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Abstract 
 

De socialpedagogiska gruppverksamheterna som jag har fokuserat på i min studie är 

kommunala verksamheter. På de socialpedagogiska gruppverksamheterna hjälper 

handledare unga att forma sin framtid och få struktur i sin vardag. Syftet med denna 

studie är att undersöka en grupp av handledares upplevelser inom socialpedagogiska 

gruppverksamheter för unga. Detta syfte undersöker jag genom två specifika 

frågeställningar: Hur upplever handledare sin yrkesroll i relation till sina deltagare? 

Vad kan handledarnas upplevelse av sin yrkesroll eventuellt få för konsekvenser för 

handledarna respektive deltagarna? Jag utgår ifrån grundad teori i min studie och jag har 

valt att utföra fem stycken intervjuer med handledare som arbetar på liknande 

socialpedagogiska gruppverksamheter. Utifrån det insamlade datamaterialet kunde jag 

urskilja fyra stycken övergripande teman och två kärnkategorier som visade sig vara 

centrala meningsfenomen för handledarna. De teoretiska perspektiv som jag använder 

mig av i studien är Erving Goffmans dramaturgiska ansats, Emmanuel Lévinas teori om 

den andre, ansiktet och mötet och Johan Asplund teori om social responsivitet. Resultatet 

visade att handledarna upplevde att de använder sig själva som ett verktyg för att hjälpa 

deltagarna och för att nå ett resultat genom deras interaktion med deltagarna. Vidare 

visade resultatet att handledarna uttryckte att det i deras yrkesroll och i deras arbete med 

deltagarna innebar att de behövde förstå deltagarnas behov och att möta deltagarna på rätt 

nivå. Det visade sig att hur handledarna upplever sin yrkesroll påverkar hur de interagerar 

med deltagarna, hur de responderar på dem och hur de hanterar sin yrkesroll.  
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1. Inledning 
 

Det är banalt att säga att vi aldrig existerar i singularis. Vi omges av varande och ting, med 

vilka vi upprätthåller relationer. Genom att se, genom att röra, genom sympati, genom att 

arbeta tillsammans är vi med de andra. Alla dessa relationer är transitiva. Jag rör ett föremål, 

jag ser den andre, men jag är inte den andre (Lévinas, 1988: 70).   

 

På de socialpedagogiska gruppverksamheterna arbetar handledare med deltagare i grupp 

och individuellt för att lyfta det utvecklingsbara hos varje deltagare. Ett mål är att 

deltagarna skall komma fram till nya insikter om sig själva och om den sociala 

situationen de befinner sig i. De socialpedagogiska gruppverksamheterna som jag har 

fokuserat på i min studie är kommunala verksamheter som hjälper unga som av olika 

orsaker har hamnat utanför arbetslivet eller har hoppat av skolan, att forma sin framtid 

och få struktur i sin vardag. Handledarnas arbete på dessa verksamheter innebär ofta att 

se och möta deltagarnas behov och att arbeta med att förstärka deltagarnas tilltro och 

självkänsla i förhållande till sina egna livsprocesser. Ett av syftena på de 

socialpedagogiska gruppverksamheterna är att ge deltagarna möjlighet till att få ökade 

kunskaper om vad de kan och vad de vill göra i framtiden. Att fokusera på att stärka 

individens förmåga till självhjälp är att arbeta utifrån ett resursorienterat tänkande (Skau, 

2001: 34). Det gemensamma för dessa verksamheter är det socialpedagogiska arbetssättet 

som handledarna på dessa verksamheter arbetar utifrån. Detta arbetssätt innebär att 

handledarna utgår från deltagarens totala situation och de resurser som varje deltagare 

har, för att kunna skapa en förändring (Information är hämtad från en kommuns hemsida 

på Internet, vilkens närmare identitet jag inte vill röja då jag inte vill att verksamheternas 

namn eller vilken stad verksamheterna finns i skall avslöjas).      

 

Jag har valt att göra en studie om det här ämnet då den här yrkesrollen är en yrkesroll 

som intresserar mig. Mitt intresse för detta ämne väcktes då jag genom min utbildning 

gjorde min praktik på Arbetsmarknads- och familjeförvaltningens avdelning för stöd och 

arbete. Under min praktiktid fick jag göra studiebesök på olika arbetsplatser som 

avdelningen för stöd och arbete har ett samarbete med. Ett av dessa studiebesök var bland 
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annat på en av de socialpedagogiska gruppverksamheterna som jag fokuserar på i min 

studie. Under detta studiebesök kom jag i kontakt med den här socialpedagogiska 

yrkesrollen. Under min praktiktid började jag reflektera över hur handledare såg på sin 

yrkesroll och på det arbete de utför. Jag har även valt att utföra denna studie utifrån 

faktorn att hur handledare som arbetar inom socialpedagogiska gruppverksamheter 

upplever sin yrkesroll kan eventuellt påverka hur de kommer att handla, tänka och känna 

i sitt arbete. Handledarnas upplevelse av sin yrkesroll kan i sin tur eventuellt påverka 

deltagarnas känslor och tankar och hur deltagarna kommer att handla. Deltagarna är på 

verksamheterna utifrån olika orsaker och beroende på hur handledarna uppfattar sin 

yrkesroll så utformas deras interaktion med deltagarna och detta kan tänkbart påverka hur 

deltagarna får den utveckling de behöver.   

 

 1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp av handledares upplevelser inom 

socialpedagogiska gruppverksamheter för unga. Detta syfte undersöker jag genom två 

specifika frågeställningar:  

 

Hur upplever handledare sin yrkesroll i relation till sina deltagare? 

 

Vad kan handledarnas upplevelse av sin yrkesroll eventuellt få för konsekvenser för 

handledarna respektive deltagarna?  

 

1.2 Avgränsning 
Det är handledarnas upplevelse och hantering av sin yrkesroll i relation till deltagarna 

som kommer att ligga i fokus för analyserandet av de eventuella konsekvenserna som kan 

uppstå för deltagarna. Angående de eventuella konsekvenserna som kan uppstå för 

deltagarna i relation till handledarnas upplevelse av sin yrkesroll, så har jag inte intervjuat 

deltagarna om deras upplevelse. Jag förstår att det skulle ha kunnat ge en annan bild av 

vad handledarnas upplevelse av sin yrkesroll eventuellt kan få för konsekvenser för 

deltagarna om jag hade intervjuat deltagarna om detta.  
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1.3 Disposition 
Efter det här inledande avsnittet kommer jag i kapitel 2 att presentera den tidigare 

forskningen som jag fann inom det området som min studie berör. Sedan följer en 

sammanfattning av den tidigare forskningen där jag kopplar min studie till den tidigare 

forskningen. I kapitel 3 som är teoriavsnittet redogör jag för de teorier som jag har valt att 

koppla studiens resultat till. Därefter följer kapitel 4 som heter metod och empiriskt 

material. I detta avsnitt beskriver jag vilken metod jag har använt mig av och hur jag gått 

tillväga i mitt val av urval och i intervjusituationen. Sedan följer kapitel 5 där jag 

redovisar mina resultat. I det nästkommande avsnittet som är kapitel 6 så kopplar jag 

resultatet till teorier och därefter följer även en koppling av resultatet till tidigare 

forskning i kapitel 7. Studien avslutas med en slutdiskussion i kapitel 8 där jag belyser 

hur jag anser att jag har lyckats med min studie, vilka eventuella problem jag stött på och 

vilka ämnen som vore intressanta att beröra i vidare forskning.   

 

2. Tidigare forskning 
Jag sökte efter tidigare forskning i databasen Sociological abstract. Jag sökte efter 

forskning som berörde hur olika yrkesverksamma professioner inom hälso- och 

psykosociala yrken upplevde sin yrkesroll då det är upplevelsen av en yrkesroll jag är 

intresserad av att undersöka. Jag försökte även koncentrera min sökning på studier som 

berörde yrkeskategorier som arbetar psykosocialt eller medicinskt med människor, då det 

även är handledares upplevelse av sin yrkesroll i relation till sina klienter jag vill 

undersöka. Jag fann fem stycken tidigare studier utifrån mina sökningar som har 

betydelse för min studie på olika sätt. Hur de har betydelse för min studie presenteras i en 

sammanfattning av den tidigare forskningen efter presentationen av den tidigare 

forskningen som följer här.  

 

Rosie Kneafsey m.fl. (2003) har utfört en studie som presenterar forskningsresultat om 

hur kommunala sjuksköterskor i England uppfattade sin yrkesroll, hur deras potentiellt 

bidragande insats i rehabiliteringsarbetet såg ut och vad de kunde bidra med till det 

multiprofessionella rehabiliteringsteamet. Patientens upplevelse av rehabiliteringen angav 

ramarna för studien och utifrån dessa ramar undersöktes sjuksköterskans bidragande 
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insats till rehabiliteringsprocessen. Ett antal observationer på olika mottagningar utfördes 

där sjuksköterskans interaktion med patienter och med medlemmar i 

rehabiliteringsteamet observerades. Även möten och fallkonferenser som sjuksköterskan 

deltog i observerades. Intervjuer utfördes med patienter om deras upplevelse av 

sjuksköterskornas insats. Sjuksköterskorna intervjuades om vad de gjorde och varför. 

Annan personal på sjukhus intervjuades om sin åsikt om sjuksköterskornas yrkesroll och 

till vilken grad patienters behov blev tillgodosedda av sjuksköterskorna. Resultatet visade 

att kommunala sjuksköterskor bidrar till patienters rehabilitering genom att bedöma, göra 

uppskattningar, hänvisa till andra medlemmar av det multiprofessionella teamet, 

förespråka och etablera kontakter med andra verksamheter, hjälpa patienter med 

anpassning, undervisa och motivera patienter och vårdare och genom att stödja 

patienterna. Resultatet visade att ett antal utmaningar fanns för den kommunala 

sjuksköterskan i hennes yrkesroll. Tillexempel talade sjuksköterskorna om känslor av 

uteslutenhet, brist på erkännande, brist på tid för rehabiliteringsarbetet och fåtalighet av 

remitteringar för rehabiliteringar. Resultatet visade även att det fanns ett behov till att 

försäkra att det arbete som kommunala sjuksköterskor utför faktiskt bidrar med en insats 

till patienters rehabilitering, patienters mål och till främjande av patienters 

självständighet. Resultatet visade att bättre klarhet och erkännande behövs när det 

kommer till de kommunala sjuksköterskornas bidragande insats i rehabiliteringsarbetet.   

 

I en studie om arbetsförmedlare har Carina Johansson (2002) studerat vad denna yrkesroll 

innebär. Studien är en magisteruppsats och är utförd i Sverige. Författarens syfte var att 

skapa en ökad förståelse för yrkesrollens komplexitet. Detta genomfördes genom att 

belysa de relationer som arbetsförmedlaren deltar i genom sin yrkesroll. Nio stycken 

arbetsförmedlare intervjuades. Det sociologiska synsättet som präglar författarens analys 

är från Erving Goffman, Pierre Bourdieu och George Herbert Mead. I studien resonerar 

författaren kring arbetsförmedlarens yrkesroll i relation till den arbetssökande. Hon tar 

upp vad som är speciellt för just denna relation, i avseende på teorin om 

arbetsförmedlaren som gräsrotsbyråkrat. Författaren belyser att det finns en inbyggd 

ojämlikhet i relationen. Att arbetsförmedlaren levererar en samhällsberättigad service till 

personer, men att de på samma gång har en granskande myndighetsroll. Författaren var 
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intresserad av att se hur uttryckandet av yrkesrollen såg ut och hur arbetsförmedlarna 

upplevde sin yrkesroll. Författaren har även i sin studie fokuserat på arbetsförmedlarens 

relation till sin arbetsgivare och till organisationen. Författaren kom bland annat fram till 

att det är den samlade helheten som arbetsförmedlarna hela tiden måste förhålla sig till, 

som skapar problematik kring deras yrkesroll. Arbetsförmedlaren har på ett sätt en stor 

handlingsfrihet, men på ett annat sätt kan arbetsförmedlaren inte på egen hand skapa 

arbeten åt den arbetssökande. Yrkesrollen innebär att ta hänsyn till de olika parternas 

olika intressen och att ta hänsyn till förhållandet till den arbetssökande och förhållandet 

till sina arbetsgivare. Detta påverkar yrkesrollens gestaltande. I denna yrkesroll ingår det 

att interagera med olika arbetssökande och interaktionen ser olika ut beroende på 

situationen och personerna. Utifrån Goffmans teori så träder arbetsförmedlaren in i roller 

som hon uppbär under mötet med de arbetssökande. Arbetsförmedlaren använder sig 

själv som ett instrument i sitt arbete där arbetsförmedlarens kunskaper och hennes 

personlighet är en del av instrumentet. Författaren kom även fram till i sin studie att det 

är viktigt för arbetsförmedlaren att vara lyhörd gentemot den arbetssökande och att se till 

att den arbetssökande känner förtroende för arbetsförmedlaren. Arbetsförmedlare behöver 

få tillgång till en viss information om den arbetssökande för att kunna utföra ett bra 

arbete. Om inte den arbetssökande känner förtroende för arbetsförmedlaren så kan detta 

försvåra arbetet för arbetsförmedlaren.  

 

I en artikel beskriver Ellen E. Netting och Frank G. Williams (1996) hur ”case-managers” 

och olika medicinares yrkesroller och samröre ser ut. Författarna berättar i denna studie 

om hur socialarbetaren förutom sina vanliga arbetsuppgifter håller på att få en ny erkänd 

yrkesroll som planerare och ”case-managers” på sjukhus. I artikeln går att läsa om hur 

socialarbetare ställs inför frågan om vilken roll de skall spela och hur de kan positionera 

sig i framtiden. Bakgrunden till denna studie är det ständiga dramat om ombytta roller 

och relationer inom vård och hälsoprofessioner. Studien undersöker ”case-managers” 

professionella identitet, roll och deras relationer. Studien är utförd i USA där 105 stycken 

intervjuer utfördes med 40 stycken specialister inom olika praktiker för vård av äldre. 32 

stycken case-managers (inklusive 14 registrerade sjuksköterskor, sex socialarbetare, sex 

praktiserande sjuksköterskor, fyra paraprofessionella och två läkarassistenter), två ”case-
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assistants”, 23 stycken kontorspersonal, och åtta administratörer. Informella samtal med 

projekt ledare och annan personal utfördes även. Resultatet visade att det uppstod 

utmaningar i relationer, i yrkesrollen och i den professionella identiteten för alla ”case-

managers” oberoende bakgrund. Författarna har inte gått in på detaljer angående hur 

varje ”case-managers” utförde sin yrkesroll, utan de har istället fokuserat på hur ”case-

managers” har hanterat de professionella relationerna, yrkesrollen och sin professionella 

identitet. Hanteringen av dessa faktorer har bland annat en viktig innebörd för hur de 

praktiserar. De medicinska professionerna som nämnts ovan, diskuterade att en del av 

deras funktion nu utfördes av deras ”case-managers” och de diskuterade även kring 

varför just en specifik yrkesroll hade blivit utsedd till att vara ”case-managers”. Till 

exempel så syntes detta genom medicinarnas syn på socialarbetarens i jämförelse med 

sjuksköterskans yrkesroll. De medicinska professionerna såg mer på socialarbetarnas 

yrkesroll som en samordnande och sammankopplande roll när det gällde transport, 

hemsjukvård, måltidsprogram och liknande saker. Dom ansåg att sjuksköterskorna med 

sina medicinska och personliga kunskaper skulle vara ett bättre val till att ha ”case-

managersrollen”.   

 

Margaret C. Carpenter och Sheila Platt (1997) har skrivit en artikel om socialarbetares 

värderingar. Som del av en större studie fick 127 stycken socialarbetare från Eastern 

Massachusetts fylla i en enkät och besvara frågor som berörde deras värderingar och hur 

deras värderingar påverkades av de snabba förändringarna inom hälso- och vård 

systemet. Ungefär lika många män som kvinnor deltog i studien. På frågor om deras 

personliga värderingar, deras professionella identitet och hur deras värderingar påverkats 

fick socialarbetarna svara med egna ord i slutet av enkäten. Begreppet professionell 

identitet stod för den subjektivt upplevda känslan av hoppassning mellan de personliga 

och de professionella värderingarna. Respondenterna var socialarbetare som hade valt att 

stanna kvar på sina arbetsplatser trots snabba förändringar inom hälso- och vård systemet. 

Författarna ville bland annat undersöka hur mycket de personliga värderingarna var 

samstämda eller i konflikt med de professionella värderingarna. Socialarbetarens 

värderingar innefattade bland annat altruism (att göra saker för andra); respekt för 

människan (värdighet, lika rättigheter, frihet och olikheter); engagemang och omtanke 
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(ärlighet, förtroendegivande och förtroende för professionell- klient förhållandet). 

Resultatet visade bland annat att både män och kvinnor ansåg att deras professionella 

värderingar var viktiga för dem och att dom fortfarande influerade deras nuvarande 

arbete. De viktigaste värderingarna för socialarbetarna var att känna medlidande och 

omtanke, respekt för människan, altruism och socialarbetarnas moraliska värderingar. Det 

fanns inga könsskillnader. Respondenterna fick beskriva med egna ord vilka personliga 

värderingar som de upplevde hade influerat deras nuvarande arbete. Svaren varierade och 

berörde olika teman. Respondenterna beskrev att värderingar som att värdesätta sin egen 

integritet, att få uttrycka sig själv, acceptera och respektera sig själv, stolthet, kompetens, 

självständighet, kreativitet, frihet, deras egen rätt till självbestämmande, tron på Gud och 

känslan av att göra sitt bästa var egna värderingar som de tyckte hade influerat deras 

arbete.  

 

I en studie om medicinska specialisters kommunikation och bemötande i relation till 

patienter, hade Linda Zandbelt m.fl. (2006) som syfte att undersöka variationen i 

specialisters patientfokuserade beteende under medicinskt inriktade patientbesök. 

Förutom detta syfte hade även författarna intresse av att avgöra huruvida patienters och 

specialisters karaktärsdrag influerade denna variation. De som deltog i studien var totalt 

30 patienter och specialister på ett akademiskt sjukhus i Nederländerna. Patienterna blev 

videofilmade vid ett av sina återbesök hos sina specialister. Specialister och patienter 

fyllde även i en enkät innan besöket. Det patientfokuserade beteendet analyserades och 

avgjordes utifrån begrepp som öppenhet, ledighet eller hämmat beteende hos 

specialisterna. Det patientfokuserade beteendet analyserades och avgjordes också utifrån 

patienternas upplevelse av situationen utifrån sitt perspektiv. Resultatet visade att 

specialister har olika kommunikativa beteenden i relation till sina patienter, då en del av 

specialisterna hade en mer patientfokuserad kommunikativ stil, medans andra hade 

mindre av detta kommunikativa beteende. Samtidigt visade resultatet att specialister hade 

individuell variation av sitt kommunikativa beteende beroende på situationen, och att 

specialisterna kunde ändra sin kommunikativa stil beroende på situationen. Specialisterna 

visade ett mer öppet beteende när patienterna var äldre, hade fler fysiska symptom, när de 

bedömde patienternas hälsa som mer allvarlig och när specialisten var en kvinna. 
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Specialisterna visade också ett mer ohämmat beteende när patienterna uppgav att de hade 

mycket fysiska åkommor och när de bedömde patienternas hälsa som mer allvarlig. Detta 

visar på att specialisters patient fokuserade beteende är relaterat till vilken typ av patient 

som besöker specialisten och är speciellt relaterat till patientens grad av ohälsa och hur 

allvarliga symptomen är.  

 

2.1. Sammanfattning av tidigare forskning 

Som ovanstående visar i studien om de kommunala sjuksköterskorna så tillfrågas 

sjuksköterskorna om hur de ser på det de gör och varför, så i denna studie ligger även 

fokus på sjuksköterskans upplevelse av sitt yrke och sin yrkesroll. Därför kan jag se 

likheter till min studie då jag genom mitt syfte vill undersöka en grupp av handledares 

upplevelser inom socialpedagogiska gruppverksamheter för unga, vilket även är deras 

upplevelser av deras yrke. Enligt en av mina forskningsfrågor vill jag även undersöka 

detta genom handledarnas upplevelse av sin yrkesroll. I denna studie så tillfrågas dock 

inte bara den utvalda yrkeskategorin om sin yrkesroll och sitt arbete utan även andra 

personer som interagerar med sjuksköterskan ger sin syn på sjuksköterskans yrkesroll. 

Studien om sjuksköterskorna fokuserar även på vad klienten anser att denna yrkesroll 

bidrar med för slags insats i klientens egen rehabiliteringsprocess. Här är det klienten 

själv som får svara på detta. I min studie tillfrågas inte deltagarna om hur de anser att 

handledarna bidrar till deras utveckling. I studien om arbetsförmedlarna studeras den 

interaktion som arbetsförmedlaren ingår i med olika personer genom sitt arbete. 

Författaren vill komma åt yrkesrollens komplexitet. Jag är mer intresserad av att 

undersöka handledarnas upplevelser inom socialpedagogiska gruppverksamheter genom 

att undersöka hur handledarna upplever sin yrkesroll utifrån handledarnas egna 

perspektiv. Framförallt så kan jag ta del av det resultat författaren kommer fram till när 

det gäller arbetsförmedlarens yrkesroll i relation till den arbetssökande, då jag i min 

studie även vill undersöka handledarnas upplevelser inom den socialpedagogiska 

verksamheten i relation till sina deltagare. Denna studie har även en betydelse för mitt 

eget arbete då författaren bland annat har använt sig av Goffmans dramaturgiska ansats i 

sitt analyserande. I artikeln om case-managers så ligger fokus även på roller, relationer 

och professionell identitet så som i min studie. Det som skiljer denna studie ifrån min 
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studie är att den vill undersöka en yrkesroll som är i ett förändringsstadium och hur 

samarbetet med annan personal inom vård och hälsa påverkar upplevelsen av yrkesrollen 

och inte i relation till patienter/deltagare. Däremot så berör studien upplevelsen av en 

yrkesroll och de arbetsuppgifter som innefattas i yrkesrollen. Även fast studien belyser 

relationer mellan kollegor och de organisatoriska förändringarna så kan dessa faktorer 

även inverka på yrkesprofessionen ”case-managers” arbete med sina patienter. Utifrån 

dessa faktorer är denna studie intressant i relation till min studie. Studien om 

socialarbetarnas värderingar skiljer sig från min studie på det sättet att den är kvantitativ 

och att den vill undersöka de värden eller de värderingar som uppfattas som viktiga för 

socialarbetare. Det som jag kan ta del av i denna studie är att de professionella och 

personliga värderingarna som denna yrkesgrupp beskriver som viktiga för dem, även är 

en slags upplevelse av deras yrkesroll. Hur dessa socialarbetare värderar olika egenskaper 

beskriver även hur de ser på sig själva, vad de anser är viktigt att tänka på i sin yrkesroll 

och hur de vill framställa sig. Som studien om de medicinska specialisternas 

kommunikativa beteende och bemötande i relation till sina patienter visar, så kan 

interaktion med patienter variera beroende på patienters och specialisters karaktärsdrag. 

Min studie berör även den interaktionen mellan en yrkesroll och i detta fall deras 

gruppdeltagare. Jag har inte fokuserat på variationen i bemötandet utan på handledarnas 

upplevelse av sin yrkesroll. Däremot kan handledarens upplevelse av sin yrkesroll 

eventuellt få konsekvenser för hur denne kommer att interagera med sina deltagare.   

 

3. Teori  
Jag har valt att utföra min studie med grundad teori som inspirationskälla och därför har 

jag inte på förhand valt ut några teorier som skall styra forskningsprocessen. I grundad 

teori, vilken jag kommer att skriva mer om i metodkapitlet, försöker man inleda 

forskningsprocessen utan att ha allt för många förutfattade meningar om det man skall 

undersöka. Det är det insamlade datamaterialet som skall styra forskningsprocessen och 

inte problemställningar eller förutfattade meningar skapade på förhand (Hartman, 2001: 

40). Då jag har en viss förförståelse om fenomenet utifrån mitt studiebesök på en 

socialpedagogisk gruppverksamhet och har läst om olika teorier under min utbildningstid, 

så går jag inte in i intervjusituationen helt utan teorier och förförståelse. Jag har dock gått 
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in i intervjusituation med förutsättning att ställa öppna frågor och inte styra 

intervjudeltagarna, utan jag har låtit dem själva få uttrycka det som för dem upplevdes 

som meningsfullt.  

 

Utifrån det som visade sig i det insamlade datamaterialet har jag valt att använda mig av 

Erving Goffmans dramaturgiska syn på rollen och framträdandet och Emmanuel Lévinas 

filosofiska teori om den andre, ansiktet och mötet. Johan Asplunds teori om social 

responsivitet är även en teori jag kommer att använda mig av i den teoretiska kopplingen. 

Jag har valt att använda mig av dessa teorier då de berör roller och interaktionen mellan 

människor, vilket är ämnen som jag fokuserar en stor del på i min studie.  

 

Goffmans sociologiska inriktning är symbolisk interaktionism. Utifrån den symboliska 

interaktionismens skola vill man förstå socialt liv utifrån människors interaktion med 

varandra och genom de kommunikativa symboler människor använder sig av i 

interaktioner (Smith, 1999: 4). Goffman menar att människan är en agerande och 

rollgestaltande individ. Individer går in i olika roller och väljer att framställa sig på ett 

visst sätt inför andra och på så sätt skapa sig en jagidentitet. Goffman menar att den roll 

människan gestaltar är ganska identisk med människans jag. Rollgestaltningen kan ses 

som människans jagframställning med andra ord (Goffman, 2002: 218). Goffman talar 

om att det finns främre och bakre regioner för individer. I den främre regionen framträder 

individen på ett visst sätt beroende på hur individen interagerar med sin publik (Goffman, 

2002: 97-98). Den bakre regionen kallar Goffman även för ”bakom kulisserna” och det är 

här individen kan förbereda sina framträdande, koppla av och lägga ifrån sig sin mask 

(Goffman, 2002: 101-102).  

 

Lévinas är en teoretiker som har en filosofisk inriktning i sina verk. Lévinas filosofi är 

både kopplad till etikens giltighet och grundval och till de etiska krav som förbinds till 

människans livsvärld (Kemp, 1992: 10-11). Lévinas menar att den verkliga föreningen 

sker när människor står mitt emot varandra. Lévinas kallar det för att vara-tillsammans 

ansikte-mot-ansikte (Lévinas, 1988: 91-92). Människan har ett ansvar för den andre i 

mötet (Lévinas, 1988: 111). Genom kunskapen om den andre förbinds en människa till en 
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annan. I detta vilar ansvaret. Genom att en person säger ”Här är jag” så tilldelas en annan 

person ett ansvar i förhållande till den andre menar Lévinas (Lévinas, 1988: 113). 

Lévinas säger ”Jag kan träda i allas ställe, men ingen kan träda i mitt ställe” (Lévinas, 

1988: 117). När en människa förstår den andre människans situation tillexempel en 

olycka, så beskriver Lévinas att den människan som möter och får kunskap om den 

andres situation, kommer att befinna sig både under och över denne. Den andre står under 

den mötande individen för att denne ges ett ansvar inför den andres olycka och ett ansvar 

att försöka hitta medel att mildra olyckan. Den andre står även över den som möter då 

den andres ansikte möter henne med en påminnelse om förpliktelser. Den andre 

förpliktigar och människan som möter den andre har i sig ett ansvar för den andre (Kemp, 

1992: 47).  

 

Asplund har ett socialpsykologiskt perspektiv. När en person betraktar världen ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv så lägger man tonvikten på att studera människors socialitet 

och responsivitet. Asplund talar om att människan är socialt responsiv, vilket betyder att 

hon är en social varelse som responderar på sociala fenomen i sin omgivning. Den sociala 

responsiviteten är kopplad till processer som aktörer befinner sig i och där de responderar 

på andra aktörers handlingar som innefattas i en viss målinriktad aktivitet (Asplund, 

1987: 170). Asplund menar att människan har en allmän svarsbenägenhet att respondera 

på stimuli (Asplund, 1987: 33).  

 

4. Metod och empiriskt material  
Jag utgår ifrån grundad teori i min studie och denna metod är en kvalitativ 

forskningsmetod (Guvå & Hylander, 2003: 11-12). De kvalitativa metoderna används av 

forskare för att utifrån de undersöktas syn försöka sätta sig in i deras situation och nå en 

förståelse för hur de ser på världen (Holme & Solvang, 1997: 92). Jag vill undersöka vad 

som sker hos en viss grupp människor och vilka eventuella svårigheter de kan ställas 

inför. När det är en viss grupps upplevelse och uppfattningar om ett fenomen man vill 

fånga så passar intervjuer bra som metodverktyg (Lantz, 1993: 14). Jag har valt att utföra 
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intervjuer då jag vill få en djupare förståelse för den företeelse jag studerar utifrån 

intervjudeltagarnas egna ord.  

 

4.1 Grundad teori 
När man vill undersöka sociala skeenden och social interaktion som ger uttryck åt någon 

typ av intersubjektiv intention som berör hur individen framställer sig själv i ett visst 

sammanhang är grundad teori en passande metod. Grundad teori kan även användas för 

att utforska hur fenomen visar sig i sitt naturliga sammanhang (Guvå & Hylander, 2003: 

16). Då jag vill studera ett specifikt fenomen som en grupp handledares upplevelser inom 

socialpedagogiska gruppverksamheter för unga utifrån handledares upplevelse av sin 

yrkesroll i relation till sina deltagare, så kommer fokus även att riktas mot den interaktion 

som sker i detta specifika fält och hur handledarna framställer sig själva utifrån sina 

upplevelser.  

 

Grundad teori är en induktiv metod med inslag av deduktiva element (Hartman, 2001: 

35). Den induktiva metoden bygger på att forskaren samlar in datamaterial utifrån en 

formulerad frågeställning men utan en hypotes (Hartman, 2001: 24-25). Metoden är även 

deduktiv på det sättet att forskaren prövar sina antaganden som har växt fram mot 

empirin. Forskaren återvänder till empirin (Guvå & Hylander, 2003: 13). Utifrån den 

induktiva metoden kan en detaljerad beskrivning träda fram som bottnar i en specifik 

grupp av människors förståelsevärld och som går att tolkas (Hartman, 2001: 25). Det är 

aldrig en absolut sanning som genereras och blir till ett resultat, utan det är en uppsättning 

teoretiska antaganden som är väl grundade som blir resultatet i grundad teori (Guvå & 

Hylander, 2003: 13).  

 

Till metoden om grundad teori kan den symboliska interaktionismen kopplas. Den 

symboliska interaktionismens teori bygger på idén om att verkligheten formas och 

omformas genom interaktionen mellan individer. Forskning som bedrivs inom detta 

område fokuserar på aktörsperspektivet (Guvå & Hylander, 2003: 11). Då jag på förhand 

inte har valt ut teorier utan har utgått ifrån fältet för att sedan välja teorier, så har mitt 

angreppssätt i studien varit inspirerat av grundad teori. Utifrån mitt syfte att undersöka en 
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grupp av handledares upplevelser inom socialpedagogiska gruppverksamheter för unga, 

så ligger min fokus i studien både på ett aktörsperspektiv och på den symboliska 

interaktionen som sker inom detta område.  

 

Det var Anselm Strauss i samarbete med Barney Glaser som i början av 60-talet 

utvecklade den grundade teorin (Hartman, 2001: 28). Tillsammans ville de skapa en 

metod som kunde frambringa teorier ur det som människor gav mening till i sin 

verklighet (Guvå & Hylander, 2003: 25). Mot slutet av 60-talet utvecklade de båda den 

grundade teorin på var sitt håll och metodologin tog därför två olika riktningar (Guvå & 

Hylander, 2003: 30). Strauss inriktning skiljer sig från Glasers inriktning bland annat på 

det sättet att Strauss olika faser för kodningen av datamaterialet ser annorlunda ut. Strauss 

försöker finna relationer mellan kategorier mycket tidigare i forskningsprocessen än vad 

Glaser vill. I Strauss metod för grundad teori så finner man en kärnkategori mycket 

senare i forskningsprocessen och i Glasers inriktning så skall forskaren ha ögonen öppna 

för en kärnkategori i ett tidigt stadium (Hartman, 2001: 42). Jag kommer att följa Glasers 

inriktning inom grundad teori i min studie då den fångade mitt intresse mer än Strauss 

inriktning gjorde. Jag ansåg även att Glasers inriktning verkade vara en tydligare metod 

att följa och jag fann att hans metod att koda datamaterialet var ett intressant 

metodverktyg.   

 

När forskaren kodar sitt datamaterial letar denne efter kategorier. En kategori kan 

beskrivas som ett meningsfenomen för en viss grupp av människor (Hartman, 2001: 47). 

Glaser delar in kodningen av datamaterialet inom grundad teori i tre faser. Jag har följt 

dessa faser i min studie. Dessa faser bygger på en öppen, en selektiv och en teoretisk fas 

(Glaser, 1978: 55-56). I den öppna fasen är forskaren öppen för vilka kategorier som 

visar sig vara betydelsefulla och försöker ta reda på och urskilja så många kategorier som 

möjligt ur datamaterialet (Glaser, 1978: 56). För att hitta dessa kategorier bör den som 

kodar materialet enligt Glaser ställa sig några specifika frågor. Dessa är: “What is this 

data a study of?” (Glaser, 1978: 57). Genom att ställa denna fråga kan forskaren bli 

påmind om vad studiens ursprungliga syfte är, och ifall något nytt upptäcks så kan 

forskaren se detta tydligt. En annan fråga som Glaser anser är bra att ställa till sig själv är: 
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”What category does this incident indicate?” (Glaser, 1978: 57). Genom att ställa sig 

denna fråga kan forskaren se till att kategorierna skapas ur det grundade datamaterialet 

istället för att generera kategorier ur andra kategorier. Den sista frågan att ställa sig är: 

”What is actually happening in the data?” (Glaser, 1978: 57). Här menar Glaser att detta 

kan tillexempel vara det sociala problemet eller de problem som respondenterna i studien 

ställs inför. Dessa tre frågor kan hjälpa forskaren att vara teoretiskt mottaglig och öppen 

när hon analyserar, samlar in och kodar sitt material. Genom att ställa sig dessa frågor 

kan forskare även urskilja och lyfta fram en kärnkategori (Glaser, 1978: 57).  

 

När forskaren kodar sitt material bör hon hela tiden ha ögonen öppna för en kärnkategori. 

Denna kategori kan vara ett meningsfenomen som är centralt för just den grupp av 

människor som studeras (Glaser, 1978: 94). En kärnkategori kan ofta handla om en social 

process, ett tillstånd, en omständighet, en betingelse eller liknande (Glaser, 1978: 61). 

Genom att verifiera att varje kategori passar in, är lämplig och att samtidigt hitta dess 

relation till kärnkategorin så kan forskaren så småningom uppnå en mättnad och hon kan 

se vilken relation en kategori har till andra kategorier. Detta är en process som handlar 

om att forskaren går igenom materialet och tittar på sina kategorier om och om igen för 

att nå en mättnad av vilka kategorier som representerar det meningsfenomen som 

framträder, om det inte är så att de är en kärnkategori i sig. Då nya teorier i grundad teori 

måste vara grundade, så skall författaren verifiera att kategorierna passar in och har 

relevans innan man kan börja fokusera på den selektiva kodningen utifrån kärnkategorin 

(Glaser, 1978: 61).  

 

När en kärnkategori har upptäckts så kan den selektiva fasen inledas.  I den selektiva 

fasen väljer forskaren ut några kategorier bland de hon funnit i den öppna fasen. 

Kategorierna väljs ut och får stå för sig själva och eventuellt så kan de kategorier som 

berör varandra sammanställs under nya rubriker. De kategorier som upptäcks i den 

selektiva fasen skall vara anknutna till kärnkategorin. I den selektiva fasen försöker 

forskaren även att förtydliga kategoriernas egenskaper ytterligare (Glaser, 1978: 61-65). 

Genom att göra anteckningar under kodningens gång så kan forskaren föra ned sina egna 

tankar kring de teorier hon upptäcker har relevans för ämnet och som kan kopplas till de 
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olika kategorierna. Dessa anteckningar har forskaren sedan nytta av i den teoretiska fasen 

(Glaser, 1978: 84).  

 

Efter den selektiva fasen följer den teoretiska fasen. I denna fas försöker man se 

relationerna mellan kategorierna utifrån en teoretisk synvinkel (Glaser, 1978: 72). 

Eftersom teorin bör vara skapad i anknytning till kärnkategorin så skall forskaren sortera 

och analysera de kategorier som relaterar till kärnkategorin och titta på hur de är knutna 

till kärnkategorin. Genom denna metod kan forskaren knyta de olika kategorierna och 

kärnkategorierna till olika teorier (Glaser, 1978: 121). Genom att formulera hypoteser 

och att analysera kategorierna kan en eventuell ny teori genereras (Glaser, 1978: 72).  

 

4.2 Urval 
Mitt urval av intervjudeltagare har varit strategiskt då jag har valt ut intervjudeltagare 

utifrån specifika kriterier som berör det fenomen som jag vill studera (Holme & Solvang, 

1997: 101). Dessa kriterier var att intervjudeltagarna skulle vara handledare som arbetar 

på liknande socialpedagogiska gruppverksamheter som riktar sig till unga. Kriterier som 

handledarnas kön, ålder, antal år arbetade på den specifika arbetsplatsen och utbildning 

var inte kriterier som jag valde utifrån, då dessa faktorer inte skall ligga i fokus för mitt 

analyserande. På grund av anonymitetskravet så kommer jag inte att nämna några namn 

eller om en person är man eller kvinna då endast en handledare var man.  

 

4.3 Fältbeskrivning 
De tre verksamheterna där handledarna arbetar på är alla socialpedagogiska 

gruppverksamheter som använder sig av liknande metoder och arbetssätt, där lärandet 

och deltagarnas utvecklingsprocess står i centrum. Två av verksamheterna riktar sig till 

ungdomar i åldrarna mellan 18 till 30 år. En verksamhet riktar sig till ungdomar mellan 

16 och 24 år. Verksamhet nr 1 är en gruppverksamhet för arbetslösa som känner att de 

behöver stärka sitt självförtroende samt att i lugn och ro planera sin framtid. Denna 

verksamhet riktar sig till både killar och tjejer. På verksamheten interagerar handledarna 

med deltagarna i olika aktiviteter och diskussioner och friskvård varvas med studiebesök 

på olika arbetsplatser.  Tillsammans med handledarna görs en individuell planering som 
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hjälper deltagarna att komma vidare till arbete, praktik eller studier. Verksamhet nr 2 är 

en gruppverksamhet som vänder sig till enbart unga kvinnor. Verksamheten inriktar sig 

på att stärka kvinnornas självförtroende och ge dem struktur i sin vardag. Kvinnorna 

jobbar med att söka sin egen väg till arbete, praktik eller studier. Olika aktiviteter, 

gruppdiskussioner, studiebesök varvas med studier i basämnen. I verksamhet nr 3 får 

unga arbetslösa män hjälp med att forma sin framtid. Verksamheten riktar sig till unga 

män och som saknar arbetslivserfarenhet, har haft problem med droger/kriminalitet eller 

av andra orsaker hamnat utanför arbetslivet. Här arbetar deltagarna mycket med praktiskt 

arbete, främst inom byggnadssektorn med snickerier och målningsarbeten med mera. 

Genom arbete i grupp vill verksamheten ge deltagarna ökade kunskaper om vad de kan 

och vill göra i framtiden, riktat mot arbete, praktik eller studier.  

 

4.4 Intervju som metod och dess genomförande 
Jag tog kontakta med en utav handledarna på en socialpedagogisk gruppverksamhet för 

unga och frågade om jag kunde få intervjua denne och dennes kollega. Dessa två svarade 

ja och gav mig även tips på att ringa till två andra liknande gruppverksamhet för att fråga 

handledarna på dessa gruppverksamheter om några av dem kunde tänka sig att bli 

intervjuade. Jag fick svar ifrån tre stycken handledare på dessa gruppverksamheter som 

kunde tänka sig att delta i intervjuerna. Fem intervjuer utfördes.  

 

Jag har använt mig av den öppna intervjuformen vid mina intervjuer. Den öppna 

intervjun låter intervjudeltagarna fritt få beskriva olika samanhang eller fenomen utifrån 

hur de uppfattar dem och utifrån faktorer som intervjudeltagarna tycker är betydelsefulla 

för just fenomenet eller sammanhanget. I den öppna intervjun är det individernas 

subjektiva erfarenheter man som intervjuare är ute efter. När man är intresserad av att ta 

reda på vad ett fenomen har för mening för individer så som jag är i min studie, så är den 

öppna intervjuformen en bra metod (Lantz, 1993: 18). Genom att i början av intervjun 

ställa en så vid fråga som möjligt om fenomenet, så låter man intervjudeltagarna ge svar 

på vad som för dem är specifikt viktigt och beskrivande i denna fråga. Genom den öppna 

intervjun låter man intervjudeltagarna bestämma och avgränsa kontexten (Lantz, 1993: 

20-21). Intervjuaren ges möjlighet i den öppna intervjun att förstå intervjudeltagarens sätt 
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att tänka och se på fenomenet inifrån och i relation till det sammanhang fenomenet finns i 

(Lantz, 1993: 18). Efter att ha ställt en vid inledningsfråga i början av den öppna 

intervjun skall intervjuaren följa upp med följdfrågor som kan ge en fördjupad bild av det 

som intervjudeltagarna belyser (Lantz, 1993: 21). Jag har haft tre frågor som 

öppningsfrågor vid de olika intervjuerna (Se bilaga 1). Dessa har varit: Hur upplever du 

din yrkesroll? Hur ser du på det du gör? Hur upplever du det är att ha den yrkesroll du 

har? Därefter försökte jag formulerat nya frågor allt eftersom de svar jag fick från 

intervjudeltagarna för att få en fördjupad förståelse av det som intervjudeltagarna 

uttryckte som meningsfullt. Jag hade som ambition att utföra intervjuerna genom den 

öppna intervjumetoden men i bakgrunden hade jag några stödfrågor så som: Kan du 

beskriva din yrkesroll? Kan du beskriva relationen mellan dig och deltagarna? Hur ser du 

på deltagarna? Har din yrkesroll påverkat dig på något vis och i så fall hur? 

 

Jag informerade intervjudeltagarna om vilka slags frågor jag skulle ställa och vad studien 

skulle handla om i stora drag. Intervjudeltagarna utlovades anonymitet hela vägen genom 

studien. Alla intervjudeltagare godkände att intervjuerna spelades in. Intervjudeltagarna 

valde den plats där de ville att intervjuerna skulle utföras. Intervjuerna utfördes i ett ostört 

samlingsrum på de olika verksamheterna. Detta är viktigt då rummet som en intervju 

utförs i inte bör ha några störande moment som telefoner som ringer eller folk som 

kommer in i rummet (Lantz, 1993: 111).  

 

Intervjuerna tog från 30 minuter upp till 40 minuter och dokumenterades med hjälp av 

diktafon och anteckningsblock, så att inte viktig information skulle gå förlorad och för att 

undvika att få en missvisande minnesbild av intervjuerna. Transkriberingen av 

intervjumaterialet utfördes direkt efter att intervjuerna hade blivit genomförda. När jag 

transkriberade intervjuerna skrev jag ned allt precis så som intervjudeltagarna hade 

uttryckt det. Jag skrev även under transkriberingens gång ner mina egna reflektioner och 

tankar som väcktes kring en del av det som intervjudeltagarna uttryckte.    
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4.5 Kodning av datamaterialet 
I den öppna kodningen tömde jag det datamaterial jag fått från intervjuerna på kategorier 

som var betydelsefulla utifrån det jag undersökt. Detta gick till på det sättet att jag läste 

igenom datamaterialet som jag fått utifrån transkriberingen av intervjuerna och jag 

lyssnade återigen igenom det inspelade materialet för att se ifall nya infallsvinklar och 

idéer skulle uppenbara sig. Till hjälp för att finna kategorier i den öppna kodningen 

använde jag mig av de frågor som Glaser anser att man skall ställa till sig själv som 

forskare i kodningen av datamaterialet. Dessa frågor beskrevs i avsnitt 4.1. Grundad teori. 

Jag gjorde egna anteckningar av de idéer jag fick och av de reflektioner jag gjorde om de 

olika kategorierna jag framtog i den öppna kodningen. Enligt Glaser är en viktig del av 

kodningen av datamaterialet att skriva egna anteckningar kring det man finner och 

analyserar. Genom att göra detta kan det hjälpa forskaren att se relationer mellan 

kategorier, kopplingar till teorier och att eventuellt generera en ny teori. Att skriva egna 

anteckningar hjälper även forskaren att komma ihåg sina idéer och tankar kring det som 

uppenbarar sig (Glaser, 1978: 83). Två kärnkategorier framträdde som visade sig vara 

centrala meningsfenomen för handledarna. Dessa var 1. Att använda sig själv som ett 

verktyg. 2. Att som handledare möta deltagarna på rätt nivå. Jag beskrev och förtydligade 

dessa kärnkategorier. Efter det gjorde jag en selektiv kodning av de kategorier jag 

framtog i den öppna kodningen och sammanställde dem under fyra övergripande teman. 

Jag döpte dem till 1. Rollen, relationen och situationen. 2. Framträdandet och rollbytet. 3. 

Att se deltagarna och deras behov. 4. En yrkesroll som omformas i interaktionen. Alla 

dessa kategorier hade anknytning till de två kärnkategorierna. Även här skrev jag ner 

tankar som uppstod runt de selektivt utvalda kategorierna som jag sedan tog med mig då 

jag presenterade och förtydligade dem under sina olika rubriker.   

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Validiteten i en studie bestäms av huruvida forskaren har undersökt det som är sagt att 

denne skall undersöka och att det analysredskap forskaren har använt sig av har varit ett 

lämpligt instrument för att undersöka just det specifika fenomenet. Om detta inte är fallet 

så har studien systematiska fel vilket innebär låg validitet (Esaiasson, 2004: 61-62). När 

det kommer till validiteten i min studie så tycker jag att jag har undersökt det jag sagt att 
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jag skulle undersöka. En av mina forskningsfrågor var: Vad kan handledarnas upplevelse 

av sin yrkesroll eventuellt få för konsekvenser för handledarna respektive deltagarna? Jag 

förstår att det skulle ha kunnat ge en annan bild och kanske en rättvisare bild av vad 

handledarnas upplevelse av sin yrkesroll eventuellt kunde få för konsekvenser för 

deltagarna om jag hade intervjuat deltagarna om detta. Men då det var handledarnas 

upplevelse jag ville undersöka i min studie så var min fokus riktat på dem, och allt 

analyserande av de eventuella konsekvenserna för deltagarna kom att utgå ifrån 

handledarnas upplevelse och hantering av sin yrkesroll. Jag anser att den öppna 

intervjumetoden var ett bra instrument då intervjudeltagarna gavs stor frihet att uttrycka 

deras upplevelser inom socialpedagogiska gruppverksamheter för unga och deras 

upplevelser av sin yrkesroll utan att jag styrde in dem på vissa frågeområden, och det gav 

mig på så sett en bred bild av ämnet. Den grundade teorin tycker jag har varit en passande 

metod och analysredskap utifrån det syfte jag haft i min studie. 

 

En god reliabilitet i en studie uppnås genom avsaknad av slumpmässiga slarvfel i 

datainsamlandet och i bearbetningen av datamaterialet. Slumpmässiga slarvfel kan vara 

missförstånd och hörfel under intervjuerna eller slarviga och felaktiga anteckningar 

(Esaiasson, 2004: 67). Vad beträffar reliabiliteten så anser jag att jag har varit noggrann i 

insamlandet och i bearbetning av datamaterialet. Jag använde mig av en diktafon under 

intervjuerna så att viktig information inte skulle gå förlorad och för att minnas det mina 

intervjudeltagare uttryckte under intervjuerna. Jag har varit noggrann i transkriberandet 

av intervjuerna och skrivit ned allt precis så som intervjudeltagarna uttryckte det.  

 

4.7 De forskningsetiska reglerna 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper bör forskningen uppfylla fyra stycken 

huvudkrav. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Jag har i min studie uppfyllt dessa krav. Enligt informationskravet 

har jag informerat intervjudeltagarna om studiens syfte och att intervjudeltagarna hade 

rätt att avbryta intervjun när som helst. Intervjudeltagarna har frivilligt deltagit i studien 

vilket samtyckskravet kräver. Intervjudeltagarna utlovades anonymitet genom hela 

studien som konfidentialitetskravet förespråkar. Nyttjandekravet har uppfyllts i min 
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studie då studien endast skall användas i forskningsändamål. Intervjudeltagarna kommer 

även att få läsa den färdiga studien som jag kommer att skicka till respektive 

intervjudeltagares mailadress (Esaiasson, 2004: 442-447).   

 

4.8 Reflektion kring förförståelsen  
När man gör en intervju så är den aldrig helt förutsättningslös. Man har som intervjuare 

och respondent en förförståelse om varandra och om intervjusituationen. Innan själva 

intervjun så har man skapat tankar och bilder om hur det kommer att vara och vad 

situationen kommer att leda till. Beroende på våra tidigare erfarenheter och hur vi tolkar 

saker och ting kommer detta visa sig (Ödman, 2005: 18, 81-82). När man intervjuar bör 

man vara medveten om att respondenten kan styra sina svar så att de blir rätt, då 

respondenten kan ha en önskan om att vilja bidra med ett bra resultat som intervjuperson 

(Lantz, 1993: 16). Jag anser dock att det även kan vara bra att ha en viss förförståelse av 

det ämne man studerar då det kan vara bra att ha kunskap om det man skall undersöka. 

Det är dock viktigt att vara medveten om sin förförståelse så att den inte styr arbetet i en 

specifik riktning eller gör forskaren hemmablind. Det är även viktigt att vara öppen för 

att få en ny förståelse (Ödman, 2005: 187). Då jag har gjort ett studiebesök på en av dessa 

socialpedagogiska gruppverksamheter så har jag en viss kunskap om hur handledarna 

arbetar och vad en socialpedagogisk gruppverksamhet är. Jag är medveten om att jag har 

denna förförståelse. Jag har dock fokuserat på det som handledarna beskrev var sin 

upplevelse av sin yrkesroll utifrån deras egen synvinkel.   

 

5. Resultatredovisning  
Först kommer jag att beskriver de två kärnkategorierna som visade sig vara centrala 

meningsfenomen för handledarna i min studie. Sedan presenterar jag de fyra 

övergripande teman som jag fick fram ur intervjuerna och som är kopplade till 

kärnkategorierna.  
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5.1 Två kärnkategorier 
 

5.1.1 Att använda sig själv som ett verktyg  

Alla handledare uttryckte att i deras yrkesroll fanns uppgiften att bidra till deltagarnas 

utveckling på olika vis. Det är inte handledarna som skall utföra jobbet åt deltagarna utan 

det är deltagarna själva som skall komma fram till vad det är de behöver. Handledarnas 

övervägande syn på deltagarna var att de tyckte att alla deltagare hade olika förmågor, 

men att dessa förmågor var outnyttjade, vilket innebar att dom kunde utvecklas. Flera 

handledare uttryckte att de använde sig själva som ett verktyg för att hjälpa deltagarna 

och för att nå ett resultat genom interaktionen med deltagarna. Ett sätt att använda sig 

själv som ett verktyg som deltagarna kan ha nytta av beskrev en handledare såhär:  

 

Märker man att nån är bra på nånting, så kan man ju se till att dom får göra mer utav det och 

märka själva. Det kan ju vara så enkla saker som att vi går och spelar minigolf, och det går 

jättebra för nån, så kan man ju bara liksom göra detta igen. Det är ofta ganska små saker. Eller 

att de märker när dom sitter och diskuterar att dom märker liksom att dom vågar säga saker å 

att de vågar ta lite plats, även att man hjälper dom att ta lite plats om vi diskuterar nånting, så 

kan man ju liksom om man vet att dom har nånting eget intresse, då kan man liksom föra in 

diskussionen lite åt det hållet, då kan dom kanske ta lite plats. 

 

Genom att använda rollen som ett verktyg kunde en handledare medvetet gå in i en annan 

roll och lägga sig på en annan nivå just i den specifika situationen för att nå ett resultat 

genom interaktionen med deltagarna. En annan handledare ansåg att genom samtalet 

kunde handledaren och deltagaren komma fram till vad de tillsammans kunde fokusera på 

och arbeta med när det gällde deltagarens vistelse på verksamheten:  

 

Å, vart efter att man lär känna deltagaren så ser man ju kanske vad det är som hon behöver ha 

hjälp med. 

 

Flera handledare uttryckte att deltagarnas behov kunde se olika ut och att interaktionen 

med deltagarna även därför kunde se lite olika ut. I yrkesrollen som handledare uttryckte 
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flertalet av handledarna att det kunde vara jobbigt att motivera omotiverade deltagare och 

att det krävdes mycket av dem att använda sig själva som ett verktyg: 

 

Visst kan man vara trött i huvet, man kan sitta och prata hela dagarna. Det krävs ju mycket 

såhär att man tänker, å hur skall jag?…vad skall jag ställa för fråga nu som startar den här 

tankeprocessen? Hela tiden så krävs det ju mycket så, men det är mitt arbete. Sen går jag hem 

och då är det ju inte så att jag har med mig det. Men man har ju bara, jag har ju bara mig själv 

som verktyg å mitt huvud där jag har teorier eller utbildningar sådär. Jag använder ju hela 

tiden mig själv, det är klart att det blir svårare om man, e, har det struligt privat, eller sådär, då 

blir det ju svårare att använda mig själv, så det påverkar ju. 

 

Det som var givande för de flesta handledarna var ofta de små framstegen som deltagarna 

gjorde. En handledare uttrycker det såhär: 

 

Sen behöver det ju inte bara vara att dom får ett jobb, så, utan det kan vara de här små 

framstegen också, att dom, ja på olika vis att de får en höjd livskvalitet…..Vi säger ofta att vi 

sår frön, sådär att det kanske inte funkar riktigt nu rå, men nån gång i framtiden så.   

 

Flera handledare uttryckte att i deras yrkesroll ingick det att stötta, leda och att ändå få 

deltagarna att göra jobbet. Flera handledare upplevde även att i deras yrkesroll låg 

uppgiften att komma på olika sätt att förmå deltagarna att se vad de själva behöver. Detta 

kunde ske genom diskussioner, teman, aktiviteter, frågor, samtal, personliga arbetsplaner, 

stöd, att finnas, ge uppslag, vara ett bollplank, arbeta lösningsfokuserat, så ett frö, 

förmedla kontakter, hjälpa till vid myndighetsmöten, vara en förebild eller en 

inspirationskälla genom att visa med sitt beteende och att berätta om egna erfarenheter.  

 

5.1.2 Att som handledare möta deltagarna på rätt nivå  

När det handlar om deltagarnas utvecklingsprocess så sa en handledare att det kan bli 

nödvändigt att säga till deltagare att de kanske inte skall börja där de tror att de skall 

börja och istället tala om för dem vad det är som deltagarna bör arbeta med för tillfället. 

Det kan bland annat vara att stärka självkänslan, träna socialt, reda ut familjekonflikter, 

lösa ett drogproblem eller att söka ett arbete. Detta uttryckte handledarna var nivån, både 
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vart deltagarna befann sig och vilka deras behov var. För att som handledare kunna möta 

deltagarna på rätt nivån så innebär det för handledarna att kunna se och förstå på vilken 

nivå deltagarna befinner sig och vilka deras behov är. Om inte deltagaren själv vet eller 

berättar, så blir det handledarens arbete att upptäcka detta och att locka ut det ur 

deltagarna och att lyfta fram det så att deltagaren själv kan upptäcka det. En handledare 

uttryckte det såhär:  

 

Jag skall ju inte bara fördela arbetsuppgifter utan jag skall ju hjälpa till att å bygga upp dom 

och sådär. Att vara ett verktyg som dom kan använda sig av. Och sen så försöker vi, vi jobbar 

utifrån att man skall möta individen där den är, där den befinner sig. Å när de kommer hit så 

befinner de sig på så olika ställen. Det gör de ju när de går ut härifrån också då, men , e, så det 

gäller att anpassa sig liksom. Jag försöker leta reda på hur en viss individ är, och sen försöka 

vara på den nivån då, sådär, och sen så försöka leda dem uppåt, eller vad man skall säga. 

 

Som en följdfråga på det här svaret frågade jag om detta är någonting man lär sig som 

handledare eller om det är något denne har. Handledaren svarade såhär:  

 

Äh, ja, ee, men det är klart man…jag tror att man måste ha ett intresse i grunden, men sen så 

lär man ju sig naturligtvis. Men har man liksom ett intresse av det så då lär man sig. 

 

Flera av handledarna upplevde att deras yrkesroll innebar att arbeta med deltagarna så att 

deltagarna skulle upptäcka de kvalitéer de hade eller att få dem att se det som deltagarna 

behövde arbeta med för att de skulle utvecklas. Flertalet av handledarna uttryckte att i sin 

yrkesroll och i arbetet med deltagarna behövde de vara lyhörda inför hur deltagarna 

fungerade och var deltagarna befann sig och kunna anpassa sig efter dessa faktorer. Detta 

var även viktigt för handledarna att kunna, då handledarna i sitt arbete uttryckte att de 

skulle kunna se deltagarnas behov och förstå på vilken nivå de låg, så att de själva skulle 

kunna lägga sig på den nivån. En handledare uttryckte att de kunde vara svårt att möta 

individer där de befann sig. En annan handledare uttryckte att det i dennes yrkesroll 

innebar att dels kunna se individen och att sen kunna skifta till nästa individ där den 

befann sig. Att hålla i gruppen och att se alla deltagares behov uttryckte även tre 

handledare var en uppgift i deras yrkesroll. Såhär beskriver en handledare detta fenomen:  
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Eee, ja….det kan vara ganska jobbigt det här med när man skall möta individer där dom 

befinner sig. Å, för att dom är på så olika nivå. Så då kan det va att man, a, man måste hela 

tiden anpassa sig. Man måste vara väldigt lyhörd hur en person fungerar och hur en annan 

person fungerar och försöka möta dom där. 

 

I yrkesrollen som handledare innebar det även för handledarna att veta hur de kommer att 

reagera på hur deltagarna är och att vara lyhörd inför sig själva, då detta kunde vara 

faktorer som påverkar interaktionen med deltagarna. Handledare uttryckte att det är 

viktigt att förstå bakgrunden till deltagarnas känslor och beteende och på så sätt kunna 

bemöta dem rätt, kunna lägga sig på samma nivå som dem och att kunna förstå vad det är 

deltagarna och handledarna behöver arbeta med.   

 

5.2 Fyra övergripande teman 

 
5.2.1 Att se deltagarna och deras behov 

Detta tema skildrar hur handledare uttrycker att det är viktigt att ha tålamod med 

deltagarna, stötta dem, försöka se deltagarnas behov kopplat till vad det är som dom 

behöver hjälp med och att få deltagarna att se sina egna resurser. En handledare beskrev 

det såhär:  

 

Eee, grundtanken är väl, eller det jag tycker är mitt huvudsakliga arbete är att få dom att se 

sina resurser. Oftast har dom ju bra koll på sina brister tyvärr. Men att få dom själva att se och 

hitta sina positiva sidor, för det hjälper ju inte att andra ser dom, dom måste ju komma på 

själva. Det tycker jag är det viktigaste. För det är ofta det dom behöver, att dom har ganska 

dåligt självförtroende. Det är oftast första steget, att få dom att tro på sig själva och komma på 

att jag kan ju massor med saker, för det kan ju alla. 

 

En av handledarna beskrev att denne kunde se personen bakom beteendet och förstå att 

det ibland är situationen som deltagaren befinner sig i som bidrar till deltagarens 

beteende och att deltagarens beteende kunde bero på att denne mådde dåligt:   
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Allra oftast så ser jag på deltagarna, alltså jag tycker jättemycket om dom. Dom kan komma 

hit påtända, dom ljuger, dom hittar på massa när de har varit borta eller för att dom går hem 

eller för att undvika svara på saker. Fast alltid är det så skönt för jag tycker ju om henne ändå, 

för det här är ju på grund av situationen. Det finns alltid en människa bakom, och man lär 

känna dom. Så att jag tycker, alltså, jag blir så glad för det själv, för jag kan nästan alltid tycka 

att jag kan se personen bakom beteendet.  

 

En handledare uttryckte att det är viktigt att ha tålamod med deltagarna i den interaktion 

de deltar i med deltagarna på verksamheten. Tillexempel då handledaren i relation till 

deltagarna utför ett motivationsarbete. Handledaren beskrev det på det här viset:  

 

Fast ibland då kan man ha sådana här perioder då man känner själv att nu är jag väldigt trött, 

och så tycker man att man jobbar och jobbar med motivationsarbete, å försöker verkligen få 

dom å tänka annorlunda, å tänka lite mer positivt och sådär, å så går allt bara i svart, precis, 

det spelar ingen roll vad vi gör eller vad jag gör och säger och sådär, och då kan man känna 

såhär: Men, skärp dig, ta dig i kragen, sluta gnälla! Alltså lite så kan man känna ibland. Å det 

e, ja då gör jag inge bra jobb när det blir så. Men det kommer ju såna perioder, man orkar inte 

alltid liksom. Men tålamod är viktigt.  

 

I interaktionen mellan handledare och deltagare innebär det för handledarna att möta och 

försöka se deltagarna. Alla handledare uttryckte att det låg i deras yrkesroll att försöka se 

deltagarnas egenskaper och intressen och att uppmuntra deltagarna att ta vara på dessa. 

 

5.2.2 En yrkesroll som omformas i interaktionen   

Detta tema berör hur handledarna upplever sin yrkesroll och hur yrkesrollen omformas i 

och genom interaktion med deltagarna. Handledarna interagerar med deltagarna utifrån 

handledarnas upplevelse av sin yrkesroll.  
 

Flera handledare uttryckte att det låg i deras yrkesroll att komma på sätt att hjälpa 

deltagarna med att själva komma fram till vad det är som deltagarna behöver.  En 

handledare talade om sin upplevelse av sin yrkesroll i relation till dennes arbete med 

deltagarna. Denne handledare gav även ett exempel på vad denne anser att yrkesrollen 

tillexempel inte innebär:   
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Om man tycker att man inte kommer någonstans med en deltagare, alltså då kan jag hålla på 

och försöka och försöka på olika sätt och motivera å liksom å få igång deltagaren att göra det 

hon behöver göra, men om det liksom ändå inte kommer igång, så måste man liksom på nått 

sätt backa och stanna upp, a, och du skall aldrig liksom ta över och börja göra saker åt 

deltagaren, då är man ju fel ute. Utan vi jobbar ju och motiverar till att få dom att göra och 

börja ta ansvaret i sin egen utveckling å i sitt eget liv.  

 

En handledare beskrev hur denne reflekterade över sin yrkesroll i relation till hur denne 

själv fungerade i sin kontakt med deltagarna. Handledaren ansåg att hon bör veta var hon 

har sig själv i yrkesrollen som handledare för att kunna möta deltagare som själva absolut 

inte vet vart de har sig själva. Handledaren beskrev att i yrkesrollen som handledare bör 

denne vara den som då står stadigt och veta hur hon kommer att reagera i interaktionen 

med deltagarna:   

 

Jag måste ju hela tiden veta hur jag reagerar i olika situationer, eller dom kan ju säga nånting 

till mig som får mig väldigt påverkad därför att när jag var barn i mitt hem, eller förstår du? I 

mina föräldrars uppfostran så var det här nånting känsligt, eller, ja, så man blir verkligen 

medveten om hur man själv fungerar, sådär, hur man tar saker, vart man har sina ömma 

punkter å hur man skall hantera om nån kommer där då, och så. Och sen så lär man sig mycket 

om tålamod, å…mycket självinsikt och tålamod framförallt.  

 

En annan handledares upplevelse av sin yrkesroll innefattade att denne som handledare 

ofta motiverar deltagarna i det deltagarna gör. Denne handledares upplevelse av vad 

dennes uppgift är i sin yrkesroll i relation till deltagarna, påverkar hur denne handledare 

interagerar med deltagarna:  

 

Alltså dom måste ju göra jobbet. Jag kan inte göra jobbet åt dom. Jag kan hjälpa dom och 

försöka, i samtal säga, att det här var ju jättebra, och vad du gjorde det här bra och vad kul att 

det blev så här, å… 

 

En handledare upplevde att det var ett viktigt jobb som denne utförde och att det i 

yrkesrollen som handledare innefattade mycket ansvar. När jag bad handledaren beskriva 

på vilket sätt yrkesrollen medförde ansvar så svarade denne så här:  
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Ja, em, många av dom som kommer hit, eller alla kan man väll säga, är väldigt känsliga. Dom 

har ju haft, många har blivit mobbade förut, dom har många misslyckande bakom sig och 

sådär, och, e, då är det ganska viktigt att jag inte kränker dom eller så, så att dom känner sig 

misslyckade här också. Så då kanske det blir svårt. Så det gäller ju för mig att vara lyhörd och 

försöka lyfta dom, så man får vara, vad skall man säga, man får inte vara för lyhörd, eller 

lyhörd skall man ju vara. Men man får inte vara för mjuk heller. Man måste liksom föra dem 

framåt med en fast hand, eller vad man skall säga.  

 

Handledarna interagerar med deltagarna utifrån deras upplevelse av sin yrkesroll och sin 

upplevelse av deltagarna. Hur handledarna agera i relation till deltagarna är något som 

flera handledare reflekterade över. Flera handledare uttryckte att det är viktigt att de inte 

utför jobbet åt deltagarna och en handledare uttryckte att det i mötet med deltagarna 

innebär att handledaren har ett ansvar.  

 

5.2.3 Rollen, relationen och situationen  

Detta tema skildrar hur handledarna interagerar med deltagarna utifrån deltagarnas 

behov, vilken situationen är och beroende på handledarens framställning i en viss 

relation. En handledare talade om att denne ansåg att man måste vara väldigt lyhörd hur 

en person fungerar och hur en annan person fungerar och att försöka möta deltagarna där 

dom är. Jag frågade om detta även gällde när deltagarna befann sig i gruppsituationen och 

handledaren uttryckte det så här: 

 

Ja då får man försöka liksom, om jag skall hålla i ett, nåt gruppliknande arbete eller nånting, 

då gäller det för mig att dels hålla i gruppen och sen så kolla, möta den individen med dom 

problemen å den individen med dom problemen, den individen pratar alldeles för mycket. Då 

ger den inte de andra nån plats, den här individen den tar absolut ingen plats, så att då får man 

försöka att hitta nån balans där då, utan att gå på för hårt eller kränka eller sådär, så att det blir 

drag. Det kan vara lite svårt.  

 

En handledare uttryckte att i yrkesrollen som handledare är det viktigt att ha en viss 

distans till deltagarna men att inte visa sig överordnad. Att visa sig överordnad kan ge 

negativa effekter för deltagarnas upplevelser och känslor trodde denne handledare. 

 27



Handledaren uttryckte att denne trodde att det kan bli svårt för en deltagare att känna 

förtroende för någon som tycker att den är mer värd än deltagaren själv. Denna 

handledare beskrev även att i yrkesrollen som handledare så behövs det finnas en viss 

distans till deltagarna: 

 

Det är väldigt viktigt att, alltså det är väldigt viktigt att hålla på att jag är en handledare och du 

är en deltagare. Att det finns en viss distans. Men det är väldigt viktigt att den distansen inte är 

uppifrån och ner utan att den är på sidan (visar med händerna i luften). Att det finns en distans 

mellan oss, men att det inte är så att jag är överställd dig. Alltså på nått sätt är man ju det, 

alltså vi skickar ju in närvaro till försörjningsstödshandläggare å sådär, så lite överordnad är 

man ju dess värre, det kommer man ju inte ifrån. Men det är väldigt viktigt å inte på nått sätt 

markera det på det sättet, utan att mer att, alltså vi är skilda men inte på det sättet. 

 

Vidare beskrev samma handledare att det är viktigt att kunna lägga ifrån sig distansen 

beroende på den specifika interaktionen och i vissa situationer: 

 

Men det är viktigt att inte försöka sätta sig över dom utan att vara väldigt jämlik med dom. Jag 

menar i vissa situationer, i samtalssituationer så är det ju, alltså vi har ju vår arbetsplan som vi 

jobbar efter och vi pratar om det som vi måste prata om, men vi pratar om det som är viktigt 

för dom, det är ju den situationen, men jag menar äter vi frukost tillsammans så behöver ju 

inte jag vara på nått sätt utan då är jag ju bara en av dom.  

 

En annan handledare beskrev att det kunde bli spänningar ifrån deltagarnas sida gentemot 

handledaren då handledarens roll inte alltid var att göra roliga saker, utan syftet är att 

deltagarna skall utvecklas och detta kan ibland upplevas som jobbigt för deltagarna 

upplevde denne handledare:   
 

Min roll är liksom inte att göra att dom skall ha så roligt som möjligt, eller att det skall vara så 

kul som möjligt. Utan det är ju att dom skall kunna utvecklas så mycket som möjligt, och det 

kanske är lite jobbigt för dom ibland, så då kanske man inte alltid är sådär jättepoppis, så, 

men, e, det får man ju ta. Ja, det är ju det som ger resultat, så, att de får göra saker som de 

tycker är jobbiga.  
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En annan handledare upplevde att det var viktigt att bibehålla respekten till varandra som 

handledare och deltagare ifall det blev spänningar mellan dem: 

 

Jag kan bli arg och säga vad jag tycker, men jag måste respektera den andra människan och  

likadant tillbaka. Den här människan får bli arg och säga vad den tycker, men den får inte säga 

fula ord eller liksom inte respektera mig som person, å då är det ju liksom ok.  

 

Detta tema belyste att flera handledare uttryckte att deltagarnas behov inte alltid ser lika 

ut och att interaktionen med de olika deltagarna därför kan komma att se olika ut. 

Handledarnas upplevelse av sin yrkesroll, den specifika situationen och relationen 

påverkar hur interaktionen kommer att se ut mellan handledare och deltagare.  

 

5.2.4 Framträdandet och rollbytet 

Handledarna på de socialpedagogiska gruppverksamheterna har en roll och gör olika 

framträdanden i sin interaktion med deltagarna på verksamheterna. Tre handledare 

uttryckte att de ibland gjorde rollbyten och styrde sina framträdanden i interaktionen. En 

handledare sa att denne kunde använda rollen som ett verktyg genom att medvetet gå in i 

en annan roll för att nå ett resultat med deltagarna genom interaktion:  

 

Ja, man försöker ju undvika kompisrelationen, även om det ibland kan vara ett verktyg till att 

nå en deltagare, förstår du? Men då går man ju in i en roll, det är fortfarande inte jag som är 

kompis, utan då går man ju in i nån slags, usch det låter ju nästan falskt, men det är så…Man 

går in i en roll för att kunna nå, man kanske får gå ner och prata om snygga killar i en film för 

att nästa stund kunna fråga nånting om den där jobbiga kompisrelationen som den här 

personen är ledsen över eller nånting så. 

 

Samma handledare beskrev även hur denne reflekterade över sin yrkesroll och vad 

upplevelsen av yrkesrollen kunde få för konsekvens:  

 

Jag tror nog att man, som det här när vi pratade om min yrkesroll och så, jag trodde nog att det 

skulle påverka mig mer personligt liksom, att, a, jag trodde nog inte att man kunde va så, att 

man kunde använda sig som ett verktyg och sen gå hem och vara privat. 
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Två handledare uttryckte även att det i deras yrkesroll innebar att ha en balans mellan att 

ha kul och att ställa krav. Deltagarna vet när handledaren ändrar framställning och vad 

som gäller då tror en handledare. När denne handledare beskrev detta fenomen och sin 

relation till deltagarna så beskrev denne det så här: 

 

Det är som sagt lite olika beroende på vad det är för individ. Em…min relation är nog ganska, 

alltså det blir nån slags kompisrelation eller sådär, man larvar sig tillsammans och står och 

lagar mat. Jag känner mig inte som en sån vuxen tråkig person, utan jag kan stå där och dansa 

och dom skrattar å man försöker lätta upp stämningen. Men sen så när vi sitter i möten eller 

enskilda samtal då vet dom ju direkt. Att då är jag liksom handledaren som ställer krav, talar 

om vad jag tycker, är tydlig, det här är inte ok när du gör såhär.  

 

Detta tema skildrade att i sin interaktion med deltagarna kunde handledarna ändra sitt 

framträdande beroende på vad syftet med interaktionen var och för att nå ett resultat med 

deltagarna.  

 

6. Koppling till teorier  
 

6.1. Handledarnas interaktion med deltagarna utifrån handledarnas upplevelse av 

sin yrkesroll 

På de socialpedagogiska gruppverksamheterna möts och interagerar handledare och 

deltagare med varandra och där både handledare och deltagare har inflytande över 

varandra, vilket har paralleller till hur Goffman definierar begreppet interaktion. Enligt 

Goffman så är interaktionen det ömsesidiga inflytande människor har på varandra när de 

handlar och befinner sig i omedelbar närvaro av varandra. En interaktion är ett möte som 

sker mellan individer (Goffman, 2002: 23).  

 

Handledarna på de socialpedagogiska verksamheterna har en viss upplevelse av sin 

yrkesroll och de har en rollgestalt utifrån de arbetsuppgifter de skall utföra och den 

interaktion de har med deltagarna. Utifrån hur de själva ser på yrkesrollen, hur de vill att 

deltagarna skall se dem och hur de vill att deltagarna skall agera, så kommer handledarna 
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att styra sina framträdanden vilket är i samstämmighet med det Goffman menar att 

människan är en agerande och rollgestaltande individ. Individer går in i olika roller och 

väljer att framställa sig på ett visst sätt inför andra (Goffman, 2002: 218). Handledaren 

gör utifrån Goffmans syn ett framträdande. Ett framträdande definierar Goffman som 

samlade aktiviteter som individer utför vid ett specifikt tillfälle och som har till syfte att 

på något vis påverka andra individer (Goffman, 2002: 23).  

 

Handledare för socialpedagogiska gruppverksamheter utgör en viss grupp av människor, 

en yrkeskategori. Deras roller liknar varandra och de interagerar med deltagare inom 

liknande verksamheter, och som Goffman menar så går människor in i identifikationen 

med sin roll, med en grupp och en viss inrättning (Goffman, 2002: 211). Rollen är 

bunden till en specifik inramning (Goffman, 2002: 29). I min studie är inramningen 

verksamheten som handledarna och deltagarna befinner sig på. Handledarna upplevde att 

deras yrkesroll innebar att arbeta med deltagarnas utveckling och deltagarna är på 

verksamheterna utifrån olika orsaker och behov. Som visats tidigare så upplevde en 

handledare att det var viktigt att hålla på att denne var en handledare och deltagaren var 

deltagare. Detta går att koppla till att det finns vissa normer inom de socialpedagogiska 

verksamheterna som säger vilka roller de olika individerna skall spela och vad som 

förväntas av dem. Goffman talar om att det finns främre och bakre regioner för individer. 

I den främre regionen framträder individer på ett visst sätt beroende på hur individer 

integrerar med sin publik. Den främre regionen förkroppsligar och upprätthåller vissa 

normer (Goffman, 2002: 97-98). I den främre regionen sker interaktionen med 

deltagarna, som man utifrån Goffmans dramaturgiska ansats skulle kunna kalla för 

publiken (Goffman, 2002: 23). En handledare uttryckte att denne inte har samma roll då 

denne går hem efter sin arbetsdag. Denna handledare kan lägga ifrån sig sin yrkesroll och 

sluta tänka på arbetet, vilket har paralleller till det som Goffman beskriver om den bakre 

regionen. Den bakre regionen kallar Goffman även för ”bakom kulisserna” och det är här 

individen kan förbereda sina framträdande, koppla av och gå ur sin roll (Goffman, 2002: 

101-102). Den bakre regionen för handledaren och deltagaren kan man se som tiden 

utanför verksamheten. Som Goffman uttrycker så spelar en person en viss roll när den 

kommer till en viss inrättning och att handledarnas framträdande avslutas då de lämnar 
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denna inrättning (Goffman, 2002: 29). Handledarnas upplevelse av sin yrkesroll och 

handledarnas interaktion med deltagarna är på så sätt platsbunden.  

 

6.2. Handledarnas upplevelse av att behöva se och förstå deltagarnas behov  

I sitt arbete med deltagarna måste handledarna lära känna deltagarna och ta reda på 

information om dem för att kunna förstå dem, se på vilken nivå de befinner sig, kunna 

interagera med dem och använda sig själva som ett verktyg för att eventuellt nå ett 

resultat med deltagarna. För att som handledare kunna möta deltagarna på rätt nivån så 

innebär det för handledaren att kunna se och förstå på vilken nivå deltagarna befinner sig 

och vilka deras behov är. Om individen inte själv vet eller berättar, så blir det 

handledarens uppgift att upptäcka detta och att lyfta fram det så att deltagaren själv kan 

upptäcka det och jobba med det. Detta sker genom interaktion med deltagaren. Detta 

resultat kan kopplas till det som Goffman menar händer när individer möts. När två 

personer möts så försöker de skaffa sig information om varandra. De upplysningar 

människan införskaffar sig om en annan individ hjälper till att definiera en situation och 

ger människan information om vad hon kan förvänta sig av den andre. När vi har 

upplysningar om den andre personen bidrar det även till att vi kan veta hur vi på det 

lämpligaste sättet skall bete oss för att få den andre att reagera på ett för oss önskat sätt 

(Goffman, 2002: 11).  

 

Som tidigare nämnts så utgör samtalet med deltagarna en viktig metod i handledarnas 

arbete med deltagarna. I mötet med deltagarna och genom samtalet kan handledarna få 

utökade kunskaper om deltagarna. Flera handledare uttryckte även att det var viktigt att 

vara lyhörd inför deltagarna i mötet. Handledarnas möte med deltagarna går att koppla till 

Lévinas teori om att vi upptäcker vad en människa är i mötet med den andre och att den 

andre möter mig som ett ansikte. Ansiktet möter oss genom uttryck som bland annat talet 

och talande blickar, och att det är i detta möte som vi lär oss om den andre (Lévinas, 

1988: 99, 102). Lévinas säger att i mötet med den andre kan vi samtala och lära känna 

varandra. I språket upprättas ett förhållande mellan människor (Kemp, 1992: 40). 

Handledarna uttryckte att det inte är handledarna som skall utföra arbetet åt deltagarna 

och att deltagarna själva bör komma underfund med vad det är som de behöver. 
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Handledarna uttryckte även att det inte gav så mycket verkan om de sa till en deltagare 

upprepade gånger att denne var bra på någonting, utan att när deltagaren själv kom på 

detta så skedde det en utveckling. Handledare beskrev även under intervjuerna att alla 

deltagare är olika och har olika behov och på detta sätt är deltagarna som Lévinas säger 

alltid något nytt, en verklighet som vi inte kan ha någon makt över (Kemp, 1992: 40). I 

varje möte med en deltagare bör alltså handledarna vara lyhörda inför deltagarens olika 

egenskaper och behov då varje deltagare är en egen individ och förstå att deltagarna 

själva måste komma underfund med vissa saker för att kunna utvecklas. 

 

6.3. Handledarnas syn på deltagarna och sin relation till deltagarna  

Lévinas teori om närheten till den andre i mötet går att koppla till det som handledarna 

uttryckte i intervjuerna om sin interaktion med deltagarna (Kemp, 1992: 49). 

Handledarna talade även om att det var viktigt att ha en viss distans till deltagarna i 

interaktionen och i vissa situationer. Som två handledare uttryckte det, så fanns det en 

balans mellan att ha kul och att ställa krav i deras yrkesroll och att deltagarna visste när 

handledaren ändrade framställning och vad som gällde då upplevde en handledare. 

Handledarna kunde vara på en kompisnivå i interaktionen i en specifik situation och i en 

annan situation kunde det vara nödvändigt att inta en handledareroll som ställde krav. En 

handledare sa att denne ibland kunde använda rollen som ett verktyg genom att medvetet 

gå in i en annan roll och att lägga sig på en annan nivå just i en specifik situation för att 

nå ett resultat med deltagarna. Dessa resultat går även att koppla till Goffmans teori om 

framträdandet. Genom det framträdande en individ gör kan hon ha olika motiv att försöka 

styra de intryck som andra människor får av henne i den specifika situationen människan 

framträder i (Goffman, 2002: 22). Goffman menar att människan oavsiktligt eller 

avsiktligt uttrycker sig på ett visst sätt och att detta påverkar andra människor som hon 

interagerar med på ett eller annat sätt (Goffman, 2002: 12).  

 

En handledare beskrev att denne försöker leta reda på hur en viss deltagare är för att 

sedan försöka vara på den nivån och försöker leda deltagaren uppåt. Detta var en metod 

eller egenskap som man dels hade, ansåg denna handledare, men att om man som 

handledare även hade intresse för deltagarna så var det något man lärde sig. En annan 
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handledare uttryckte att oavsett hur deltagarna betedde sig så tyckte denne om dem och 

kunde se personen bakom beteendet. Utifrån detta resultat kan man dra paralleller till det 

Lévinas uttrycker om att närheten till den andre finns i kontakten, öppenheten och i 

omtanken till den andre (Kemp, 1992: 49).  

 

6.4. Handledarnas och deltagarnas sociala responsivitet inom den socialpedagogiska 

gruppverksamheten 

Genom att koppla handledarnas interaktion med deltagarna till Asplunds teori om social 

responsivitet kan man säga att deltagarna på de socialpedagogiska verksamheterna 

responderar på handledarnas stimuli, vilket är de metoder handledarna använder i 

utvecklingsarbetet med deltagarna. Som Asplund beskriver så är en människa socialt 

responsiv när hon svarar på andra människors existens eller närvaro (Asplund, 1987: 

205). Den sociala responsiviteten är knuten till den pågående processen som människor 

befinner sig i och där de responderar på andra människors handlingar inom ramen för en 

specifikt inriktad aktivitet (Asplund, 1987: 170). Den sociala interaktionen på 

verksamheterna är en specifikt inriktad aktivitet där handledarna på ett eller annat vis 

påverkar deltagarna. Asplund menar även med sin teori om den sociala responsiviteten att 

människor är socialt responsiva varelser som i närvaro av andra människor ”lever upp”.  

Detta innebär vidare menar Asplund att individers aktivitetsnivå kan bli högre när hon är 

i närvaro av andra människor än i sin egen ensamhet (Asplund, 1987: 226). Utifrån 

Asplunds teori så kan man se det som att handledarna responderar på sig själv utifrån den 

roll de anser att de har gentemot deltagarna. Handledarna upplevde att de använder sig 

själva som ett verktyg då de arbetar med metoder som kan hjälpa deltagarna i deras 

utvecklingsprocess. Genom den sociala interaktionen som handledarna deltar med 

deltagarna i så är syftet på sätt och vis att få deltagarna att leva ut sin sociala 

responsivitet, att respondera.  

 

Handledarna responderar på deltagarnas behov och arbetar med deltagarna utifrån hur 

handledarna responderar på deltagarna och utifrån handledarnas upplevelse av sin 

yrkesroll. Handledarnas upplevelse av sig själva som ett verktyg där de använder olika 

metoder för att nå ett resultat med deltagarna i deras utveckling är med Asplunds termer 
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en social responsivitet. Den sociala responsiviteten menar Asplund är kopplad till 

processer som aktörer befinner sig i och där de responderar på andra aktörers handlingar 

som innefattas i en viss målinriktad aktivitet (Asplund, 1987: 170). Hur handledarna ser 

på deltagarna handlar också om social responsivitet, då även handledarna responderar på 

deltagarnas stimuli. Flera handledare uttryckte att det kan vara svårt att motivera 

omotiverade deltagare och att det ibland kan kännas som om de behöver ”dra” deltagarna. 

En handledare beskrev att denne kunde känna “Men, skärp dig, ta dig i kragen, sluta 

gnälla”! Att det kunde komma sådana perioder och att det i dessa fall var viktigt att ha 

tålamod.  

 

6.5. Handledarnas upplevelse av ansvar i relation till deltagarna  

Ordet respons betyder gensvar eller svar. Det finns en glidning mellan orden svar/ansvar 

som på latin heter responsivitet/responsibilitet. Utifrån denna glidning påminns vi om att 

ansvarets betydelse är social då människan i sin samlevnad med andra människor 

responderar och även har ett ansvar (Asplund, 1987: 50-51). En handledare upplevde att 

det i yrkesrollen som handledare vilade mycket ansvar. Denne uttryckte att de deltagare 

som kommer till verksamheten oftast är väldigt känsliga och har många misslyckanden 

bakom sig, därför upplevde handledaren att det var viktigt att bemöta deltagarna på ett 

bra sätt och att inte på nått vis kränka dom så att dom kände sig misslyckade igen.  

Handledarna lär känna deltagarna under deras tid på verksamheterna. Handledarna får 

även veta mycket om deltagarna och denna kunskap innebär på så sätt ett ansvar för 

handledarna i förhållande till deltagarna. Handledarnas arbete med deltagaren utgår ifrån 

och kretsar kring kunskapen om deltagarna. Däri vilar ett ansvar, och som flera 

handledare uttryckte det så innebär det i deras yrkesroll att vara lyhörd inför deltagarna 

och deras behov. Även Lévinas talar om ansvaret inför den andre i mötet (Lévinas, 1988: 

111). Genom att vi har kunskaper om den andre förbinds en människa till en annan 

människa i en slags närhet menar Lévinas. I detta vilar ansvaret i mötet med den andre. 

Genom att en person säger ”Här är jag” så tilldelas en annan person ett ansvar i 

förhållande till den andre (Lévinas, 1988: 113).   
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7. Koppling till tidigare forskning 
Som ett av resultaten i min studie visade så uttryckte handledarna att de i sin yrkesroll 

behövde kunna se deltagarna på verksamheterna för att kunna avgöra vad de skulle arbeta 

med deltagarna med i deras utvecklingsprocess. Ett av resultaten i Kneafsey m.fl. (2003) 

studie visade att sjuksköterskorna genom sin yrkesroll kunde bidra till patienters 

rehabiliteringsarbete genom att göra uppskattningar, bedömningar och att stötta 

patienterna. Sjuksköterskorna skall i sin yrkesroll kunna se patienterna de arbetar med 

och göra en slags bedömning för att kunna arbeta med deras behov. Detta liknar de 

metoder som handledarna upplevde att de använde sig av i deras arbete med deltagarna 

och deras utveckling.  

 

Som handledarna i min studie uttryckte det, så innebar yrkesrollen som handledare att 

kunna anpassar sig efter hur deltagarna var och vilka deras behov var och att interagerar 

med deltagarna på olika sätt beroende på vad deltagarna behövde. Det som  
Johansson (2002) kom fram till och som även visade sig i min studie, var att 

interaktionen med individer inom den verksamhet som arbetsförmedlare arbetar, ser olika 

ut beroende på vem personen är som de interagerar med och vilken situationen är. 

Handledarna i min studie uttryckte att de använde sig själva som ett verktyg i 

interaktionen med deltagarna och att de även trädde in i roller i interaktionen med sina 

deltagare. Johanssons resultat visade även det att arbetsförmedlarna använder sig själv 

som instrument i sitt arbete, där arbetsförmedlarens personlighet och dennes kunskaper är 

en del av instrumentet och att de träder in i roller som de uppbär under mötet med de 

arbetssökande. En handledare i min studie sade att det var viktigt att deltagarna kände 

förtroende för handledaren och att handledaren inte fick visa sig överordnad. Ett annat 

resultat som framträdde tydligt i min studie var att många av handledarna uttryckte att de 

i sitt arbete med deltagarna behövde vara lyhörda. Resultatet i Johanssons studie visade 

även på att arbetsförmedlare bör vara lyhörda inför den arbetssökande och att se till att 

denne känner förtroende för arbetsförmedlaren. Som resultatredovisningen visade så 

upplevde handledarna i min studie att det i deras yrkesroll innebar att ta reda på 

deltagarnas behov och vad det kunde vara handledarna behövde hjälpa deltagarna att 

utveckla. Resultatet i Johanssons studie visade att arbetsförmedlaren behövde få tillgång 
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till information om den arbetssökande för att kunna utföra ett bra arbete. Om inte den 

arbetssökande kände förtroende för arbetsförmedlaren så kunde detta försvåra arbetet för 

arbetsförmedlaren.  

 

Även fast Netting och Williams (1996) i sin studie belyser relationer till andra 

yrkeskategorier och de organisatoriska förändringarna, så kan dessa faktorer även inverka 

på yrkesprofessionen ”case-managers” arbete med sina patienter. Detta var inget som 

författarna undersökte, men jag hade det i åtanke då jag läste denna studie då detta kunde 

vara något att reflektera över i relation till min studie. Författarna kom bland annat fram 

till att hur case-managers hanterar de professionella relationerna, yrkesrollen och sin 

identitet, har bland annat en viktig innebörd för hur de kommer att praktisera. Resultatet 

visade bland annat att case-managers och deras kollegor upplevde att det fanns oklarheter 

i vad deras yrkesroll innebar efter förändringarna inom organisationen. En fundering som 

väcktes hos mig utifrån Netting och Williams studie och i relation till min studie, var att 

det kan vara av vikt för en yrkeskategori att veta vad deras uppgifter är och vad deras 

yrkesroll innebär. I Netting och Williams studie om case-managers var detta oklart. Jag 

tyckte att i min studie så verkade handledarna vara ganska klara över vad deras yrkesroll 

innebar och vilka uppgifter de ansåg att de hade i relation till sina deltagare.   

 

Det som jag kunde ta del av i Carpenter och Platts studie (1997) var att de professionella 

och personliga värderingarna som socialarbetarna beskrev som viktiga för dem, även var 

en slags uppfattningen av deras yrkesroll. Hur dessa socialarbetare värderade de olika 

egenskaperna beskriver även hur de såg på sig själva och vad de ansåg var viktigt att 

tänka på i sin yrkesroll. Som resultatredovisningen visade så uttryckte en handledare i 

min studie att denne tyckte om deltagarna oavsett hur de betedde sig och häri finns det en 

omtanke. En handledare i min studie uttryckte bland annat att de värderade att 

handledarens och deltagarens relation byggde på respekt som var en av de värderingar 

som Carpenter och Platt (1997) även presenterade i sitt resultat som en av de värderingar 

som socialarbetarna i deras studie värdesatte.  Några av de viktigaste värderingarna för 

socialarbetarna var bland annat att känna omtanke, respekt, medlidande, altruism och 

handledarnas moraliska värderingar. Altruism och de moraliska värderingarna var inget 
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som handledarna belyste så som socialarbetarna gjorde. Det var intressant tycker jag att 

se att värderingarna skilde sig lite ifrån dessa två yrkeskategorier, men att några av de 

värderingar som socialarbetarna beskrev att de värderade högt även var några som jag 

kunde urskilja influerade handledarnas arbete med deltagarna, så som respekt och 

omtanke. 

 

Som ett av resultaten visade i min studie så uttryckte handledarna att interaktionen med 

de olika deltagarna kunde se olika ut beroende på att deltagarna var olika och att de 

behövde hjälp med olika saker. Det resultat jag kan ta del av i studien av Zandbelt m.fl. 

(2006) är det resultat som visade på att specialisterna inom medicinskt inriktade 

patientbesök hade olika kommunikativa beteenden gentemot sina patienter. Variationen i 

beteendet gentemot patienterna avgjordes av situationen och patienternas karaktärsdrag.   
 

8. Sammanfattande diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka en grupp av handledares upplevelser inom 

socialpedagogiska gruppverksamheter för unga. Detta syfte undersökte jag genom två 

specifika frågeställningar: Hur upplever handledare sin yrkesroll i relation till sina 

deltagare? Vad kan handledarnas upplevelse av sin yrkesroll eventuellt få för 

konsekvenser för handledarna respektive deltagarna?  

 

Utifrån min studies syfte så tycker jag att de resultat som jag lyft fram belyser hur 

handledarnas upplevelser inom de socialpedagogiska verksamheterna för unga ser ut. 

Kärnkategorin ”Att använda sig själv som ett verktyg” visade sig vara ett centralt 

meningsfenomen för handledarna i min studie. Resultatet visade att handledarna 

upplevde att de använde sig själva som ett verktyg som deltagarna kunde använda sig av. 

Handledarnas upplevelse av att de använde sig själva som ett verktyg innebar för dem att 

de försökte hjälpa deltagarna att utvecklas genom att interagera med deltagarna. I 

Johanssons studie (2002) upplevde även arbetsförmedlarna att de använde sig själv som 

ett instrument i sitt arbete med de arbetssökande, där arbetsförmedlarens personlighet och 

kunskap var delar av instrumentet. Den andra kärnkategorin som även den visade sig vara 

ett centralt meningsfenomen för handledarna var ”Att som handledare möta deltagarna på 
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rätt nivå”. Flera av handledarna beskrev att deltagarna hade så olika behov och att 

deltagarna befann sig på olika nivå. Detta krävde att handledarna behövde interagera med 

deltagarna. För att kunna interagera med deltagarna utifrån deras upplevelse av dem 

själva som ett verktyg så visade det sig att det var viktigt för handledarna att kunna se 

deltagarna och ta reda på deltagarnas behov och på vilken nivå de befann sig på för att 

sedan kunna bemöta deltagarna på den rätta nivån. Denna kärnkategori har på så sätt 

kopplingar till temat. Att se deltagarna och deras behov. I ett av mina andra teman: 

Rollen, relationen och situationen så framstod det att handledarna interagerade med 

deltagarna utifrån den specifika situationen och den relationen som handledare och 

deltagare har. Johansson (2002) presenterade resultat utifrån sin studie som visade att 

interaktionen med individer inom den verksamhet som arbetsförmedlare arbetar, ser olika 

ut beroende på vem personen är som de interagerar med och vilken situationen är.  

 

De två kärnkategorierna i min studie besvarar även mina forskningsfrågor då de skildrar 

hur handledarna upplever sin yrkesroll i relation till sina deltagare och vad de eventuella 

konsekvenserna kan bli för handledarna respektive deltagarna utifrån handledarnas 

upplevelse av sin yrkesroll. Hur handledarna upplever sin yrkesroll påverkar hur de 

interagerar med deltagarna och hur de responderar på dem vilket är en konsekvens av 

handledarnas upplevelse av sin yrkesroll. Vad handledarna anser är deras uppgift i 

relation till deltagarna, hur handledarna ser på deltagarna och hur de interagerar med dem 

kommer på ett eller annat sätt påverka deltagarna i deras interaktion med handledarna. 

Utifrån temat: Framträdandet och rollbytet, så syns detta tydligt. Handledarna beskrev att 

de gör framträdanden och rollbyten i sin interaktion med deltagarna i syfte att få 

deltagarna reagera eller att reflektera. Handledarna gör framträdanden och rollbyten 

utifrån vad de anser är deras uppgift i deras yrkesroll och utifrån vad de anser att 

deltagarnas behöver, vad de anser är deltagarnas behov. Handledarna såg på deltagarna 

utifrån att det är dom som skall göra jobbet och att handledarna bör ta ett steg tillbaka 

ifall de känner att de går på för mycket och kanske nästan utför arbetet åt deltagarna. En 

fråga att ställa sig i detta sammanhang är: Vad skulle konsekvenserna bli för deltagarna 

om handledarna tog över och utföra arbetet åt deltagarna. Skulle deltagarna då utvecklas 

på samma sätt? Hur handledarna ser på deltagarna och hur de bemöter deltagarna är 
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faktorer som på ett eller annat vis kan påverka deltagarnas tankar, känslor och agerande 

under deras tid på verksamheten men även utanför verksamheten. Därav tycker jag att det 

är positivt att resultatet visade att flera handledare reflekterar över sin interaktion med 

deltagarna, att handledarna försöker se deltagarnas resurser och att handledarna tror på 

deltagarnas utvecklingsmöjligheter.  

 

De teoretiska perspektiv som jag använt mig av i min studie anser jag har varit 

kopplingsbara teorier till det resultat som visade sig i min studie. Goffmans teori om 

rollen och framträdandet har varit mycket användbart i kopplingen till handledarnas 

yrkesroll och hur de framställer sig i interaktionen med deltagarna. Lévinas teori om den 

andre, ansiktet och mötet har jag tyckt varit en svårtolkad teori, men som jag när det 

kommer till ansvaret inför den andre i mötet, tyckt varit en mycket passande teori att 

koppla till handledarnas upplevelse av sin yrkesroll och till deras interaktion med 

deltagarna. Asplunds teori om den sociala responsiviteten har varit en bra teori som jag 

haft användning av i kopplingen till hur handledarna och deltagarna responderar på 

varandra och hur handledarna responderar på sig själva, hur de upplever sin yrkesroll. 

Det som jag i efterhand reflekterat över är att jag nog hade velat ha en teori som kunde ha 

kopplats till att handledarna upplevde sig själva som ett verktyg och att handledarnas 

arbete kan ses som en målinriktad verksamhet där det ligger i deras yrkesroll att arbeta 

med deltagarna för deras utveckling.  

 

En av de socialpedagogiska gruppverksamheterna där handledare i min studie arbetade på 

var inriktad på endast unga kvinnor, en på endast unga män och en verksamhet var 

inriktad på både unga kvinnor och unga män. Som resultatet visade i min studie så 

uttryckte handledarna att interaktionen såg olika ut beroende på vilka deltagarna var, 

vilken nivå de befann sig på och vilka deltagarnas behov var. Därför tror inte jag att 

resultatet har påverkats av att de olika verksamheterna hade olika målgrupper. Deltagarna 

är alla unika individer som handledarna behövde interagera med utifrån deras specifika 

behov.  

 

 40



Jag bestämde i det inledande stadiet i min studie att det var handledarna på 

verksamheterna som skulle ligga i fokus för min studie. Därför valde jag att inte intervjua 

deltagarna om deras upplevelse av verksamheten och om handledarnas yrkesroll, utan att 

dessa faktorer skulle belysas utifrån handledarnas synvinkel och upplevelser. Under 

studiens gång så visade det sig att det även skulle ha varit intressant att belysa området 

om hur handledarens upplevelse av sin roll eventuellt kunde få för konsekvenser för 

deltagarna utifrån att intervjua deltagarna själva. Ett intressant ämne för vidare forskning 

skulle därför kunna vara att intervjua deltagarna om deras upplevelse av interaktionen 

med handledarna och hur deltagaren ser på handledarens yrkesroll. Detta är ett ämne som 

jag tror skulle kunna vara intressant att belysa för att få en bredare helhetssyn för hur 

handledarna interagerar med deltagarna och ifall deltagarna ser på handledarens yrkesroll 

på samma sätt som handledarna gör. Hur deltagarna upplever handledarens yrkesroll kan 

eventuellt även få konsekvenser för hur deltagarna kommer att interagera med 

handledarna och hur deltagarnas utveckling under verksamhetstiden kommer att se ut.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrunds frågor: 

 

Utbildning 

Hur länge har du arbetat här? 

Kan du berätta lite om den här verksamheten? 

Kan du berätta om ditt arbete här på verksamheten? 

 

Inledande huvudfrågor: 

 

Hur upplever du det är att ha den yrkesroll du har? 

Hur ser du på det du gör? 

Hur upplever du din roll?  

 

 

 

 

 

 


