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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bristen på utbildad vårdpersonal ökar. Det är därför viktigt att satsa på 
utbildning, där den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en stor del. Chefer kan ge 
handledare de förutsättningar de behöver för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska 
bli lärorik.  

Syfte: Syftet med studien är att, utifrån ett socialkognitivt perspektiv, undersöka chefers 
uppfattningar om förutsättningar som de ger handledare att skapa en lärorik 
verksamhetsförlagd utbildning för fysioterapistudenter. Studien avgränsas genom ekologisk 
systemteori med fokus på mikrosystemet. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Urvalet var ändamålsenligt. Fyra 
informanter deltog. Intervjuerna analyserades genom en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Analysen gav fem kategorier; behovet av att skapa tid, skapa bra klimat på 
arbetsplatsen, möjlighet att interagera med handledarna, möjligheter till flera rollmodeller, 
betydelsen av interaktion med studenter.  

Diskussion: studien har en hög trovärdighet och resultatet är giltigt, däremot anser 
författarna att det är låg överförbarhet på studien.  

Slutsats: Tid var något som cheferna ansåg vara en av de största förutsättningarna de kunde 
skapa för handledarna att lyckas med sitt uppdrag. Tiden var även avgörande för om cheferna 
kunde stötta handledarna. Resultatet stämde även överens med tidigare forskning angående 
vad som skapar en bra lärandemiljö.  

Nyckelord: Beteendemedicinsk inriktning, Fysioterapi, Lärandemiljö, Kliniskt lärande  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The lack of educated healthcare personal are increasing. Educating healthcare 
personal is therefore important, were clinical practice is a major part. Managers can provide 
conditions for the mentors to create an educational clinical practice. 

Aim: From a social cognitive perspective, examine managers’ perceptions of conditions that 
they provide tutors to create a good learning environment for physiotherapy students in 
clinical education. Limited by ecological systems theory with focus on microsystems. 

Method: Qualitative design with an inductive approach and a manifest content analysis. 
Four managers were chosen through strategic sampling.  

Result: Five categories were revealed; the need to create time, creating good climate in the 
workplace, opportunity to interact with mentors, opportunities for more role models, 
importance of interaction with students. 

Discussion: The study has a high credibility and the result is valid, however, the authors 
consider that it is low transferability of the study. 

Conclusion: Time was considered to be one of the most important conditions managers 
could create for the mentors to succeed. Time was also the decisive factor in whether the 
managers could support the mentors. The result sued in agreement with previous research on 
what creates a good learning environment. 

Keywords: behavioral medicine, physiotherapy, learning environment, clinical learning 
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1  BAKGRUND 

I dagsläget finns det en utmaning med att förse hälso- och sjukvården med kompetent 
personal. Detta beror på olika anledningar och bristen på utbildad vårdpersonal kommer 
även framöver att vara påtaglig (Regeringskansliet, 2013). Redan 2002 sa Annetorp 
Hörnsten och Bergström-Levander att det var viktigt att satsa på bland annat utbildning för 
fysioterapeuter för att kunna möta framtidens vårdbehov (Annetorp Hörnsten & Bergström-
Levander, 2002). I denna studie har författarna valt att fokusera på den verksamhetsförlagda 
utbildningen för fysioterapeutstudenter inom primärvården och hur chefer kan skapa 
förutsättningar för handledarna att utföra sitt uppdrag.  

1.1 Verksamhetsförlagd utbildning inom vårdutbildningar 
Verksamhetsförlagd utbildning i vården ger studenter möjlighet att utöva det blivande yrket. 
Studenterna får på så sätt erfarenhet av att möta patienter i olika verksamheter i hälso- och 
sjukvården. Det är viktigt att studenter får inblick i hur verksamheterna fungerar och får 
möjlighet att jobba med olika professioner. Många vårdutbildningar är tre-åriga, t.ex. 
fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska. I dessa utbildningar ingår 20-50 % 
verksamhetsförlagd utbildning (Mogensen, Ekstrand & Löfmark, 2010). I 
verksamhetsförlagd utbildning applicerar studenterna sina inlärda kunskaper från teori till 
praktik. Ofta har studenterna en praktisk examination innan de går ut på verksamhetsförlagd 
utbildning för att se att de har tillräckligt med kunskap för att möta patienter (Spielman, 
Fulmer, Eisenberg & Alfano, 2005; Frank et. al, 2010). När studenterna tagit examen och 
kommer ut i arbetslivet är det av största vikt att deras akademiska och verksamhetsförlagda 
utbildning har varit av hög kvalitet för att kunna utföra ett bra jobb (Bierer & Hull, 2007). 

För att uppnå en god kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen måste det finnas ett 
fungerande samarbete mellan utbildning och vård. Det kan vara svårt att hitta praktikplatser 
där studenterna kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning. Slutenvården är den 
mest studenttäta verksamheten men praktikplatser fördelas även ut till öppenvården och den 
kommunala vården för att motsvara de vårdbehov som kommer att finnas framöver 
(Mogensen, Ekstrand & Löfmark, 2010). 

Trots att det ska ingå som arbetsuppgift för fysioterapeuter att handleda studenter finns det 
olika faktorer som gör att många verksamheter tackar nej till att ta emot studenter i 
verksamhetsförlagd utbildning. Det måste finnas erfarna handledare och arbetsbelastningen 
för dessa bör vara lägre under perioden då studenter genomför sin verksamhetsförlagda 
utbildning så att handledare har tillräckligt med tid för studenterna (Hall, Mc Farlane & 
Mulholland, 2012) . 
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För att underlätta för verksamheter att ta emot studenter betalar högskolor/universitet ut en 
summa till verksamheterna för att de tar emot studenter under verksamhetsförlagd 
utbildning. Denna summa varierar mellan olika vårdutbildningar. Den ekonomiska 
ersättningen ges oftast inte till den som är handledare. Trots att handledning tar tid ges inte 
alltid heller någon tidsersättning till handledare. Den som är handledare har dessutom kvar 
krav på sig att upprätthålla produktionen och kvalitén. Genom den ekonomiska ersättningen 
till verksamheten är tanken att resurserna kan fördelas så att förutsättningarna för 
handledaren förbättras (Mogensen, Ekstrand & Löfmark, 2010).  

Enligt Mogensen, Ekstrand & Löfmark (2010) är en viktig del i lärandet på den 
verksamhetsförlagda utbildningen att det finns lokaler där studenter och handledare har 
möjlighet att utvärdera, reflektera och diskusskutera händelser under dagen. Om möjlighet 
till detta finns ökar kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen för studenterna. I 
dagsläget är bra lokaler en bristvara och t.ex. korridorer eller fikarum får användas i stället.  

1.2 Fysioterapeutprogram i Sverige 
Det finns åtta fysioterapeututbildningar i Sverige (Fysioterapeuterna, u. å.). Alla 
utbildningarna är tre år, motsvarande 180 Hp (Studera, u.å.). Upplägget på den 
verksamhetsförlagda utbildningen varierar mellan studieorterna, se tabell nedan: 

1.2.1 Figur 1 

 

Figur 1. Källa: Tidningen Fysioterapi (2015). ”Hur mycket praktik ingår på olika orter?” 

1.3 Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola 

Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens Högskola är den enda fysioterapeututbildningen i 
Sverige som har en beteendemedicinsk profil. Beteendemedicin definieras enligt 
International Society of Behavioral Medicine (2014) som en integrering av biomedicinska, 
psykologiska, sociokulturella och beteendemässiga faktorer som är av betydelse för sjukdom 
och hälsa. International Society of Behavioural Medicine (ISBM) är en internationell 
beteendemedicinsk förening där bland annat Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) 
ingår. Den svenska föreningen bildades 1986 och har som mål att: ”… verka för en bättre 
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förståelse av sambanden mellan faktorer som rör beteende, vård och hälsa i forskning, 
undervisning och praktisk verksamhet”.  

Inriktningen integreras i alla delar av fysioterapiutbildningen, därmed även i den 
verksamhetsförlagda utbildningen (Mälardalens Högskola, 2014). För de som är handledare 
under den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds en utbildning på högskolan som bland 
annat ger en introduktion till utbildningens beteendemedicinska profil. Det har genom 
utvärderingar visats att handledarutbildningen har gett handledare en ökad förståelse för vad 
det innebär att handleda en student med beteendemedicinsk profil (Mälardalens Högskola, 
2015).  

Studenter på fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens Högskola har 25 veckors 
verksamhetsförlagd utbildning uppdelade över två terminer, fördelat på 15 veckor under 
termin 4 och 10 veckor under termin 5. Det finns genom en valbar kurs på fem veckor även 
möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning. Platserna är fördelade inom olika 
verksamheter i Västmanland och Sörmland (Mälardalens Högskola, 2010). De olika 
verksamheterna är slutenvård, äldrevård eller habilitering och primärvård (Mälardalens 
Högskola, 2016).  

1.4 Ledarskap inom primärvården 
Socialstyrelsen (2010) definierar primärvård som: ”hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens 
behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser” (s 10). 

I en organisation, t.ex. på en vårdcentral, är en chef en person i en hierarki som har resultat- 
och personalansvar. Det kan bland annat handla om att ta beslut, sätta mål och vara 
arbetsgivarrepresentant (Rosengren, 2014). Vidare innebär chefskapet att utveckla 
verksamheten för ökad kvalitet så att vården kan förbättras (Socialstyrelsen, 2008). För att 
kunna fatta beslut måste ledaren ha kunskap om högre chefers intentioner och om lagar och 
förordningar. Det krävs även information om medarbetarnas kompetens och verksamhetens 
egna resurser som kapacitet och ekonomi (Lundin & Sandström, 2010). Larsson (2008) 
menar att oklarhet i arbetsrollen, bristande stöd från överordnad chef och hög 
arbetsbelastning påverkar chefen negativt i hans eller hennes arbete.  

Chefen ansvarar för att medarbetarna inte ges orimlig arbetsbörda och har möjlighet att lösa 
sina uppgifter. Ansvaret innebär även att medarbetarna får kompetensutveckling och att 
utveckling kring arbetsmiljön, andan och gruppkulturen görs på bästa sätt (Lundin & 
Sandström, 2010). Enligt Rosengren (2014) innebär chefskapet bland annat att; “ha det 
övergripande ansvaret att upprätthålla kunskap om utveckling inom aktuell enhets 
arbetsområde” (s 156). Detta kan t.ex. innebära att vara påläst på aktuell forskning och 
använda aktuella styrdokument (Rosengren, 2014). 
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Enligt Lundin & Sandström (2010) bör en skicklig ledare ligga steget före sina medarbetare. 
De menar även att ledarskapets grundprincip är att leda genom andra och inte köra över sina 
medarbetare (Lundin & Sandström, 2010). Inom vård och omsorg i Sverige kan det på grund 
av olika professioners självständighet inom sin yrkesroll vara en fördel att använda 
arbetssättet ”frihet under ansvar”. Detta bygger på relationer mellan kollegor där kunskapen 
från de olika professionerna tas tillvara på utifrån ett demokratiskt perspektiv. Denna typ av 
ledarskap innebär ett tydligt medarbetaransvar (Rosengren, 2014).  

Att vara chef inom vården är krävande, där en stor del av arbetet innebär administrativa 
uppgifter. Detta kan innebära att vårdnära arbetsuppgifter, t.ex. verksamhetsförlagd 
utbildning, inte prioriteras (Rosengren, 2014). 

1.5 Chefers påverkan på lärandemiljö 
En pedagogisk miljö är en viktig del för att skapa en bra lärandemiljö för studenter (Egan & 
Jaye, 2009). Pedagogik definieras som: ”vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, 
undervisning och utbildning” (Husén & Svensson, u.å.). Löfberg (1990) definierar lärande 
som: ”… den aktivitet som innebär att iakttagelser och information bearbetas och 
sammanförs till ny kunskap, specifik för den lärande”. 

Framgångsrika lärandemiljöer skapas bland annat genom inspirerande ledarskap och en 
effektiv ledning. Individer på en arbetsplats påverkas av beteende och åsikter från kollegor 
och chefer (Butterfoss, Kegler & Francisco, 2008). Ett gott ledarskap påverkar klimatet och 
gör att personalen känner sig trygg med varandra. Detta kan t.ex. tillämpas genom öppen 
kommunikation mellan personalen och ledningen (Paterson, Henderson & Trivella, 2010). 
Relationen mellan handledare och övrig personal, t.ex. chefen, på en praktikplats har 
betydelse för hur studenten blir accepterad och mottagen (Campbell, Larrivee, Field, Day & 
Reutter, 1994).  

Det spelar en stor roll för studentens professionella utveckling att varje student får en egen 
handledare (Campbell, Larrivee, Field, Day & Reutter, 1994; Allan, Smith & Lorenzon, 
2008.). Studenter lär sig genom observation, praktiskt genomförande tillsammans med 
handledaren och genom tydlig feedback från de personer som studenten arbetar närmast 
med. Det är väsentligt för studenten att få uttrycka sina tankar och erfarenheter under sin 
verksamhetsförlagda utbildning. En bra dialog med handledaren är därför viktigt för att 
studenten ska få en tillfredsställande upplevelse (Warne et al. 2010). Även 
kommunikation/diskussion med annan personal som kan dela med sig av sina erfarenheter 
bidrar till en bra lärandemiljö (Egan & Jaye, 2009). Kliniskt lärande för studenter kräver tid, 
dels för att hinna träffa och undersöka och behandla patienter, dels för att kontinuerligt 
kunna föra lärorika och effektiva diskussioner med sin handledare (Warne et al. 2010).  

Kliniskt lärande och professionell utveckling både hos personal och studenter sker i olika 
miljöer. Exempel på detta är att uppmuntra diskussioner om det kliniska arbetet, att 
kontinuerligt jobba med att ge konstruktiv feedback och att lära av varandra genom 
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rollmodeller (Henderson et al., 2011). En pedagogisk atmosfär är en viktig del för att skapa 
en bra lärandemiljö (Saarikoski, Isoaho, Warne & Leino-Kilpi, 2008) 

De förutsättningar som chefer ger handledarna för att skapa en bra lärandemiljö kan t.ex. 
vara att fördela arbetsbördan mellan personalen så att de får möjlighet och tid att interagera 
med studenter (Billett, 2003; Eaton & Henderson 2010; Yonge et al. 2002). Ett annat sätt att 
skapa en god lärandemiljö är att låta handledarna få chans till vidareutbildning som att till 
exempel delta på handledarutbildning. Handledarna blir då mer förberedda på att ta emot 
studenter och att möta deras förväntningar och frågor. De får även en positiv attityd till 
studenterna och uppdraget som handledare (Mogensen, Ekstrand & Löfmark, 2010).  
Cheferna bör guida handledare att hitta strategier som kan stötta studenterna i deras lärande 
under den verksamhetsförlagda utbildningen (Henderson, Briggs, Schoonbeek & Paterson, 
2011).  

Om stödet från ledningen är lågt och tiden för handledaruppdraget är bristfällig blir lärandet 
för studenterna mindre effektivt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Risken finns 
att handledarna inte tycker att handledaruppdraget är värt besväret om inte arbetet de lägger 
ner uppmärksammas (Billett, 2003). Får handledarna inte möjlighet att delta på 
handledarutbildning kan det resultera i att de får en sämre attityd gentemot att ta emot 
studenter vilket kan påverka lärandemiljön (Mogensen, Ekstrand & Löfmark, 2010). Om ett 
bra klimat på arbetsplatsen inte uppnås, t.ex. genom bra kommunikation mellan kollegor och 
chefer och en god stämning, påverkar det lärandemiljön negativt (Billett, 2003).  

1.6 Ekologisk systemteori 

De ekologiska modellerna har tillämpats och utvecklats inom beteendemedicin och folkhälsa 
och fokuserar på människans fysiska och sociokulturella miljö som innefattar hela 
omgivningen (Stokols, 1992). Enligt Sallis, Owen & Fisher (2008) kan ekologiska modeller 
fokusera på olika nivåer, psykologiska, sociala och organisatoriska, som tillsammans kan ge 
en bredare syn på samhället. 

De senaste två decennierna har intresset för och tillämpningen av de ekologiska modellerna 
ökat i både forskning och klinisk verksamhet. De tros ge ett omfattande och tydligt ramverk 
för att undersöka och förstå hur olika faktorer påverkar beteendet (Sallis, Owen & Fisher, 
2008), i detta fall chefens beteende att skapa förutsättningar för handledare i 
verksamhetsförlagd utbildning. Om åtgärder riktas till olika delar av en organisation, 
samtidigt som omgivningens påverkan beaktas har beteendeförändringar störst chans att 
lyckas och bibehållas (Embry, 2004).  

Det ekologiska systemet är uppdelat i fyra systemnivåer på olika avstånd från individen där 
varje lägre nivå är innesluten i den högre. Microsystemet utgörs av en individs nära 
omgivning och de aktiviteter, sociala roller och relationer individen upplever där. Individen i 
microsystemet kan till exempel utgöras av en chef. Mesosystemet är ett system där individens 
alla olika microsystem ingår. Mesosystemet beskriver relationer mellan viktiga miljöer där 
individen befinner sig. I denna miljö befinner sig t.ex. chefens överordnad, handledare och 
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kollegor. Exosystemet är ett större system som omfattar samma strukturer som 
mesosystemet innehåller, t.ex. samhällsstrukturer som indirekt kan påverka individen. 
Skillnaden är att individen inte agerar direkt med exosystemets strukturer. Makrosystemet 
innehåller institutioner och ideologier som finns i hela samhället. Systemet utgörs av bl.a. 
ekonomiska, kulturella och politiska system som påverkar micro-, meso- och exosystemen 
(Bronfenbrenner, 1994).  

1.6.1 Figur 2 

Figur 2. Egen illustration av Bronfenbrenners Ekologiska systemteori. 

1.7 Socialkognitiv teori 
Beteendeförändring kan enligt socialkognitiv teori förklaras genom samspel mellan beteende, 
individ och omgivning och hur de interagerar och påverkar varandra (se figur 3). Det som 
styr dessa faktorer påverkas av olika aktiviteter, individer och omständigheter, vilket är 
utgångspunkten i den socialkognitiva teorin (Bandura, 1986).  

Den socialkognitiva teorin hette från början social inlärningsteori och byggde på principer 
om inlärning i sociala sammanhang. Teorin bytte namn till socialkognitiv teori när koncept 
från kognitiv psykologi integrerades. Teorin har utvecklats sedan namnbytet genom att ta 
med inslag från sociologi för att utöka förståelsen för hur grupper fungerar och anpassar sig i 
samhället.  

Makrosystem	

Exosystem	

Mesosystem	

Mikrosystem	
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1.7.1 Figur 3 

 

Figur 3. Källa: Denison och Åsenlöf (2012). Socialkognitiva teorins utgångspunkt: samspelet mellan 
person, omgivning och beteende.  

Inom Socialkognitiv teori används begreppet Reciprok determinism för att belysa detta 
samspel. Reciprok determinism tar upp hur omgivningen kan påverka beteende, men 
fokuserar främst på individens egen förmåga att påverka och förändra omgivningen. 
Definitionen på reciprok determinism är: ”Environmental factors influence individuals and 
groups, but individuals and groups can also influence their environments and regulate their 
own behaviour” (s 171) (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Ett exempel på individfaktorer kan 
vara vad en person tänker, tror och känner (Bandura, 1986). Individen utgörs i denna studie 
av chefen, vars känslor, tankar och inställning kan påverka verksamheten och arbetsmiljön 
(Rosengren, 2014). En förutsättning som en chef kan skapa är möjligheten för studenter att 
följa flera fysioterapeuter/sjukgymnaster, dvs rollmodeller (Henderson et al., 2011; Warne et 
al., 2010). Enligt Socialkognitiva teorin tas begrepp som social inlärning och modellinlärning 
upp (Bandura, 1986). Denison & Åsenlöf (2012) beskriver modellinlärning som att utifrån en 
modell/person återskapa ett beteende. Lärandet sker genom att observera hur andra 
individer beter sig.  Ett exempel på detta är hur studenter observerar handledare och andra 
fysioterapeuter under verksamhetsförlagd utbildning.  

Utöver individfaktorer kan beteendet även påverkas av omgivningsfaktorer, så som sociala 
och fysiska faktorer. Omgivningsfaktorerna i en social miljö utgörs av personerna i ens 
närhet (Bandura, 1986). Sociala omgivningsfaktorer kan därmed utgöras av stöd/bristande 
stöd från överordnade chefer, arbetsbelastning och ekonomi (Lundin & Sandström, 2010). 
Exempel på fysiska omgivningsfaktorer kan vara arbetsmiljö, tillgång till lokaler och 
arbetsutrustning. När omgivningen sätter tydliga gränser för beteendet är det dessa som blir 
de största bestämmelsefaktorerna för beteendet. När omgivningsfaktorer inte sätter tydliga 
gränser spelar individfaktorerna en större roll för beteendet (Bandura, 1986).  

En individs tidigare erfarenheter ses enligt socialkognitiv teori som något som kan påverka 
samspelet mellan individ, beteende och omgivning. Människor skapar sin egen miljö genom 
självreglering. Självreglering innebär att individen själv kan kontrollera sitt beteende, t.ex. 
genom att följa upp och utvärdera (Bandura, 1986). Utvärdering kan t.ex. innebära att chefen 
får feedback från studenter och kollegor om den verksamhetsförlagda utbildningen och 
genom återkopplingen kan chefen se till  att skapa bättre förutsättningar.   

Den socialkognitiva teorin betonar dels hur en individ själv kan interagera med miljön men 
även hur personer tillsammans kan agera för att gemensamt påverka miljöfaktorer. Detta gör 
det möjligt för personer att samarbeta i organisationer och sociala system för att på så sätt 
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uppnå förändringar av miljöfaktorer som gynnar hela gruppen (McAlister, Perry & Parcel, 
2008). Genom öppen kommunikation mellan chefen och personalen skapas ett bra klimat på 
arbetsplatsen (Paterson, Henderson & Trivella, 2010).  

2  PROBLEMFORMULERING 

Bristen på utbildad personal är en av flera stora utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård. 
Bristen är ett problem i dagsläget och förväntas bli än mer påtagligt. Att ha välfungerande 
vårdutbildningar med hög kvalitet, där teori och praktik möts, är därför väsentligt. 
Verksamhetsförlagd utbildning är en stor och viktig del av vårdutbildningar. En god 
lärandemiljö under den verksamhetsförlagda utbildningen är därför viktigt för studenter och 
vårdverksamheter. Chefer spelar en stor roll för lärandemiljön eftersom cheferna kan ge 
handledare förutsättningarna de behöver för att skapa en lärorik verksamhetsförlagd 
utbildning för studenter. Att vara chef inom vården är krävande, där en stor del av arbetet 
innebär administrativa uppgifter. Detta kan innebära att vårdnära arbetsuppgifter, t.ex. 
verksamhetsförlagd utbildning, inte prioriteras. Inom beteendemedicin är det viktigt att ha 
en förståelse för samband mellan faktorer som rör beteende, vård och hälsa i forskning, 
undervisning och praktisk verksamhet. Enligt författarnas vetskap finns ej vetenskapliga 
studier som belyser hur chefer inom primärvården uppfattar de förutsättningar som de ger 
handledare för att skapa en lärorik verksamhetsförlagd utbildning för fysioterapeutstudenter. 
Det är viktigt att belysa detta för att kunna förbättra alla aspekter som påverkar den 
verksamhetsförlagda utbildningen, samt för att öka förståelsen för den beteendemedicinska 
kopplingen till undervisning och praktisk verksamhet.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att, utifrån ett socialkognitivt perspektiv, undersöka chefers 
uppfattningar om förutsättningar som de ger handledare att skapa en lärorik 
verksamhetsförlagd utbildning för fysioterapistudenter. Studien avgränsas genom 
ekologisk systemteori med fokus på mikrosystemet. 
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4 METOD 

4.1 Design 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie. Enligt Backman (2008) 
kännetecknas den kvalitativa metoden av att  analysera verbala formuleringar för att få en 
djupare förståelse av ett fenomen. Man använder sig då inte av siffror eller tal, utan av det 
talade ”ordet” (Backman, 2008). En kvalitativ innehållsanalys används för att tolka texter, 
såsom transkriberade intervjuer. Syftet är att redogöra för likheter och skillnader i en text 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ansatsen är induktiv och manifest. Induktiv ansats 
innebär en förutsättningslös analys av texter, man utgår inte från en hypotestestning 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En manifest innehållsanalys beskriver det som 
direkt uttrycks i texten och det sker ingen analys av underliggande meningar (Graneheim & 
Lundman, 2004).  

4.2 Urval 
Urvalet var ändamålsenligt och bestod av chefer för fysioterapeuter inom landstingsdriven 
primärvård på vårdcentraler i Västmanland eller Sörmland. Verksamheterna skulle ha 
placering för verksamhetsförlagd utbildning av fysioterapeutstudenter från Mälardalens 
Högskola.  Författarna ville inkludera minst 4 deltagare i studien.  

Ändamålsenligt urval används när författaren vill ha informanter som möter specifika 
kriterier för att få så mycket information som möjligt. Det används även när författarna är 
ute efter en variation av synpunkter från informanterna (Carter, Lubinsky & Domholdt, 
2011).  

Inklusionskriterier för studien var personer som var chefer inom landstingsdriven 
primärvård på en vårdcentral i Västmanland eller Sörmland där man tar emot 
fysioterapeutstudenter från Mälardalens Högskola för verksamhetsförlagd utbildning. 
Exklusionskriterier för studien var chefer som författarna hade kommit i kontakt med som 
studenter i sin verksamhetsförlagda utbildning under utbildningens gång och privata 
verksamheter. Detta för att handledarna inom de privata verksamheterna var sina egna 
chefer.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling har skett genom fyra semistrukturerade intervjuer utgående från en 
frågeguide (se bilaga B). Vid semistrukturerade intervjuer används färdiga frågor, men 
utrymme lämnas för författarna att ställa följdfrågor och klargöra information för att få mer 
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innehåll till studien (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Frågorna i frågeguiden utformades 
utifrån den socialkognitiva teorin för att få med perspektivet som beskriver samspelet mellan 
individ och omgivning.  

Initialt var sex intervjuer planerade att utföras, varav två var provintervjuer. 
Provintervjuerna var tänkta att genomföras för att kontrollera att frågorna gav svar som 
överensstämmande med syftet för studien samt för att ta reda på om frågorna ställdes i rätt 
ordning för att stimulera till givande svar. De första två intervjuerna besvarade studiens syfte 
och inga ändringar i frågeguiden behövde göras. Då intervjuerna kunde räknas in i resultatet 
utfördes endast fyra intervjuer. 

4.4 Tillvägagångssätt 
Författarna valde i denna studie att utgå från ett socialkognitivt perspektiv för att besvara 
studiens syfte och utgick därför från samspelet mellan person och omgivning vid 
konstruktionen av frågorna i intervjuguiden.  

Godkännande för att genomföra studien söktes och erhölls hos resultatområdenschefen för 
primärvården i Västmanland och divisionschefen för primärvården i Sörmland.  

Informationsbrev skickades ut till den aktuella målgruppen där författarna informerade om 
arbetet. Författarna tog sedan kontakt, antingen via mejl eller via telefon med de chefer som 
hade fått informationsbrevet och frågade om deltagande i studien. Inledningsvis kontaktades 
chefer i Västmanland. Då deltagarantalet i studien inte uppfylldes utökades studien till 
Västmanland och Sörmland. Sammanlagt blev 17 chefer tillfrågade att delta i studien, varav 
13 tackade nej. Alla personer tackade nej på grund av tidsbrist. 

Data samlades in under hösten 2015. Båda författarna var närvarande vid intervjuerna, en av 
dem höll i intervjuerna som tog 20-40 minuter och ägde rum på informanternas 
arbetsplatser. Intervjuerna spelades in på en diktafon och överfördes sedan till två USB-
minnen för lagring. Dessa USB-minnen förvarades i två separata låsbara skåp som enbart 
författarna hade tillgång till. Materialet transkriberas ordagrant i Word av en av författarna i 
den ordning som intervjuerna utfördes. Då materialet transkriberas ordagrant har skratt, 
harklingar, tystnad m.m. utelämnas. De transkriberade intervjuerna förvarades på samma 
USB-minnen som de inspelade intervjuerna. Informanterna fick en transkriberad version av 
intervjun utskickad för att läsa igenom och eventuellt ändra eller lägga till text. Syftet med 
detta var att öka tillförlitligheten på datamaterialet.  

4.5 Dataanalys 
Författarna använde sig av en kvalitativ manifest innehållsanalys för att bearbeta data.  

Det första steget i en kvalitativ innehållsanalys är att ta ut meningsbärande enheter ur texten, 
t.ex. meningar och stycken. Sedan kondenseras meningsenheterna för att göras mer 
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hanterliga utan att förlora det ursprungliga innehållet. För att lättare kunna reflektera över 
data abstraheras dessa till koder. Att abstrahera innebär att innehållet plockas ut till en mer 
logisk nivå. En kod är en etikett över innehållet. Flera koder med liknande innehåll skapar en 
kategori. Det är genom kategorier som det manifesta innehållet uttrycks (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 

Författarna har gemensamt läst igenom de transkriberade intervjuerna och diskuterat 
innehållet utifrån syftet. Därefter togs meningsbärande enheter ut ur texten för varje enskild 
intervju. Detta gjordes genom användning av markeringspennor och de meningsbärande 
enheterna kontrollästes sedan innan de överfördes till en tabell i ett Word-dokument. Ur 
Word-dokumenten gjordes de meningsbärande enheterna från alla intervjuer om till 
kondenserade meningsbärande enheter för att sedan delas in i koder. Koderna skrevs sedan 
ut och placerades på ett bord för att få en tydlig överblick. Utifrån syftet delades sedan 
koderna in i kategorier.  
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Ett exempel på analysen är: Delar ur ett svar på frågan; ” Vad anser du vara chefens roll när 
det kommer till att skapa en bra lärandemiljö för studenterna?  

Infor
mant 

Meningsbärande enheter Kondenserade 
meningsbärande 
enheter 

Kod Underkategori Kategori 

3 Att försöka ha en positiv 
ingång i det, för jag menar 
visst kan det vara belastande 
att ha studenter också och 
framför allt att det kan 
påverka produktionen och 
när produktionskraven bara 
haglar på en och så där. Så 
att jag måste dels 
avdramatisera och försöka ha 
ett väldigt positivt 
förhållningssätt så att man 
har en positiv ingång i det 
från början. 

Uppmuntrar ett 
positivt 
förhållningssätt till 
handledaruppdraget 

Inställning 
till 
handledaru
ppdraget 

 Möjlighet att 
interagera med 
handledarna 

4 Att man efterfrågar och att 
man får någon slags cred för 
att man är handledare. 

Positiv feedback från 
chefen till 
handledarna 

Uppmuntra 
handledarn
a 

2 Att det finns tid för det, det 
är väl det som är viktigt 
tänker jag. Så att det inte 
bara är att man har patienter 
hela dagarna och så hinner 
man inte med att handleda, 
för det tar ju tid att handleda 
också. Så det är ju det som 
jag som chef måste skapa 
känner jag. 

Tid att handleda 
studenter 

 

Tid 

 

Ge tid under 
handledarupp
draget 

 

Behovet av att 
skapa tid 

1 Jag tycker väl att som chef, 
att jag skapar möjligheter för 
dom att kunna få tiden. 

 

 

 



 13  

4.6 Etiska överväganden 
Författarna är fysioterapeutstudenter och deltog i verksamhetsförlagd utbildning. För att 
undvika att detta påverkade informanterna under intervjuerna valde författarna att ej 
intervjua chefer där de varit placerade under utbildningen. Trots detta kan det faktum att 
författarna är studenter med koppling till verksamhetsförlagd utbildning vara något som 
påverkat hur informanterna valde att svara.  

Ett informationsbrev skickades ut till tänkbara informanter (se bilaga A). Författarna 
kontaktade sedan dessa för förfrågan om deltagande i studien. Det är krav på ett informerat 
samtycke för att studien ska få genomföras (Vetenskapsrådet, 2011). I informationsbrevet 
informerades informanterna om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta 
deltagandet när som helst under studiens gång utan att behöva tala om dess orsak. Enligt 19 
§ Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) får ett samtycke när 
som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. För denna studie är inte personuppgifter, kön 
eller arbetsplats relevant så dessa uppgifter har ej samlats in. Kravet på konfidentialitet 
uppfylles. Detta innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att inga obehöriga tagit del av 
uppgifter och att inget svar från någon enskild individ går att spåra.  

5 RESULTAT 

Utifrån informanternas uppfattningar om de förutsättningar som de ger handledarna att 
skapa en lärorik verksamhetsförlagd utbildning framkom fem kategorier; behovet av att 
skapa tid, skapa bra klimat på arbetsplatsen, möjlighet att interagera med handledarna, 
möjligheter till flera rollmodeller, betydelsen av interaktion med studenter.   

5.1 Behovet av att skapa tid 
En av de främsta förutsättningarna för en god verksamhetsförlagd utbildning som 
informanterna ansåg sig skapa var tid i olika sammanhang. Tid för att planera, förbereda och 
att handleda studenterna för att studenterna ska få en så lärorik verksamhetsförlagd 
utbildning som möjligt. Intervjumaterialet som tog upp tidsaspekten utmynnade i två 
underkategorier: 

5.1.1 Ge tid inför handledaruppdraget 

Informanterna uppfattade att ett sätt att stötta handledarna på var att avsätta tid att åka på 
handledarutbildningar samt planera inför att ta emot studenterna. Informant 2: ”Att man ger 
utrymme för den personal man har att gå på handledarträffar och att utöva sitt 
handledarskap”. Informant 3 beskriver att de inför varje verksamhetsförlagd utbildning 
diskuterar handledaruppdraget så att alla fysioterapeuter är insatta, inte bara de som har 
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huvudansvaret. Det var också viktigt att stötta handledarna så att handledarna kände sig 
förberedda kunskapsmässigt. Informant 3: ”Sen tycker jag även att det handlar om 
kompetensutveckling i bas, så att personalen också känner att dom är uppdaterade och har 
bra kunskap att förmedla”. 

5.1.2 Ge tid under handledaruppdraget 

En viktig aspekt som alla informanterna tog upp var att skapa tid för handledarna att utföra 
sitt uppdrag när studenterna är på plats. Informant 2: 

Att det finns tid för det, det är väl det som är viktigt tänker jag. Så att det inte bara är att man 
har patienter hela dagarna och så hinner man inte med att handleda, för det tar ju tid att 
handleda också. Så det är ju det som jag som chef måste skapa känner jag. 

”Det handlar ju så mycket om att det ska kännas bekvämt att ha tid avsatt för att handleda 
studenterna som kommer” (informant 4). Vidare var en åsikt att chefen kunde planera in 
avsatt tid så handledarna inte kände att de hamnade efter i produktionen när de handledde. 
Detta för att handledarna skulle känna att kraven från produktionen inte skulle påverka 
handledningen av studenterna.  

5.2 Skapa bra klimat på arbetsplatsen 
En förutsättning för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska fungera bra var enligt 
några av informanterna att det var ett bra klimat på arbetsplatsen. Detta var något som 
informanterna ansåg sig kunna påverka. Informant 3: 

Sen är det ju arbetsmiljö och allt sånt. Jag menar allting leder ju i slutändan till att se till att 
det är en bra miljö, att man inte känner stress och att det inte är en pålaga till. Så det är 
mycket det här grundjobbet, att det ska vara en välfungerande arbetsplats från början förstås. 

Några tog även upp vikten av teamarbete. Informant 4:  

Det är också bra vi introduktionsveckan för alla olika typer av studenter att man går med 
andra yrkesprofessioner, det tror vi på väldigt mycket. Då har man fått en uppfattning om vad 
alla gör för något, och på så sätt bättre dra nytta av varandra. 

Genom ett välfungerande samarbete mellan professionerna ansåg informanterna att klimatet 
på arbetsplatsen och lärandemiljön för både personal och studenter blev bättre.  Detta 
samarbete upplevde de redan fanns på vårdcentraler men var något som skulle kunna 
utvecklas ytterligare.  
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5.3 Möjlighet att interagera med handledarna 
Informant 3 ansåg att en förutsättning som gavs var att genom interaktion med handledarna 
avdramatisera viss problematik kring verksamhetsförlagd utbildning, så som 
produktionskrav och tidsbrist. Detta gjordes genom att förmedla ett positivt förhållningssätt 
till verksamhetsförlagd utbildning till handledarna. Informant 4: ”Dels att man uppmuntrar 
till att vara handledare, att ha handledarskapet som en viktig bit. Det brukar jag ha med i 
medarbetarsamtalet, till exempel, att man har någon uppgift utöver”. Det ansågs även vara 
viktigt att uppmärksamma handledaruppdraget som något positivt.  

Inte någon av informanterna hade sett ett behov av att gå in och stötta handledarna i deras 
uppdrag, några informanter ansåg att de har möjligheten att göra det om behovet skulle 
finnas.  Det framkom även en begränsad möjlighet att vara involverad i den 
verksamhetsförlagda utbildningen på grund av tidsbrist. Informant 3: 

Behovet att stötta har inte riktigt funnits, det har fungerat väldigt bra tycker jag. Men annars 
är det klart att jag har ju egentligen hur stora möjligheter som helst tänker jag. Och jag menar 
det är allt ifrån att i grund och botten kan jag beordra dom att gå iväg på diverse utbildningar 
om det skulle vara så. 

5.4 Möjlighet till flera rollmodeller 
Informanterna ansåg att det var viktigt att studenterna hade möjlighet att gå med flera olika 
sjukgymnaster/fysioterapeuter. En uppfattning var att studenterna skulle få se flera 
rollmodeller. ”Så de har möjlighet att gå med flera och ska göra det också för att få input om 
hantverket från alla” (informant 4). En annan uppfattning var att möjligheten att se flera 
rollmodeller fanns, men att chefen inte behövde vara delaktig i det beslutet. Informant 4:   

Man har en huvudhandledare och sen går man ju med flera, man kan fråga alla. 
Sjukgymnasterna här jobbar väldigt mycket med att använda varandra, att ha en andra 
bedömning mm, rådfrågar varandra, så då blir det naturligt att även studenterna får vara med 
och tänka så. 

Enligt informant 2 hade studenterna en huvudhandledare som var ytterst ansvarig men att 
möjligheten fanns för studenterna att gå med andra sjukgymnaster/fysioterapeuter.  

5.5 Betydelsen av interaktion med studenter 
Informanterna tog upp att interaktion med studenterna på olika sätt kunde bidra till en ökad 
förståelse för verksamheten för studenterna. Genom denna interaktion med studenterna 
kunde cheferna underlätta för handledarna att skapa en lärorik verksamhetsförlagd 
utbildning. Analysen av intervjumaterialet angående chefernas interaktion med studenter 
resulterade i två underkategorier: 
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5.5.1 Vikten av förståelsen för verksamheten 

Att studenterna kände sig välkomna till arbetsplatsen och fick en förståelse för hur 
verksamheten fungerade var något som togs upp som en förutsättning informanterna ansåg 
sig kunna skapa. För att studenterna skulle få en övergripande förståelse av verksamheten 
och organisationen hade informanterna introduktionssamtal vid mottagandet. ”Då brukar vi 
som sagt var berätta för studenterna exakt hur primärvården ser ut och fungerar och det 
brukar vara väldiga aha-upplevelser för dem, det positiva” (informant 1).  

5.5.2 Tillvarata erfarenheter från studenter 

Alla informanter tyckte det var viktigt att studenterna var nöjda och ville ha feedback från 
studenterna gällande den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta för att kunna utvärdera 
och förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen och på så sätt skapa bättre 
förutsättningar för handledare att utföra sitt uppdrag. Några av informanterna gjorde 
rutinmässiga utvärderingar, medan andra inte var lika strukturerade i sin utvärdering. ”Vi 
försöker också vara väldigt tydliga med det att vi vill gärna ha feedback; vad har fungerat, vad 
har varit mindre bra så vi kan göra om det till nästa gång” (informant 3). ”Jag upplever om 
man säger så, som att när studenterna går härifrån så är dom nöjda för jag brukar fråga dom, 
så där så jag upplever dom då väldigt nöjda” (informant 1). 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

I denna studie framkom fem kategorier som beskrev de uppfattningar chefer hade om de 
förutsättningar de ger handledare att skapa en lärorik verksamhetsförlagd utbildning för 
studenter. Chefernas syn på många frågor var likartade. Alla nämnde bland annat tiden som 
en av de förutsättningar de gav handledarna för att skapa en lärorik miljö för studenterna. De 
tog även upp vikten av att låta handledarna själva planera upplägget av den 
verksamhetsförlagda utbildningen. När det kom till möjligheten att stötta handledarna 
framkom det dels att förutsättningar fanns för att ge stöd men även att möjligheten i vissa fall 
var bristfällig på grund av tidsbrist. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien belyser kopplingen mellan olika systemnivåer enligt den ekologiska 
systemteorin och beskriver hur chefer uppfattar att de påverkar handledarna och 
lärandemiljön för studenterna. Chefer befinner sig i ett mikrosystem och interagerar där med 
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handledarna och överordnade chefer som finns i mesosystemet (Bronfenbrenner, 1994). I 
resultatet framkom att chefer uppfattar att de påverkar handledarna och lärandemiljön för 
studenterna genom olika faktorer, bland annat genom att handledarna får tid att utöva sitt 
handledarskap. Detta stämmer överens med den ekologiska systemteorins perspektiv och 
den organisatoriska nivån. Embry (2004) menar att en åtgärd på organisatorisk nivå kan 
vara att chefen planerar en rimlig arbetsbörda för medarbetarna.  

Studien belyser även samspelet mellan chefen, handledarna och lärandemiljön för studenter i 
den verksamhetsförlagda utbildningen. Samspelet är ett exempel på reciprok determinism, 
det vill säga interaktionen mellan individ, beteende och omgivningsfaktorer enligt den 
socialkognitiva teorin. Chefer utgör individen, omgivningen består av handledare och 
lärandemiljön och beteendet utgörs av de handlingar som cheferna vidtar, det vill säga de 
förutsättningar som chefer skapar, för att handledarna ska kunna skapa en lärorik 
verksamhetsförlagd utbildning. Reciprok determinism fokuserar på individens egen förmåga 
att påverka både omgivning och sitt eget beteende, vilket i detta fall har förtydligats genom 
chefens interaktion med omgivningen och förmåga att utföra ett specifikt beteende.   

De olika kategorierna som framkommit i resultatet visar på samspelet mellan individen, 
omgivningen och beteende. I underkategorin ”Ge tid inför handledaruppdraget” framkom att 
informanterna uppfattade tiden som en av de främsta förutsättningarna de gav handledarna. 
Chefens åtgärder som resulterar i mer tid åt handledarna är ur den socialkognitiva teorin ett 
exempel på ett beteende. De ansåg att ett sätt att stötta handledarna var att planera in tid för 
handledarutbildning för att handledarna skulle vara förberedda att ta emot studenter. 
Uppfattningen stämmer överens med Mogensen, Ekstrand & Löfmark (2010) som menar att 
handledarna, genom att gå handledarutbildning, kan få en mer positiv syn på uppdraget och 
att handledarna då känner sig förberedda att möta studenternas förväntningar och frågor 
(Mogensen, Ekstrand & Löfmark, 2010). Handledare som ska handleda studenter med 
beteendemedicinsk inriktning behöver ha en förståelse för vad beteendemedicin innebär och 
hur det appliceras i praktik. Enligt Mälardalens Högskola (2015) får handledarna denna 
kunskap genom att gå på handledarutbildning där det ingår föreläsningar om 
beteendemedicin. Vidare studier kan genomföras gällande chefers och handledares förståelse 
för beteendemedicin och vad det innebär att handleda en student med beteendemedicinsk 
inriktning för att kunna utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.   

Under kategorin ”Behovet av att skapa tid” framkom även att informanterna uppfattade att 
en viktig aspekt var att skapa tid för handledarna att utöva sitt handledaruppdrag. Detta 
framkom ur underkategorin ”Ge tid under handledaruppdraget”.  Cheferna kunde genom 
åtgärder t.ex. skapa luftigare schema för handledarna, detta är beteende enligt den 
socialkognitiv teorin. Informanternas uppfattning stämmer överens med Warne et. al. (2010) 
som också tar upp denna aspekt, och menar att kliniskt lärande för studenter kräver tid.  

I kategorin ”Skapa bra klimat på arbetsplatsen” tog informanterna upp vikten av en väl 
fungerande arbetsplats där miljön inte är stressig och teamarbetet fungerar bra för att kunna 
lära av varandra. Omgivningsfaktor till chefen (som utgör individen) kan t.ex. utgöras av 
arbetsmiljön. Genom att vara delaktig i att skapa ett bra klimat på arbetsplatsen ansåg 
informanterna att de kunde bidra till att skapa förutsättningar för en god lärandemiljö för 
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studenterna. Att ha en pedagogisk miljö är enligt Egan & Jaye (2009) en viktig del för att 
skapa en lärorik miljö för studenter. Detta tar även Saarikoski, Isoaho, Warne & Leino-Kilpi 
(2008) upp, vilket även överensstämmer med informanternas uppfattning om att det är 
viktigt med en pedagogisk miljö.  Informanterna ansåg sig kunna påverka klimatet genom att 
bland annat se till att det inte är en stressig miljö och att det finns en öppen kommunikation. 

Vidare framkom att möjligheten för informanterna att gå in att stötta handledarna i sitt 
uppdrag varierade. Ingen av cheferna hade uppfattat att det fanns ett behov av att stöta 
handledarna, men att det ingick i deras roll som chef om behovet uppstod. En uppfattning 
var också att det fanns en begränsad möjlighet att gå in och stötta handledarna om behovet 
uppstod på grund av tidsbrist. Individfaktorer kan vara känslor och tankar, i detta fall 
uppfattningen om behovet av att stötta handledarna. För att främja en god lärandemiljö är 
det enligt Butterfoss, Kegler & Francisco (2008) viktigt att det finns ett tydligt och 
inspirerande ledarskap. Att ha en tydlig och öppen kommunikation mellan chefen och 
handledaren gör att handledaren kan känna sig trygg i sin roll (Paterson, Henderson & 
Trivella, 2010). Detta innebär enligt Henderson, Briggs, Schoonbeek & Paterson (2011) att 
cheferna bör gå in och guida handledarna att hitta strategier för att skapa en bra lärandemiljö 
för studenterna. Informanterna uppfattade att guidning av handledare var något de 
eventuellt skulle kunna göra, men inget de gjorde i dagsläget.  

En annan uppfattning som kom fram var att studenterna skulle ha möjlighet att, utöver sin 
huvudhandledare, gå med flera handledare för att ha olika rollmodeller att lära sig av. 
Informanterna ansåg att detta var en förutsättning de kunde skapa för handledarna och 
studenterna (beteende enligt socialkognitiv teori), dock var inte alla delaktiga i planeringen 
av detta. Informanternas uppfattning stämmer överens med Egan & Jaye (2009) som menar 
att möjligheten till flera rollmodeller och diskussion med annan personal främjar lärandet. 
Studenter som får gå med flera handledare har en större möjlighet att utöva lärande genom 
observation. Det ingår som en del i begreppet modellinlärning inom socialkognitiva teorin. 
Denison & Åsenlöf (2012) menar att en stor del av det vi lär oss sker på det här sättet.  

I underkategorin ”vikten av förståelsen för verksamheten” framkom att några av 
informanterna träffade studenterna på ett introduktionssamtal för att skapa en förståelse för 
verksamheten och organisationen. Genom att ge studenterna en förkunskap om 
verksamheten och patientbilden kan det underlätta för handledarna i deras uppdrag. Dels för 
att handledarna inte behöver ta tiden till introduktionen, och dels för att studenterna har en 
förkunskap att bygga vidare på. Handledare och dess uppdrag utgör omgivningsfaktorer för 
chefen enligt SCT. Chefen, som i denna studie är individen, kan genom att skapa 
förutsättningar för handledarna att utföra sitt uppdrag på så sätt påverka 
omgivningsfaktorerna.  

Informanterna ansåg att det var viktigt med feedback från studenterna. Genom feedbacken 
kan informanterna få värdefull information om hur de framöver skulle kunna ge bättre 
förutsättningar för handledare att skapa en lärorik verksamhetsförlagd utbildning. Cheferna 
kan, genom att utvärdera de förutsättningar som de ger handledarna, ändra sitt beteende vid 
behov. I den socialkognitiva teorin beskrivs detta under begreppet självreglering. Enligt 
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Denison & Åsenlöf (2012) innefattar självreglering bland annat målsättning och utvärdering, 
vilket i detta fall utgörs av feedback från studenter och chefens eget beteende.  

Resultatet i studien betonar hur chefen tillsammans med handledaren genom bra 
kommunikation kan bidra till att det blir en bra lärandemiljö för studenten. Detta går att 
koppla till den socialkognitiva teorin som menar att personer kan samarbeta i en 
organisation och i sociala system, där resultatet blir att människor gemensamt påverkar 
miljöfaktorer.   

Inom beteendemedicin är det viktigt att ha en förståelse för samband mellan faktorer som rör 
beteende, vård och hälsa i forskning, undervisning och praktisk verksamhet. Detta är något 
som bland annat SBF jobbar för. I denna studie har faktorer som rör beteende, undervisning 
och praktisk verksamhet tagits upp. Med hjälp av den socialkognitiva teorin och begreppet 
reciprok determinism har författarna kunnat belysa samspelet mellan chefen (individen), 
dess beteende och omgivningen. Chefens beteende som kan påverkas av både individ- och 
omgivningsfaktorer kan ha betydelse för undervisningen (lärandet) och den praktiska 
verksamheten. Genom att belysa interaktionen mellan de olika faktorerna kan denna studie 
bidra med en ökad förståelse för sambanden mellan ovanstående faktorer och på så sätt 
belysa vikten av kopplingen till beteendemedicin.  

Resultatet påvisade att informanternas uppfattning i stort överensstämmer med litteratur 
som finns inom området. Anledningen till detta skulle kunna vara att majoriteten av 
informanterna som valde att delta i studien hade ett intresse och var delaktiga i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Det är därför tveksamt om resultatet kan anses som 
representativt för urvalsgruppen. Detta i kombination med det låga antalet deltagare och det 
faktum att de arbetar inom ett begränsat område gör att studien enligt författarna får låg 
överförbarhet. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan författarna enbart uttrycka sin åsikt 
om det torde föreligga en överförbarhet eller ej, men att det är upp till läsaren att själv 
bedöma om det går att överföra resultatet till andra grupper. Graden av överförbarhet 
handlar om i vilken omfattning resultatet i studien går att generalisera till andra situationer 
och grupper.  

Genom egna erfarenheter som fysioterapeutstudenter kunde författarna med fördel sätta sig 
in i situationer som rörde den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kunde utnyttjas vid 
intervjutillfällena. Denna förförståelse var även till fördel vid genomförandet av analysen där 
erfarenhet gjorde det lättare att förstå materialet. Det bör dock tas i beaktande att författarna 
genom sin position som studenter kan ha påverkat analysen genom sin närhet till ämnet.  
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6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Design 

 

Denna studie valdes att göras som en kvalitativ intervjustudie för att på så sätt belysa det 
valda ämnet mer djupgående. Enligt Kvale & Brinkman (2014)  kan en kvalitativ intervju 
bidra till att forskaren får en djupare förståelse för informanternas beskrivningar. Genom att 
använda en kvalitativ ansats har författarna möjlighet att belysa chefers upplevelse av de 
förutsättningar de ger handledare att skapa en lärorik VFU.  

För att bäst besvara studiens syfte användes en induktiv ansats. Detta för att författarna 
förutsättningslöst ville ta reda på informanternas uppfattningar gällande ämnet. En deduktiv 
ansats hade passat bättre om studien utgått från en hypotestestning eller specifika 
frågeställningar. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) innebär en deduktiv ansats 
att analysen sker utifrån en färdig mall som är utarbetad i förväg. Det finns även ett 
mellanting mellan induktiv och deduktiv ansats som benämns abduktion. Detta innebär att 
man växlar mellan induktiv och deduktiv ansats i samma studie (Langemar, 2008). I denna 
studie utgår författarna från teorier vilket gör att studien tangerar mot abduktion. Enligt 
Langemar (2008) bör en studie som är övervägande induktiv, det vill säga om 
utgångspunkten, resultatet och huvuddelen av processen är induktivt, benämnas som 
induktiv. En studie kan benämnas som induktiv även om inslag av abduktion finns 
(Langemar, 2008). Författarna valde därför att använda sig av en induktiv ansats. Att ha en 
induktiv ansats innebär att data bearbetas utifrån helheten (Carlsson, 2012), vilket kan vara 
en fördel om det finns en kunskapslucka inom ämnet.  

Studien hade kunnat göras kvantitativ med enkäter för att på så sätt få information från ett 
större antal deltagare. Genom detta hade studien blivit mer generaliserbar, vilket hade varit 
positivt. Nackdelen med en kvantitativ studie hade varit att informationen inte hade varit lika 
djupgående och det hade blivit svårare att svara på studiens syfte, det vill säga få reda på hur 
chefer uppfattar de förutsättningar som de ger handledare att utföra sitt uppdrag. Därför 
valdes studien att göras kvalitativ för att få en bättre bild av informanternas uppfattningar 
om ämnet.  

 

6.3.2 Urval 

 

Urvalet i studien var ändamålsenligt. Detta var en fördel då författarna hade specifika 
kriterier för inkluderande av potentiella deltagare. För att kunna besvara syftet med studien 
var det viktigt att cheferna som skulle delta i studien inte var verksamma fysioterapeuter som 
handledde studenter. Detta kan vara fallet inom privatdrivna fysioterapeutmottagningar, 
därför exkluderas dessa mottagningar. Dessutom exkluderades verksamheter där författarna 
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själva haft verksamhetsförlagd utbildning och varit i kontakt med cheferna för de 
verksamheterna. Genom det exklusionkriteriet minskade risken för påverkan på resultatet. 

 

6.3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Utöver semistrukturerade intervjuer finns även strukturerade intervjuer och ostrukturerade 
intervjuer. Vid strukturerade intervjuer erhålls ofta en basinformation men ingen djupgående 
information. Vid ostrukturerade intervjuer utgår den som intervjuar från vissa ämnen den 
vill beröra, det kan dock vara svårt att hålla sig till ämnet (Carter, Lubinsky & Domholdt, 
2011). Att inte få ut någon djupgående information eller att eventuellt få information som 
inte svarar på syftet såg författarna som nackdelar. Semistrukturerade intervjuer valdes 
därför för att säkerställa att informationen författarna behövde för att besvara syftet kom 
fram. En annan anledning var att författarna ville ha utrymme att ställa följdfrågor för att få 
mer djupgående information, vilket är en fördel vid semistrukturerade intervjuer, till skillnad 
från strukturerade intervjuer där det inte är möjligt att ställa följdfrågor.   

Initialt skulle de två första intervjuerna vara provintervjuer för att ge utrymme att eventuellt 
revidera intervjuguiden. Då de första intervjuerna svarade på syftet behövdes därför inte 
intervjuguiden revideras. De tänkta provintervjuerna kunde därför räknas med i resultatet.  

6.3.4 Tillvägagångssätt 

 

För att få fram samspelet mellan olika faktorer som påverkar verksamheten och 
lärandemiljön för studenterna valde författarna att utgå från socialkognitiva teorin vid 
konstruktionen av intervjuguiden. Fokus låg på samspelet mellan individ och omgivning för 
att få fram hur chefen (individ) uppfattar de förutsättningar de ger handledare att skapa en 
lärorik verksamhetsförlagd utbildning (omgivning) för studenter.  

Exempel på en fråga från intervjuguiden: 

- Vilket organisatoriskt stöd har handledarna för att skapa en lärorik 
verksamhetsförlagd utbildning för studenterna? 

Omgivningsfaktorer som kan påverka att studenterna får en lärorik verksamhetsförlagd 
utbildning är t.ex. tid och möjlighet för handledarna att åka på handledarutbildning. Dessa 
faktorer har placerats in i begreppet organisatoriskt stöd. Genom att konstruera frågorna på 
detta sätt möjliggjordes att resultatet kunde belysas ur ett socialkognitivt perspektiv.  

Ett informationsbrev skickades ut och efter en tid ringde författarna till cheferna och 
presenterade sig och studien. I samband med detta tillfrågades cheferna om deltagande. En 
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fördel med detta var att cheferna först fick information och sedan blev tillfrågade 
personligen, vilket ökade chansen att få deltagare till studien.  

Vid datainsamlingen var det en av författarna som höll i alla intervjuerna för att på så sätt 
säkerställa att förutsättningar för intervjuerna blev så likartade som möjligt. Om intervjuerna 
hade fördelats mellan författarna skulle frågorna kunnat ställas på olika sätt vilket hade 
kunnat påverka resultatet.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. Fördelar med detta är att det 
skulle bli smidigt för informanterna att delta och att miljön på arbetsplatsen var bekant. Om 
informanterna i stället blivit tvungna att ta sig till en intervjuplats hade det krävts mer tid av 
informanterna som deltog. Detta hade kunnat leda till att färre tackat ja till att delta. 

Det bör beaktas att resultatet är något tunt. Intervjuerna hade kunnat utökas med mer 
djupgående frågor som tog upp t.ex. uppfattningar om chefers påverkan på personalens 
inställning till verksamhetsförlagd utbildning och uppfattningar om fördelar/nackdelar med 
verksamhetsförlagd utbildning. På så sätt hade resultatet speglat informanternas 
uppfattningar mer ingående. Det tunna resultatet kan vara en följd av att författarna är 
oerfarna i rollen som intervjuare och inte heller tidigare har konstruerat en intervjuguide. Vid 
transkriberingsprocessen av intervjuerna märktes det även att informanterna inte alltid 
svarade på hela frågan. Det hade då varit en fördel om intervjuaren hade ställt fler 
följdfrågor. Efter den första provintervjun hade det varit en fördel om en provanalys hade 
genomförts eftersom det då troligen  hade framkommit att intervjuguiden hade behövts 
kompletteras med fler följdfrågor för att kunna få mer djupgående information.   

Genom att ha varit tydliga med hur analysen har skett och hur data bearbetats till ett resultat, 
bör studien även kunna ha en god trovärdighet. Elo & Kyngäs (2008) menar att för att öka 
trovärdigheten för resultatet bör forskningsprocessen beskrivas väl och länkar mellan 
resultatet och data bör belysas. I denna studie har kopplingen mellan analysen och resultatet 
visats tydligt, t.ex. genom en tabell och citat som stärker kategorierna. Handledaren har 
dessutom granskat analysen för att säkerställa kvalitén. Enligt Morse, Barrett, Mayan, Olson 
& Spiers (2002) är det viktigt att författaren genom hela forskningsprocessen kontrollerar att 
sina ställningstaganden/tolkningar är korrekta för att öka tillförlitligheten på resultatet. 
Under hela analysarbetet har författarna gemensamt diskuterat och sett på innehållet från 
olika infallsvinklar samt reflekterat över koder och kategorier. Genom att ha gjort detta ökar 
tillförlitligheten på studien.  

 

6.3.5 Dataanalys 

 

Författarna valde att göra en manifest innehållsanalys vilket innebär att arbeta textnära 
under analysen. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) finns både för och nackdelar 
med en manifest innehållsanalys. En fördel är att analysen sker nära det faktiska innehållet i 
texten. Nackdelen kan vara att helheten går förlorad om analysen inte innehåller en viss grad 
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av abstraktion. Utan en viss tolkning kan resultatet bli obegripligt och osammanhängande 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Genom att inte analysera underliggande meningar 
ansågs resultatet bli mer pålitligt och en manifest innehållsanalys valdes därför. 

Om studien lyfter fram det som var avsett att beskrivas anses resultatet som giltigt (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom författarna till denna studie har hållit sig textnära 
vid analysen för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt har de på så sätt gjort 
resultatet giltigt. Det bör dock tas i beaktning att resultatet inte är helt neutralt på grund av 
att forskarens delaktighet under intervjun. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 
kan inte en intervjustudie ses som oberoende av forskaren.  

 

6.4 Etikdiskussion 

Att författarna är fysioterapeutstudenter som hade verksamhetsförlagd utbildning inom de 
valda länen skulle kunnat påverka studien negativt. Detta eftersom vår koppling till ämnet 
kan ha påverkat informanterna att svara på frågorna utifrån vad de trodde att författarna 
ville höra. Denna påverkan har genom exklusionskriterierna reducerats.  

Då urvalsgruppen för studien var relativt liten och specifik ökar risken att svaren kan 
härledas till informanterna. Detta är en av studiens största etiska dilemman och kan kanske 
ha påverkat om cheferna valde att delta eller ej. Författarna valde därför att inte inkludera 
bakgrundsdata som t.ex. kön och ålder, på informanterna. Författarna valde även att 
exkludera deras ursprungliga profession och arbetslivserfarenhet. Genom att detta 
exkluderades minskar risken att svaren kan härledas till informanterna Denna information 
var inte heller något som ansågs vara relevant för att kunna besvara studiens syfte.  

Ämnet skulle kunna ansetts vara känsligt om informanterna tolkade frågorna som om de blev 
ifrågasatta hur de sköter sitt jobb. Författarna var noggranna vid formuleringen av frågorna 
för att minimera den risken. Målet med intervjuerna var att förutsättningslöst ta reda på hur 
det ser ut i dagsläget och inte ifrågasätta vad som borde göras. Att frågorna eventuellt skulle 
varit känsliga var inget som märktes av vid intervjutillfällena.  
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7  SLUTSATS 

Resultatet visade att tidsaspekten var något som cheferna ansåg vara en av de största 
förutsättningarna som de kunde skapa för att handledarna skulle lyckas med sitt uppdrag. 
Tiden var även den avgörande faktorn för om cheferna ansåg sig ha möjlighet att stötta 
handledarna. Tidsbrist angavs som en anledning till att cheferna inte kunde vara lika 
involverade i den verksamhetsförlagda utbildningen som de hade önskat. En annan 
uppfattning som cheferna hade var att de kunde skapa förutsättningar för en god 
lärandemiljö genom att se till att ett det var ett bra klimat på arbetsplatsen. Deras 
uppfattningar om vad som var viktigt för att skapa en lärorik verksamhetsförlagd utbildning 
och hur de kunde stötta handledarna, stämde även överens med tidigare forskning angående 
vad som skapar en god lärandemiljö. I studien har sambandet mellan faktorer som rör 
beteende, vård och hälsa i forskning, undervisning och praktisk verksamhet belysts, vilket gör 
att förståelsen för detta kan öka. Att öka förståelsen för detta är en viktig del i 
beteendemedicin. Den ekologiska systemteorin och den socialkognitiva teorin kan med fördel 
användas som ett ramverk för att tydligt spegla chefers påverkan på lärandemiljön vid 
verksamhetsförlagd utbildning. Utifrån ett socialkognitivt perspektiv och begreppet reciprok 
determinism kan kopplingen mellan chefen, handledaren och lärandemiljön belysas. 
Kopplingen utgörs av samspelet mellan individ (chefen), omgivningen (handledare och 
lärandemiljö) och beteende (de förutsättningar som chefen skapar för att handledaren ska 
kunna utföra sitt uppdrag).  

Framtida studier bör göras på ett större urval för att få en mer representativ bild av chefers 
uppfattningar. Det skulle även vara intressant att undersöka om chefers eventuella egna 
erfarenheter av att handleda studenter och tidigare yrkesprofession påverkar 
förutsättningarna som de ger handledare.  
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BILAGA A 
Informationsbrev 

Hej, 

Vi heter Emelie Brengdahl och Sofia Göthlin och är fysioteraputstudenter vid Mälardalens 
Högskola i Västerås. Vi kommer under hösten 2015 att genomföra vårt examensarbete i 
fysioterapi. Vi vill undersöka chefers uppfattning om de förutsättningar de ger handledare för 
att skapa en bra lärandemiljö för fysioterapeutstudenter i verksamhetsförlagd utbildning.  

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med chefer inom 
primärvården i Västmanland och Sörmland. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst under studiens gång utan att skäl behöver anges. Vi kommer att höra av oss till dig 
angående förfrågan om deltagande i studien. Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och 
du kan själv välja tid och plats för intervjun. Vi kommer att spela in intervjun på en diktafon 
för att sedan transkribera intervjun, dvs. ordagrant skriva ner det som sägs i intervjun. Den 
transkriberade intervjun kommer att skickas till dig för genomläsning så du har möjlighet att 
ändra eller lägga till något. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
vare sig du som individ eller dina svar kommer att kunna identifieras eller spåras. 
Intervjumaterialet kommer att förvaras i låsbara skåp som endast vi kommer ha tillgång till.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. 

 

Har du några frågor eller funderingar hör gärna av dig till oss. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Emelie Brengdahl och Sofia Göthlin 

 

 

Emelie Brengdahl  Sofia Göthlin   Johan Moberg 
Fysioterapeutstudent  Fysioterapeutstudent  Handledare 
Mälardalens Högskola  Mälardalens Högskola  Mälardalens Högskola 
ebl13001@student.mdh.se sgn13008@student.mdh.se      johan.moberg@mdh.se 
0734- 029439   0722-297004   021-101488 



 

 

BILAGA B 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

- Yrkesbakgrund; tid på vårdcentralen och tidigare yrke 
- Arbetat som handledare? 

 
 

- Hur upplever du att kommunikationen med högskolan fungerar? 
 
 

- Hur ser du på att studenter gör praktik på din klinik? Har du någon interaktion med 
studenterna? 

 

- Vad anser du vara chefens roll när det gäller att skapa en bra lärandemiljö för 
studenterna?  

 

- Vilket organisatoriskt stöd har handledarna för att skapa en lärorik 
verksamhetsförlagd utbildning för studenterna? 

• Organisatoriskt stöd: tid i form av luftigare schema, åka på 
handledarutbildning, inledande samtal med förväntningar mellan chef och 
handledare, utvärderingssamtal för handledaren från chefen 
 

- Hur ser möjligheten ut för dig som chef att stötta handledarna? 

 

Utveckla gärna 

Hur tänker du då 

Berätta mer 

Förklara närmare 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


