påhoppad eller utlämnad.  Vi får ta det i hans takt. 

Jag vill att var och en ska få komma till tals, få känna sig sedda, jag vill visa att jag är intresserad, 

så jag vänder mig vidare till Åsa med samma fråga. 

- ”Jag tänkte berätta lite om mig, vem jag är och hur jag ser på handledning”, börjar jag när alla 

andra presenterat sig. Att berätta om mig, det vill säga om mina erfarenheter, vilka teorier och 

grundläggande värderingar som styr mitt arbete känns som en slags varudeklaration, att jag vill 
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sälja in mig, det känns obekvämt. Men det är viktigt att gruppen kan bilda sig en uppfattning om 

vem jag är, hur jag arbetar och vad jag står för, precis som jag vill få en bild av vilka de är. När 

jag börjar berätta vad grupphandledning är då känner jag mig på fast mark igen. Jag presenterar 

hur varje tillfälle är upplagt, att vi har ett gemensamt ansvar för arbetet men att det är deras frågor 

och dilemman som styr innehållet. Alla jobbrelaterade frågor är välkomna och vi kommer om det 

behövs att tillsammans prioritera frågor vi arbetar med. 

- ”Sen är det viktigt att man avsätter tiden och är med varje tillfälle, är ni beredda att ge 

handledningen den tiden”? Alla nickar när jag ser mig runt. ”Så gäller förstås tystnadsplikt, det 

vi säger i gruppen stannar i gruppen, det behöver sägas även om det kan tyckas vara självklart”, 

säger jag och låter det bli en paus. Jag avslutar med att berätta om det kontrakt som jag kommer 

att skriva utifrån det jag tagit upp och som jag skickar ut innan nästa tillfälle.  - ”Är det något som 

verkar oklart eller har någon en fundering”, undrar jag. När ingen säger något, så gör jag en kort 

sammanfattning av vad som sagts. ”Då avslutar vi här och jag ser fram emot att träffa er igen om 

tre veckor. Tack ska ni ha för idag. Ha det så bra”, avslutar jag och reser mig upp. 

När jag sätter mig ner med min kaffekopp efteråt och skriver de minnesanteckningar jag behöver 

ha och som jag inte hann med eller tillät mig göra under mötet, går mina funderingar i olika banor. 

Jag återkallar samtalet med bilder och känslor – hur blev vårt möte? Vem sa vad och på vilket sätt, 

hur såg den personen ut som pratade och hur såg deltagarna på varandra? Vilken information fick 

jag med mig? 

 

Skapa trygghet och bygga en relation 

I mitt första möte med en grupp vill jag skapa trygghet. Jag fokuserar på att få deltagarna att känna 

sig sedda och bekväma, jag vill lägga grunden till en arbetsrelation. I gestaltningen ger jag 

deltagarna fysiskt utrymme genom att jag väljer bort ommöblering. Jag går runt, hälsar genom att 

ta varje person i hand och samtidigt söker jag ögonkontakt. Under samtalet uppmärksammar jag 

varje individ och undviker att ställa frågor som kan kännas alltför obekväma. Det kan tyckas som 

något vardagligt och vanligt att låta deltagare i en grupp sitta runt ett sammanträdesbord eller att ta 

i hand när man hälsar. Kanske, men de val jag gör är betydelsefulla och här undersöker jag vad 

som styr mina val och vad som är specifikt i min handledarroll?  

I samtalen med mina kollegor lyfts kroppsspråk, ögonkontakt och en mjuk framtoning 

som betydelsefulla faktorer för att skapa trygghet och för att bygga en relation. En kollega uttrycker 

det som ”att visa att man vill väl, att man är på personernas sida”. När jag ber henne att beskriva 

vad som ryms i vänlighet skrattar hon och säger att ”nu är vi verkligen inne på det subtila”. Hon 
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beskriver vänlig rakhet hon såhär; ”...det är ju det här att balansera, att vara tydlig med sin idé 

men att man ändå visar att man…och det ingår i idén mycket, tycker jag…att vara tillåtande, men 

ändå vara tydlig med det man inte accepterar. Jag brukar faktiskt säga att ibland så kommer jag 

att avbryta er, när ni svävar ut för mycket och det är inte att vara taskig utan det är att ni behöver 

dras tillbaka. Att man är tydlig med det också…att man visar vem man är som handledare”. 

Betydelsen av att vara tydlig med vem man är som handledare, vilken roll man har och vad som 

kommer att ske i mötena är andra viktiga faktorer som lyfts av flera kollegor. Så här säger en: ”Det 

här gör vi här och det här ger jag. Jag brukar inleda första gången med att man får ange nån slags 

ton av - vad gillar jag och vad uppskattar jag. Jag brukar säga att det är så olika i en grupp, nån 

känner att jag vill bli lite utmanad medan nån annan känner att det vill jag absolut inte. Då brukar 

jag säga att vi ska hjälpas åt att ge det som är bäst för just den personen och därför kommer jag 

att handleda olika beroende på vem det är som blir handledd. Jag brukar betona att mitt sätt att 

hjälpa till är att hålla gruppen där dom ska vara. Det finns ofta väldigt hjälpsamma personer som 

ska ge analyser till nån som inte vill ha analys och då brukar jag stoppa dom. Neej, det är inte det 

vi gör just i det här ärendet nu. Det tänker jag är trygghetsskapande, att det finns en blandning av 

vad som kommer upp så att säga”. 

Med tydlighet och transparens om vår roll och med information om arbetets upplägg 

förmedlar vi ramarna för arbetet. Deltagarna ska kunna känna tillit att de svårigheter och 

tillkortakommanden som de väljer att ta upp kommer att kunna tas emot och hanteras av 

handledare. I psykoterapin uttryckt som att terapeuten kan härbärgera känslor.81 Ståhl skriver om 

att handledare behöver stå för allvaret i det allvarliga, det vill säga att kunna bära det svåra och 

ovissa. ”Handledaren behöver visa tillit till att ovisshet går att uthärda och hantera likaväl som 

smärtsam visshet.”82  

Samtlig handledningslitteratur som jag tagit del av poängterar vikten av att handledare 

skapar en relation till deltagarna. Från psykoterapin kommer begreppet arbetsallians som pekar på 

betydelsen av psykoterapeutens förmåga att göra en tydlig beskrivning av det gemensamma arbete 

som ska ske, målen och vägen dit.83 Tre faktorer hos psykoterapeuten återkommer i hur en 

arbetsallians skapas, enligt Hilmar Thór Hilmarsson: ”[...] värme, empati och äkthet, där empati 

framstår som den viktigaste”.84 Om professionell empati eller empatisk välvilja, fortsätter han:  

 
81 ”Härbärgera” (containing), Psykologiguiden,  
     https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=containing (hämtad 2021-04-29). 
82 Ståhl, 2006, s. 31. 
83 Under rubriken Handledning och handledarens roll beskriver jag hur relationens betydelse utvecklats över tid 
    inom psykoterapin med hänvisning till Holmqvist & Clinton, 2018. 
84 Hilmar Thór Hilmarsson, Samtalet med känslomässig intelligens, (Lund: Studentlitteratur, 2012), s. 23-24. 
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”[...] varje fråga, lyssnande och berättande har ett gott syfte”.85 Han betonar även hur viktiga de 

icke-verbala signalerna är tonfall, pauser, betoning och kroppsspråk understryker de talade orden 

och ger mening. Om att skapa en arbetsrelation säger en av mina kollegor: ”Att bygga en relation 

det gör man över tid, det handlar om tillit mellan personer, mellan mig som handledare och de 

olika personerna. Det handlar också om en trygghet i gruppen, att vi alla är välvilliga till varandra, 

även om det på något vis kanaliseras genom handledaren. Som handledare får man ett slags 

mandat, eller snarare man bygger ett förtroendekapital, man sätter ramar, man visar sig och man 

hjälper gruppen vidare - man gör sig förtjänt av ett förtroende. Rätt som det är så händer det 

något, man kanske utmanar, missbedömer eller något annat. Då underlättar det om man har ett 

förtroendekapital att ta av, då kan man kanske enklare konstatera att så blev det nu, men det reder 

vi ut och går vidare. Så får man fortsätta bygga sitt kapital, som inte är statiskt, det förändras över 

tid och olika situationer”. Det min kollega understryker är att en relation är föränderlig och vi kan 

aldrig vara helt säkra på att relationen håller för de utmaningar vi handledare lyfter in i mötet. När 

vi funderar över på vilket sätt handledare kan reda ut missförstånd i situationer är det genom att ta 

hjälp av gruppmedlemmarna. Vi kan prata om det som händer i rummet, sätta ord på och meta-

kommunicera för att förstå vår upplevelse och på så sätt komma vidare. Att gå igenom och reda ut 

svårigheter tillsammans blir ett sätt att stärka relationen. ”Gruppmedlemmarna blir tryggare av att 

vara med och ge i gruppen”, säger en kollega. 

Handledare är i ett professionellt möte med de handledda, ett möte där vi har en 

asymmetrisk relation, vi är inte är jämlika. Handledningssamtal är institutionaliserade samtal där 

man har avtalat om mötets former, tider och platsen, ”där det står handledning på dörren”, som 

Lauvås & Handal uttrycker sig.86 Den asymmetriska relationen kännetecknas av att vi har ett 

särskilt ansvar, men också makt.87 Vi behöver ha tänkt igenom hur den här sortens möten uppfattas 

av deltagarna, vad vi själva står för och hur vi förhåller oss till det uppdrag vi antagit. Vi har ett 

etiskt ansvar för vem vi själva är i förhållande till deltagarna och vi behöver göra ett personligt 

ställningstagande till situationen.88 Det räcker inte heller att ha tänkt innan mötet utan det handlar 

om ett pågående förhållningssätt. En kollega säger: ”Det är viktigt att vara tydlig, att vara genuin 

som person…att vara transparant. Det måste finnas kongruens mellan det jag säger och det jag 

signalerar. Det skapar trygghet att man berättar hur man jobbar, hur man tycker och hur man vill 

arbeta”. 

 
85 Ibid., s. 32. Jag återkommer till empati under rubriken Arbeta med kroppen som redskap och känslornas betydelse. 
86 Lauvås & Handal, 2015, s. 261. 
87 Hawkins & Shohet, 2008, s. 29-33, 83-85 och 149-176. 
88 Se text under rubriken Uppdrag, Kontrakt, Struktur, samt Frank Ståhl, 2006, s. 34.  
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Sammanfattningsvis kan jag se att vi handledare skapar trygghet och bygger en 

arbetsrelation på olika sätt, men att det alltid handlar om att förmedla en god känsla. Deltagarna 

ska känna sig bekväma i var de befinner sig och känna sig bemötta med vänlighet. Deltagarna 

behöver ett visst omhändertagande och delvis viss ansvarsfrihet i mötet.89 Känslan av trygghet 

förstärks av att deltagarna möter rakhet, öppenhet och tydlighet, att de kan känna tillit till 

handledaren och de andra i gruppen. Inom socialt arbete, psykoterapi och handledning betonas 

trygghet som avgörande för all utveckling.90 Inom psykoanalytiska teorier beskrivs hur förmågan 

att känna trygghet och tillit till andra grundläggs tidigt hos det nyfödda barnet. Melanie Klein och 

Donald Winnicott arbetade med barnterapier och såg betydelsen av tidig anknytning som 

avgörande för barnets utveckling. John Bowlby arbetade med barn under krigsåren och såg 

anknytning till vuxna som avgörande för barnens utveckling. Bowlby lade grunden för 

anknytningsteorin vilken fortfarande ger en grundläggande kunskap om barnets utveckling.91 

Anknytningsteorin betonar hur barnets tidiga anknytning får betydelse för den vuxnes förmåga att 

känna tillit och att kunna knyta an till andra människor. I handledning använder vi oss av den här 

förståelsen för hur personers förmåga att känna tillit kan variera när vi försöker möta varje individ. 

I mitt möte noterar jag att någon väljer att ha lite mera fysiskt avstånd i rummet eller undviker 

ögonkontakt med mig eller de andra deltagarna. Det är viktigt för mig att respektera eventuella 

behov av psykologiskt avstånd och inte forcera någon utanför sina bekväma gränser. I framtida 

möten med samma grupp kan jag välja att pröva tilliten genom att just bjuda in den personen till 

att öppna upp. 

Jag vill återknyta till handledning med chefer och deras behov av trygghet. Det råder lite 

delade meningar i samtalet mellan oss kollegor. En av mina kollegor anser att chefer är bättre 

rustade att klara av otrygghet medan den andra kollegan säger: ”Jag tror det är nog inte tryggheten 

utan det kanske mer är såna saker som tempo, alltså i dom här chefsträffarna har vi tre timmar på 

oss vilket ju är ganska långt har jag förstått, det är en sån kontrast till deras liv annars, så det 

kanske egentligen inte är trygghet men det är att dom behöver en ganska tydlig bubbla som inte 

spricker i första taget, som är liksom att nu kliver vi in i den här zonen, här är det detta tempot 

som gäller. Telefoner har vi inte ens pratat om, det har aldrig ens behövts, det har gett sig på nåt 

 
89 ”Trygghet ”, Psykologiguiden, https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=trygghet  
90 Trygghet och säkerhet har inte samma betydelse men får här tillsammans utgöra två aspekter av en känsla. 
91 Alla dessa personer har betytt mycket för förståelsen av barns utveckling. Jag återkommer till Donald 
    Winnicott när jag diskuterar handledningens roll som mellanrum, transitional space under rubriken Metoder 
    och utmaningar samt under rubriken Samtalet-att lyssna till berättelsen och språket. 
    För att läsa mer om John Bowlby och anknytningsteori, se ”Bowlby”, Psykologiguiden,  
    https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Bowlby (Hämtad 2021-04-29). 
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sätt. Ja, just att dom känner att här behöver jag inte ta ansvar för fika eller andra praktiska saker. 

Det är väl mina egna chefserfarenheter som gör att jag vet att det hade jag velat ha, att kunna 

släppa taget, att man får tid att vila när man är fler, att sitta och luta sig tillbaka och reflektera. 

Att ibland få vara den som är i centrum, men också att ibland få vara den som sitter och lyssnar, 

följer med och bara plockar upp det som känns bra just nu, det kravlösa i det”. Just det här sista 

beskriver Sandahl som en av de positiva faktorer deltagarna lyfte i de back-stage grupper där chefer 

deltog i grupphandledning. Cheferna beskrev att de fick tid att tänka igenom saker i lugn och ro 

och att de lärde sig genom att lyssna på andra och analysera innan de sökte lösningar. 

Gruppdeltagarna upplevde också att de hade många gemensamma frågor trots att de inte var inom 

samma områden.92 

När jag söker filosofiska tänkare som kan hjälpa mig att undersöka relationens betydelse 

och öppenheten i mötet vänder jag mig till filosofen Martin Buber.93 Buber är känd för sina teorier 

om de tvåfaldiga motsatserna i människans värld och det mänskliga mötet Jag-Du. Han talar om 

öppenheten i mötet Jag-Du som grundläggande för det han benämner relationernas värld. Det som 

kännetecknar det verkliga mötet och relationen är att Jaget blir till i förhållande till Duet. Buber 

menar att relationernas värld är möjlig inom tre sfärer: livet med naturen, livet med människorna 

och livet med den andliga världen. Det ömsesidiga Jag-Du skiljer sig från mötet Jag-Det som 

istället hör till det Buber benämner erfarenheternas värld och där vi betraktar den andre, ett Det 

(han, hon). Mötet Jag-Du innebär en omedelbarhet i stunden där all erfarenhet upphör, en temporär 

relation som dock övergår i ett Jag-Det. Jag-Det innebär att lära känna den andres beskaffenhet att 

den andre objektifieras, jag betraktar den andre och mötet innebär inte en relation.94 Med detta i 

åtanke blir det svårare att relatera till Bubers tankar när det gäller mitt och mina kollegors möten 

med de andra som en relation. Med min förståelse av Buber uppfattar jag att det aldrig kan uppstå 

ett möte Jag-Du i ett professionellt möte och därmed kan inte heller en relation uppstå. Med Bubers 

sätt att resonera skulle det innebära ett möte Jag-Det. I handledarrollen har vi beskrivit hur vi iakttar 

de andra medvetna om vår egen roll. Dessa tankar stämmer inte med vad jag vill uppnå i min 

handledarroll och inte heller med det som handledare antas uppnå enligt litteratur om handledning. 

Också när vi samtalar kollegor emellan betonas relationen och respekten för den andres unika 

person. 

 
92 Sandahl, 2010, s. 196-197. 
93 Michael Zank, and Zachary Braiterman, "Martin Buber", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
   (Winter 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URLhttps://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/buber/ 
    Hämtad 2021-04-29). 
94 Martin Buber, Jag och Du, uppl. 6 (Ludvika: Dualis, 2013), s. 7-11. 
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Vidare i Bubers verk Jag och Du finner jag något viktigt. I efterskriften till boken svarar 

Buber på frågor han fått sen den första utgåvan (1923). På frågan om ömsesidigheten alltid finns i 

ett Jag-Du förhållande svarar Buber att vissa specifika förhållanden aldrig kan bli fullständigt 

ömsesidiga, exempelvis förhållandet mellan uppfostrare och lärjunge eller i relationen mellan det 

han benämner ”en äkta psykoterapeut och hans patient”.95 Om terapeuten endast analyserar 

patienten och hans problem uppstår ingen relation, enligt Buber. Psykoterapeuten måste, liksom 

pedagogen, se den andre som en helhet och bejaka helheten. Här finns likheter med relationen 

handledare och handledd och kanske för alla professionella relationer. Buber beskriver hur 

psykoterapeuten inte bara måste se och bejaka helheten, utan psykoterapeuten måste möta den 

andra personen i en ”bipolär” situation, det vill säga terapeuten måste uppleva situationen, inte bara 

från sin egen pol utan även från den andres i något som Buber beskriver som ett förverkligande, 

det han kallar ”omfattning”. Jag tolkar det som att psykoterapeuten måste se och förstå sin egen 

roll i mötet men samtidigt kunna se det utifrån den andres utgångspunkt. Psykoterapeuten måste 

kunna vara både i sig själv i mötet med patienten men ha förmågan att se helheten i den andre, 

vilket kräver att se situationen (mötet, tänker jag) som den (det) är. Buber skriver: ”Bota lika väl 

som att uppfostra kan bara den som lever i mötet och dock med distans”.96 Buber diskuterar inte 

trygghet specifikt, men jag tolkar hans text som att trygghet ligger implicit. För att vara öppen för 

den andre och se den andres helhet på ett sätt som ändå inbegriper jaget tänker jag att det krävs 

trygghet som också överförs till den andre. Bubers text uttrycker komplexiteten i det professionella 

mötet och enligt mig fångar han på det viset den asymmetriska relationen även i handledning. 

Bubers texter kan kanske bättre förstås utifrån hans religionsfilosofiska inriktning där mötet med 

det andliga är en del av relationsvärlden och påverkar människans väsen. Han talar om att vi inte 

kan förstå människans väsen utan att förstå det som är människans ande, vilket ger ett djup av 

förståelse som ytterligare bekräftar hur betydelsefullt det öppna och förbehållslösa är i relationella 

möten. I boken Det mellanmänskliga skriver han: ”Varsebliven i sin existerande helhet kan en 

människa bli endast som partner i en personlig relation.” 97 

Jag granskar även vad vi kollegor samtalar om i ljuset av Bubers distinktion mellan de 

sociala fenomen där vi människor har en gemensam tillhörighet som ger oss en viss samhörighet 

med varandra till skillnad från en situation där vi har en personlig relation. Buber tar upp frågor 

om skillnaden mellan det mellanmänskliga och det sociala. Mina kollegor betonar vikten av att se 

relationen med deltagarna som en föränderlig process, där jag som handledare är en person i 

 
95 Här tänker jag även förälder, pedagog, mästare i förhållande till barn, elever och studenter. 
96 Buber, 2013, s. 167-170. 
97 Martin Buber, Det mellanmänskliga, (Ludvika: Dualis förlag, 2011). s. 17-26. 
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rummet och i gruppen, visserligen med en specifik roll, men ändå bara en person av flera som 

påverkar skeendet och utvecklingen av arbetet. Min tolkning av Bubers text är att vi i handledning 

har en social samhörighet och att vi kan åstadkomma en mellanmänsklig relation, framför allt i 

hans mening relationen mellan terapeut-patient. Bubers tankar om mötet mellan Jag-Du är viktiga 

för att rikta strålkastarljus på betydelsen av att först och främst se det mellanmänskliga i våra möten, 

handledare och de yrkesverksamma deltagarna. 

 

Mötas – en fysisk upplevelse 

Att möten mellan oss människor är en fysisk upplevelse som påverkas av omgivningen kan tyckas 

självklart. Min uppfattning är att vi inte alltid inser betydelsen av och agerar utifrån detta. Miljön 

för våra möten får våra kroppar att reagera och påverkar vårt känsloläge. Miljöns utformning, 

rummets läge och inramning med färger, ljus och möblering, allt ger oss intryck, ger förutsättningar 

och skänker sammanhang.98 I min gestaltning kommer jag till ett sammanträdesrum, möblerat på 

ett sätt som innebär en begränsning för mitt möte med deltagarna, något jag vet av erfarenhet. Det 

känns obekvämt, något jag känner av i kroppen. När vi sitter på olika sidor av bordet skapas inte 

bara fysisk distans utan bordet döljer också en del av våra kroppar. Ett bord inbjuder dessutom till 

att lägga papper framför sig eller ställa upp sin laptop, alternativt lägga upp sin mobiltelefon, 

attribut som inte behövs i handledning. Tvärtom kan det distrahera och störa mötet. För några 

personer kan istället det stora bordet kännas bekvämt och ge en viss säkerhet.  

När vi rör oss i rummet talar våra kroppar sitt eget språk. Kroppshållning och våra ansikten 

ger en bild av vår person och känsloläge. Med våra kläder och frisyrer förstärker vi den vi är eller 

vill vara. Oftast omedvetet avkodar vi sådana signaler och förhåller oss utifrån vad vi kroppsligen 

förnimmer. Jag noterar hur personerna tar plats i rummet, hur de förhåller sig kroppsligen till mig 

och till varandra, något jag gör bara delvis medvetet, det är först när jag återkallar minnet som 

skeendet framträder tydligt. Samtidigt är jag ändå delvis medveten om att de som kommer in i 

rummet ser mig på motsvarande sätt. Den fysiska aspekten av mötet innebär alltså att vi inte bara 

talar med ord. Vi använder hela vår kropp och kroppsspråkets betydelse betonas av oss alla tre 

kollegor. Kroppsspråk kan tyckas vara ett oklart begrepp, hur och vad vi tolkar in är inte självklart. 

Genom utbildning om kroppsspråket och genom vår erfarenhet ”läser” vi signaler hos de personer 

vi möter. En av kollegorna poängterar att vi kan tolka fel och att vi behöver kontrollera att de 

signaler vi tycker oss se stämmer. Hon ger ett exempel: ”Jag kan känna rent fysiskt om nån har ont 

 
98 Det finns forskning där man funnit att patienter tillfrisknar snabbare i ljusa och trevliga miljöer. Jag  
   tänker att mitt påstående inte behöver beläggas i detta sammanhang.  
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nånstans. Jag minns att det fanns en kvinna i en grupp som jag undrade över, som jag tyckte var 

så jobbig på något vis. Jag kände mig nästan avvisad, men så tog jag upp det och då visade det sig 

att hon hade något problem med smärta så hennes muskulatur påverkades. Det var så intressant 

för sen träffade jag henne senare och då hade hon fått behandling och var helt annorlunda. Men 

hade jag inte sagt nånting så hade jag ju tänkt att det handlade om gruppen, om det vi pratade om 

eller om mig, men det var det ju inte alls. I och med att hon berättade så blev det också en 

upplevelse för mig – det hade ju ingenting med relationerna att göra”. 

Jag återvänder till Buber. Han skriver att mötet Jag-Du endast kan uppstå med en total 

närvaro i ögonblicket och att relationen Jag-Du är omedelbar men kort. För att förklara tecknar 

Buber bilder av det han benämner de primitiva folkens sätt att uppfatta naturen med en 

omedelbarhet, en känsloupplevelse i ett möte med naturens Du.99 Han beskriver även barnets 

inträdande i en människovärld där barnet med en liknande omedelbarhet tar in vad det möter.100 

Även om Buber inte betonar kroppen specifikt så tolkar jag hans beskrivningar som att mötet 

innebär att öppna upp alla sinnen för den andre i en total närvaro även med kroppen. Han poängterar 

att mötet handlar om att se den andre som en helhet, en existens med unika särdrag, att bejaka den 

andre som skild från den jag är. När jag läst om Buber visar det sig att han även intresserade sig 

för kropp och rörelse och det stärker mig i min uppfattning att mötet mellan Jag-Du även innefattar 

en fysisk dimension. I hans framställning om mötet Jag-Du uppfattar jag att det också finns kroppar 

med i det omedelbara skeendet. Buber skriver även om vad som skiljer i hälsningsfraser och dess 

betydelse för hur vi ger uttryck för att vi ser varandra i mötet Jag-Du.101 Åter till min gestaltning 

där jag väljer att gå runt bordet och hälsa på var och en genom att ta i hand. I handslaget uppfattar 

jag den andres hand i min och jag noterar delvis omedvetet hur den andres handslag känns. 

Handslaget är en fysisk bekräftelse på att jag ser just dig, här och nu. Beroende på hur vi låter vår 

hand omsluta eller omslutas visar vi något av oss själva. Jag vill med fastheten i handen visa att jag 

går att lita på. Samtidigt med handslaget söker jag ögonkontakt. Jag öppnar upp min blick för den 

andres blick, jag bjuder in till ett möte. Handslaget och ögonkontakten är den hälsning jag använder 

inte bara i nya möten utan alltid när jag vill säkerställa kontakt med en enskild individ.102 Mina 

kollegor och jag kommer fram till att den här typen av vardagliga och till synes enkla handlingar 

är väsentligheter i våra möten och relationer och att vi som handledare har ett ansvar. 

 
99  Buber, 2013, s. 24-29. 
100 Ibid., s. 35-40. 
101 Buber, 2011, s. 26-29. 
102 Handslaget är inte alltid givet eller ens en godtagbar hälsningsgest. Att beröra eller att beröras av en annan  
     människa kan i vissa kulturer istället vara omöjligt. För andra är istället handslaget av stor betydelse både som  
     hälsning och även som bekräftelse av avtal. Om jag inte kan ta i hand så är ögonkontakten det viktigaste i mina  
     möten. 
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Utifrån ansvaret för den andre vänder jag mig till filosofen Emmanuel Lévinas.103 Lévinas 

betonar liksom Buber mötets betydelse för vår mänskliga utveckling och betydelsen av att se den 

andre utifrån dennes egen identitet, någon som är skild från mig själv och som måste respekteras 

och förstås med sin egen unicitet. Lévinas har dock en annan utgångspunkt än Buber. Lévinas 

lägger tonvikten på det etiska perspektivet i mötet med den andre. För honom var etiken det 

viktigaste och den etiska aspekten har en avgörande roll i hans resonemang om mötet.104 Han menar 

att människan har egoistiska drag och en inneboende drift att vara sig själv nog och att  hävda sig 

och att det är en underliggande drivkraft i våra liv. Men den här kraften överskrids när människan 

vänder sig till den andre. Det är i mötet med den andre, i mötet med den andres ansikte och den 

andres blick som människans inneboende egoism möter motstånd. Kraften och motståndet i den 

andres blick får oss att öppna upp och att se den andre, det ger oss insikt om ansvar och respekt för 

den andra människan. Enligt Lévinas, är insikten av moralisk karaktär som får oss att ta ansvar för 

andra och utgör grunden för vår intersubjektivitet. Jag förstår det som att den moraliska insikten i 

mötet med den andres ansikte och blick gör att vi inser vårt behov av den mellanmänskliga 

kontakten och vårt beroende av varandra. Jag har svårt att relatera till Lévinas tankar om att 

människans drivkraft är vår inneboende egoism. Lévinas talar till och med om driften att mästra 

(command). Hans resonemang ger mig en bild av en kraftmätning där en eller båda underordnar 

sig den andre. Ansvaret för den andre menar han kommer ur en moralisk godhet vilken på något 

vis ställs i relation till människans inneboende egoism.105 Jag väljer att tolka hans resonemang som 

att vi människor har en inneboende dubbelhet, en egoistisk drivkraft, men även en förmåga till 

moralisk insikt. Lévinas tar tydligare än Buber fasta på kroppen och det fysiska i mötet med den 

andres ansiktet, ögon och den nakna blicken. Jag kopplar hans resonemang till mitt behov av att få 

ögonkontakt, att möta personens ansikte och blick. Ögonen och blicken ger en omedelbarhet och 

en slags nakenhet. Enligt mig en kroppslighet och direkt kommunikation. Däremot betyder inte 

den öppenheten någon kamp mellan mig och den andre såsom Lévinas beskriver det. Jag ser det 

han säger som en inre kamp, där insikten om ansvaret för den andre tar upp kampen med de 

egoistiska dragen och där de senare får böja sig. Lévinas tankar ger extra tyngd till betydelsen av 

vårt ansvar utifrån vår handledarroll. Vi har ett personligt ansvar med en moralisk innebörd. 

 
103 Bettina Bergo, "Emmanuel Levinas", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition),  
     Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/levinas/ 
     (Hämtad 2021-04-20). 
104 Svante Nordin, Filosofins historia, uppl. 2 (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 519-520. 
105 Emmanuel Levinas, ”Freedom and command” in Collected philosophical papers, (Dordrecht, Netherlands: 
     Martinus Nijhoff Publishers, 1987), s. 15-23.  
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Liksom andra professioner inom mellanmänskliga yrken har vi också etiska riktlinjer som ska 

hållas levande.106  

När kollegorna och jag samtalar om kroppsspråket så kommer vi in på energin. Vad är 

energin funderar vi. Vi pratar om energin som skapas av alla oss som är närvarande i rummet, hur 

energinivån varierar hos de individer vi möter, hur kroppen, rösten och blicken förändras. 

Energinivån är i rörelse och förändras och vi känner in mer eller mindre medvetet hur närvaron, 

intresset och intensiteten i mötet varierar. Vi kommer fram till att vår egen energi påverkar och 

påverkas av energin runtomkring. En av kollegorna säger: ”Energin har med intresse att göra. 

Ibland kan jag få syn på den mer handgripligt, det är mer konkreta saker, till exempel är det så att 

personerna är alerta, lutar sig framåt och faller varann i talet, väntar på sin tur att prata, eller är 

det lite mer avslappat, mer ointresse, det blir mer pauser emellan respektive persons replik. Det är 

ganska många sådana handfasta saker. Jag tänker ju inte på att nu är det två personer som nästan 

avbryter varandra eller nu är det två minuter sen den eller den sa något. Det är ju först efteråt som 

jag kanske reflekterar över vad som fick mig att känna energinivån men min hjärna hade redan 

kopplat ihop de här intrycken till en helhet, en känsla. Jag tänker att det beror på hur man tolkar 

det här med energi, om till exempel någon satt i rummet och inte gjorde annat än följde det som 

sker, registrerade en massa småsaker – ögonrörelser, antal gånger som någon böjer sig fram i 

stolen och sånt så skulle det kanske kunna bli en matematisk formel som stämmer med det som jag 

uppfattar som en känsla”. 

Energinivån skapar en känsla hos oss, den signalerar någonting som får oss att reagera, 

den känns i kroppen som en rörelse och känns även om energinivån är låg. Om energi är en rörelse 

i kroppen, en känsla så kan vi ställa oss frågan hur den fysiska kroppen kopplar samman känslor 

och hur det påverkar balanserandet som handledare gör. Litteratur om handledning och mina samtal 

med kollegorna handlar mycket om känslornas betydelse i mötet och relationen, men även för 

arbetet som görs i handledning. En kollega beskriver: ”Det är ju något speciellt som händer när 

känslan är med, att det därför blir något viktigt, det händer något på riktigt. Men så vet man inte 

vad det är man landar i, men att det finns någonting och då får man stanna upp i det, det är inte 

en massa tankar utan plötsligt så är det någonting som händer och då får man börja utforska vad 

det var”. 

-”Är det något fysiskt”, frågar jag. 

 
106 ”Etiska Riktlinjer”, Svensk handledarförening i psykosocialt arbete,  
      http://handledarforeningen.com/wp-content/uploads/2019/11/Etiska-riktlinjer-för-Handledare.pdf  
      (hämtad 2021-02-25) 



 39 

-”Verkligen, absolut, för skulle vi försöka sätta ord på det där så skulle det bli för klumpigt. Jag 

läste något om intuition som en kunskap vi har men inte har kategoriserat och man skulle kunna 

säga att det handlar om det, en slags magkänsla. Men om man skulle dissekera efteråt vad som 

hände, om man hade filmat, så skulle man kanske kunna få syn på det, vad det var som hände”. 

I handledning talas om att vi kopplar samman känsla, tanke och handling. Det brukar beskrivas 

som en triangel med lika långa sidor. Betydelsen av att lyfta fram och utforska känslor i de 

händelser som tas upp i handledning är ett återkommande tema i samtalen och i litteraturen.107 Som 

kollegorna uttrycker det, det händer något på riktigt när känslorna kommer med.  

                Att känslor har en grundläggande betydelse för oss människor är något vi vet sedan långt 

tillbaka men sätten att förhålla sig till känslornas betydelse har varierat över tid.108 Känslorna 

påverkar vår självbild och vår förmåga att relatera till världen utanför oss själva, men inte minst 

påverkar de vår psykiska och fysiska hälsa. Hjärnforskning och forskning kring neuropsykologi 

har gjort stora framsteg sedan senare delen av 1900-talet. Man har kunnat lokalisera känslor och 

deras funktion till olika delar i hjärnan och de komplicerade fysiologiska kopplingar som sker där. 

Exempelvis vet vi att spegelneuroner har en stor betydelse för inkännande av det fysiska 

rörelsemönster som utspelas i ett möte mellan människor.109 Forskningen har även skapat debatt 

om huruvida känslorna styrs av hjärnans aktiviteter eller om kroppen i övrigt, med såväl yttre som 

inre organ inte i lika stor utsträckning – eller större – styr hjärnans aktivitet och därmed 

känslorna.110 Frågor om hur mycket av våra personligheter som styrs av nedärvda gener och hur 

mycket som styrs av vår uppväxt och miljö påverkar vad som går att modifiera och utveckla i våra 

känslor, tankebanor och därmed handlingar. Enligt min uppfattning behövs mer kunskap i 

professionella möten, även hos handledare, om de kopplingar som framkommit genom modern 

neurovetenskaplig forskning.  

 

Arbeta med kroppen som redskap och känslornas betydelse 

Att arbeta med kroppen och känslor som redskap hänger förstås samman med det fysiska i mötet. 

I mellanmänskliga yrken arbetar vi med oss själva som redskap, säger vi. Vad menar vi egentligen 

med det? Jag är intresserad av att utforska mer om hur handledare använder kropp och känslor i 

 
107 Jag återkommer till detta under rubriken Reflektionen och de främmande momenten. 
108 Utifrån psykoterapeutiska och socialvetenskapliga teorier har alltid känslorna varit i fokus. Inom 
     naturvetenskaperna och den positivistiska vetenskapsandan har känslorna varit nedvärderade och deras  
     påverkan något som helst skulle bortses från. 
     Magdalene Thomassen, Vetenskap, kunskap och praxis, (Malmö: Gleerups, 2007), s. 153-174. 
109 En utförligare utläggning om hjärnforskning och neurologi ryms inte inom ramen för min utforskning. 
110 Giovanna Colombetti, "The Embodied and Situated Nature of Moods" in Philosophia (Ramat Gan, 2017), 
     45:1437-1451. 
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handledning och i den balansakt vi utför, så jag söker vidare. Om vi genom forskning inom 

hjärnforskning och neurovetenskap vet vi att vi reagerar och agerar utifrån våra kroppars signaler, 

vad är det då som sker omedvetet utanför vårt tänkande i handledares balanserande?  

Filosoferna Buber och Lévinas lägger tonvikt vid att jaget utvecklas i relation med den andre i 

mötet även om de har olika fokus på det kroppsliga. Nu vänder jag mig till filosofen Maurice 

Merleau-Ponty som utgår från den levda kroppens betydelse för den personliga utvecklingen.111 

Enligt honom är vi vår kropp och allt vi upplever och gör utgår från vår levda kropp. I första delen 

av hans verk Kroppens fenomenologi redogör han för hur kroppens fysiologi påverkar och styr den 

upplevda kroppen. Han gör detta genom att hänvisa till forskning om olika fysiska 

funktionsstörningar.112 Merleau-Ponty´s resonemang är inte så enkelt att följa och för att förstå 

hans teorier bättre har jag tagit hjälp av två olika avhandlingar från Södertörns högskola som 

använder Merleau-Pontys teorier om den levda kroppen.113 För att förklara hur vi är vår kropp och 

hur vi är i världen genom den beskriver han barnets utveckling. Eftersom vi människor är 

intentionella varelser, sträcker vi oss ut mot världen. Det lilla barnet sträcker sig mot något, mot en 

person eller mot ett föremål för att undersöka och uppleva det nya med sin kropp. Kroppens 

beröring med det andra utanför den själv är en känsloförnimmelse som kommer innan tanken. 

Barnet kan först senare genom ständiga sådana yttre kontakter med sin kropp urskilja den eller det 

andra. Genom att de tidigare upplevelserna blir kvar lagras känslor i kroppen. Merleau-Ponty menar 

att på så sätt skapas lager av upplevelser i kroppen livet igenom som formar vår personlighet. Den 

första upplevelsen kan aldrig göras ogjord, så vår historia finns i kroppen och följer oss genom 

livet. Vi är vår kropps historia men kan förändras i nuet, säger Merleau-Ponty. Eftersom människan 

är intentionell, det vill säga sträcker sig ut mot världen, ges möjlighet till förändring. När vi riktar 

oss mot något nytt, upplever något nytt, påverkas kroppen och den nya upplevelsen lagras.114  

Enligt Merleau-Ponty skapar vår kropp strukturer som han kallar kroppsschema. De 

hjälper oss hantera vardagliga situationer vi befinner oss i. Vi tänker inte på våra olika kroppsdelars 

funktion i det vardagliga. När vi sträcker ut en hand mot något eller när vi går längs en stig, så 

lägger vi inte märke till handens rörelse eller hur benen rör sig i stegen framåt, vi ser istället det 

mål som rörelsen har, kanske ett dricksglas som handen griper tag i eller parksoffan längre bort dit 

 
111 Ted Toadvine, "Maurice Merleau-Ponty", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), 
     Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/merleau-ponty/  
     (Hämtad 2021-04-25). 
112 Maurice Merlaeu-Ponty, Kroppens fenomenologi, första delen, (Göteborg: Daidalos, 2018). 
113 Patrick Seniuk, Encountering Depression In-Depth - An existential-phenomenological approach to selfhood, 
    depression, and  psychiatric practice, doktorsavhandling (Huddinge: Södertörns högskola, 2020). 
     Maria Pröckl, Tyngd, sväng och empatisk timing – förskollärares kroppsliga kunskaper, doktorsavhandling 
    (Södertörns högskola, 2020). 
114 Seniuk, 2020, s. 149-182. 
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vi vill nå på vår promenad. Vi är vår kropp, en helhet som omsluter oss och förankrar oss i 

världen.115 Merleau-Pontys teorier fokuserar vår kroppslighet och ger en bild av kopplingen mellan 

den upplevda situationen och känslornas betydelse men också av möjligheten till förändring. 

Merleau-Pontys teorier om kroppens betydelse stärker tanken om våra kroppar som bärare av 

känslor. I mina och kollegornas erfarenheter framkommer att känslor har en aktiv och betydande 

del i balanserandet vi gör som handledare. Men jag funderar över hur han skulle ha tänkt om det vi 

gör som handledare när vi använder oss av våra kroppar mer medvetet. När vi sträcker oss ut mot 

världen, mot deltagarna i en grupp, så har vi iallafall delvis en medvetenhet om vår egen kropps 

rörelser och signaler. Jag sträcker ut min hand och fångar den andres i handslaget och mitt mål är 

att nå fram till den andres hand, att ta fatt i den. Jag är medveten om hur den andres hand känns i 

min. Jag har en dubbel kroppsmedvetenhet, min egen hand och den andres. Jag är min kropp men 

samtidigt blir känslan i min hand skild från mig, ett objekt. Jag har förstått att Merleau-Ponty var 

intresserad av gestaltterapi, psykoanalys och neurologi. Det intresset säger mig att han inte var 

främmande för terapeutiska tolkningar av medvetandet och det egna jaget. Samtidigt uppfattar jag 

att Merleau-Ponty vänder sig mot att skilja ut medvetandet och jaget från det kroppsliga. Jag förstår 

hans resonemang som att kroppen är jaget och medvetandet på samma gång.116 Som jag tolkar det 

menar han att våra kroppar aldrig kan bli objekt, vi kan inte frånskilja oss kroppen eftersom allting 

utgår från den. Kanske är det så att Merleau-Ponty, liksom Buber, ser den terapeutiska relationen 

som en särskild relation. Merleau-Ponty har stärkt min uppfattning av kroppens betydelse som 

känslobärare och han har givit mig mer att fundera på när det gäller den dubbla uppmärksamheten 

på kroppens reaktioner som vi använder som handledare.                 

Det jag kallar uppmärksamhetsadrenalin i min berättelse är inte bara en mental närvaro 

utan det är en kroppslig vakenhet som får mig att vara närvarande med alla mina sinnen här och 

nu. Utifrån min berättelse reflekterar jag och kollegorna över vad uppmärksamhetsadrenalin kan 

innebära. En av kollegorna säger: ”Jag fastnade vid det här uppmärksamhetsadrenalinet. Jag 

tänker vad händer i det – för och nackdelar? Min känsla när du läste texten var att det blev så 

mycket fokus på just det, på uppmärksamheten och just det här vad känner jag, vad känner andra, 

andras reaktioner. Jag tyckte du hade ett sånt bra ord, uppmärksamhetsadrenalin och jag tänkte 

vad händer om man minskar det? Vad tar det för plats? Om man ger det mycket kraft och plats, så 

tänker jag. Vad är det man inte uppfattar, eller vad är det som man själv inte är för man har så 

mycket koll på vad ska jag titta på och vad är det jag ska uppmärksamma och så ska jag leta 

 
115 Pröckl, 2020, s. 87-89. 
116 Merleau-Ponty, 2018, s. 41-46. 
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ingångar och så jag tänker vad gör det med det. Du ställer frågan vad såg jag och vad såg jag 

inte. Vad är lagom mycket? Det är en sån aktivitet i det, så det är inte bara att vara öppen. Öppen 

är mera utan aktivitet, jag finns här för att ta emot, men uppmärksamheten är väldigt aktiv. Risken 

är att man kanske inte har tid att tänka tankarna färdigt för att man har så mycket att göra kring 

den här uppmärksamheten som ju naturligtvis är viktig, men frågan är ju vad får det för 

konsekvenser?” Kollegan fortsätter: ”Det beror på hur mycket medvetenhet man lägger kring det 

eller inte. Ju mer medvetet jag tänker att nu ska jag försätta mig i det här då tar det ju kraft. Jag 

funderar faktiskt på i vilka lägen ska jag ge min hjärna i uppgift att kolla på det här nu. Jag kan 

inte göra det i allt för då tycker jag att jag tappar andra saker”.  

Vi funderar över hur vi balanserar total öppenhet och medveten uppmärksamhet. För 

handledare uppkommer nya, oväntade situationer i mötet, upplevelser som lagras i kroppen och 

som enligt Merleau-Ponty blir delar av vår personlighet. Men det kan tyckas oklart om det är 

tillräckligt med den kroppsligen lagrade erfarenheten , det vill säga om det räcker att förlita sig på 

kroppens egen inkänning, eller om det krävs en tankeaktivitet. Merlaeu-Ponty talar om 

kroppsschema, en kroppslig struktur som hjälper oss hantera vardagliga situationer, men 

handledning är inte en vardaglig situation i den meningen. Jag har visat hur man inom den 

psykoterapeutiska verksamheten har en särskild medvetenhet om hur betydelsefulla de känslor och 

signaler är som uppstår hos alla parter för förståelsen av skeenden både i och utanför det aktuella 

rummet. Terapeut och handledare arbetar med att läsa känslomässiga intentioner, medvetandegöra  

och lyfta fram samt bearbeta känslan för att förstå och hjälpa en läkande process hos patienten. Den 

personliga närvaron och relationens betydelse finns dock som en röd tråd även inom socialt arbete, 

något som har påverkat handledningen om än inte lika starkt som inom psykoterapin.117 

I handledningslitteratur brukar framhållas att handledare behöver vara välgrundade i sig 

själva, det vill säga ha god självkännedom. Vi behöver veta vad vi bär med oss in i mötet för att 

kunna särskilja vad som är egna respektive andras känslor. För att förstå sina egna och andras 

känslor behöver vi tränas i handledning och i meta-handledning.118 Som en illustration hur det kan 

gå till att träna känslor använder jag ett eget minne av att bli handledd. Under mina första år som 

chef för en grupp socialarbetare och i en tid då nätverksarbete var ett sätt att arbeta med problematik 

kring enskilda individer skulle jag leda ett stort nätverk av vuxna. Problemet rörde en ung flickas 

revolt i ett starkt patriarkalt färgat system. I en handledning inför mötet tilldrog sig följande. 

 
117 Se utförligare resonemang under rubriken Handledning och handledarens roll. 
118 Se även under rubriken Metoder och främmande moment. 
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- Jag vill att du kliver upp på det här bordet och ställer dig, säger handledaren. Jag tittar undrande 

på honom och ser i ögonvrån hur mina medarbetare ler försiktigt. De ser också frågande ut. Jag 

gör som han säger, jag kliver upp på bordet och ställer mig, inväntande nästa instruktion. I huvudet 

snurrar tankarna och i kroppen känns det obekvämt, osäkert – vad vill han att jag ska göra och 

vad har det här att göra med hur vi ska förbereda vårt nätverksmöte? 

- Nu vill jag att du sträcker på dig, tittar mig i ögonen och säger efter mig, fortsätter han. 

- Okey, säger jag, sträcker på mig och förstår fortfarande inte vad detta ska leda till. De andra i 

rummet ser nyfikna ut, med leenden som inte riktigt vågar sig fram. 

- Jag vill att du säger såhär tre gånger: ”Jag heter Inga-Lill och jag är chef här”, säger 

handledaren och tittar uppmuntrande på mig. När jag gör som han vill så känns det bara konstigt 

och någonstans inom mig så skruvar jag på mig av obehag – såhär kan man väl inte göra ? Han 

ber mig upprepa den här övningen ytterligare ett antal gånger och så frågar han: - Hur känns det 

i kroppen när du säger de här orden på detta sätt? 

- Jag vet inte riktigt svarar jag först, men efter ett antal upprepningar känner jag hur det hänt 

något i kroppen – jag har rätat på mig och upplever att min röst låter annorlunda. 

- Det känns annorlunda, svarar jag då. 

- Bra, säger handledaren, när du nu öppnar mötet nästa vecka med alla inblandade i nätverket så 

tar du fram den här känslan du har i kroppen och använder den. Men kom ihåg att säga – jag är 

chef här – istället för – jag arbetar som chef här. 

I den här situationen tränades jag att ta fram en känsla i mig själv för att hjälpa mig att markera 

min roll som chef i en situation som skulle kräva en tydlig ledare. Känslan som genom de något 

drastiska övningarna satte sig kvar i kroppen, kunde tas fram när jag behövde övertyga andra i 

rummet om mitt ledarskap. Övningen tydliggjorde också betydelsen av min kroppshållning 

tillsammans med de uttalade orden, hur de förstärkte varandra. Den inövade känslan hjälpte mig i 

nätverksmötet och jag har kunnat ta fram den och använda även vid andra tillfällen. Det finns en 

etisk dimension som jag vill understryka. Berättelsen visar betydelsen av att förstå innebörden av 

att hur jag använder mig själv och min kropp som redskap påverkar andra. Vi måste alltid göra 

klart med vilket syfte vi använder vår kropp och röstläge. Påverkan kan övergå i manipulation och 

vi har ett ansvar att tänka igenom vad det medför hur vi använder kroppen och hur det kan tolkas 

av andra och påverka deras känslor och därmed situationen. Även välvilja och goda avsikter kan 

verka negativt ur den andres perspektiv.119 

 
119Jag har berört de etiska implikationerna med handledning utifrån Emmanuel Lévinas tankar om mötet med den  
     andre under rubriken Mötas – en fysisk upplevelse.  
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Det för mig över till vår förmåga att känna empati. Att använda oss själva som redskap i 

mellanmänskliga verksamheter kräver empatisk förmåga. Vad empati består av är inte helt enkelt 

att fastställa.120 Andra begrepp som ibland används synonymt är: inlevelse, sympati eller 

medkänsla. I våra vardagsliv kan vi använda de olika begreppen utan att vara så noga med 

skillnaderna men i professionellt hänseende är det väsentligt att veta hur och för vad vi använder 

de olika begreppen och vad vi gör. En av de som problematiserat empati utifrån dess betydelse i 

professionella sammanhang är Ulla Holm. I sin bok Empati – att förstå andra människors känslor 

beskriver hon hur empati, inte bara sammanblandas med andra begrepp utan även innehållsmässigt 

skiljer sig åt mellan olika teoribildningar.121 Holm menar att vi i vårt svenska sätt att använda 

begreppet empati ibland ger det betydelsen av sympati, det vill säga att hålla med exempelvis om 

någons åsikt eller att känna sympati för någon i bemärkelsen tycka om. Engelskans empathy ges 

oftare betydelsen medkänsla eller medlidande, något som Holm menar ligger närmare den 

ursprungliga betydelsen av ordet. För att beskriva empati i professionell bemärkelse tar Holm 

utgångspunkt i teorier som ser empati som en process med flera betydelsefulla delar. Modellen har 

sitt ursprung inom psykodynamisk och socialpsykologisk teori och har arbetats fram och bearbetats 

av flera.122 Den empatiska processen beskriver Holm i tre faser. Den första fasen innebär att fånga 

upp och bearbeta den andres känslobudskap och där resultatet ska bli den empatiska förståelsen 

(att skilja från sympati eller medkänsla). Den andra fasen består av att uttrycka, kommunicera 

empati till den andre, vilket kan ske både i ord och ickeverbalt. Slutligen, den tredje fasen är den 

andres upplevelse av min empati och återkoppling.123 De här tre faserna är i själva utövandet inte 

entydigt avhängiga varandra men ger en mer sammansatt bild av professionell empati. De tre 

faserna kan också förklaras som att den känslomässiga, affektiva empatin – det som också brukar 

förklaras som människans ursprungliga inneboende medkänsla, följs av den kognitiva empatin som 

kopplas ihop i en tankeprocess. Den tredje fasen innebär att vi som professionella följer upp vårt 

empatiska budskap, det vill säga vi undersöker vad vårt budskap innebär för den mottagande. Som 

mina kollegor uttryckte det i våra samtal, ”vi kan tolka fel och vi behöver stämma av om vi förstod 

rätt”. Vi behöver även stämma av med vår egen kropp och den egna känslan – stämmer känslan i 

kroppen med det som sägs och hur den andre reagerar? Holm såväl som andra författare menar att 

vi, inte minst genom handledning kan träna vår empatiska förmåga. Att träna den empatiska 

 
120 Empati skulle kunna ha en helt egen rubrik, men eftersom begreppet inte kom upp som ett eget tema i  
     samtalen med mina kollegor så placerar jag det under denna rubrik.  
121 Ulla Holm, Empati- att förstå andra människors känslor, utg. 2, ( Stockholm: Natur & Kultur, 2001),  
     s. 67-78. 
122 Ibid., s. 80-81. 
123 Ibid., s. 127. 
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förmågan innebär att öva på att lokalisera var olika känslor kommer ifrån, skilja mellan de egna 

och de andras och att validera, det vill säga att utläsa och ta reda på reaktioner hos de andra på vårt 

eget handlande. I handledning tränar vi genom att lyfta fram och undersöka vardagliga situationer 

utifrån de känslor som fanns med och vi arbetar med att koppla känslan till tankarna som följde. 

Genom att formulera oss i ord kan vi reflektera över vad som påverkade vårt handlande och de 

reaktioner det väckte hos den andre. I nästa steg funderar vi på vad vi kunde gjort annorlunda. 

I min utforskning har jag funnit flera intressanta kopplingar mellan empati och den 

fenomenologiska filosofin. Gerge exempelvis gör kopplingar till Bubers teorier om mötet, Jag-Du, 

där hon ger empatin betydelse av en affektiv förutsättning för ett mänskligt möte.124 Hon beskriver 

också hur våra upplevelser som barn av att vara empatiskt bemötta rustar vårt nervsystem inför 

påfrestningar i livet, något som jag kan tolka in i Merleau-Pontys teorier om hur våra kroppar lagrar 

möten med världen och präglar vår personlighet. I Lévinas teorier om den etiska aspekten av mötet 

med den andres ansikte och hur det framkallar ett ansvar för den andre finns en koppling till 

förmågan att fånga upp den andres känslobudskap . 

I en artikel i tidskriften Nurse Education Today diskuteras empati och träning av den 

empatiska förmågan i sjuksköterskors utbildning.125 Författarna gör en fenomenologisk koppling 

och beskriver empati som förmågan att se ”annanhet”, det vill säga att uppfatta den andre som ett 

subjekt och en helhet skild från mig själv. Författarna menar att vi alla har förmåga till det de 

benämner basic empathy, en förmåga som dock kan och behöver tränas. För sjuksköterskor krävs 

träning i att uppfatta patienten här och nu utan förgivettaganden och metoder. Det blir träning som 

delvis innebär att ”avträna” det strikt medicinska. I antologin Vad är praktisk kunskap skriver 

Fredrik Svenaeus om empati som förmågan att i varje situation känna det som krävs för att handla 

rätt.126 Svenaeus menar att känslomässig kunskap är praktisk kunskap. Svenaeus hänvisar till 

Aristoteles och skriver: ”[…] känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd 

– kort sagt, att känna det som situationen kräver för att kunna handla på ett klokt sätt genom 

känslans drivande kraft.”127 Empatin har på det viset betydelse för det som Aristoteles benämnde 

omdöme eller praktisk klokhet, fronesis. Om jag följer Svenaeus tankar som betraktar empati som 

en del av praktisk kunskap och det professionella omdömet, går vidare till Aristoteles teorier om 

 
124 Gerge, 2010, s. 77-78. 
125 Anthony Vincent Fernandez and Dan Zahavi, "Can We Train Basic Empathy? A Phenomenological 
      Proposal." Nurse Education Today 98 (2021): 104720.  
126 Fredrik Svenaeus, ”Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens”, i Vad är praktisk kunskap,  
     red. Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, (Huddinge; Södertörn Studies in Practical knowledge, 2009),  
     s. 85-102  
127 Ibid. s., 95. 
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fronesis, då är det inte bara möjligt att träna den empatiska förmågan, utan nödvändigt. Bilden 

förstärks av hur betydelsefullt det är med handledares egen reflektion i meta-handledning.  

 

Samtalet - att lyssna till berättelsen och språket 

Nu har jag undersökt hur handledare använder den egna kroppen och känslor i det fysiska i mötet 

och vad kroppens kunskap betyder i det balanserande som handledare genomför i handledning med 

yrkesverksamma. Nu övergår jag till det talade språket och samtalet. Som framkommit är vårt 

kroppsspråk och vårt talade språk en helhet, som en av mina kollegor säger: ”Det måste finnas 

kongruens mellan det jag säger och det jag signalerar”. I handledning och andra professionella 

samtal använder vi det talade språket som en brygga för att nå fram till de andra. Professionella 

samtal kan ha olika inriktning och syfte, men vi har behov av att vi kan göra oss förstådda i samtalet. 

De professionella samtalen kan vara inriktade på att skapa en relation, samtalen kan vara 

lösningsinriktade eller rådgivande eller de kan innehålla mer av förläsande om det finns behov av 

sakkunskap. Lauvås och Handal refererar till forskning som visar hur mycket tid som handledaren 

talar i förhållande till deltagarna. Inte så oväntat kom man fram till att det vanligaste var att 

handledaren hade mer talartid än de andra.128 Vi behöver ställa oss frågan vem som behöver komma 

till tals mest, handledare eller deltagarna. Handledare har en formell roll som ger en viss makt, det 

kan man inte komma ifrån. Genom medvetet agerande, exempelvis att reglera taltiden så kan man 

mildra effekterna. Hawkins och Shohet menar att det alltid är bättre att medvetandegöra den 

maktbalans som ligger i situationen, att lyfta fram och synliggöra de skillnader som finns.129 Med 

mina ord skulle jag säga att meta-kommunicera vad som finns implicit i situationen är en del av 

den transparens som skapar trygghet. 

En grundregel som brukar lyftas fram i professionella samtal är lyssnandet, konsten att 

lyssna aktivt för att ta del av en annan persons berättelser och ge adekvat respons. Att vara 

professionell i samtal, menar Hilmarsson är att lyssna mer än att tala och aktivt lyssnande signalerar 

öppenhet, förtroende, respekt och empati.130 Lauvås och Handal skriver att det finns ett antal 

grundläggande samtalsfärdigheter som visar att vi har lyssnat aktivt. De nämner uppmärksamhet, 

parafrasering, spegling, sammanfattning, inramning och till och med konfrontation.131  

 

 
128 Lauvås & Handal, 2015, s. 263-265. 
129 Hawkins & Shohet, 2008, s. 83-85. 
130 Hilmarsson, 2012, s. 112-116. 
131 Lauvås & Handal, 2015, s. 287. 
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Lauvås och Handal skriver:  

Det är få saker som är så stimulerande för oss när vi pratar med någon som upplevelsen att 
bli lyssnad på. Att lyssna är inte en teknik och det går knappast att låta som om man lyssnar. 
Det handlar om ett förhållningssätt gentemot en annan person som innebär att man är genuint 
intresserad av det som personen ifråga pratar om […] Om vi däremot är verkligt intresserade 
kommer vår kropp att av sig själv skapa signaler om detta och språket förstärker det 
kroppsliga.132 

Att få berätta utan att bli avbruten och att någon lyssnar intresserat kan vara verksamt för att lösa 

problem. När man hör sig själv berätta, sätta ord på känslor och tankar blir själva berättandet en 

möjlighet till bearbetning. Många gånger har jag upplevt att efter ett samtal med någon som lyssnat 

och där jag kunnat sätta ord på de funderingar jag haft så framstår bekymren inte längre som lika 

svåra, en upplevelse jag säkert inte är ensam om. Ett sådant berättande beskrev en av mina kollegor. 

”Jag tänkte att jag kanske lät henne prata lite länge om det hon själv tyckte var 

handledningsfrågan. Men sen när det blev så uppenbart att det var ju inget problem, hon berättade 

ju hur bra det gick, då blev bilden en annan. Då föll det sig ganska naturligt att be om lov att fråga 

om något annat, utan att säga att det där inte var kvar. Hon kom ju själv fram till att, nej men det 

där var ju ingenting. Hon säger att det är ett problem och så berättar hon och så finns det inget. 

Då kan man tänka att ja, då finns det inget problem och så blir det okej. Men vad är då problemet? 

En aspekt är att jag lät henne prata så länge så till slut upptäcker hon själv - oj, nu har jag suttit 

här och pratat i tio minuter om hur bra det går och då kanske hon är öppen för att det är något 

annat som är problemet. Hade jag varit för snabb där, så vet jag inte? På nåt sätt så får hon prata 

och komma fram i sin egen process där hon kan gå vidare. Jag tänker att i det hon berättar finns 

nån typ av frustration, den är ju sann men sen är ju frågan vad är det som har väckt den”? Min 

kollega har genom sitt aktiva lyssnande fångat upp det som ibland i handledningssammanhang 

kallas ”guldkorn”. Ett guldkorn kan vara bara några ord, ett tema eller en känsloyttring som 

handledare uppfattar och som kan vara viktiga att utforska vidare. Som kollegan beskriver kan det 

visa sig i samtalet att frågeställningen den handledde har med sig inte var den mest problematiska. 

Det upplevda dilemmat kan anta en annan form genom den egna berättande processen. Hawkins 

och Shohet citerar Winnicott och skriver: ”Om vi (terapeuter) bara kan vänta och ge oss till tåls 

(och stå emot behovet av att tolka), kommer patienten fram till sin egen meningsfulla förståelse.”133 

Vi behöver också lyssna till det som inte blir sagt, det som ryms i tystnader och pauser. Finns det 

något ytterligare som behöver sägas men som förblev osagt, något som kanske inte just då gick att 

 
132 Ibid., s. 289. 
133 Hawkins & Shohet, 2008, s. 293. 
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formulera i ord. Det gäller att inte forcera en berättelse, den måste få ta sin tid för att få form. 

Tystnader behövs för eftertanke och för att hinna känna efter. Tystnaden kan även betyda att 

berättaren behöver ny energi, något som skapar åtkomst av minnen. Då kan det behövas att vi som 

lyssnare visar att vi följer med eller att vi förstår genom att till exempel sammanfatta eller spegla, 

några av de färdigheter som Lauvås och Handal nämner.  

En annan tanke om lyssnandets funktion i handledning nämner en av kollegorna när hon 

beskriver chefsgrupper hon arbetet med och där någon av cheferna sagt: ”När man är här i gruppen 

så får man också tid att vila, att luta sig tillbaka … så otroligt vilsamt att bara få vara… ibland få 

vara den som är i centrum, men ibland få vara den som sitter och lyssnar, följer med och plockar 

upp dom ord man liksom känner för”. Uttalandet visar hur lyssnandet till andras personliga 

berättelser kan berika utan egen aktivitet, där lugnet i handledningsmiljön möjligtvis gör 

personerna mer mottagliga och öppna för att ta in varandras berättelser. I de chefsgrupper jag själv 

handleder är ofta ett av de positiva omdömena att just ta del av varandras erfarenheter och i de 

back-stage grupper Sandahl beskriver framkom liknande omdömen.134 

Förmågan att verkligen lyssna till den andre återfinner jag även i artikeln om träning av 

sjuksköterskors empatiska förmåga. Där betonar författarna behovet att ”avträna” de 

förgivettaganden som finns inom sjukvården för att istället lyfta fram den allmänmänskliga 

förmågan att känna vad de kallar basic empathy, att känna och lyssna in patientens berättelse. En 

sådan träning innebär att först bli medveten om att vi bär med oss förgivettaganden, det som 

Gadamers kallar fördomar i mötet. Genom att träna på att lyssna och samtala med patienten kan 

sjuksköterskorna se sina egna förgivettaganden och nå ny förståelse.135 

För att förstå måste vi också ställa frågor som öppnar upp för berättaren, eller frågor för 

att undersöka om vi förstått rätt eller för att visa att vi gärna vill veta mera. Hilmarsson skriver om 

empatisk välvilja att: ”[…] varje fråga, lyssnande och berättande har ett gott syfte” betyder det att 

rätt fråga ska ställas vid rätt tillfälle och utifrån relevans för den berättande, att de har rätt timing.136 

Relevanta frågor hjälper berättelsen framåt och fördjupar innebörden. Att inte fråga av egen 

nyfikenhet eller om ovidkommande detaljer är en självklarhet i professionella samtal. Som min 

kollega återger så frågade hon om lov att skifta fokus när hon uppfattade att den handledde var 

beredd att släppa den initiala frågan. I professionella samtal betonas ofta dialogens form för att 

betona frågornas betydelse. I handledningslitteratur refereras ibland till den sokratiska dialogen, 

där frågan är det meningsbärande och mest intressanta. Öppna frågor eller processfrågor ger 

 
134 Jag har tidigare refererat till Christer Sandahl under rubriken Individ och grupp. 
135 Jag har talat om artikel tidigare under rubriken Arbeta med kroppen som redskap och känslornas betydelse. 
136 Hilmarsson, 2012, s. 32. 
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öppningar till nya frågor eller följdfrågor. Svaren, om de finns, skapar nya frågor och det är själva 

frågandet som vidgar förståelsen.137 När filosofen Gadamer poängterar frågans betydelse refererar 

han till den sokratiska dialogens form. Han menar att för att kunna ställa rätt frågor måste man vilja 

veta och man måste veta att man inget vet. 138 Gadamer menar att i frågandet måste finnas en vilja 

till förståelse utifrån en förväntan om att helheten har något att säga och ett uppriktigt intresse för 

att utforska tillsammans i en slags Jag-Du relation. För att öppna upp för ny kunskap är frågan det 

viktigaste. Utifrån Gadamer betyder det att gå in i samtalet med öppenhet för den andre och för 

dennes berättelse. I det öppna samtalet med den andre kan vi även få syn på våra egna 

förgivettaganden, eller som Gadamer uttrycker det, de fördomar vi bär med oss. Han använder 

begreppet horisont för att tydliggöra det fält av förståelse som är möjlig utifrån vad var och en bär 

med sig. Först i mötet med de andra, när våra förståelse horisonter möts, kan vi bli medvetna om 

våra fördomar. Gadamer skrev från början om förståelsen av framför allt texter men senare har 

hans teorier kommit att inbegripa även mellanmänskliga relationer. Öppenhet ligger till grund för 

människans möjlighet att göra erfarenheter och utan frågor görs inga nya erfarenheter. En annan 

viktig aspekt, som Gadamer tar upp, är att varje förståelse måste sökas på nytt. Vi kan inte utgå 

från att det vi förstod tidigare också gäller i nuet eftersom varje situation måste förstås på nytt.139 

Gadamers sätt att se på frågans betydelse och frågandet berör oss som handledare, Vi har en 

förväntan om att kunna förstå och vi behöver utgå från att vi inte vet. Tillsammans med deltagarna 

utforskar vi känslor och situationer, var och en utifrån sin förförståelse och sin historia och den 

handledde har alltid tolkningsföreträde. 

Den norske psykiatrikern och familjeterapeuten Tom Andersen myntade begreppet 

”lagom ovanliga frågor”. Han har givit en redogörelse för hur han och hans kollegor i arbetet med 

familjer kom fram till begreppet genom att undersöka skillnader i olika former. De såg att för stor 

skillnad blev för svår att ta till sig och för liten skillnad åstadkom ingen förändring. En lämplig, 

lagom skillnad kunde vara avgörande för att öppna upp för förändring. Arbetssättet utvecklades 

och så småningom arbetade familjeterapeuterna med reflekterande team, en metod som ofta 

används i handledning.140 Andersen talade om utforskandet av språket som en nödvändig del av 

dialogen med den andre och intresset för språket är en viktig del i det jämlika mötet med den andre. 

 
137 Hilmarsson, 2012, s. 172-174. 
138 Jag har tidigare lyft Gadamers betydelse för den hermeneutiken och förståelsen under rubriken Metod och 
     teori. Gadamer, 1997, s. 172-180. 
139 Ibid., s. 172-180. 
140 Tom Andersen, Reflekterande processer – samtal och samtal om samtalen, Uppl. 4, (Smedjebacken: Mareld, 
     2003).  
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Andersen refererade till den amerikanska familjeterapeuten Harold Goolishian som uttryckte: ”Vi 

bör lyssna på vad de verkligen säger och inte till vad vi tror att de egentligen menar.”141  

Följaktligen behöver vi handledare intressera oss för vad deltagarna verkligen säger och 

även intressera oss för de begrepp som används. I sitt resonemang om språkets betydelse 

influerades Andersen av filosofen Ludwig Wittgenstein.142 Andersen hänvisar till Wittgenstein och 

skriver: ”Uttrycket är människan, eller omvänt; människan är uttrycket”.143 Det innebär att vi är i 

orden och i språket, vi formar och formas av vårt språk, en pågående process som Wittgenstein 

benämner språkspel. Wittgenstein skriver: ”Ordet `språkspel´ är här avsett att framhäva att talandet 

av språket är en del av en aktivitet eller av en livsform”.144 Det innebär att det inte finns fasta 

spelregler för hur vi ska använda begrepp men det finns likheter, familjelikheter, enligt 

Wittgenstein. Likheterna skapar nätverk som kan hjälper oss hantera språket. Vad vi säger, hur vi 

säger och när vi säger vad vi säger skapar mening och för att förstå behöver vi få grepp om alla 

delarna. Förståelsen av innebörden i begrepp bygger vi i en fysisk verklighet, i ett sammanhang, 

en kontext, det Wittgenstein kallar en språkgemenskap eller praxis. Genom livet deltar vi i flera 

sådana språkgemenskaper, alltifrån barnets tidiga prövande av olika ljud och ord i olika 

sammanhang. Jag förmodar att vi alla har mött små barn som ser uppfordrande på oss vuxna när 

de säger något för att se vilken reaktion de får tillbaka. Barnet uppfattar både det sagda och det 

kroppsliga och får därigenom bekräftelse på i vilka sammanhang som orden kan användas. Orden 

kopplas till ett sammanhang. Wittgenstein menar att detta är vårt sätt att lära oss innebörden av 

olika begrepp. Genom livet finns vi i olika sammanhang, som barn förutom vår familj, också 

förskola, skola och kamrater. Som vuxna präglas vårt språk av vår vänskapskrets och genom våra 

professioner och arbeten deltar vi i språkgemenskaper. Vi kan inte fullt ut dela innebörden av en 

annan människas erfarenhet och språk. Vi utgår från vår egen erfarenhet och vi kan förhålla oss 

utforskande till den andre. Liksom Gadamer ser Wittgenstein möjlighet till ny förståelse genom att 

öppna upp i mötet och pröva ny innebörd. För att exemplifiera tar Wittgenstein hjälp av bilden hur 

det blir nödvändigt att öppna upp om vi kommer till ett främmande land med ett språk vi inte är 

bekanta med sen tidigare.145 

 
141 Detta är min översättning. I litteraturen finns olika översättningar. Det engelska citatet lyder: ”We must 
     listen to what they really say and not to what we believe they really mean.” Andersen, 2003, s. 62. 
142 Anat Biletzki, and Matar Anat, "Ludwig Wittgenstein", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
     (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  
     URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/wittgenstein/ (Hämtad 2021-04-21). 
143 Andersen, 2003, s.177. 
144 Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, 3:e tryckningen, (Stockholm: Thales, 1992), s. 21.  
     och s. 42-43. 
145 Ibid., s. 96-98. 
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Detta innebär att som handledare behöver vi ställa oss frågor om hur vi använder begrepp 

och vad de innebär för oss. Genom att vara medvetna om att de personer vi möter kanske lägger 

andra betydelser i de begrepp vi använder kan vi i samtalet gemensamt undersöka våra förståelser 

för att nå ny kunskap. Vi måste vara försiktiga med att säga att jag förstår, istället behöver vi 

stämma av om vi uppfattar begrepp som används på det sätt de var avsedda att innebära. Mina 

kollegor och jag har inte diskuterat språket och betydelsen av skillnader i de ord vi använder i våra  

samtal. I efterhand ser jag som en del av förklaringen att vi tillhör samma kontext, en professionell 

språkgemenskap där vi utgår från att vi menar samma sak med de ord vi använder i våra kollegiala 

samtal. De begrepp och termer vi använder i våra samtal om handledning kollegor emellan, 

exempelvis i den meta-handledning där vi deltar eller i utbildningen av handledare kan också 

behöva utforskas för att söka ny förståelse. 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att samtalet kräver en öppen inställning hos 

handledare till deltagarna och ett aktivt lyssnande för att förstå. Att skapa en dialog kräver en 

välvillig nyfikenhet där vi utgår ifrån att vi inte vet och där frågorna vi använder är menade att 

öppna upp för nya frågor eller följdfrågor. Vi behöver vara medvetna om att vi bär vi med oss vår 

historia in i samtalet, något som kan bli tydligt i mötet med andras historia. Genom frågande och 

lyssnande kan ny förståelse skapas gemensamt. I balanserandet som handledare gör ingår att 

bedöma när vi ska tala eller lyssna. Handledare behöver kunna bedöma tystnaden och balansera 

hur frågorna ställs, leder frågorna dialogen vidare. När vi tolkar begrepp och det språk våra 

deltagare använder behöver vi säkerställa att vi förstår. 

 

Metoder och utmaningar 

Nu har jag uppehållit mig vid tryggheten och relationen, kroppens och det empatiska bemötandets 

betydelse och hur vi i handledning strävar efter att lyfta fram, utforska och sätta känslorna i ett 

sammanhang tillsammans med tanke och handling. Jag har också berört det talade språket och 

samtalets betydelse. I avsnittet om handledning utifrån teori beskrivs hur handledning går till och 

strukturen i mötet, med inledningen, den utforskande och den arbetande fasen och avslutningsvis 

sammanfattningen och utvärderingen. Nu kommer jag att fokusera på vad handledare gör i 

handledningen. 

I antologin Utforska tillsammans skriver flera författare om betydelsen av att skapa ”ett 

mellanområde” som ger möjlighet till lek och lärande, med hänvisning till Winnicotts begrepp 

transitional space.146 Winnicott myntade begreppet utifrån barns behov av leken som en möjlighet 

 
146 Björn Wrangsjö, red. Utforska tillsammans, (Smedjebacken: Mareld, 2006). 
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att utforska både sitt inre själv och den yttre världen, en fristad där svårigheter och dilemman kan 

tas fram på ett ofarligt vis, det vill säga göras hanterbara. Handledare, menar författarna har en 

viktig funktion att göra handledningen till ett sådant mellanområde, en fysisk och psykisk plats 

med utrymme och tillåtelse att utforska tillåtna och otillåtna känslor. Det är handledares uppgift att 

skapa ett tryggt klimat och en relation som håller för de påfrestningar som kan uppstå i mötet och 

samtalet. Gerge skriver att handledare medvetet ska aktivera nyfikenhet, lekfullhet och reflektion 

och skapa förutsättningar för kreativitet. Men det räcker inte. Gerge hänvisar till ett antal forskare 

och skriver:  

Genom ett medvetet aktiverande av nyfikenhet, lekfullhet och reflektion inom trygga och 
tydliga ramar, kan handledning, i princip oberoende av metodinriktning, anses stå på 
vetenskaplig grund. Dessutom kommer det relationella inslaget att vara påtagligt i all form 
av effektiv handledning. Sannolikt blir den effektiva handledningen mer effektiv ju mer 
nyfikenhet, upptäckarlust och medkänsla som handledaren förmår aktivera i det 
gemensamma utforskandet.147 

På vilka sätt aktiverar vi kreativitet i handledning och vad stimulerar vuxna, yrkesverksamma 

personer att ta fram sin lekfullhet samtidigt som vi handledare ska vara där deltagarna är, vara 

följsamma och utgå ifrån de behov som finns? En av mina kollegor säger: ”Metoder är alltid 

underordnade, det viktiga är att man är där. Sen kan ju det vara ibland när man vill överraska lite 

eller liksom skaka om, då är det viktigt att ha en ny teknik som dom inte känner igen men det är ju 

bara en annan ingång. Egentligen är den kanske inte så viktig. Om någon har svårt att gå ner i 

känslan då kan man tänka att jag har något annat, en metod”. 

Jag inflikar: ”När du säger att metoderna har en underordnad roll innebär det att du tänker att vi 

ibland kanske fokuserar för mycket på metoder inom handledning?” 

Kollegan svarar: ”Ja absolut, men jag tänker också att det är olika var man är i sina egna faser 

som handledare. När man är ny så kanske man håller sig till metoderna för att det är tryggt och 

skönt. Jag har med mig mina metoder för då vet jag att det kan jag i alla fall göra. Det blir nåt jag 

hänger upp mig på och när man är ny kanske man behöver det. Det är liksom med teorier, det är 

inställningar man ska testa, men ju mer man har gjort det desto mindre behöver man det. Och sen 

tycker jag man själv ska tänka att när man tar fram olika metoder varför gör jag det. Är det för att 

skapa lite variation, för att det är lite intressant, en ny infallsvinkel eller vad ger det. Det är inte 

metoden i sig som är viktig. Jag tror det är mycket kontakten, att vara den som ser och tar upp rätt 

saker, att det är det som ändå är det viktiga”. 

 
147 Gerge, 2010, s. 252. Jag ställer mig frågande inför vad Gerge menar med effektivitet, det framgår inte av 
     hennes text. Eftersom handledning kan ha olika mål och syften måste effektiviteten utgå ifrån huruvida man 
     uppnått det som var åsyftat. Se även min tidigare text under rubriken Handledning och handledarens roll. 
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Handledare behöver läsa av för att förstå vad som skapar möjlighet till kreativitet hos den enskilde 

och gruppen utifrån sammanhanget, vad som kan vara värdefullt och tillföra något. Som mina 

kollegor uttrycker sig så är inte metoderna det viktigaste, men en verktygslåda där olika metoder 

kan komma till användning kan vara av betydelse för att låta känslor komma fram. Handledare 

bedömer betydelsen av impulser och främmande moment. 

I handledningslitteratur skiftar betydelsen av kreativitet och olika författare lägger olika 

vikt vid metodernas betydelse. Det verkar som om handledares teoretiska bakgrund och erfarenhet 

påverkar valet av arbetssätt. Författare med en psykodynamisk inriktning fokuserar mer på samtalet 

och dialogens kraft och möjligheter. Hilmarsson exempelvis ser samtalet inkluderat kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och tonfall som en kreativ metod i handledning såväl som i andra möten. 

Professionella samtal är, enligt honom en konst som inte går att läsa sig till, det kräver praktisk 

övning.148 Inom den psykosociala handledningen används oftare olika former av gestaltningar som 

metod. Det kan ha olika form som rollspel, forumteater och värderingsövningar eller att arbeta med 

bilder och figurer. Influenser kommer från olika terapiformer som gestaltterapi och psykodrama 

men även från pedagogiska teorier. Genom att röra våra kroppar, använda symboler och arrangera 

scenarier får vår motoriska energi ge kraft till kreativitet. Utifrån Merleau-Pontys tänkande ser jag 

det som att vi med fysisk rörelse tar in upplevelsen och nya lager av erfarenhet vävs in i våra 

kroppar.149  

Kreativa metoder kan innebära att ta del av konstnärliga uttrycksformer som målningar, 

skulpturer, litterära texter eller musik. Den bakomliggande idén är att estetiska uttryckssätt kan nå 

fram till känslorna i erfarenheten. De estetiska uttrycken kommunicerar direkt med vår kropp. I en 

artikel i Socialmedicinsk Tidskrift beskrivs hur kulturaktiviteter kan påverka vår förmåga att känna 

empati.150 Författaren ger exempel på hur rörelsen i dans påverkar våra känsloupplevelser. Här 

finns kopplingar till den tanketradition som finns inom teorier om praktisk kunskap. I 

forskningsmiljön vid Avdelningen för yrkeskunnande och teknik på KTH utvecklades samarbete 

med såväl teater- som musikverksamhet. Dialogseminariemetoden gick i korthet ut på att genom 

klassiska texter eller någon annan estetisk form skapa impulser, eller med mina ord: främmande 

moment, som sedan deltagarna fick i uppgift att associera till sin profession och utifrån sina tankar 

skriva egna texter. Dessa lästes gemensamt i grupp och deltagarna associerade till varandras texter. 

Genom att associera på det här sättet kunde deltagarna uttrycka erfarenheter i ord som hade en mer 

 
148 Hilmarsson, 2012, s.12-13.  
149 Min upplevelse att stå på bordet är ett exempel på en kroppslig övning, om än något ovanlig. 
150 Eva Bojner Horwitz, ”Empati, kultur och spegelneuron” i Socialmedicinsk Tidskrift, 2/2013. 
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känslomässig och svårartikulerad karaktär.151 Skrivandet som metod för reflektion har beskrivits 

utförligt av Hammarén.152 Vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola används 

skrivande för att gestalta och reflektera kring professionella erfarenheter. Den här vetenskapliga 

essän är ett sådant exempel att synliggöra den praktiska kunskapen.153 

I antologin Utforska tillsammans beskriver handledare Katarina Mårtenson-Blom hur hon 

använder dagboksskrivande med inslag av ”prosa-lyrik” efter sina handledningsmöten som en 

metod att utveckla den erfarenhetsbaserade kunskapen på ett nytt sätt. I inledningen av sin artikel 

skriver hon att hon väljer mer erfarenhetsbaserade ord istället för de mer abstrakta och teoretiska, 

för att hon vill ”söka sig förbi de teoretiska begreppens tendens att på förhand forma upplevandet 

och i och med detta också på förhand tolka upplevelsen.”154 Hennes tankar ger uttryck för det vi 

önskar ska ske även i handledning, nämligen att vi kan använda olika tänkbara uttryckssätt som får 

oss att inte hemfalla åt det förgivettagna, det redan uttänkta, utan istället utforska det ovissa, det 

som vi kanske inte ännu satt ord på. Det finns en fenomenologisk ansats i Mårtenson-Bloms sätt 

att förhålla sig till den levda verkligheten, att anstränga sig för att se det som sker som det är. Hon 

beskriver hur hon vill ”ordsätta det ordlösa”, att genom metaforer och ordkonstruktioner kunna ge 

uttryck åt det komplexa i handledningsmötet. Hon försöker se in i ”den kvarvarande berördheten”, 

en blandning av känslor, när hon skriver i efterhand.155 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det finns flera metoder eller olika sätt som är 

möjliga impulser och utmaningar när vi vill nå fram till erfarenheter och minnen. Metoder som 

inbegriper estetiska uttryck kan fungera som igångsättare av associationer och befrämja kreativitet. 

Oavsett hur vi betonar metodernas betydelse framstår det som viktigt att de används med omsorg 

och omdöme, det gäller att balansera och hitta ”det lagom ovanliga”. Det innebär även att bedöma 

när, var och hur det kan tillföra värde för deltagarna. Som min kollega uttryckte sig: ”Metoder är 

alltid underordnade, det viktiga är att man är där”. Min konklusion är att metoderna i sig själva är 

inte det viktigaste utan syftet med aktiviteten, vart den ska leda oss, är väsentligast. 

 

Reflektion och de främmande momenten 

I teori om handledning återkommer begreppet reflektion oftast utan att förklara vad det innebär. 

Det betonas att teoretisk kunskap om mänskliga processer inte är tillräcklig utan 

 
151 Adrian Ratkic, Dialogseminariets forskningsmiljö, doktorsavhandling (Kungliga Tekniska Högskolan, 2006). 
152 Hammarén, Maria, Skriva – en metod för reflektion, (Stockholm; Santérus förlag, 2005). 
153 Under rubriken Metod och teori redogör jag för metoden vetenskaplig essä. 
154 Katarina Mårtenson-Blom, ”Att ordsätta det ordlösa – en handledares dagbok” i antologin Utforska 
     tillsammans, red. Bengt Wrangsjö, (Smedjebacken: Mareld, 2006), s. 205. 
155 Ibid., s. 206-209. 
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behandlaren/handledaren behöver utsättas för och träna sig själv med hjälp av egen reflektion, inte 

minst med hjälp av handledning. I samtalen med mina kollegor fördjupar vi oss inte specifikt i 

begreppet reflektion, vi samtalar om det som kan vara reflektion i handledning och det som kan 

stödja, inspirera och ge impulser till reflektion. I inbjudan till samtalen beskrev jag reflektion som 

en del av min undersökning, men jag framhöll inte att det var det specifika begreppet som jag ville 

fokusera utan hur och vad som befrämjar reflektion.156 Syftet var att jag, med kollegornas hjälp 

ville undersöka den praktiska kunskap handledaren använder för att balansera mellan att skapa eller 

bibehålla trygghet och värna relationen med deltagarna i kontrast mot att utmana genom 

främmande moment. När jag analyserar materialet från samtalen ser jag att på sätt och vis 

reflekterar vi i våra samtal över de gestaltningar och texter vi hade med oss, men att vi framför allt 

delger varandra redan tänkta tankar. Kanske beror det på att vi med vår gemensamma förkunskap 

om handledarrollen tar mycket för givet. Som jag skrivit tidigare vi är i en liknande kontext. Jag 

hade säkert kunnat ge andra förutsättningar för våra samtal som givit mer impulser till reflektion.  

I teorier om praktisk kunskap lyfts reflektion som en nödvändig aktivitet för att fördjupa 

och förfina omdöme och klokhet.157 När jag tidigare har skrivit om vad reflektion egentligen 

innebär har det varit för att utifrån egna erfarenheter tydliggöra och förstå den praktiska kunskapen 

hos socialarbetare och chefer.158 I den här utforskningen gör jag ett nytt försök att förstå vad vi 

menar när vi använder oss av begreppet reflektion, nu som en del av handledares roll i handledning 

med yrkesverksamma. Om betydelsen av att reflektera i yrkeslivet uttrycker sig Hammarén: 

I den forskning om yrkeskunnande som vuxit fram i Sverige utpekas den erfarenhetsgrundade 
kunskapen som resultatet av erfarenhet och reflektion. Det är alltså inte tillräckligt att ha 
arbetat i ett yrke i tjugo år. Stor yrkesskicklighet kännetecknas av förmågan att hantera det 
oförutsedda – med lite anspråkslösare ord kan vi kalla det förmågan att bedöma vad en viss 
handling ska leda till. För att yrkesskickligheten ska bli stor fordras alltså också det lite 
högstämda ordet reflektion.159 

Begreppet reflektion kommer från latinets riflettere, tidigare re-flettere, och har bland annat 

betydelsen återkasta, spegla, begrunda, tänka igenom noga.160 Begreppet reflektion reflexion 

används även i andra sammanhang, bland annat för att beskriva ljusets rörelse. Men om man 

använder de angivna betydelserna tillsammans så förstår jag reflektion som en bakåtblickande 

 
156 Informationsbrev, bilaga 1. 
157 Jag har tidigare refererat till omdöme och klokhet som viktiga beståndsdelar av den praktiska kunskapen, 
     bland annat under rubriken Arbeta med kroppen som redskap och känslornas betydelse. 
158 Jag refererar här till min magisteruppsats vid Centrum för praktisk kunskap och en uppsats jag skrev vid  
     Ersta & Sköndals Högskola 2003. 
159 Hammarén, 2005, s. 17. 
160 ”Reflektion”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=reflektion 
     (Hämtad 2021-04-29). 
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rörelse som även inbegriper en rörelse framåt. Enligt mig vidgar detta förståelsen av reflektion. Vi 

speglar genom att böja minnet tillbaka, men vi stannar inte där, vi rör oss samtidigt framåt. När vi 

begrundar och noga tänker igenom skeenden innebär det dåtid men samtidigt ger det oss ledtrådar 

till det som kan bli möjligt i framtiden. Reflektion öppnar dörrar till förståelse och ger samtidigt 

möjlighet att öppna fönster mot utveckling och förändring. 

Inom ramen för arbetet och forskningen inom avdelningen för yrkeskunnande och 

teknologi, KTH prövades olika vägar för erfarenhetsöverföring, framför allt mellan ingenjörer.161 

För att hitta vägar att nå den införlivade kunskap som fanns gömd i minnet, händelser och skeenden 

och för att väcka berättelserna, behövdes yttre impulser. Hammarén uttrycker det som att ”väcka 

de exempel till liv som kunde sättas i förbindelse med hur begreppen först etablerats.”162 Man 

hämtade former av yttre impulser från konst, teater och musik och från litteratur.163 Vid varje 

dialogseminarium skrevs ett samtalsprotokoll vilket sedan kunde användas som underlag för nästa 

seminarium. Dialogseminarierna genomfördes i olika etapper över tid vilket skapade en process 

där utrymme gavs för ny förståelse i de olika skedena. Hammarén skriver om en förskjutning och 

förtätning av begreppens betydelse där processen gör komplexiteten och mångfalden synlig.164 Det 

viktiga här är Hammaréns reflektion över arbetssättet. De yttre impulserna ses som nödvändiga för 

att genom associationer och kreativitet öppna upp för erfarenheter och berättelser ur det redan 

införlivade. I flera beskrivningar av reflektion lyfts just behovet av det främmande momentet som 

en nödvändig utmaning för att sätta igång den aktivitet som är reflektion, en knuff. I essän 

Yrkeskunnande, berättelser och språk – om reflektionen som metod skriver Hammarén: ”Fantasi 

och tänkande är kärnan i ett levande och rörligt yrkeskunnande. Minnet är yrkeskunnandets 

smältdegel.”165 Hon talar om att skapa en reflekterande praxis i yrkeslivet genom att systematiskt 

arbeta med fantasi och tänkande via minnet. Berättelsen, den enskilda händelsen är betydelsefull 

för att genom minnet återuppväcka det som hände, det som fick oss att känna, tänka och handla.  

Hammarén skriver: 

Att skapa en reflekterande praxis är att våga stanna i en paradox: skapa rum för berättelserna, 
ompröva dem och knyta förbindelser med det nya. Och inte minst – att försöka väcka de 
exempel till liv som en gång var betydelsefulla för hur vi etablerade våra begrepp.166 

 
161 Jag har tidigare beskrivit arbetet och forskningen, bland annat under rubriken Metod. 
162 Maria Hammarén, ”Yrkeskunnande, berättelser och språk – om reflektionen som metod” i Dialoger 
     2002:61, red. Bo Göranzon, (Stockholm: dialogseminariet, 2002), s. 5. 
163 Jag har beskrivit dialogseminariemetoden under rubriken Metoder och utmaningar. 
164 Min erfarenhet är att det inte är så vanligt att vi i handledningen arbetar med läsande och skrivande av texter, även 
     om det förekommer. Själv har jag bett deltagare skriva dagbok under några dagar eller en vecka för att sedan  
     reflektera i handledningen över det som kommit upp i skrivandet. Några deltagare har funnit det hjälpsamt, medan 
     andra enbart känt sig pressade att åstadkomma en text. 
165 Hammarén, 2002, s. 13. 
166 Ibid., s. 10. 
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Jag ser likheter i handledning med yrkesverksamma. Man kan säga att handledning är i sig en 

reflekterande praxis. Handledare använder olika impulser, det kan vara lagom ovanliga frågor, 

bilder, rollspel eller andra metoder som utmanar våra förgivettaganden, väcker minnen och 

uppmuntrar berättelserna att ta form. Vi vill koppla ihop känsla, tanke och handling. Genom 

reflektionen, den återböjande rörelsen ger oss möjlighet till ny förståelse. Hawkins och Shohet 

refererar till sig själva och skriver: 

I handledning som vill åstadkomma förändringar är syftet inte att den person som lägger fram 
ett problem eller ett klientfall ska lämna sessionen med en ny insikt eller `måste-göra-lista´. 
Syftet är snarare att personen i fråga ska uppleva en ̀ omsvängning´ i sitt inre och börja tänka, 
känna och handla annorlunda. Vår forskning visar att chansen att lärdomar och förändringar 
överförs till verkligheten är mycket större när någon har upplevt den här omsvängningen 
under en session än när någon går därifrån med goda avsikter.”167 

När det gäller att undersöka vad yrkesverksammas reflektion innebär är den amerikanske 

professorn Donald Schön en förgrundsgestalt.168 Han skilde mellan reflektion-i-handling, 

reflection-in-action och reflektion-över-handling, reflection-on-action. Den förra sker i stunden 

medan handlingen utförs, medan den andra formen av reflektion är när vi går tillbaka i minnet till 

en tidigare handling. Schön menar att det är när något oväntat inträffar, när vi ställs inför ett 

överraskningsmoment och när vi tvingas tänka annorlunda som vi reflekterar över vårt kunnande 

och därmed kan förändra vårt görande. Han tar upp olika exempel och betonar att det måste finnas 

ett överraskningsmoment för att reflektion ska komma till stånd, ett problem, något som 

överskrider det bekanta och invanda.169 

Schöns tänkande präglades av den amerikanske filosofen John Dewey.170 Dewey ger en 

djupare mening åt vad det innebär att reflektera och han ser tänkandet som en viktig del av det som 

han beskriver som ”att göra en erfarenhet”. Vi erfar en händelse som sker och sedan är förbi, något 

vi inte mer än noterar. Att göra en erfarenhet däremot är att bearbeta händelsen både med känslan 

och tänkandet, en process, där den intellektuella delen inte kan skiljas från den kroppsliga.171 

Dewey skriver: ”För införlivandet av varje vital erfarenhet är något mer än att placera något i 

 
167 Hawkins & Shohet, 2008, s. 221-222 
168 “Schön”, Psykologiguiden, https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Donald%20Schön 
       (Hämtad 2021-04-29). 
169 Donald A. Schön, The Reflective Practitioner: how professionals think in action, (U.S.A.; Basic Books, 
     1983), s. 128-132. 
170 David, Hildebrand, "John Dewey", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition),  
     Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/dewey/ 
    (Hämtad 2021-04-29). 
171 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet” i Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 
     Lappalainen  (Huddinge: Södertörn, Studies in practical knowledge, 2014). 
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toppen av medvetandet av tidigare vetskap. Det innebär en rekonstruktion som kan vara 

smärtsam.”172 Deweys syn på att göra en erfarenhet kräver alltså ett djup, ett bearbetande av det vi 

erfar som till och med även kan vara smärtsamt. En erfarenhet blir möjlig att använda endast om 

den är bearbetad och reflekterad. Dewey skriver vidare: ”Till skillnad från sådant erfarande gör vi 

en erfarenhet när det erfarna materialet har sin gång och faktiskt fullbordas. Då, och endast då, 

integreras den i den allmänna erfarenhetsströmmen och avgränsas från andra erfarenheter.” 173 I 

essän Tänkandets gryning skriver Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwartz att Dewey 

betraktar reflektion som en kvalitativ förändring av tänkande, djupt förankrat i den kroppsliga 

förnimmelsen.174 Författarna skriver: ”Han betonar att tänkandet och medvetandet alltid är 

kroppsliga eftersom varje tänkande eller medvetandeakt om ett visst föremål sker genom 

kroppen.”175 Det är alltså genom den kroppsliga förnimmelsen som vi först blir varse händelsen, 

men det är genom det påföljande tänkandet som det blir en erfarenhet. Jag ser tillbaka på Merleau-

Pontys teori om att vi är våra kroppar och att vi lever med världen genom våra kroppar. Som jag 

tolkar Dewey är reflektion det som hjälper oss att förstå vad som händer, att göra det begripligt, en 

process både med kroppen och med tänkandet. Deweys teorier visar att allt vi är med om inte blir 

en användbar erfarenhet, det krävs en distans till själva den kroppsliga förnimmelsen. För att 

händelsen ska bli en del av den praktiska kunskapen behöver den bearbetas, reflekteras som 

tänkande, bli införlivad och som han beskriver det avslutad. Dewey menar att det också behövs ett 

slags personligt engagemang för att motivera reflektion.176 Här tänker jag på Gadamers teorier om 

den välvilliga inställningen för frågornas inriktning i förståelsen. Det finns även en liknelse i hur 

Gadamer diskuterade förståelse av text med Dewey som menar att även att ta till sig en teori är att 

göra en erfarenhet. Den teoretiska kunskapen behöver på liknande sätt som en händelse bearbetas 

och införlivas. Tänkandet har estetiska kvalitéer, det fullföljer en form mot ett avslut, menar 

Dewey.177 

När jag jämför sättet att resonera om reflektion hos Schön och Dewey med det som 

Hammarén beskriver om impulsernas betydelse för reflektion ser jag vissa likheter, men även 

skillnader. Likheterna består i att det behövs en slags igångsättare för reflekterandet, en aktivitet 

som ger energi, det som kan kallas utmaning. Som jag förstår Schön krävs en utmaning i form av 

 
172 Ibid., s. 72. 
173 Ibid., s. 63-64. 
174 Jonna Hjertström Lappalainen & Eva Schwartz, ”Tänkandets gryning: praktisk kunskap, bildning och 
     Deweys syn på tänkandet” i Våga veta!: Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv,  
     red. Anders Burman, (Huddinge: Södertörns högskola, 2011) s. 103-104. 
175 Ibid., s. 100. 
176 Hjertström Lappalainen & Schwartz, 2011, s. 104. 
177 Dewey, 2014, s. 67. 
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ett problem, något nytt som jag inte förväntat mig, som sätter mitt tidigare kunnande ur spel, som 

tvingar mig att omvärdera och hitta nya möjligheter och lösningar. Dewey uppfattar jag har 

liknande utgångspunkt, en händelse eller något för mig nytt i en lärandeprocess som behöver 

bearbetas för att bli en kunskap. Hammarén beskriver en annorlunda situation där reflektionen 

handlar om att locka fram och bearbeta redan gjorda erfarenheter. Här används en annan slags 

impuls, något estetiskt som talar direkt till det känslomässiga och, som jag ser det, till de kroppsliga 

och de fysiska erfarenheterna och minnena för att klä kunskapen i ord och ge berättelsen nytt liv. I 

handledning med yrkesverksamma kan reflektion ha båda aspekterna. 

Vad är då att utmana eller att ge impulser till reflektion? När jag samtalade med kollegorna 

ville jag få oss att beskriva och gestalta hur det går till när vi som handledare för in någon form av 

utmaning i mötena med deltagarna. Det är inte så enkelt att få fatt i just begreppet utmaning i 

samtalet. Efteråt ser jag det som att utmaning kanske är ett alltför utmanande ord för oss. Vi 

använder gärna begreppet utforska och jag funderar på skillnaden mellan de båda begreppen. 

Kanske är det vad som skiljer Dewey och Schön från Hammaréns teorier om reflektion? Jag 

uppfattar att i Hammaréns (och dialogseminariemetoden) behöver det inte inträffa något oväntat 

som gör att vi inte kommer vidare i själva handlingen eller att vi ställs inför ett svårlöst dilemma 

där vi inte vet hur vi ska gå vidare. Reflektion kan också utgå ifrån det som till synes är vanliga 

händelser eller ifrån en tankegång som inte kommer vidare. 

Några deltagare i mina chefsgrupper har uttryckt att det är viktigt att få samtala, analysera 

och få tänka färdigt om sådant de funderar på och som inte vill lämna dem. Jag har beskrivit att i 

handledning med yrkesverksamma strävar vi efter att börja i känslan. Vi fokuserar på sinnesintryck 

och känslor och att på olika vis lyfta fram dem och formulera i ord. Genom att bearbeta, vrida och 

vända på händelsen eller att kroppsligen erfara hur det kändes (eller som i mitt eget exempel på 

handledning hur det kan kännas) för att förstå både sig själv och andra. Det är därför intressant att 

följa Deweys väg där han också betonar det känslomässiga innehållet i reflektion. När vi i 

handledning lyfter fram känslornas och det kroppsligas betydelse är det en öppning för tänkande 

och reflektion. Vi lägger inte i första hand tonvikten på nya tankar och idéer, de förutsätts komma 

ur den bearbetning som skett när vi lyfter fram känslorna. Förändring kan komma som ett resultat 

av utveckling men all utveckling är inte förändring och kanske inte heller nödvändig. Reflektion 

är också till för att befästa och tydliggöra det som redan finns, den kunskap vi har, som i det 

Hammarén beskriver.178 

 
178 Se fotnot 160. 
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Lauvås och Handal skriver om vardaglig reflektion som sker nästan automatiskt då vi 

exempelvis planerar inför ett arbetsmoment. Deras exempel är från lärares arbete då det gäller 

planering av lektioner, hur lärare funderar på vad som bäst lämpar sig för just de elever det gäller 

och för den materia som ska läras ut. Lauvås och Handal menar att läraren dagligen reflekterar över 

hur det planerade fungerade i genomförandet.179 Enligt mig stämmer detta sätt att se på planering 

även för andra professioner. Exempelvis är min erfarenhet att man som chef arbetar med mycket 

planering inför vad som ska hända i verksamheten och funderar efteråt hur det blev. Men jag skulle 

inte kalla det reflektion, jag ser det mera som vardagligt tankearbete. Reflektion i den bemärkelse 

jag beskriver i handledning liknar den reflektion som jag låtit beskrivas av framför allt Dewey och 

Hammarén, det är en fördjupad process som kräver något mer. 

Ytterligare en form av reflektion som lyfts av Lauvås och Handal är kritisk reflektion, att 

kunna sätta sitt eget och andras handlande under lupp.180 I essän Tänkandets gryning riktar 

författarna en viss kritik mot Dewey med anledning av att han inte diskuterar kritiskt tänkande som 

ytterligare en nivå av reflektion. De menar att man också behöver lyfta reflektion att inte bara gälla 

en själv som person utan också sig själv inplacerad i ett större sammanhang.181 I handledning talar 

vi inte så ofta om kritisk reflektion i den meningen, utan ofta fokuseras den enskilda individen.182 

I essän Att göra tänkandet synligt med topisk analys skriver Maria Wolrath Söderberg om det hon 

kallar toposläran. De mänskliga mekanismerna, topos skapar mening, skyddar och förstärker det 

vi är bekanta med utifrån en kollektiv tillhörighet och vår identitet. Dessa topos skapar motstånd 

mot idéer om de kan rubba våra värderingar. För att bli medvetna om våra topos behövs kritisk 

självreflektion, att kunna ifrågasätta mina egna förgivettaganden.183 

Ur ett filosofiskt betraktelsesätt ses reflektion som människans förmåga att betrakta sig 

själv, att vara både subjekt och objekt.184 En liknelse kan göras med formen av skriven reflektion 

som den här vetenskapliga essän utgör, att samtidigt vara det beforskade objektet och vara den som 

beforskar. En fråga som behöver ställas är kan fördjupad reflektion åstadkommas på egen hand 

eller behöver den andra människor? Utifrån det filosofiska tänkandet att se på reflektion uppfattar 

jag att som enskild individ fungerar det att betrakta mig själv som objekt och samtidigt vara 

 
179 Lauvås &  Handal, 2015, s. 105. 
180 Ibid., s. 116-118.  
181 Hjertström Lappalainen & Swartz, 2011, s.113-115. 
182 Jag återkommer till detta under Avslutande reflektion. 
183 Maria Wolrath Söderberg, ”Att göra tänkandet synligt med topisk analys” i Att utforska praktisk kunskap, 
     undersökande, prövande och avtäckande metoder, red. Martin Gunnarsson (Huddinge: Södertörn Studies in 
     Practical Knowledge, 2019), s. 159-193. 
184 Jonna Hjertström Lappalainen, “I begynnelsen var fantasin” i Reflektionens gestalt, red. Kristina  
     Fjelkestam (Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2009), s. 18-21. 
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subjekt.185 Dewey och Schön har den inre processen i fokus för reflektion, det som försiggår i mig 

som individ, även om de händelser och utmaningar som startar processen verkar härledas från yttre 

fenomen, vilket skulle kunna vara andra individer. När det gäller den reflektion som Hammarén 

och hennes forskarkollegor tar som utgångspunkt sker den både inom individen och tillsammans 

med andra. I den initiala fasen förstår jag det som att det är individen som ensam associerar och 

reflekterar i skrivandet. Däremot så beskriver hon hur man behöver andra personer för att fördjupa 

reflektionen. Att utveckla ny förståelse genom att läsa och reagera på både egen och andras texter 

är en process som man gör tillsammans med andra. När det gäller handledning ligger det i sakens 

natur att man är i ett möte med åtminstone en person och när det gäller yrkesverksamma ofta med 

flera, en grupp. Jag ser det som att fördjupad reflektion inte bara behöver igångsättare, utan även 

fortsatt energipåfyllnad utifrån något annat än min egen inre process. Om jag går tillbaka till 

teorierna som utgår från att vi blir till genom mötet med den andre, ett Du, så stärks min övertygelse 

om att vi behöver andra för att se oss själva, förstå olikheterna och öppna upp för en fördjupad 

reflektion. Handledning handlar om att tillsammans med andra upptäcka sina egna 

förgivettaganden. 

 

Balanserandets konst - att hålla balansen 

- ”Då är jag nyfiken och vill höra hur vill ni använda tiden idag”, jag böjer mig lätt framåt på 

stolen och låter blicken vandra runt i ringen. Jag söker ögonkontakt med varje person och håller 

kvar blicken någon sekund vid var och en. Per och Eva ser inte upp, axlarna sluttar neråt och 

blicken i golvet. Min blick vandrar vidare, det är tyst i rummet. Tystnaden är avvaktande och 

återhållen. Jag väntar och det känns som flera minuter. 

”Okej, då går vi laget runt så får vi höra. Anna, vad säger du har du något du vill ta upp i 

handledningen idag”? 

”Neej, inget särskilt idag”, svarar Anna. Jag ställer samma fråga till de övriga sex deltagarna och 

får samma svar – ”inget särskilt idag”. Per och Eva ser knappt upp när de svarar och möter inte 

min blick. Mina axlar blir tyngre, jag lutar mig bakåt på stolen och tar några andetag. Hur går vi 

vidare? Jag vet att det finns frågor att ta upp, gruppdeltagarna möter varje dag mer eller mindre 

svåra situationer. Ska jag bara sitta tyst och invänta vad som sker eller ska jag återknyta till den 

tråd från förra tillfället när Edvin berättade om sina farhågor inför ett medarbetarsamtal. Eller 

jag kan berätta vad jag ser och känner, att jag får en känsla av att något outsagt ligger i vägen för 

 
185 Ibid., s. 22. 
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samtal och att ingen vill bryta den tystnaden. Att sitta tyst är inget alternativ för mig, men det är 

lockande att ta upp tråden från förra tillfället. Något i rummet skaver och genom att berätta vad 

jag upplever kan jag kanske öppna upp. 

- ”Idag uppfattar jag att ni är trötta, men också att det finns något som trycker er och som gör att 

det blir svårt att samtala här och nu”, säger jag och ser mig runt. Lite rörelse på stolarna, men 

ingen större reaktion. 

- ”Vad säger du, Anna, stämmer det med hur du känner det?” Jag vänder mig till Anna för hon är 

den person i gruppen som jag tänker kan vilja ta tag i situationen att få igång ett samtal. 

- ”Jaa, jag tror att vi alla har det rätt så tufft just nu”, säger Anna och ser rakt på mig, ”vi kanske 

inte orkar att gå in i något djupare just idag. Kan vi inte prata om något annat än jobbet?” 

- ” Har du något förslag”, frågar jag samtidigt som jag bläddrar igenom möjliga vägar i tanken. 

Ska jag låta det bli ett annat fokus i samtalet än det som uppenbarligen trycker dem? Är det att 

svika dem om jag går med på Annas förslag eller kan det vara en öppning. Jag väger för och emot. 

När Anna svarar att hon inte har något förslag reser jag mig och från min ryggsäck plockar jag 

fram kortleken med akvarellbilder. Jag sprider ut korten på bordet intill. – ”Nu vill jag att ni går 

fram och tar ett eller flera kort med bilder som ni tycker symboliserar något ni gjort i arbetet den 

senaste veckan och som ni är nöjda med”, uppmanar jag. 

Den här gruppen av chefer har jag träffat några tillfällen under ett halvårs tid. Jag känner 

inte personerna så väl men har en bild av hur gruppen fungerar tillsammans och vi har en 

arbetsrelation. När jag möter tystnaden noterar jag en ”annorlundahet” i rummet. Jag noterar min 

kropps reaktioner i stunden, mer eller mindre medvetet. När jag flyttar mig tillbaka på stolsitsen 

behöver jag lite distans och utrymme att låta kroppen och hjärnan samarbeta. Jag använder mina 

känslor, min samlade kunskap och erfarenhet när jag väljer strategi för hur vi kan gå vidare. När 

jag landar i att berätta för gruppen vad jag upplever för att undersöka om det stämmer är reaktionen 

oviss och jag riskerar att mötas av en oförstående och kanske ännu tydligare tystnad. Att jag vänder 

mig till Anna är en väg in till gruppen eftersom jag vet att hon är en öppen person. När jag sen 

förstår att gruppen och jag behöver en igångsättare eller en impuls för att komma vidare väljer jag 

att inte konfrontera gruppen genom att försöka pusha dem att prata om vad som döljer sig i 

tystnaden. Jag går istället med i Annas önskan genom att introducera akvarellbilder i ljusa färger. 

Genom att be dem välja att berätta något från sin arbetssituation håller jag kvar deras professionella 

roll och genom att introducera bilderna vill jag skapa en möjlig öppning till samtal om det som 

skapar tystnaden.  I en tidigare gestaltning skildrade jag ett första möte med den här gruppen. Då 

valde jag att enbart agera trygghetsskapande för att inte riskera oro eller göra så att någon skulle 



 63 

känna sig obekväm, medan i det här mötet försöker jag hitta en lagom utmanande aktivitet för att 

öppna upp ett samtal i en balanserande rörelse. 

Jag återkommer nu till huvudfrågan i min utforskning, hur kan den kunskap förstås som 

handledare använder i balanserandet. I samtalen med mina kollegor blir det tydligt att vi har olika 

sätt att välja hur vi balanserar mellan trygghet och utmaningar. En av kollegorna säger att för henne 

är tryggheten basen för all utveckling och speciellt i grupper med chefer. Hon menar att chefer som 

kommer från skilda arbetsområden och som endast möter varandra i handledningsgruppen, behöver 

få vara i en ”bubbla” av lugn och fasta ramar. Hon kallar det att hålla i, visa omtanke och samtidigt 

visa kapacitet att hantera även svåra frågor. Min andra kollega menar att tryggheten kan utgöra 

hinder. Kollegan förklarar: ”När det är för lättsamt, för tryggt… jag tycker det är intressant det 

där med att tryggheten får en att växa, men så fungerar det nog inte för mig. Jag vet inte, men jag 

vill nog gärna att det ska vara nånting som triggar. Om det blir för bekvämt då känner jag att - 

neej, jag måste skruva på nånting. Miljön kan kännas skön just då men i handledning vill jag inte 

att det ska kännas skönt … det ska vara lite sådär … det ska kännas sådär att - hm, hur var det där 

egentligen. Men sen, den som är orolig den vill jag lugna. Oroa dom trygga men trygga dom 

oroliga. Om gruppen är trygg då känner jag att det är inget bra om jag håller på med trygghet, det 

blir liksom för bekvämt. Tryggheten kan skapa otrygghet”. 

Den första kollegan inflikar: ”Jag tänker att om vi säger en handledningssession där man 

känner att den är helt jämn … då känner jag att vi inte gör nåt. Personerna är lika trygga när dom 

kommer som när dom går och har med sig samma saker. På nåt sätt har vi bara polerat karossen 

eller nåt. Då känner jag att det behöver ju hända nåt i energinivå och engagemang… då kan man 

kanske bygga upp nästa session av lite otrygghet, att det är liksom öppet för då skapas det nånting. 

Det signalerar att nu är det nånting på gång här. Tryggheten kan signalera att nej, vi stannar kvar 

den här tryggheten… den kan börja stelna och det kan bli en etikett att vi är så trygga i den här 

gruppen. Vad händer då om någon kommer och är upprörd eller arg på någon annan om vi har 

satt den etiketten?” 

När vi funderar på vad som skapar trygghet för oss själva i rollen som handledare dyker 

formuleringar upp som ”att våga gå in i det man inte alls vet vad det blir, att släppa taget, låta sig 

vara öppen, vara grundad i kroppen och att ha med sig själv”. Någon uttrycker det som att ”ha lite 

nerv” också inför handledningsmöten. Vidare funderar vi på det som jag beskrivit som 

uppmärksamhetsadrenalin. Kanske är det att ha lite nerv eller att vara öppen för den andre i mötet, 

eller innebär det snarare att begränsa sin upplevelseförmåga utifrån medveten koncentration. Vad 

är det i så fall som försvinner och är blinda fläckar? Vi är överens om det betydelsefulla i att vara 

uppmärksam på sina egna kroppssignaler och inte minst att använda dem, som en av kollegorna 
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uttrycker sig: ”Att benämna det jag upplever hos andra men också vad jag känner själv”. Genom 

att ge akt på och benämna även de fysiska signalerna i rummet kan vi kommunicera vår upplevelse 

och få respons på om de överensstämmer med de andras, vi delar med oss av upplevelserna i 

rummet. När jag i min gestaltning frågar Anna om hon känner igen det jag upplever får jag av 

henne den information som hjälper mig att förstå och fatta beslut om hur vi kan gå vidare. Meta-

kommunikationen öppnar upp för att sätta ord på känslor och upplevelser som annars hade varit 

svåra att förstå. Det ger arbetsrelationen kraft att handskas med de svårigheter som behöver 

behandlas. Meta-kommunikationen hjälper handledare att balansera. Kollegorna och jag är dock 

överens om att detta sätt att meta-kommunicera ska användas med urskiljning. Handledare har ett 

professionellt ansvar i mötet och ska fokusera på det som  är hjälpsamt för deltagarna, inte låta sig 

styras av egna behov. Det innebär att handledare ytterst måste balansera på egen hand, deltagarna 

är inte där för att vara handledares stöd. Balanserandet innebär att våga ta risker, att vara medveten 

om att det inte finns en jämvikt. Antingen kan det vi gör bli för tryggt eller det kan skapa för stor 

oro. Såhär skriver Cajvert om handledares uppgift: 

Handledarens uppgift är att erbjuda och skapa en atmosfär och ett klimat där kreativitet 
främjas. Hon bör sträva efter att de handledda ska kunna tala öppet och obehindrat om sina 
känslor inför, tankar om och upplevelser av klienten, även när dessa är negativa. Handledaren 
bör lyssna utan att fördöma.186 

Handledare ska alltså kunna härbärgera känslor som kommer upp och vad som kan komma upp till 

ytan vet vi aldrig i förväg. För den handledde kan handledning innebära att få sitt eget arbete, sitt 

förhållningssätt och sina egna tankar och känslor bekräftade, att få stöd och uppmuntran att gå 

vidare och mod att pröva nya arbetssätt. Handledning kan samtidigt upplevas som ett granskande 

av ens arbetsinsats med eventuella krav på förändring, vilket kan kännas skrämmande. Hawkins 

och Shohet menar att lärande och utveckling i arbetet kräver att personen är medveten om sina egna 

behov och har en mognad att kunna se världen med nya ögon. De skriver om hur stress, utbrändhet 

och posttraumatiskt stressyndrom kan blockera förmågan att se framåt.187 Organisatoriska 

förändringar väcker också ofta starka reaktioner hos medarbetare och ledare med möjliga kris- och 

sorgereaktioner som följd. Som handledare behöver vi ha med oss kunskap om hur olika 

förutsättningar skapar beteenden som i förstone kan verka obegripliga. Handledare ska kunna 

bedöma vad som hör hemma i arbetssammanhang respektive i privatliv. Det vill säga vad som ska 

tas upp och behandlas i handledning och vad som ska hanteras någon annanstans. 

 
186 Lilja Cajvert, Handledning – behandlarens kreativa rum, (Lund: Studentlitteratur, 2013), s. 19. 
187 Hawkins & Shohet, 2008, s. 35-38. 
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När vi träffar en grupp första gången vet vi som regel mycket lite om de personer vi möter, 

förmodligen något om vad gruppen arbetar med och eventuellt vad de vill med handledningen. När 

vi börjat få en relation till varandra träder personligheter fram och roller och samspelsmönster i 

gruppen kan urskiljas. Handledare ska kunna balansera mellan ett individ- och ett grupperspektiv. 

Varje deltagare är en unika individ. De som är tysta eller lite frånvarande ska ges möjlighet att 

komma till tals. De som har en förmåga att tala oavbrutet eller bryta sig in i någon annan deltagares 

berättelser behöver lugnas och hållas tillbaka. I samtalen med kollegorna visar det sig att vi 

balanserar mellan individen respektive gruppen på olika sätt. En kollega poängterar att varje individ 

ska ”få göra sin resa”. Så även om hon använder sig av metoder som berör hela gruppen, så är hon 

noga med att var och en får göra sin egen personliga del. Hon berättar om en händelse: ”Då tänkte 

jag att jag måste ju vara otrygg för att trigga dom trygga för det oväntade, det ovana. Så gången 

efter var jag lite mer förberedd, jag skickade ut en text om `empatisk vägg´. Jag brukar skicka ut 

en text ibland för att få ett `mindset´. Då började vi prata om vilka tankar som sattes igång under 

veckan. Det blev en givande `incheckning´ om sårbarhet och behov. Sen fortsatte jag med att 

deltagarna fick tänka över hur har veckan varit, namnge en känsla och berätta om situationen  för 

att dela erfarenhet. Inte lösa något utan låta det vara lite, så att det blev lite otryggt kanske. Sen 

gick jag vidare med att lyfta det de såg som utmaningar och då fick dom rita sina utmaningar och 

den frustrationen som fanns i det. Sen lyfta fram sina styrkor, vad dom var bäst på och hur dom 

skulle använda de här styrkorna i den specifika situationen. Här var det viktigt att alla gjorde detta 

och dom fick välja att fördjupa reflektionen utifrån två utmaningar.  Då blev det så att varje individ 

såg sin kraft och vilken skillnad dom kan göra i sin roll som chef”. 

När kollegorna och jag samtalar ser vi skillnader mellan en grupp chefer som enbart träffas 

tillsammans vid handledningen och de grupper där deltagarna arbetar tillsammans varje dag. I 

grupper med chefer från samma organisation kan det finnas prestige mellan olika ansvarsområden, 

eller att cheferna är konkurrenter om placeringar i organisationen. I sådana fall kan det vara befogat 

att lyfta upp och peka på vad det innebär för arbetet i gruppen, om handledning ska fungera. I 

många professionsgrupper är deltagarna beroende av varandra för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. I välfärden är brukare, patienter och vi alla beroende av att olika 

professionsgrupper kan samarbeta optimalt, likaså i team med olika professioner. Ibland behöver 

handledning fokusera mera på gruppens dynamik, men för att arbeta enbart med teamutveckling 

behöver det framgå tydligt i överenskommelsen mellan gruppen och handledare. Handledare 

balanserar i dessa situationer mellan det som sägs vara behov och syften med handledning och det 

som eventuellt kan vara hinder eller som måste klargöras för att kunna arbeta i handledning. 

Kollegorna och jag konstaterar att vi som handledare anpassar oss och balanserar dels beroende på 
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hur sammansättningen i gruppen ser ut, dels beroende på vilken utvecklingsfas gruppen befinner 

sig och vi bedömer situationen utifrån kunskap och erfarenhet. Vi kan följa upp och utvärdera 

arbetet utifrån betydelsen för gruppen, utifrån den enskilde eller utifrån vår roll som handledare. 

Deltagarna och vi kan prata om, meta-kommunicera kring det vi arbetar med i gruppen. Det ger 

oss möjlighet att förändra och tänka nytt i uppdrag och i val av strategier.  

Att balansera i handledarrollen innebär dock inte enbart anpassning i stunden. När vi 

handleder och använder oss själva som redskap bär vi med oss vår historia, vår kropp och vår 

förförståelse in i varje nytt möte med deltagarna. Kollegorna och jag funderar och jag säger: ”Något 

som jag har funderat på är min egen ingång i det här att handleda, alltså allt det jag har med mig 

både som person och utifrån min yrkeserfarenhet, hur det präglar mig. Jag är mer benägen att 

vara där för att nåt sätt skapa trygghet än jag är benägen att faktiskt ta dom här kliven att utmana. 

Jag tänka mig finns skillnad beroende på vem man är som person, det här vi bär med oss präglar 

oss. Vi brukade ju prata om det på utbildningen vikten av att man skapar sin egen handledarstil, 

att använda sin egen personlighet när man handleder. Vad säger ni?” 

En kollega faller in: ”Jag har ju mina tankar innan när dom här människorna kommer, hur känns 

det, känns det som att det kommer och gå ihop? Det här med och vara vaksam att möta alla 

människor på ett likartat sätt och att inte styras av ni vet, fördomar och allt det där man attraheras 

av eller, det vill man ju inte att det påverkar för mycket och sådär. Men jag tror just att det handlar 

mycket om att våga lita på mig själv för mig. Jag är ju mycket mer sådär att okej, nu ställer jag 

mig bredvid dig och så går du åt det hållet och jag följer med mer än att jag knuffar någon i nån 

riktning. Det har nåt med det där integritetsgrejen att göra också, tänker jag. Jag har en känsla 

för vad som fungerar för mig. Dom som behöver nån som utmanar mer, dom ska kanske inte ha 

handledning med mig. Jag kan också tänka ibland - är det de andra jag utmanar eller är det mig 

själv?” 

Vi talar också om att vi behöver granska oss själva i hur vi använder våra erfarenheter i 

handledarrollen, exempelvis våra erfarenheter från tidigare yrkesroller och våra personligheter. En 

av kollegorna säger: ”Det vi har med oss skapar både för och nackdelar, hur man använder det, 

handledarskapet är ju ett helt annat yrke än mina gamla yrken, så därför tänker jag att allting som 

man har med sig måste man ju ompröva så man inte går in i den rollen. Jag tänker att om jag 

socionom och terapeut och har en hel del ledarskapsutbildning, jag tänker jag kan känna igen 

saker, men det är också en nackdel, för det ska jag inte använda nu, nu är jag handledare, en annan 

roll. Det här måste jag ha koll på, för om det poppar upp – det här tycker ju jag är så bra, det är 

ju inte allas säkert att det är bra här, jag behöver känna igen på rätt sätt. Det är ju inte alls säkert 

att de tänker som jag, till exempel om ledarskap eller vad det kan vara, det är inte bra när man 
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känner till något för väl, för nära. Så ibland är det bättre att handleda när man inte känner igen 

även om det förstås har sina nackdelar då. Det är intressant det där med kulturkompetens. Jag 

tänker att där måste man verkligen granska sig själv så man inte tappar det handledande 

förhållningssättet. Sen använder jag ju allt jag har i min stil som handledare. Men jag måste ju 

ställa mig frågan: är det hjälpsamt för de andra eller bara intressant för mig”. 

I de filosofiska texter jag vänt mig till återkommer tankar om hur vi människor växer och 

utvecklas när vi möter den andre fullt ut, att vi ser varandra som subjekt och att vi påverkar varandra 

ömsesidigt.188 Vår historia skapar en förståelsehorisont som vi kan avtäcka i mötet, det hjälper oss 

att utforska ny förståelse i dialog med den andre.189 Filosofen Marcia sá Cavalcante Schuback 

intresserar sig för det mellanrum som finns i förståelsens olika skeenden. Ett mellanrum som 

innebär just den självförvandling som hon menar äger rum i förståelsen. Hon benämner 

mellanrummet ”ett intet”.190 Hon skriver att: 

Mötet med `det andra´, som utmärker det så kallade historiska medvetandet och som ligger 
till grund för tänkandets möjliga hermeneutiska vändning, utgör den horisont där det redan 
bekanta, det redan tänkta och sagda blir främmande inför sig självt. I detta möte upptäcks i 
det redan kända, i det redan tänkta och sagda, det som inte blev känt, tänkt och sagt. 
Möjligheten att främmandegöra de egna tankekategorierna, den egna dimensionen eller 
horisonten i mötet med det främmande, utgör samtidigt en möjlighet till självförvandling.191 

Utveckling sker när jag och gruppen möts, ett skeende där jag själv också utvecklas och förändras. 

Jag ser på utveckling som en förflyttning, transition, där varken jag själv, individerna eller gruppen 

kan återvända till var vi befann oss innan, vi har tillsammans åstadkommit en förflyttning, eller 

förskjutning.192 Det viktigaste är kanske att inte se oss själva som den som ska kunna hantera alla 

situationer. Hawkins och Shohet beskriver fyra föreställningar (från Guy Claxton) hos vuxna som 

hämmar nytt lärande: 1) jag måste vara kompetent, 2) jag måste ha kontroll, 3) jag måste vara 

konsekvent, 4) jag måste känna mig trygg. De menar att dessa föreställningar behöver utmanas i 

utbildning (men jag tänker även i handledning) och ett sätt att utmana de föreställningarna är att 

lärare (handledare) visar att vi kan göra misstag och upplever svårigheter, men också att vi är 

nyfikna och vill veta mer.193 Handledare befinner sig i en lärsituation tillsammans med deltagarna. 

Jag ser anledning att gå tillbaka till min kollega som uttryckte det som: ”Jag kan också tänka ibland 

- är det de andra jag utmanar eller är det mig själv?” 

 
188 Buber och Lévinas, se under rubriken Skapa trygghet och relation. 
189 Gadamer, se under rubriken Samtalet- att lyssna till berättelsen och språket. 
190 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till Intet – essäer om filosofisk hermeneutik, (Göteborg: Glänta  
     produktion, 2006), s. 155-156. 
191 Ibid. 
192 Hammarén, se under rubriken Reflektion och utmaningar. 
193 Hawkins & Shohet, 2008, s. 184-185. 
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Avslutande reflektion 

I min essä har jag intresserat mig för handledning till yrkesverksamma och jag har riktat 

strålkastarljuset mot chefer som en grupp med specifika behov av reflektion i handledning. Min 

undersökning har fokuserat handledarrollen i handledning med yrkesverksamma. Syftet med min 

essä var att  undersöka hur den kunskap kan förstås som handledare använder i balanserandet 

mellan att å ena sidan skapa trygghet och en relation med deltagarna och att å andra sidan tillföra 

främmande moment som utmaningar för en fördjupad reflektion. Utöver mina egna erfarenheter 

har jag tagit hjälp av två handledarkollegor som generöst har bidragit med sina erfarenheter och 

tankar. Samtalen har fått leda mig fram till teman som jag har undersökt i dialog med 

handledningslitteratur och med filosofiska tänkares texter. Genom att använda filosofiska texter 

som ett slags främmande moment ville jag fördjupa min egen reflektion. För att undersöka min 

egen förförståelse av handledning och handledarrollen gjorde jag, vad som kan tyckas, en omväg 

över handledningens framväxt i takt med utveckling av socialt arbete och psykoterapi.  

  I min utforskning framkommer att balanserandet är så mycket mer komplext än mellan 

trygghet och utmaning. Förutsättningarna i handledning med yrkesverksamma är mångsidiga och 

även oförutsägbara. Min utforskning ger en tydlig bild av att tryggheten är grunden i en 

arbetsrelation, inte bara mellan handledare och handledd utan också mellan deltagare i en grupp. I 

samtalen med kollegorna framkom att vi har olika sätt att känna, tänka och hantera den 

balanserande rörelsen i handledning och hur vi väljer tryggheten framför utmaning. Struktur och 

ramar såväl som handledares transparens och äkthet ger förutsättningar för mötet, men för att ett 

professionellt möte skall ske krävs att handledare balanserar mellan att vara i det som Buber 

beskrivit i sin text som en ”bipolär” relation. Det handlar om att se de andra som unika individer 

och att samtidigt kunna ställa sig utanför sig själv och ta in den andres position, att balansera mellan 

att vara personlig men ändå hålla kvar det professionella.194 I mötet med en grupp balanserar 

handledare mellan individens behov och gruppens behov. Handledare läser av och bedömer hur 

man åstadkommer den bästa nyttan både för individen och gruppen. Handledare ska ingjuta mod 

och hopp så att varje individ kan lyfta fram sina känslor och sätta ord på både positiva och svåra 

erfarenheter. Handledares balansakt handlar i det avseendet om att lyfta och ge respons på styrkor 

hos deltagarna men samtidigt vara beredd på att ta emot och tydliggöra svårlösta dilemman. 

Handledare har inte en terapeutisk roll men behöver ha kunskap om individens psykologiska 

 
194 Se mitt resonemang under rubriken Mötet med den andre – en fysisk upplevelse.  
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processer, samt grupprocesser och kunna sätta gränser så att den professionella utvecklingen är i 

fokus.  

 Handledare använder sin kropp som redskap för att känna in både sina egna och andras 

känsloläge och reaktioner. I Merleau-Ponty´s teorier fann jag igenkänning i att vi är vår kropp och 

att all vår kontakt med omgivningen sker genom och med kroppen. Våra erfarenheter lagras i 

kroppen, bildar helhet, det Merleau-Ponty kallar kroppsscheman. Enligt honom hjälper dessa  

kroppsscheman oss att hantera vardagliga aktiviteter. Handledning med yrkesverksamma är ingen 

sådan vardagsaktivitet vilket innebär att handledare inte enbart kan förlita sig på kroppens egen 

inkänning. Genom min utforskning ser jag detta att använda sin kropp som redskap som en process 

där kropp och tänkande samverkar. Jag ansluter mig till idén om att vi människor har en 

grundläggande empatisk förmåga, basic empathy som med hjälp av spegelneuroner ger en 

känslomässig, kroppslig förnimmelse. Sedan tillkommer en kognitiv del, tänkandet som leder fram 

till vårt agerande. Svenaeus ser det som att det aristoteliska omdömet, fronesis får oss att välja rätt 

handling. I det professionella mötet lägger Holm till ett tredje steg i den empatiska processen, att 

ta reda på hur vår handling uppfattats. I handledares balanserande så är de senare delarna viktiga, 

det vill säga att ta reda på, meta-kommunicera med deltagarna för att ta reda på att det min kropp 

uppfattat och min hjärna tänkt stämmer med de andras upplevelser.  

I prologen tog jag ur minnet fram ett exempel på hur det medmänskliga har stor betydelse 

i välfärdens verksamheter och hur det professionella omdömet påverkar möten med invånare. Jag 

hänvisade till Aristoteles som menar att omdömet är något vi kan och bör träna genom livet, något 

som kräver reflektion. I filosofiska teorier förutsätts ett främmande moment, en impuls eller en 

igångsättare, något som utmanar oss och skapar en viss distans för att reflektion ska komma till 

stånd, en intellektuell aktivitet. Den som ändå har med den känslomässiga förnimmelsen som en 

del i tänkandet och därmed i reflektion är Dewey. I handledningsteori poängteras det att genom att 

komma i kontakt med känslorna i en enskild händelse och genom att formulera det i ord, det vill 

säga koppla samman känslorna med tanken så kan individen reflektera och fördjupa sin förståelse. 

Reflektionen inkluderar en känslomässig aktivitet och för att nå känslan kan handledare behöva 

utmana deltagarna genom något annorlunda, något lagom ovanligt moment. Vad som är lagom 

ovanligt är upp till handledare att bedöma i varje given situation, handledarens balansakt. 

Teoretiskt verkar råda en samstämmighet i att vi behöver utsättas för utmaningar, något annorlunda 

för att vi ska reflektera i en djupare bemärkelse än vårt vardagstänkande. Vi behöver få en armbåge 

i sidan, som Hammarén uttrycker det.195 Utmaningarna, de främmande momenten, impulserna 

 
195 Hammarén, 1999. 
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igångsättarna kan vara estetiska uttryck som befrämjar kreativitet och association, fysisk rörelse 

eller lagom ovanliga frågor.  

Teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap är naturligtvis betydelsefull i handledares val 

av strategi i den konkreta situationen i mötet med deltagarna men ska balanseras mot att vara öppen 

för ny förståelse. Enligt Gadamer är det först i mötet med den andre som vi möter vår egen 

förförståelse. Det han kallar fördomar kan bli tydliga för oss. Handledare behöver ha en övertygelse 

om att genom frågandet och lyssnandet går det att komma fram till ny förståelse tillsammans med 

deltagarna, men utgå ifrån att man inte vet. Handledarrollen innebär att med sin kunskap skapa 

förutsättningar för att ny förståelse ska ges plats och samtidigt vara beredda på att ompröva sin 

egen förståelse.  

Har jag omprövat min egen förståelse av handledares kunskap i balanserandets konst och 

gav de filosofiska texterna mig impulser till en fördjupad reflektion? Svaret blir att min bild av 

handledares balanserande har tydliggjorts och utökats i sin komplexitet. Utforskningen visar 

skillnader mellan min teoretiska bakgrund och den filosofiska. Filosofin sysslar med reflektion 

kring vad det är att vara människa utifrån ett intellektuellt sökande efter svar. Impulserna handlar 

då om att utmana tänkandet. I min teoretiska bakgrund, den psykoterapeutiska och 

socialpsykologiska är det känslomässiga för människans utveckling i fokus, tryggheten betonas 

framför det främmande. Jag har fått anledning att ställa mig frågan om handledning till 

yrkesverksamma handlar mer om att stärka och stödja det befintliga än att utmana till reflektion 

och möjlig utveckling? Trots allt ser jag fler samband än skillnader mellan de olika 

tanketraditionerna och kanske var det inte heller oväntat. Teorierna handlar ju om det 

mellanmänskliga. Ett intressant och betydelsefullt angreppssätt för framtida utforskning gör 

Svenaeus då han kopplar samman neurofysiologisk forskning, psykiatri och filosofi när han 

undersöker empati och känslornas betydelse för oss som levande människor.196 I tanken vänder jag 

tillbaka till Hammarén när hon skriver att reflektion inte ger slutgiltiga svar men kan ge nya frågor 

och nya ledtrådar till förståelse och väljer att avsluta med följande citat: 

De flesta förknippar vanligen filosofi med vissa filosofers filosofi, till exempel Platons eller 
Nietzsches. Det ligger något i denna uppfattning, för ämnet är starkt präglat av enskilda individer. 
Samtidigt är filosofi mer än studiet av en rad mer eller mindre kanoniserade filosofers synpunkter: 
den är också en individuell angelägenhet som var och en av oss måste söka egna svar på. Man 
måste själv åta sig ansvaret för att reflektera.197 

  

 
196 Svenaeus, 2009. 
197 Lars Fr. H. Svensen, Vad är filosofi, (Stockholm: Natur och Kultur, 2005), s. 31. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

                                                     
 

Information till Dig som är intresserad av att delta i ett 
gruppsamtal med fokus på 

- 
handledarens praktiska kunskap 

 
 
Fokusgruppssamtalet är avsett att bli en del av empirin i min masteruppsats inom 

ämnesområdet praktisk kunskap vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola. 

 
Inom Centrum för praktisk kunskap används metoden att skriva vetenskaplig essä, vilket innebär 

att jag kommer att använda mina egna erfarenheter som empiri och med era erfarenheter ökar 

möjligheterna att närma mig kärnan i den praktiska kunskapen, det vill säga vad finns i det 

faktiska görandet/handlandet och går det att tydliggöra. 

 

Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka och tydliggöra den praktiska kunskap 

som handledaren använder i handledningen med chefer för att balansera relationskapande och 

trygghet med de utmaningar som behövs för en fördjupad reflektion.  

Jag kommer att ta stöd i filosofiska teorier. Syftet är även att kontrastera de teorier om 

handledning som har sina rötter i psykoterapi och psykosocialt arbete med dessa filosofiska 

teorier. Jag vill visa att precis som reflektionen i handledningen behöver främmande moment, 

behöver den professionella kultur och teoribildning som byggts runt handledning utmanas för 

att utvecklas.  

 
En betydelsefull del av den vetenskapliga essän är gestaltandet. Betydelsen av att beskriva det 

enskilda, det specifika i situationer för att kunna se och tydliggöra det praktiska kunnandet 

betonas och tar sin utgångspunkt i filosofiska teorier.  
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Gestaltning kan ta sig olika former och i utbildningen använder vi skrivandet. Skrivande som 

möjlighet och metod för reflektion. Genom att sedan läsa sin egen text högt tillsammans med 

andra personer och få deras reaktioner och reflektioner sker en fördjupning av både den egna 

och andras förståelse av skeendet som beskrivs. För mer information hänvisar jag till centrumets 

hemsida eftersom det blir för långt att gå in mera i detalj här. Se: 

https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/centrum-for-praktisk-kunskap 

 
Så här tänker jag om det fokusgruppssamtal där jag hoppas att Du vill delta 

• Fokusgrupps samtalet behöver genomföras under november månad (jag återkommer  

med en Doodle till Dig som svarar att Du vill delta).  

• Jag bjuder in till ett möte på 2 timmar över Zoom med en kortare paus (Tiden är 

beroende på hur många vi blir). 

• Du deltar helt frivilligt och Du kommer inte att kunna identifieras i någon text. 

• Jag behöver få Din tillåtelse att spela in ljud från vårt samtal, eftersom jag vill 

koncentrera mig på samtalet och inte föra anteckningar. 

• Innan vi ses ber jag Dig berätta genom att skriva ner (gestalta) en händelse i 

chefshandledningen som stannat kvar i Ditt minne eller som dyker upp nu när Du får den 

här frågan. Berätta detaljrikt om en händelse där Du upplever att du balanserat mellan 

att bibehålla den trygga relationen och att sätta relationen på prov genom att utmana. 

Jag vill att Du skriver i presens och jagform. 

• I samtalet kommer vi att fokusera på vad som skedde inom Dig som handledare, vad du 

tänkte, kände, gjorde, ville göra. Allt det som ingick i det specifika görandet.  

• Vi funderar tillsammans på våra berättelser om vad som skedde och vi är inte 

intresserade av vad som kunde vara ett dåligt eller bra förhållningssätt. 

 

Detta händer efter fokusgruppssamtalet 

Det är endast jag själv som kommer att kunna använda materialet och det kommer att förstöras 

efter att jag skrivit färdigt. Jag kommer att transkribera allt inspelat material om jag hinner, 

annars kommer jag att analysera genom att lyssna och eventuellt transkribera delar. För att 

tydliggöra vissa delar kommer jag använda citat från vårt samtal i min text, men de kommer att 
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vara helt avidentifierade. Om jag funderar över något vi sagt och behöver ha er hjälp för att 

klargöra kommer jag att skriva till er via mail och på det sättet starta en konversation. 

 
Min uppsats ska presenteras och opponeras i månadsskiftet maj-juni 2021 och innan sommaren 

räknar jag med att kunna skicka ut länken till de som vill kunna läsa den.  

 
Om Du har frågor innan Du bestämmer om Du vill vara med, så tveka inte utan hör av Dig! 

Jag är tacksam för besked om Du vill delta senast den 30 oktober.  

 

Tack för att Du visar intresse! 

Inga-Lill 

 

Här nedan följer en text om varför jag är intresserad av just chefshandledning 
och handledarens praktiska kunskap.  
 

Jag har lång egen erfarenhet av chefs- och ledarskap uppdrag inom välfärden så har jag följt hur 

villkoren förändrats för chefs- och ledarskap. I samband med de stora förändringar som 

genomförts inom välfärden under lång tid har första linjens chefer pålagts ett större och större 

ansvar. Allt större krav och förväntningar har lagts på chefens axlar som inte åtföljts av mandat 

att besluta och utföra. De har, förutom den direkta verksamheten med stöd och service för 

invånare, ansvar för utvidgade arbetsmiljöfrågor och ansvar för uppföljningar med rapportering, 

allt med en krympande ekonomi. Här finns en diskrepans som skapar stress hos många. För att 

säkerställa hållbarhet i chefs- och ledarskapet behöver rimliga organisatoriska förutsättningar ges 

i uppdragen. Chefs- och ledarskap handlar övervägande om mellanmänskliga kontakter och 

relationer där den personliga förmågan att i allehanda situationer vara öppen för mötet med den 

eller de andra kräver att personen mår bra i sin roll. Det känslomässiga stödet i vardagsarbetet är 

därför viktigt men kommer ofta i andra hand eller inte alls. Ett sådant stöd kan vara att samtala 

och reflektera tillsammans med kollegor. Gruppsamtal med regelbundenhet och struktur, där 

vardagens små och stora skeenden reflekteras och där tvekan och tillkortakommanden lyfts fram. 

Samtal som befrämjar och ger möjlighet till att nya infallsvinklar, idéer och strategier utvecklas. 

Den här typen av reflekterande samtal kan ha olika benämningar som handledning eller 

reflektionsgrupp. Samtalen kan vara enbart kollegiala, där varje gruppmedlem har lika stort 

ansvar att leda eller ledas av någon annan kollega inom organisationen. Men samtalen kan även 

ledas av en utifrån kommande, extern handledare. Med en utbildad handledare ges större 
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möjlighet till process i samtalen. Den utbildade handledaren förutsätts ha kunskap om 

grupprocesser och handledning, men även sakkunskap, kulturkunskap och organisationskunskap. 

Många utbildade handledare har även utbildning inom någon form av terapi. Handledaren har 

därmed en annan roll än coacher, processledare/facilitatorer. 

 
Handledarens roll är att stödja och befrämja reflektion i gruppen och att säkerställa strukturen i 

samtalet. Men, som påpekas i samtlig litteratur om handledning, det viktigaste är att handledaren 

skapar en relation både till individerna och till gruppen. Ett relationsskapande där handledaren 

visar omtanke och ger trygghet så att gruppdeltagarna vill och kan öppna upp och samtala om 

sina tvivel och svagare sidor. Handledaren behöver ha god kunskap om grupprocesser och 

organisation, men även om individuella socialpsykologiska faktorer. Handledarrollen innebär att 

leda och relationen är grunden, men handledaren behöver ha kunskap inom flera områden för att 

stimulera nya sätt att se på och handskas med de situationer som problematiseras. Sakkunskapen 

kan vara inom skilda fält inom välfärd och betonas lite olika i litteraturen. Kultur- och 

organisationskunskap inom offentlig verksamhet med en politisk styrning är viktig för att förstå 

de generella förhållandena. Handledaren ska kunna balansera mellan att ge trygghet och ”att 

utmana” tillräckligt för en djupare reflektion där deltagarna kan ge problematiska skeenden nytt 

innehåll och upptäcka nya perspektiv i vanda tankemönster. För att hantera den här balansen 

använder handledaren sin praktiska kunskap, genom att i stunden använda all sin 

erfarenhetskunskap och sitt omdöme.  

Metoder ”att utmana” kan vara olika, men inom den psykosociala handledningen arbetar man 

ofta med gestaltning i varierande form. Bland annat kan rollspel, forumteater, värderings-

övningar och bilder eller figurer underlätta åtkomsten av känslorna i den enskilda erfarenheten 

eller händelsen som deltagarna delar med sig av och som utforskas gemensamt i samtalet. I 

handlednings sammanhang talas om reflektionstriangeln, kopplingen mellan ”tanke-känsla-

handling” i det enskilda skeendet. Tom Andersen, psykiatriker i Norge använde sig av ”lagom 

ovanliga frågor” i arbetet med familjeterapi och reflektion. Han hänvisade bland annat till 

Ludwig Wittgensteins teorier om praxis och språkspel, när han diskuterade hur begreppens 

innehåll var viktigt för förståelsen av den andre.   

 

Oavsett vilka metoder handledaren har med sig i sin verktygslåda måste bedömning av vad som 

är verksamt ske just i stunden och jag är intresserad av hur det går till. 
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Bilaga 2: Mail med information inför andra samtalet 2021-01-04 kl. 08.50. 

 
 
God fortsättning på det nya 2021! 
Här kommer nu några tankar jag har om eftermiddagens samtal. 
 
Först av allt vill jag fråga er om det är okej att jag spelar in vårt samtal. Det är ovärderligt 
för mig att kunna gå tillbaka och lyssna för att analysera och ta fram viktiga teman. När 
jag lyssnat igenom vårt samtal hittar jag några teman som vi återkommer till. Idag skulle 
jag vilja fortsätta samtal och höra mer om era erfarenheter kring: 
 
 - handledning; terapi/utbildning/reflektion 
 - relation/allians 
 - trygghet/struktur 
 - utmana/utforska/för in det oväntade/lagom ovanliga frågor  
 - handledning frågans betydelse 
 - kroppsspråk/närhet/närvaro 
 - tystnad 
 - att använda sin kropp som arbetsredskap 
 - handledarens "blinda fläckar" 
 
Sen uppkommer en massa nya frågor vartefter jag fördjupar mig. Något som jag 
funderar på är hur förstår och upplever handledaren misstag, det vill säga när man 
missbedömer en situation - en individ eller grupps läge? Vilka är era erfarenheter? 
Likaså funderar jag på handledarens kulturkompetens, vad har det betytt för er? 
 
Ingen av oss behöver ju ha färdiga svar på allt detta, utan vi funderar tillsammans. 
Jag ser fram emot att samtala med er! 
 
Hälsar 
Inga-Lill 

 


