
   

 

 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för neurovetenskap 

Fysioterapeutprogrammet  

Examensarbete 15 poäng, grundnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

    

Författare      Handledare 

Eneberg, Emma    Urell, Charlotte 

Eliasson, Victoria     Universitetsadjunkt 

Redovisad 01/2020

UPPLEVER FYSIOTERAPEUTSTUDENTER ICKE FORMELLA 
FÖRVÄNTNINGAR GÄLLANDE TRÄNING UNDER UTBILDNINGEN? 

EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE 

 

DOES PHYSIOTHERAPY STUDENTS EXPERIENCE NON-FORMAL 

EXPECTATIONS REGARDING EXERCISE DURING THEIR EDUCATION? 

 

A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY 



   

 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Förkunskapskrav inom träning finns inte i den grundläggande behörigheten till 

fysioterapeutprogrammet. Tidigare studier påvisade att en stereotypisk bild av fysioterapeutyrket fanns 

och att träning är en del av yrket. Fysioterapeutprogrammet lyfts också fram som ett krävande program 

som kan upplevas stressande.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelser och erfarenheter av icke formella förväntningar 

vad gäller träning från lärare/kursledare och andra studenter hos en grupp fysioterapeutstudenter vid 

Uppsala universitet. Vidare var syftet att undersöka hur de upplever att icke formella förväntningar 

påverkar dem. 

Design och metod: Deskriptiv och kvalitativ design. Datan insamlades genom sex semistrukturerade 

intervjuer med studenter från termin 5 på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Dessa 

intervjuer analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studenter upplevde att det fanns icke formella förväntningar från lärare, externa föreläsare och 

andra studenter samt utifrån utbildningens krav medan somliga upplevde att det inte fanns förväntningar. 

Studenter påverkades positivt, negativt eller inte alls av dessa. Det fanns också upplevda stereotypa 

bilder från externa personer och hos studenter innan start på programmet om hur en fysioterapeutstudent 

ska vara, dessa förändrades under utbildningens gång. 

Konklusion: Studenterna upplevde och hade erfarenheter av icke formella förväntningar gällande träning 

fanns från lärare, andra studenter och externa personer samt utifrån utbildningens krav. Dessa icke 

formella förväntningar påverkade studenterna mycket olika, allt från positivt och motiverande till 

negativt och stressande medan somliga inte upplevde någon påverkan alls. Resultatet kan bidra till 

utveckling av utbildningen och bemötande av studenter.  

Nyckelord: non-formal expectations, exercise, physiotherapy students, stereotypes, students’ health



   

 

 

Abstract  

Background: Previous knowledge about exercise is not a demand in the basic eligibility to attend the 

physiotherapy program. Previous studies show that there is a stereotypical idea of the physiotherapy 

profession and that exercise is a part of the profession. The physiotherapy program is also highlighted as 

a program which can be stressful.  

Purpose: The purpose of the study was to investigate perceptions and experiences of non-formal 

expectations regarding exercise from teachers/course leaders and other students in a group of 

physiotherapy students at Uppsala university. The purpose was also to investigate how the non-formal 

expectations affected the students.  

Method: Descriptive and qualitative design. Data was gathered through six semi-structured interviews 

with students from semester 5 attending the physiotherapy program at Uppsala university. The 

interviews were analyzed using qualitative content analysis.  

Result: Students experienced non-formal expectations from teachers, other students and guest teachers. 

Some students did not experience any expectations. Students were affected positive, negative or not at all 

by these expectations. They also experienced stereotypical ideas towards how a physiotherapy student 

should behave. Students perceptions of stereotypical ideas changed over time. 

Conclusion: The students experienced non-formal expectations regarding exercise from teachers, other 

students and guest teachers. These non-formal expectations affected the students differently, ranging 

from motivational to stressful while some did not experience any effect at all. The result of this study 

could contribute to the development of the program and treatment of the students. 

Key words: non-formal expectations, exercise, physiotherapy students, stereotypes, students’ health   
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1. Bakgrund   

1:1 Fysioterapeututbildningen  

Utbildning definieras som en systematisk process av undervisning och lärande som syftar till att öka 

kunskap och färdigheter (1). Fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet är en 3-årig utbildning på 

universitetsnivå bestående av 6 terminer som leder fram till en kandidatexamen och en yrkesexamen i 

fysioterapi.  

Under utbildningens gång blandas teori med praktiska moment och verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) i terminerna 3 till 6. På utbildningen är det mycket fokus på rörelse för patienter med målet att 

främja hälsan, detta sker i samspel med både andra yrkesgrupper, patienterna samt deras anhöriga. I och 

med detta samspel så är det viktigt att utveckla kunskap inom både biologiska, psykologiska och sociala 

områden. Fysioterapeutiskt inriktade kurser innehållande exempelvis akuta och subakuta tillstånd eller 

muskuloskeletala funktionsnedsättningar blandas med kurser i medicin, psykologi och 

beteendevetenskap (2). 

För att bli antagen på fysioterapeutprogrammet i Uppsala krävs bland annat att man har grundläggande 

behörighet, Naturkunskap 2, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt Idrott och hälsa 1 

eller Idrott och hälsa A, Naturkunskap B, Matematik B samt Samhällskunskap A. Man kan ersätta Idrott 

och Hälsa A/Idrott och hälsa 1 med ett intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet 

omfattande minst ett år då man har deltagit minst en gång per vecka under de senaste 2 åren (2).  

Antagningsstatistiken visar att meritvärdena efter urval 2 för intagning på fysioterapeutprogrammet den 

senaste terminen (VT2019) i gruppen med betyg från gymnasium utan komplettering (BI) var 18.91 (av 

max 22.5). Studenter kan bli antagna till programmet även via folkhögskolestudier (BF), betyg från 

gymnasium och Komvux med kompletteringsbetyg (BII) och högskoleprov (HP). Intagningspoängen 

för fysioterapeututbildningen vid Uppsala universitet är något högre jämfört med andra 

fysioterapeututbildningar runt om i Sverige (3).  

1:2 Icke formella förväntningar gällande träning och normer 

Träning definieras som metodiska försök att genom särskilt anpassade övningar förbättra en färdighet 

(4). I detta arbete kommer begreppet träning innefatta träningsvanor (duration och frekvens) samt 

förkunskaper inom träningsutförande och dosering.  

Formellt så finns inga krav på att studenter som söker sig till fysioterapeututbildning ska vara fysisk 

aktiva, ha ett intresse för träning och hälsa eller vara intresserade eller kunniga i/av interaktion och 

kommunikation. Trots detta så går det i en studie av Dahl-Michelsen (5) att läsa att tidigare forskning 
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funnit att fysioterapeutstudenter ofta förknippas med att besitta ett träningsintresse och det anses vara en 

fördel att man har ett träningsintresse för att utbilda sig till fysioterapeut. Många studenter som går 

fysioterapeutprogrammet i Norge tenderar att ha en hög nivå av fysisk aktivitet och en möjlig orsak till 

detta kan enligt studien vara att studenterna har benägenhet för att använda aktivitetsnivå som ett mått på 

hur lämpliga fysioterapeuter de kommer vara i framtiden (5). I en annan studie av Mahony et al. (6) som 

studerade nivån av fysisk aktivitet och motivation till träning för studenter inom olika vårdyrken 

presenteras i resultatet att fysioterapeutstudenter var de som rapporterade in den högsta nivån av fysisk 

aktivitet. Detta diskuteras vidare i studien där författarna hävdar att detta resultat var föga förvånande då 

det är troligt att ett yrke som är relaterat till träning och sport också är mer tilltalande för fysisk aktiva 

personer. Definitioner av icke formella förväntningar eftersökts utan framgång. För detta arbete valdes 

att definiera begreppet icke formell förväntning som en förväntning som inte formellt står skriven i 

kursplan, kursmål eller kriterier.  

Enligt Dahl-Michelsen spelade synen på nivå av fysisk aktivitet roll för studenter som gick 

fysioterapeutprogram och deras tankar på hur en lämplig fysioterapeutstudent skulle vara och agera. 

Detta noterades genom att studenterna i kurserna som observerades ofta diskuterade träning, fysisk 

aktivitet och sport som de hade deltagit i eller skulle delta i. Det var också vanligt med många synligt 

vältränade studenter och diskussioner där nivån av träning jämfördes mellan studenterna (5).  

Black et al. (7) presenterar att det fanns en viss skillnad i hur fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter 

såg på vikten av att vara en förebild i sitt arbete. Studenterna som deltog i studien höll i större 

utsträckning med om påståenden som till exempel sa att det var viktigt att ”leva som man lär”, att hålla 

en hälsosam vikt och att vara en förebild i sitt arbete än vad de färdigutbildade fysioterapeuterna gjorde. 

I Dahl-Michelsens studie återges ett citat av en student: “Actually, all here are sporty I think… and if you 

are not sporty, I guess you will become sporty because that is what it is about all the time here.” som ett 

svar på en fråga om vilka möjligheterna som fanns för en fysioterapeutstudent som inte var intresserad 

av träning och sport. Detta yttrande kan enligt författaren visa på nödvändigheten att bli fysiskt aktiv och 

sportig för de studenter som ännu inte anses vara det för att passa in. Manliga studenter som inte ansågs 

tillräckligt fysiskt aktiva av övriga studenter i kursen hade större svårigheter att ses som lämpliga 

fysioterapeuter av sina kurskamrater, detta på grund av att deras låga intresse för träning och fysisk 

aktivitet bedömdes bryta mot både könsnormer och den professionella normen som ansågs finnas inom 

yrket fysioterapi (5). En artikel av Wallen och Romulo (8) definieras norm som bland annat ett ideal 

rörande beteenden som en människa förväntas rätta sig efter i en social miljö. Enligt Dahl-Michelsens 

studie så ansåg inte kurskamrater att de kvinnliga studenterna med lågt intresse för fysisk aktivitet och 

träning bröt mot könsnormen, detta skulle enligt författaren kunna bero på att ett lågt intresse för träning 
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och lågt intresse för att jobba inom idrott senare i yrkeslivet sågs som normalt för de kvinnliga 

studenterna och inget de behövde försvara. Detta resulterade i att deras lämplighet att bli fysioterapeut 

inte ifrågasattes på samma sätt som de manliga studenternas (5). 

Inom fysioterapeututbildningen finns det höga krav med utmaningar och en komplex lärandemiljö, som 

innebär en kombination av teoretisk och praktisk undervisning (9,10). På en utbildning till ett både 

kliniskt arbete och teoretiskt ämne krävs att studenterna ska kunna förvärva teoretiska-, kliniska och 

interpersonella färdigheter och applicera dessa under VFU (10). Återkoppling från studenter på olika 

fysioterapeutprogram i utlandet visar på att det är ett krävande program och det upplevs stressande att 

klara av de akademiska kraven (11). Fysioterapeut är ett yrke som innehåller många delar och därmed 

behöver också utbildningen göra det. I Sverige är grundutbildningen endast 3 år lång medan den i andra 

länder som till exempel Israel och Australien är 4 år (12).  

Det finns icke formella förväntningar som speglas i att det kan bildas grupperingar mellan de 

fysioterapeutstudenter som tränar och anser sig ha en fördel i och med detta, jämfört med de studenter 

som inte tränar eller tränar mindre (5). Det har också visats sig vara vanligare hos manliga 

fysioterapeutstudenter att icke formella förväntningar om träning och att vara en lämplig fysioterapeut 

har gett en ökad osäkerhet av att passa in och vara sedd som en ”äkta” fysioterapeut. Hos kvinnliga 

studenter fanns inte en lika stor synlig påverkan av icke formella förväntningar. Som tidigare nämnt i 

arbetet så beskrev också vissa studenter i Dahl-Michelsens studie att det kan ses som en nödvändighet 

för de mindre aktiva studenterna att bli fysiskt aktiva och sportiga för att passa in (5). 

1:3 Problemformulering 

Fysioterapeutstudenters åsikter om bland annat träning samt vilka kvaliteter en fysioterapeutstudent ska 

inneha för att räknas som en lämplig fysioterapeut har studerats (5) men få studier finns gjorda på om 

fysioterapeutstudenterna upplever icke formella förväntningar kring träning från universitetet och andra 

studenters håll under utbildningens gång. Det finns inte heller studerat om icke formella förväntningar 

gällande träning hänger samman med upplevd stressnivå hos fysioterapeutstudenter, men det är ingen 

omöjlighet då stress påverkar studenter dagligen. Det är inte heller helt omöjligt att stress kan 

förekomma om en student inte anses matcha de normer och kvaliteter som en fysioterapeut förväntas ha.  

Dahl-Michelsen beskriver i sin studie att de flesta av fysioterapeutstudenterna som författaren observerat 

är vältränade och ofta konverserar om sport under skoltid (5), vilket ytterligare skulle kunna bidra till 

stress för de studenter som inte delar samma intresse eller vältränade yttre. 
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1:4 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka upplevelser och erfarenheter av icke formella förväntningar vad 

gäller träning från lärare/kursledare och andra studenter hos en grupp fysioterapeutstudenter vid Uppsala 

universitet. Vidare var syftet att undersöka hur de upplever att icke formella förväntningar påverkar dem. 

1:5 Frågeställningar 

• Vilka upplevelser och erfarenheter av icke formella förväntningar gällande träning från 

lärare/kursledare och andra studenter finns hos fysioterapeutstudenter i termin 5, studerat genom 

semi-strukturerad intervju.   

• Hur kan fysioterapeutstudenterna i termin 5 ha påverkats av deras upplevelser och erfarenheter 

av icke formella förväntningar från lärare/kursledare eller andra studenter? 

2. Metod  

2:1 Design  

Denna studie har en deskriptiv kvalitativ design. Kvalitativa metoder används för att ta reda på mer 

information kring människors tankar, förväntningar, upplevelser, attityder och erfarenheter. Detta kan 

leda till att man får en mer nyanserad och betydelsefull bild av händelser och beteenden som kan öka 

förståelsen för varför individer agerar som de gör (13). Valet av design grundade sig på syftet med 

studien som var att ta reda på deltagarnas upplevelse av icke formella förväntningar från 

lärare/kursledare samt andra studenter. 

2:2 Urval 

Urvalet bestod av studenter i termin 5 på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet, och detta 

skedde genom ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval valdes då det var av stor vikt att deltagarna skulle 

kunna hjälpa till att belysa problemområdet som identifierats, därför ansågs strategiskt urval passa bäst 

då det var mer tonvikt på mångfald och nyansering i ett sådant urval än med ett urval som är 

slumpmässigt. Ett strategiskt urval har också fördelen att det kan ge upphov till nya hypoteser samt att 

det kan utmana slutsatser som kan ses som självklara rörande ämnet som valt att studeras (13). Det 

primära urvalet skedde genom att hela kursen tillfrågades vid ett obligatoriskt kurstillfälle. Av de som 

anmälde sitt intresse var tanken att det lottades fram fem studenter, där högar för män och kvinnor 

separerades för att säkerställa att båda könen fanns representerade. Om antalet intresserade var fem eller 

färre skulle de som anmält sig automatiskt antas till studien oavsett kön. Urvalet gjordes på studenter i 

termin 5 på grund av att dessa hade studerat två år på fysioterapeutprogrammet och hade därmed haft 

mer tid att bilda en uppfattning om hur teori kan omvandlas till praktik. Till en början var det bara tänkt 

att vara fem deltagare i studien, men då dessa intervjuer inte gav tillräcklig mängd data så utfördes även 
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en sjätte intervju. Då det fanns två intressenter kvar efter att de primära fem intervjuer var gjorda så 

skedde en lottning mellan dessa för att få fram en sjätte deltagare.  

Inklusionskriterier för deltagande var att studenterna gick i termin 5 på fysioterapeutprogrammet vid 

Uppsala universitet HT19. De skulle också ha startat kursen Fysioterapi V under HT19, kunna läsa, 

förstå och tala svenska samt inte ha någon personlig anknytning till någon av författarna. 

2:3 Datainsamlingsmetoder  

För att besvara syftet med studien planerades att använda en semistrukturerad intervju (13) utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden fokuserade på deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av om det fanns icke formella förväntningar gällande träning på dem som studenter från 

lärare/kursledare samt från andra studenter under de terminer de gått på programmet och, om det fanns 

det, hur dessa icke formella förväntningar hade påverkat dem.  

Intervjuerna inleddes med att deltagaren fick syftet med studien förklarat för sig igen samt fyllde i ett 

samtyckesformulär. Efter detta fick de frågor på vad begreppen träning och icke formell förväntning 

betydde för dem. Dessa frågor ställdes för att få en bild av deras tankar kring begreppen innan de fick 

veta hur författarna definierat dessa begrepp i sitt arbete. Ord som efter deltagarnas svar definierades var 

träning, förkunskap och icke formell förväntning, detta för att deltagaren skulle förstå hur författarna 

menat när orden dök upp i frågorna samt för att författarna bättre skulle förstå hur deltagarna använde 

begreppen när de svarade på frågorna. Deltagarna fick ställa eventuella frågor innan intervjun inleddes 

och de påmindes också om att intervjun spelades in.  

Efter eventuella frågor började själva intervjun och frågor ställdes rörande hur de upplevde 

lärare/kursledares och andra studenters icke formella förväntningar på träning under utbildningens gång. 

Till sist ställdes frågor om hur de icke formella förväntningarna påverkat studenterna och om det fanns 

något moment som har bidragit till stress. Avslutande fråga för att fånga in eventuella frågetecken eller få 

med övriga tankar från deltagarna ställdes. 

Under intervjuerna ställde den intervjuande författaren frågor enligt intervjuguiden (se bilaga 1) samt 

lyssnade aktivt på vad deltagarna sa. Den författare som var åhörare observerade deltagarens 

ansiktsuttryck och interaktionen mellan intervjuande författare och deltagaren för att få med även 

outtalade detaljer i transkriberingen. Intervjun avrundades med att den intervjuande författaren frågade 

om deltagaren hade något mer att tillägga samt frågade om hur denne upplevde intervjun. Därefter 

tackade författarna dem för deras deltagande och informerade de som undrade om hur arbetet med 

materialet skulle fortskrida (14). 
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Intervjun med den första deltagaren räknades som en pilotintervju. En pilotintervju är vanligt associerat 

med en kvalitativ studie där syftet är att testa frågeformuläret som ska användas, detta för att exempelvis 

kunna ändra på upplägg av intervjuguiden så att frågorna är förståeliga och relevanta för studien och för 

att kontrollera kvaliteten (15). Efter pilotintervjun sågs intervjuguiden över för eventuell revidering men 

ingen sådan upplevdes vara nödvändig. 

2:4 Genomförande 

Förfrågan om deltagande i studien skedde under det obligatoriska uppropet för Fysioterapi V 

Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa HT19, med förhoppningen att så många som 

möjligt skulle vara närvarande i kursen under den första dagen. Kontakt togs med kursledare i aktuell 

kurs via mail med frågan om att få använda 10 minuter av introduktionen till att berätta om studien vilket 

kursledare godkände. Författarna gav en snabb introduktion om studiens syfte och genomförande, 

därefter tillfrågades dem om att delta. Varje student fick i början av introduktionen var sin lapp där de 

fick skriva upp namn och mailadress för intresse att delta och därefter samlade författarna in samtliga 

lappar. De som fyllt i kontaktuppgifter för vidare intresse fick ett mail skickat till sig där studenterna fick 

en vecka på sig att bekräfta sitt intresse för deltagande i studien. Ett gmailkonto tillägnat arbetet 

upprättades som enbart de båda författarna hade tillgång till. Detta för att underlätta kontakten med 

deltagarna och för att datan i sin helhet skulle kunna raderas vid arbetets slut. Mailet som skickades ut 

innehöll en kort hälsningsfras, informationsbrev (se bilaga 2) och datum för när de senast behövde 

bekräfta intresse för intervjun. Under den vecka som de hade på sig att meddela sitt intresse utfördes en 

provintervju med intervjuguiden (se bilaga 1) för att säkerställa att frågeställningar gick att förstå samt 

hur upplägget under intervjuerna skulle gå till.  

Efter en vecka så hade fyra studenter hört av sig och bekräftat sitt intresse och dessa bokades in för 

intervju så snart de hade tid. Därefter skickades ett påminnelsemail ut till samtliga deltagare som hade 

lämnat intresse men inte hört av sig och inom en vecka inkom två intressenter till. Dessa studenters 

initialer skrevs ner på var sin lapp av den ena författaren och därefter fick den författare som inte visste 

om deltagarna dra en lapp. Den deltagare som blev utvald i lottningen bokades in för intervju direkt efter 

lottningen. Efter lottningen inkom ytterligare en intressent som inte sett ursprungsmailet. Denna student 

exkluderades först då antalet deltagare för studien var uppnått men inkluderades senare då mer data 

behövdes.  

Datainsamlingen skedde inom 4 veckor efter det att studenterna tillfrågats om deltagande. Intervjuerna 

skedde dagtid på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala på avskild plats som kommits överens om 

via mail med respektive deltagare och under intervjuernas inledning fick deltagarna fylla i ett 

samtyckesformulär (se bilaga 3). Författarna utförde varannan intervju med deltagarna där den andre 
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författaren som inte intervjuade satt med som åhörare. En av författarnas mobiltelefon användes för att 

spela in intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 10 och 20 minuter vardera och efter att intervjuerna var 

utförda transkriberades de i Word av den författare som varit åhörare och därefter skrevs de ut i 

pappersform för analysering. Transkriberingen var ordagrann med ljud som hostning, nysning, och 

tvekan för att få ett så fullständigt datamaterial inför analysen som möjligt vilket bidrar till en ökad 

trovärdighet i studien (16). Efter att en författare transkriberat färdigt en intervju så skickades texten 

tillsammans med ljudfilen till den författare som intervjuat för att denne skulle lyssna igenom och 

bekräfta transkriberingen. När transkriberingen var bekräftad av båda författarna så raderades ljudfilerna 

från samtliga enheter. 

2:5 Databearbetning  

All transskript lästes igenom av båda författarna samtidigt som man lyssnade på ljudfilen för att båda 

skulle få en helhetsbild av innehållet i samtliga intervjuer som gjorts. 

Analyseringen av intervjuerna skedde genom en kvalitativ innehållsanalys, som enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (17) är lämplig att använda för att tolka och analysera texter som exempelvis 

utskrifter av intervjuer. Vanligen innebär kvalitativ innehållsanalys att en text läses flertalet gånger och 

att den sedan kodas genom identifiering av meningsenheter som därefter delas in i kategorier (18). En 

meningsenhet beskrivs av Lundman och Hällgren Granheim som en del av texten där stycken, ord eller 

meningar hör ihop med varandra till följd av till exempel gemensamt innehåll och sammanhang (17). 

Kvalitativ innehållsanalys ansågs passande för detta arbete därför att den är en vanlig analysmetod inom 

områden som omvårdnad och folkhälsovetenskap, ofta använd i studier där syftet är att uppnå en bred 

beskrivning av det som analyseras (18).  

Analysen inleddes med att texterna delades in i meningsenheter där meningar, stycken och ord 

sorterades i grupper utefter innehåll och sammanhang. Dessa meningsenheter utgjorde grunden för 

analysen och det var av stor vikt att dessa inte var för små så att innehållet delades upp i bitar eller för 

stora så att de kunde rymma flera betydelser och bli svårare att analysera. När meningsenheterna hade 

utarbetats kondenserades dessa genom att texterna förkortades ner och blev mer lätthanterliga (17).  

Efter kondensering utarbetades koder, de liknas vid en etikett på en meningsenhet där dess innehåll kort 

beskrivs, och dessa bidrog till att kondenseringen abstraherades och lyftes till en högre logisk nivå. 

Koder är ett redskap som bidrar till att författarna kan reflektera över sin data på ett nytt sätt och dessa 

skapas för att passa meningsenhetens kontext. Koderna sorterades sedan ut och användes till att bilda 

underkategorier. En underkategori består av flera koder och bör vara uteslutande för att förhindra att en 

kod kan passa in i flera underkategorier eller faller mellan två olika underkategorier. Underkategorierna 
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delades sedan in i kategorier där en kategori kan innehålla flera underkategorier (17). I 

sammanställningen av data till resultattabell så användes kondenserade meningsbärande enheter istället 

för koder då de kondenserade meningsbärande enheterna upplevdes ge en bättre bild av informanternas 

data. 

Kondenseringen, abstraktionen och kodningen utfördes av författarna var för sig och sedan jämfördes 

dessa med varandras bearbetning. Arbetet utfördes initialt var för sig för att inte författarna skulle ha 

inflytande över varandra och den andres bearbetning av texterna, men om olikheter uppstod så hade 

författarna en dialog med varandra (17). När första bearbetningen av kondensering och kodning var klart 

så möttes författarna för en gemensam analysering. Därefter skickades ett utkast till handledaren för 

assistans i analysprocessen genom triangulering. Triangulering innebär att texten granskas av flera för att 

få mångsidig beskrivning och flera typer av tolkningar av det fenomen som studeras (13). Därefter 

utarbetades underkategorier och kategorier på var sitt håll som sedan utarbetades ihop av författarna och 

även denna gång skickades ett utkast till handledare för triangulering. Materialet utarbetades till en 

gemensam slutgiltig analys där resultatet tolkades gemensamt av författarna. Analysprocessen utfördes i 

datorprogrammet Word, se exempel i tabell I. 

Tabell I. Exempel på hur analysprocessen gått tillväga med en kvalitativ innehållsanalys.  

Kondenserande meningsbärande 

enhet  

Kondensering Kod Underkategori Kategori  

” För jag har ju liksom fått det 

här typ intresset av att börja 

gymma efter att jag har träffat 

alla här.” 

Tycker förväntningar 

påverkat bra då man 

börjat träna efter att ha 

träffat alla här. 

Motivation till 

träningsgenomförande 

och diskussion om 

träning  

Förväntningar upplevs 

motiverande 

F
rån

 k
rav

lö
sh

et till stress 

 

”…jag tycker att det känns 

positivt för jag tycker det känns 

viktigt att träna och ändå att det 

blir liksom för att det är roligt...” 

Upplever 

förväntningarna positivt, 

känner att det är viktigt 

och roligt att träna. 

Upplever 

förväntningarna på 

träning positivt för en 

själv 

”…ja men det skulle jag nog 

säga. För det är ju mycket, typ 

alla tränar ju och då blir det lite, 

inte hetsigt men ändå lite såhär: 

att man ska träna, såhär mycket 

snack om gym.” 

Nästan alla tränar och 

det blir mycket prat om 

gym som nästan kan 

upplevas hetsigt. 

Prat om träning mellan 

studenterna i början av 

och under utbildningen 

Träningsprat och 

förväntningar bidrar till 

stress och press 

2:6 Etiska överväganden  

Det fanns en eventuell risk att deltagarna under intervjun kunde missuppfatta en fråga och detta kunde 

leda till att en deltagare eventuellt kände sig kränkt, exempel på detta skulle kunna vara frågan om 

deltagares reflektioner kring deras förväntningar på andra studenter (se bilaga 1). Det fanns också en risk 
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att deltagarna kunde känna sig obekväma av frågor som involverade deras uppfattning av utbildningen 

då dessa sedan gjordes publika, det kunde göra det svårt för dem att våga vara ärliga i sina uppfattningar 

om dessa upplevelser skulle bära spår av negativ inställning. Ämnet skulle kunna upplevas som känsligt 

då deltagarna blottade sig om sina upplevelser och känslor, vilket skulle kunna vara jobbigt för dem om 

de upplevde sig själva som att stå i motsats till de förväntningar som eventuellt fanns. För att förhindra 

ovan nämnda problematiseringar så var författaren som intervjuade tydlig i sin formulering av frågorna 

och att det var deras upplevelse som var i fokus. Inga värderingar lades heller i frågornas innehåll utan 

tanken var hela tiden att det skulle vara deltagares svar som ledde frågorna framåt. Författarnas datorer 

var försedda med lösenordsskydd samt bevarades nära författarna hela tiden. Även den mobiltelefon 

som använts vid intervjuerna var lösenordskyddad för icke behöriga. Alla transkriberingar och ljudfiler 

var kodade så att dessa inte kunde hänvisas till någon deltagare. När en transkribering var utförd lade 

författaren ut denna på ett lösenordskyddat Google Drive konto för att den andre skulle kunna läsa 

igenom. Detta konto hade enbart författarna tillgång till och detta konto raderades efter att all kontakt 

med deltagarna var avslutad. Nyttan för deltagarna att delta i studien skulle kunna vara att de började 

reflektera över klimatet på programmet och därigenom sina egna värderingar och bemötanden av andra 

studenter. Detta skulle i sin tur kunna bidra till trivsamhet på utbildningen, och möjligen även 

bemötandet av studenter på VFU. 

Deltagandet i studien var frivilligt och de fick information om att de när som helst kunde hoppa av 

studien utan att behöva ange orsak. Information till deltagarna lämnades innan intervjutillfället (se bilaga 

2) och efter intervjun var utförd fick de som ville information om efterföljande arbete och publicering. 

Informationen de fick före intervjun rörde deras deltagande, studiens innehåll, databearbetning och 

åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten. Konfidentialitet garanterades genom avidentifiering av 

samtliga dokument och samtal i enrum samt att all data raderades när arbetet var slutfört och inlämnat. 

De som kunde ta del av datan i sin helhet var författarna och deras handledare. Kodningen av deltagarna 

och deras intervjuer skedde så snabbt som möjligt efter att intervjun var slutförd.   

3. Resultat 

I studien ingick sex deltagare totalt, två män och fyra kvinnor, som för tiden vid intervjuerna läste kursen 

Fysioterapi V i termin 5. Analysen av intervjuerna resulterade i åtta underkategorier som delades in 

under fyra kategorier. I tabell II som kan ses nedan finns en överblick av dessa med kondenserade 

meningsbärande enheter. De kondenserade meningsbärande enheterna är kodade utifrån vilken 

respondent som sagt vad, där varje informant fått en färg tilldelad. De färger som valdes var blå, röd, 

rosa, grön, lila och gul. 
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Tabell II. Översikt över fysioterapeutstudenters erfarenheter och upplevelser av icke formella 

förväntningar vad gäller träning från lärare/kursledare och/eller andra studenter och hur de 

upplever att förväntningarna påverkat dem.  

Kondenserad meningsbärande enhet Underkategori  Kategori  

 Tycker förväntningar påverkat bra då man börjat träna efter 

att ha träffat alla här. (Lila) 

Förväntningar upplevs motiverande 

F
rån

 k
rav

lö
sh

et till stress 

Nästan alla tränar och det blir mycket prat om gym som 

nästan kan upplevas hetsigt. (Gul) 

Träningsprat och förväntningar bidrar till 

stress och press  

Tränar oftare på egen hand, upplever att man behöver träna 

mer på grund av förväntningar. (Gul) 

Förväntningarna finns där i varierande grad i olika kurser 

men påverkan upplevs neutralt. (Grön) 

Förväntningar påverkar inte 

Upplever inte förväntningar på tidigare kunskaper, de är 

grundliga och förklarar. (Lila) 

Upplever inte förväntningar eller krav  

Känner inte krav på prestation eller träning från kursare eller 

lärare, det tas avstånd ifrån. (Grön) 

Kan förstå att dem utan träningskunskap och intresse har 

svårt att hänga med, tycker inte kunskap som vi förväntas ha 

innan gås igenom. (Blå) 

Avsaknad av tidigare kunskap stressar 

G
ru

n
d
k
o
m

p
etens 

b
eh

ö
v
s 

Inte upplevt mycket stress tack vare tidigare kunskaper och 

mycket intresse från bakgrund och träning. (Röd) 

Praktisk erfarenhet och kunskap ger lugn 

Skönt med arsenal av övningar och ha en övningsbank med 

till programmet. (Lila) 

Tänkte i början att alla älskade träning men har under tidens 

gång förstått att det finns mer än bara träning inom 

fysioterapi. (Rosa) 

Tankar om stereotypa bilder 

F
ö
reställn

in
g
ar om

 fy
sio

terap
eu

ter o
ch

 

trän
in

g
  

Stereotypen är att en fysioterapeutstudent är väldigt 

träningsaktiv och alla har ett gemensamt intresse för träning 

och fysisk aktivitet. (Röd) 

Förväntningar från lärare på att alla tränar finns och att de 

ofta är dem sportaktiva som sökt programmet. Men inte så 

mycket prat från lärare. (Gul) 

Förväntningar från andra även utöver kursare att dem som 

pluggar fysioterapeut ska träna och vara vältränade. (Gul) 

De flesta externa föreläsare fäller uttryckliga kommentarer 

om ett vältränat yttre vilket inte händer i andra kurser. (Rosa) 

Man inser att det finns icke formella förväntningar på 

kunskap om kroppen och övningar från utbildning och lärare. 

(Röd) 

Förväntningar på förkunskap inom träning på 

sig själv samt från andra 

E
g
n
a o

ch
 an

d
ras 

fö
rv

än
tn

in
g
ar p

å 

trän
in

g
sk

un
sk

ap 

När man pratar om träning förväntar man sig att den andre 

har kunskap om övningar, typ av träning eller muskler. (Blå) 
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3:1 Från kravlöshet till stress 

Denna kategori skapades utifrån att deltagarna beskrivit olika typer av känslor kring de upplevda icke 

formella förväntningarna, både positiva och negativa. Kategorin valdes att innefatta alla typer av känslor 

för att belysa bredden av de svar deltagarna givit under intervjuer. 

3:1:1 Förväntningar upplevs motiverande 

Denna underkategori skapades för att lyfta de svar som pekat mot positiva fördelar med upplevelser av 

icke formella förväntningar på programmet. Deltagare beskrev att de icke formella förväntningarna 

agerar som en motivator till att diskutera träning med sina kursare medan andra har det som en motivator 

till att prova nya träningsformer och deltagare beskriver att det är roligare att träna när det finns en 

omgivning med fler med liknande intresse. Deltagare lyfte fördelen med att vara i grupp med 

träningsintresserade då det underlättat att få in en regelbunden träningsrutin och att träningsintresse 

förstärkts: 

”Positivt så känner jag att jag vill träna mer än vad jag gjort innan och liksom jag har börjat 

gymma nu och det gjorde jag inte när jag var hemma […] ändå positivt att känna eller att 

man faktiskt kommer iväg till gymmet […]” (Gul) 

3:1:2 Träningsprat och förväntningar bidrar till stress och press 

Underkategorin skapades som en motpol till den föregående underkategorin där de positiva aspekterna 

beskrevs. Denna underkategori tog in deltagares svar som pekade mot en negativ bild av de icke 

formella förväntningarna, där stress och press var de mest frekvent använda begreppen. Deltagare har 

uppgett att stämningen mellan studenterna på programmet kan upplevas något hetsig, att det upplevs 

finnas en träningskultur som studenter bör passa in i och tränar man inte så upplever sig studenten som 

dålig. Deltagare tar upp att studenter på programmet främst pratar om gym som träningsform, och att det 

kändes svårt att delta i diskussionen om man inte utövade träningsformen. Likaså upplevs det en stress 

då det är mycket prat om träning bland studenterna på programmet enligt deltagare i studien. Deltagare 

beskriver att det även kan kännas svårt i viss miljö att dölja sin prestationsförmåga för andra kursare om 

det upplevs att någon är mer vältränad än vad personen faktiskt är. Deltagare beskriver att: 

”[…] Och då önskar jag ju egentligen att jag hade gått ut och tränat, för att det är det ju så 

mycket snack om här.” (Lila) 

”[…] men samtidigt blir det också lite press att om man inte kommer iväg att gymma eller 

att träna eller något annat. Så känner man sig lite dålig typ eller sämre. Såhär ’fan nu har jag 

inte tränat’.” (Gul) 
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3:1:3 Förväntningar påverkar inte 

Denna underkategori skapades för att fånga upp deltagare som svarade att de upplevde att icke formella 

förväntningar alltid fanns i bakgrunden, men det beskrevs att dessa förväntningar inte påverkade på 

något vis. Deltagare beskrev att det upplevdes finnas förväntningar i olika grad beroende på kurs med 

varken negativ eller positiv påverkan. Att förväntningar inte påverkade berodde på att tidigare 

träningskunskap levde upp till de upplevda icke formella förväntningarna. Deltagare beskrev det som att 

andra personers åsikter inte spelade någon roll och att det inte upplevs finnas ett behov av att kunna lyfta 

tungt eller prestera bra inom en träningsform då detta är varje persons ensak. Deltagare sammanfattade 

det som att: 

”[…] jag kan tänka mig att det finns icke formella förväntningar eller det tycker jag och 

men det påverkar inte mig då jag känner ändå att jag har ganska bra koll på träning […]” 

(Blå) 

Deltagare lyfte också att en person inte behöver ha ett träningsintresse för att kunna vara en del av 

programmet. Deltagare har beskrivit känslan av att folk antar att de har ett intresse av och gillar att träna 

men att man som student är välkommen att ändå och att det inte ställs några sådana krav på programmet. 

Vetskapen om acceptansen på programmet trots bristande träningsintresse bidrar till att deltagare inte 

upplever sig påverkade av de icke formella förväntningarna angående träning. 

”Jag upplever att folk gissar att man gillar att träna. Jag upplever inte att det är ett krav för 

att man ska få vara med […] upplever inte att det är en förväntning på så vis att det krävs 

för att man ska bli accepterad.” (Rosa) 

3:1:4 Upplever inte förväntningar eller krav 

Den sista underkategorin inom kategorin Från kravlöshet till stress utformades för att lyfta de deltagare 

som beskrivit att de inte upplevt icke formella förväntningar eller krav från något håll på 

fysioterapeutprogrammet. Deltagare beskriver att de överhuvudtaget inte upplevt att lärare eller andra 

studenter förväntat sig någon tidigare kunskap inom träning samt att lärare oftast förklarar sina 

föreläsningar noga och är grundliga i sina genomgångar så att alla kan följa dem. Deltagare lyfter också 

att den egna träningen är varje students ensak och att ingen på utbildningen lägger någon värdering i hur 

deltagarna och andra studenter presterar på fritiden. 

”Jag känner inte att något som helst egentligen krav på att jag ska kunna prestera eller träna, 

av varken kurskamrater eller lärare. Jag tycker man tar avstånd från det ganska så rejält.” 

(Grön) 
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3:2 Grundkompetens behövs 

Kategorin utformades för att belysa deltagares svar som berörde tidigare kunskaper inom träning som ett 

hjälpmedel för att klara sina studier bättre samt deltagare som upplevde att icke formella förväntningarna 

gällande brist på tidigare kunskaper stressade. 

3:2:1 Avsaknad av tidigare kunskap stressar 

Den första underkategorin berörde deltagare som upplevde att mindre kunskap och erfarenhet om 

träning innan start på programmet kunde vara en stressfaktor under utbildningen. En sak som lyftes var 

att genomgångarna inom vissa kurser på programmet upplevdes vara något knapphändiga vilket kunde 

resultera i att material utöver föreläsningar behövde läsas in på fritiden, framförallt av de som saknade 

tidigare träningskunskap, för att förstå innehållet. Deltagare, som själva inte påverkas negativt av icke 

formella förväntningar, uttryckte förståelse för de studenter som påverkas negativt utav dessa gällande 

träning och träningskunskap, samt att detta kan upplevas jobbigt och stressigt för de studenterna.  

”[…] men jag kan verkligen tänka mig för dem som inte har det eller tränar överhuvudtaget 

eller är intresserade av det, kan tycka det är ganska svårt att hänga med då. För jag tycker 

inte att dem går genom den kunskapen som, ja men då vi förväntas ha innan då.” (Blå) 

3:2:2 Praktisk erfarenhet och kunskap ger lugn 

Den andra underkategorin beskrev ett annat perspektiv av kategorin Grundkompetens behövs, det vill 

säga deltagare som tog upp de fördelar som tidigare kunskaper inom träning gav under utbildningen. 

Exempel på detta var att deltagare lyfte att en arsenal av övningar sedan tidigare underlättade vid valet av 

övningar i behandling av patienter, det beskrevs även att det var lättare att hänga med på föreläsningar 

och praktiska genomgångar med detta i bagaget. Det belystes också att ett träningstänk och en 

förförståelse för övningar och människokroppen sedan tidigare gjorde det lättare att applicera teori i 

praktiken och genom detta minska stressen på programmet då tid inte läggs på att lära in sådant 

studenten redan kan. 

3:3 Föreställningar om fysioterapeuter och träning 

Den tredje kategorin omfattade de tankar och erfarenheter som deltagare haft före och under programmet 

kring synen på yrket fysioterapeut samt kopplingen mellan fysioterapi och träning.  

3:3:1 Tankar om stereotypa bilder  

Deltagare delgav under intervjuerna tankar om den stereotypa bild av fysioterapiyrket som de upplevde 

existerade, både inom programmet samt från utomstående, och detta låg till grund för utformandet av 

denna underkategori. Det finns en generaliserad bild som deltagare tagit upp kring hur en 

fysioterapeutstudent upplevs vara, men denna bild upplevs inte vara hela sanningen. När deltagarna blev 



   

14 

 

antagna till programmet så hade de en bild av hur fysioterapeutstudenter förväntades vara och vad som 

skulle förväntas av en själv när man väl börjat på programmet, detta beskrevs förändras i takt med 

utbildningen. Deltagare i studien har lyft att träningsintresse och träningsvanor existerat innan början på 

programmet och dessa komponenter har bidragit till en större förväntan på att personer med liknande 

intressen och vanor också sökt sig till programmet.  

”[…] stereotypen av fysioterapeutstudenten är […] att de är väldigt träningsaktiva och om 

de inte är så har de varit, och alla ska ha, inom citationstecken, ’det gemensamma intresset 

för träning och fysisk aktivitet’.” (Röd) 

Deltagare har lyft att den stereotypa bilden både upplevs komma från personer inom programmet och 

från utomstående personer (både studenter och föreläsare) har uttryckt kommentarer som bidrar till 

upplevelserna av icke formella förväntningar.  

”Så på något vis så blir det eller så känner jag att man har förväntningar att alla ska träna 

och, eller att man har det på sig såhär att, ja för att man pluggar fysio så ja så ska man 

träna…träffade en läkare/läkarstudent nere i metodrummen och då frågade hon ’är det så att 

alla fysios har sexpack?’[…] så det känns som man har den förväntningen på sig bara för 

att man pluggar det här programmet lite. Och inte bara då från mina kursare.” (Gul) 

”[…] de flesta externa föreläsare så som kanske ortopedi, invärtesmedicin. Psykiatrin var väl det 

senaste jag kände att det var nån som, då sa de uttryckligen: ’Här sitter ni alla och ser väldigt, 

väldigt vältränade ut!’. Det händer inte i nån annan kurs.” (Rosa) 

3:4 Egna och andras förväntningar på träningskunskap 

Sista kategorin inkluderade de tankar som deltagare uttryckte gällande förväntningar på träningskunskap, 

både från dem själva men även från andra. 

3:4:1 Förväntningar på förkunskap inom träning på sig själv samt från andra 

Denna underkategori sammanställde deltagares förväntningar på egen och andras förkunskaper inom 

träning samt regelbunden träningsutövande. Deltagare lyfte att man snabbt får en bild av ifall en person 

tränar eller inte genom hur dem ser ut och beter sig, särskilt på detta program. Förväntningen var att 

personer tränar på programmet vilket stärks utifrån tanken kring hur en person ser ut. Träningskunskaper 

gav också en bild av hur mycket en person tränar och deltagare beskriver att både lärare och studenter 

uppvisar icke formella förväntningar gällande förkunskap. En kurs där deltagare uppgivit som ett 

exempel där träningskunskap varit eftertraktat och till stor del upplevts förväntat var kursen Fysioterapi II 

där studenterna skulle coacha varandra genom en träningsperiod med egengjorda träningsprogram. 
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”[…] man inser lite att det finns som icke formella förväntningar på att, de lärare och 

utbildningen utgår från att man ska veta att en knäböj stärker det här och är bra för det här 

och så ska det finnas de här massa övningarna som man också kan göra som exempel för 

att stärka upp en höft eller ett knä eller en axel […]” (Röd) 

4. Diskussion  

4:1 Resultatsammanfattning  

Studenter som blivit intervjuade upplevde att det fanns icke formella förväntningar både från lärare, 

externa föreläsare och andra studenter samt utifrån utbildningens krav. Deltagare upplevde att det inte 

fanns icke formella förväntningar från lärare och andra studenter på deras träningsprestation och 

kunskaper sedan tidigare utan att det togs avstånd ifrån sådana förväntningar. Av deltagare som upplevde 

icke formella förväntningar så påverkades de positivt genom att de motiverades till att börja träna och 

diskutera träning, samt negativt genom att de kände en ökad stress och press på grund av ett annat 

förhållande till träning. Det beskrevs av studenter att tidigare kunskap bidrog till ett lugn medan en 

avsaknad av densamma upplevdes stressande. Det fanns studenter som inte upplevde att förväntningarna 

påverkade då tidigare kunskaper och relation till träning underlättade på programmet under olika 

moment och kurser. Studenter beskrev upplevelsen av en stereotyp bild rörande hur en 

fysioterapeutstudent ska vara samt en fysioterapeutstudent träningsvanor. Denna bild kom från både 

inom och utanför programmet och förändrades över tid hos studenterna.  

4:2 Resultatdiskussion 

4:2:1 Upplevelser och erfarenheter av icke formella förväntningar  

Resultatet i denna studie visade att det fanns studenter på fysioterapeutprogrammet som upplevde att det 

fanns icke formella förväntningar på dem gällande träning. Samtidigt fanns det studenter som beskrivit 

att dessa upplevelser inte fanns, detta trots att studenterna utbildade sig på samma program och har 

studerat lika länge. Varför upplevde då studenter olika kring icke formella förväntningar angående 

träning? En orsak skulle kunna vara hur väl de passar in till den bild av fysioterapeutyrket som ofta lyfts 

fram där en träningsintresserad person med en god fysik är vanligt förekommande. Resonemanget i 

denna studie stärks av bland annat en artikel av Michalak et al. (19) där fysioterapeutstudenter som 

studerat första året tillfrågades om deras fysiska aktivitetsnivå samt deras syn på den fysiska aktivitetens 

roll i yrket. I Michalak et al. (19) presenteras resultat där alla tillfrågade respondenter svarat att 

fysioterapeuter ska agera förebilder för en hälsosam livsstil och att de som fysioterapeuter också borde 

vara fysisk aktiva för att bättre kunna inspirera och påverka sina patienter. I samma artikel presenteras 

också att utbildningen bör inspirera studenterna på programmet till att utöva fysisk aktivitet då det är 
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nödvändigt i rollen som förebild. Detta kan jämföras med denna studie där deltagare lyfte att 

förväntningarna har funnits redan innan de började programmet vilket indikerade till att det finns en bild 

av hur en fysioterapeutstudent bör agera och vara i samhället, vilket sedan följer med studenterna till då 

att de börjar på programmet. Denna beskrivna bild diskuteras i en artikel av Multani et al. (20) där 

studenter tillfrågats om deras fysiska aktivitet. I den artikeln går att läsa om att de som arbetar inom 

professionen fysioterapeut behöver en god fysik då det är ett yrke med hög belastning och därmed 

behövs en bra nivå fysisk aktivitet för att möta dessa fysiska utmaningar. Att en fysioterapeut ska agera 

förebild för ett fysiskt aktivt och hälsosamt liv i kombination med dessa krav på fysisk kapacitet kan 

ytterligare bidra till bilden av hur en fysioterapeut ska leva som finns i samhället och på utbildningar 

(20). I Dahl-Michelsens (5) artikel kan läsas om att många studenter har vältränade kroppar och pratar 

om träning, vilket skulle kunna diskuteras som en möjlig förklaring till att förväntningar deltagarna i 

denna gjorda studie beskrivit kan bekräftas utifrån att det kan synas om studenter passar in under de 

förväntningar som finns. Detta verkar kunna bidra till att de som inte passar in lika väl kan uppleva en 

känsla av icke formell förväntning på sig själva.  

Deltagare i denna studie har diskuterat att träning varit en stor del av deras vardag, både innan de började 

på programmet och efter att de började på programmet. Träningen har varit till stor nytta inom många 

kurser och underlättat deras studier på programmet, vilket deltagare har uppgett. Samtidigt har deltagare 

som varit mindre träningsaktiva beskrivit att de ökat sin fysiska aktivitetsnivå efter de börjat studera på 

programmet då de upplevt bland annat ökad motivation till att delta i fysisk aktivitet. I en artikel av 

Soysal Tomruk et al. (21) lyfts att fysisk aktivitetsnivå för fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter varit 

högre än både inom andra hälsoprofessioner samt den övriga befolkningen. Samma artikels beskrivning, 

i kombination med de åsikter och tankar som deltagare i denna gjorda studie lyft, väcker en intressant 

fråga om varför just fysioterapeuter är så aktiva. Det skulle kunna diskuteras huruvida detta beror på om 

det är personer med ett träningsintresse som söker sig till programmet eller om det, som för deltagarna i 

denna studie, är på grund av att studenter har ökat sin fysiska aktivitetsnivå efter att ha börjat på 

programmet. I en artikel av Harman et. al. (22) så presenteras liknande resonemang rörande 

fysioterapeuters fysiska aktivitet. Ovan beskrivna resonemang skulle kunna stärka denna studies 

diskussion kring att deltagarna i denna gjorda studie kände ett behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå 

efter att ha börjat på programmet, så skulle det kunna vara ett exempel på hur eventuella icke formella 

förväntningarna gällande träning påverkar studenterna på programmet.  

I denna gjorda studie beskrevs att det fanns studenter som inte upplevde några icke formella 

förväntningar, att det tas avstånd från detta helt och hållet då lärare upplevs undervisa det som krävs för 

att förstå och klara olika moment i olika kurser. Deltagare i denna studie beskrev att ingen lade sig i 
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träningen på fritiden, att prestationerna inom träning är varje persons ensak och detta är ingenting som 

andra studenter eller lärare brydde sig om. En artikel skriven av Ranasinghe et al. (23) nämner ett 

liknande citat där en student under en intervju påpekat att lärare inte uppmuntrat till eller förväntat sig 

utövande av träning. Denna gjorda studies deltagare upplevde inte att förväntningar fanns, och 

anledningen till detta skulle kunna vara att de inte bryr sig om vad folk tycker eller tänker om dem 

överlag och då inte heller bryr sig inom träningen. Orsaken till att personer uttryckte detta kanske är att 

de kan passa in eller håller med om den bild som samhället bildat av hur en fysioterapeut ska vara.  

Det fanns deltagare i denna studie som nämnt en stereotyp av en fysioterapeut där det betonades att det 

gemensamma intresset för träning finns och att man sökt programmet för att man har en koppling till 

träningsutövande på något vis. En artikel skriven av Harman et al. (22) belyser deras respondenters 

uttalanden om stereotypen fysioterapeut, att det är någon som jobbar med atleter och muskuloskeletala 

skador. Flera av de intervjuade i ovan nämnda artikel beskrev att det var deras träningsintresse som fick 

dem att ansöka till programmet, men vissa respondenter beskrev även en tvekan till att ansöka på grund 

av den stereotypiska bild som fanns. I kontrast till artikeln som beskrivs ovan så har denna studies 

deltagare beskrivit sina förutfattade meningar som att de skulle omges av träningsintresserade och 

träningsvana personer. Med detta och utifrån Harmans et al. (22) beskrivna stereotypiska bild i åtanke så 

skulle möjligheten att det finns personer som inte söker programmet i rädsla av att inte passa in kunna 

diskuteras. Det finns många delar inom fysioterapeutyrket som inte ingår i den bild som allmänheten har 

av professionen och om dessa delar inte framhävs kan det bidra till att det inte finns en variation av 

personer med olika intressen som söker sig till programmet. Det kan bidra till att stereotypen 

vidmakthålls vilket kan upprätthålla de icke formella förväntningarna som deltagarna i detta arbete 

beskrivit att de upplevt. För att bredden av yrket skulle kunna bli mer tydlig för alla intresserade så skulle 

beskrivningar av yrket kunna uppdateras på plattformar där information kring fysioterapeutyrket ofta 

söks, exempelvis universitetets hemsida. Bilden av fysioterapeutyrket har under utbildningens gång 

förändrats enligt deltagarna i denna utförda studie till att vara bredare och bidragit till en djupare 

förståelse för yrket. I sin artikel lyfter Harman et al. (22) att även deras respondenterna har en bild av att 

fysioterapeutyrket förändrades efter första året till följd av föreläsningar och kurser vilket utmanade den 

stereotypiska bilden av hur en fysioterapeut är och jobbar. Den här bilden av variationen av yrket bör 

lyftas och visas så att fler kan förstå yrkets innehåll, därmed kan det möjligen bidra till att fler vågar söka 

till programmet. Det skulle kunna resultera i en bredare variation av tidigare kunskap och perspektiv som 

kan ge fördjupade analyser inom olika kurser samt gagna studenter genom bredare diskussionsinnehåll.  
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4:2:2 Påverkan av icke formella förväntningar 

De som upplevde de icke formella förväntningarna beskrev att de påverkades på olika sätt. Deltagare 

påverkades positivt av att ha förväntningar på sig gällande träning, exempelvis beskrevs motivation till 

att träna oftare eller att börja träna av deltagare. I en artikel skriven av Kurunsaari et al. (24) uppger vissa 

studenter att de har känt en press på att träna vilket bidragit till stress men denna press har visat sig ge en 

positiv förstärkning till att träna mer, vilket deltagare även i denna studie beskrivit. Deltagare i denna 

utförda studie beskrev att de motiverades till att hittat nya träningsformer, detta skulle kunna bero på 

upplevelser av att de genom deltagande inom ny träningsform kunde vara en del av en gemenskap på 

programmet med de som utövade samma träningsform. I artikeln av Bergmann et al. (25) tas det upp att 

respondenter beskrivit att de som klarade sina studier på ett framgångsrikt sätt upplevde positiva effekter 

genom en ökad tilltro till sin förmåga och ökad självkänsla. Detta kan knytas till denna studie då 

möjligen de som upplever de icke formella förväntningarna på ett positivt sätt också drar nytta av dem 

för att lyckas i sina studier och då kan öka sin tilltro och självkänsla.  

Deltagare i denna studie har negativa upplevelser av pressen på att träna, vilket skulle kunna bero på det 

som Dahl-Michelsen (5) påpekar i sin artikel vilket var att studenter som ansågs vara mindre sportiga 

fortfarande var fysisk aktiva, men de utövade en annan sorts fysisk aktivitet och inte den som majoriteten 

utövade. Med den artikeln i åtanke skulle detta kunna bidra till ett synsätt där det finns endast en 

träningsform som anses vara ”den rätta” och att de som inte utövar den upplevs som mindre fysisk 

aktiva. En aspekt utifrån detta skulle kunna vara att pressen som deltagarna möjligen då upplevde kring 

träning inte bestod i att träna generellt utan att man skulle utöva rätt sorts träning. Deltagare i denna 

studie upplevde lite hets kring att det pratades mycket om träning på gym, det skulle möjligen kunna 

bero på att den träning som diskuterades inte var den sort som deltagare utövade och det var därför en 

viss hets upplevdes då deltagare kände sig sämre för att inte ha det gemensamma intresset.  

Upplevelser av de icke formella förväntningar gällande träning beskrevs av deltagare med positiva 

upplevelser och erfarenheter som att tidigare träningskunskap medförde ett lugn inför moment som 

ställde krav i utbildningen. De kunde då använda sig av tidigare kunskap för att klara en uppgift. En 

artikel som lyfter detta är skriven av Weber et al. (26) där författarna lyfte förbättringsförslag på 

medicinska utbildningar från studenterna angående akademisk stress. Artikeln poängterar att det är 

hjälpsamt att studenter har tidigare kunskap för att hantera de krav och den press som medicinska studier 

kan ge, vilket skulle kunna avspeglas i denna gjorda studie som en av anledningarna till att deltagarna i 

denna studie beskriver ett lugn relaterat till att tidigare träningskunskap motsvarar de upplevda 

förväntningarna.  
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Deltagare i denna studie har beskrivit en förståelse för att studenter kommer från olika bakgrunder och 

därmed kan ha det olika svårt att hänga med och förstå under utbildningens gång. Deltagarna beskriver 

också att det finns en stor acceptans mellan studenter på programmet för att alla har olika kunskaper och 

träningsvanor samt att det inte finns ett krav på ett stort träningsintresse för att få vara med. Däremot 

upplevde deltagare med mer gedigen träningsbakgrund att föreläsningar ibland inte var tillräckliga eller 

gick igenom allt som behövde kunnas, men att detta kunde upplevas positivt för dem då mer tid kunde 

läggas på annat som de bättre behövde lära sig. Trots detta fanns en stor förståelse för att det kunde bli 

svårare för de som fattades samma förkunskap att förstå föreläsningarna, vilket visade på den variation 

av tidigare kunskaper som finns bland studenter på programmet. Kurunsaari et al. (24) diskuterar detta i 

sin artikeln där de trycker på vikten av att lärarna är medvetna om dessa variationer och tar det i 

beaktande under undervisning för att varje student ska kunna utveckla sina förmågor på bästa sätt.  

4:3 Metoddiskussion 

Styrkor med denna studies metod var att författarna fångade många studenters intresse under ett första 

obligatoriskt tillfälle i termin 5 där studien kort presenterades för tilltänkta deltagare. Detta gav en bra 

förutsättning för att stor mängd intressenter skulle bibehålla sitt intresse och att studien skulle få en lagom 

mängd deltagare att intervjua, vilket skulle kunna ge ett resultat som på ett bra sätt kunde spegla åsikterna 

hos deltagarna. Enligt Cleary et al. (27) var det viktigt med en lagom mängd deltagare då för många 

riskerar att ge ett ytligt och brett resultat samtidigt som för få deltagare riskerar att ge ett smalt resultat. 

Termin 5 valdes ut som mest lämplig för denna studie för att hitta deltagare till studien då författarna ville 

intervjua studenter med lång erfarenhet av att studera på programmet. Detta för att de studenterna haft 

längre tid än studenter i de första terminerna på sig att bilda sig en uppfattning om utbildningen och haft 

längre tid på sig att kunna applicera eventuella tidigare kunskaper på sina studier.  

Till studien så valdes en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta resultatet vilket stöttas av artikeln där 

Elo et al. (28) tar upp att kvalitativ innehållsanalys är vanligt att använda för att analysera data och tolka 

innehållet. Med denna metod har datan kunnat analyserats upprepade gånger och delats in på ett sätt som 

gjort att intervjuerna varit lättare att tolka och inget viktigt perspektiv att ta hänsyn till fallit bort. Detta har 

gjort att det varit lättare att lyfta varje deltagares åsikter och analysera dem i förhållande till varandra 

samt relevansen till studiens frågeställningar. Initialt analyserade författarna materialet var för sig för att 

inte påverkas av varandra och få ett eget perspektiv på innehållet. Därefter analyserades materialet ihop 

vilket gav fler och bättre infallsvinklar vilket ledde till att innehållet analyserades mer djupgående. Även 

triangulering med handledare hjälpte analysprocessen framåt i och med att det gavs tillfälle att mer 

utförligt fundera över intervjuernas innehåll, detta ledde till en noggrann och nyanserad bearbetning av 

materialet.  
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En svaghet med denna studie var författarnas mailkommunikation med intressenterna. Författarna fick 

en stor mängd intressenter efter den inledande presentation av studien men av dessa så svarade en liten 

andel på det informationsmail som skickades ut till de som anmält sitt intresse. Detta visade sig sedan 

bero på att flertalet mail hade hamnat i skräpposten och att alla intressenter inte hade tittat där, detta 

bidrog till ett stort bortfall av intressenter som i slutändan inte fick bekräftelsemailet och informationen 

som detta mail innehöll. Detta kan ha inneburit att deltagare med fler intressanta tankar som kunde 

bidragit till en ännu djupare analys föll bort då informationen inte nått fram. Om fler studenter deltagit i 

studien kunde ett fylligare material uppnåtts när så många deltagit att ingen ny information längre 

kommit fram, detta stärks i artiklen av Cleary et al. (27). Även deltagare som bekräftat sitt intresse fick 

sina efterföljande mail angående bokning av plats och tid för intervju i skräpposten vilket fördröjde 

svaret och inbokningen av intervjuer med dessa. Detta stressade studenterna som hade en intensiv kurs 

och fick mindre tid till intervjuer ju längre in i kursens förlopp, vilket möjligen kunde ha lett till bortfall. 

Det som kunde gjorts annorlunda för att undvika detta var att informera om att det första 

informationsmailet skulle skickas ut redan samma dag och att också påminna intressenterna om att kolla 

skräpposten om de inte fått mailet samma eftermiddag. 

En ytterligare svaghet med studiens metod var att författarna inte hade någon erfarenhet av kvalitativa 

studiers arbetssätt samt kring utformning av intervjufrågor och intervjuteknik sedan tidigare. Detta 

bidrog till att de inledande fem intervjuerna blev något korta och inte innehöll tillräckligt med data för att 

kunna göra en noggrann analys och ett utförligt resultat. I artikeln av Cleary et al. (27) lyfts att en erfaren 

intervjuare, med väl utvalda deltagare och god kunskap inom området som ska undersökas, kan få fram 

mycket relevant information till en analys. Däremot kan oerfarna intervjuare istället få fler deltagare med 

ytligare data som därigenom kan bidra till stora mängder data som är orelevant för analysen, vilket skulle 

kunna vara fallet i denna studie. Ämnet i denna studie var relativt outforskat vilket gjorde att det var svårt 

att ha kunskap inom området, vilket kan ha bidragit till att intervjufrågorna var för otillräckliga då det 

enligt Kallio et al. (29) är viktigt med en god förkunskap inom ett område för att kunna ställa relevanta 

intervjufrågor. Författarna kunde ha varit mer pålästa inom exempelvis vilka stereotyper som finns 

rörande fysioterapeutstudenter eller upplevelser av icke formella förväntningar, men detta skulle även 

kunna vara en ökad risk för att frågorna under intervjuerna skulle bli riktade eller att värderingar lades i 

frågorna. Efter samtal med handledare togs därför beslut om att göra en sjätte intervju för att på så vis få 

mer data att analysera, då de inledande intervjuerna inte gav tillräckligt utförliga svar för ett bra 

dataunderlag att analysera. För att detta skulle ha kunnat undvikas hade författarna kunnat göra sin 

provintervju på en annan student på programmet för att få en bättre uppfattning på hur lång tid 

intervjuerna skulle ta om en insatt person svarade på frågorna.  



   

21 

 

4:3:1 Trovärdighetsaspekt och överförbarhet 

Det som ökade studiens trovärdighet var framför allt den triangulering som skedde under 

analysprocessen då det gav fler infallsvinklar till tolkningen av intervjuerna (13). I studien beskrivs också 

noga urvalet och analysprocessen vilket enligt Provenzale et al. (30) är något viktigt att ta i beaktande, en 

intervjuad deltagare lyfter i artikeln vikten av att kunna reproducera metoddelen i en studie för att 

underlätta läsningen och förståelsen för studien. Citat användes flitigt i arbetet vilket gav en tyngd till 

resultatet då det lyfte vad personer sagt på ett mer utförligt sätt. Det som minskade trovärdigheten för 

studien var bristande hantering av subjektivitet under intervjuer då författarna var oerfarna att intervjua 

vilket gjorde att risken för att inverka på deltagarna var större och att datan som insamlades var något för 

ytlig för en djup analys.  

Med bakgrund av tidigare forskning samt med resultatet i detta arbete så kan en överförbarhet finnas då 

fysioterapeututbildningars upplägg i Sverige ser liknande varandra ut samt att behörighetskraven är 

detsamma. Det skulle även kunna överföras till en studie som undersöker färdigutbildade fysioterapeuter 

då nämnda icke formella förväntningar borde kunna upplevas även där. En begränsning av 

överförbarheten är dock att detta är en kvalitativ studie samt att endast en termin på ett universitet har 

studerats.  

4:3:2 Klinisk och samhällelig nytta  

Studien kan bidra till det kliniska arbetet och samhällsnyttan genom att utveckling kan ske av 

utbildningen för att studenter som upplever icke formella förväntningar ska må bättre under sin tid på 

fysioterapeutprogrammet. Det är viktigt att utbildningen och lärare ser varje student men det kan vara 

svårt att implementera i en föreläsning för en hel klass. Då är det viktigt att ta sig tid till allas frågor samt 

att det finns extramaterial rörande exempelvis övningsförslag för de som upplever att det är svårt att 

hänga med och förstå. Studenter bär också en viktig roll och med denna studie hoppas författarna att fler 

ska få upp ögonen för vikten av att stötta sina medstudenter och att alla ska få samma chans att lära sig 

under utbildningstiden. Utbildningen får en bild av hur studenter idag uppfattar programmet och sin 

studiemiljö vilket ger möjlighet till att bevara positiva aspekter av utbildningen men även en möjlighet att 

utveckla eventuella negativa aspekter för att bättre se till alla studenters åsikter. Om programmet kan 

utveckla sin utbildning för att bättre se till studenternas kunskapsbehov och ta mer hänsyn till den 

tidigare bakgrunden och att den skiljer sig från student till student så skulle det kunna leda till att 

studenter på programmet känner sig säkrare i sin profession och sin kunskap när de kommer ut i 

arbetslivet. Det skulle också kunna bidra till att fler intresserade vill söka sig till programmet samt att ett 

utvecklat program kan tilltala fler.  Det skulle kunna leda till att fler studenter från olika träningsbakgrund 
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söker sig till programmet vilket kan leda till en bredare utbildning med fler möjliga perspektiv på 

professionen fysioterapeut.  

4:3:3 Etisk diskussion  

En etisk diskussion som kommit fram under studiens gång var hur långt författarna skulle gå för att 

bevara anonymiteten hos de som deltagit i studien. Datan förvarades på ett säkert sätt men en 

problematik som fanns var att de som deltog i studien pratade med varandra och även andra studenter 

om sin medverkan i studien. Detta gjorde att många utomstående visste om deltagares identiteter och 

eventuellt även vad dessa deltagare tagit upp under intervjuerna, vilket potentiellt skulle kunna innebära 

att ett citat som använts i resultatet skulle kunna härledas tillbaka till en specifik deltagare. Detta lyfts i en 

artikel av Saunders et al. (31) där det diskuteras att deltagare kunde använda sig av interna uttryck vilket 

gjorde det lättare för andra att identifiera dem. Artikeln tar också upp att det finns vissa praktiska 

utmaningar med att förvara en anonymitet hos deltagare. Ett exempel som belyses var att platser som 

valdes för intervjuer ofta var valda på grund av praktiska skäl och att dessa ofta var samma, vilket gjorde 

det lättare att identifiera var intervjuerna ägde rum. Detta kan jämföras med att denna studies intervjuer 

ägde rum på BMC där deltagare studerade och det var risk att se vilka som gick iväg för att göra en 

intervju. Författarna har jobbat på ett etiskt vis med att bevara konfidentialiteten men upplevde sig inte 

kunna hindra deltagare från att diskutera frågor samt deras egna intervjuer med andra om de så önskade.  

4:3:4 Vidare undersökningar 

Vidare undersökning inom ämnet skulle kunna vara exempelvis att utforma en studie baserad på 

grounded theory där studien följer flertalet studenter under utbildningens gång för att se om svar på 

frågor som ges i termin 1 överensstämmer med de svar som ges i termin 6, detta hade kunnat vara 

intressant för att undersöka eventuella skillnader mellan tankar om icke formella förväntningar tidigt 

respektive senare under utbildningen. Ett annat exempel på möjlig vidare forskning kan vara att utforma 

en studie där handledare intervjuas om deras uppfattningar kring hur väl förberedda studenter är 

kunskapsmässigt inom träning som behandling när de ska ut på VFU. Detta hade kunnat ge en bild av 

handledarnas förväntningar på studenterna samt hur förberedda studenter är på det kliniska arbetet i sin 

yrkesroll. Till sist skulle lärare kunna intervjuas om deras möjliga tankar kring upplevelser av icke 

formella förväntningar som ställs på studenter.  

4:4 Konklusion  

Denna studie påvisade att deltagande studenterna från termin 5 på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala 

universitet upplevde och hade erfarenheter om att det finns icke formella förväntningar gällande träning 

från lärare, andra studenter och externa personer samt utifrån utbildningens krav. Det fanns även 

upplevelser av stereotypa bilder av fysioterapeutyrket som förändrades hos studenterna under tiden på 



   

23 

 

fysioterapeutprogrammet. Dessa icke formella förväntningar påverkade studenterna mycket olika, allt 

från positivt och motiverande till negativt och stressande medan somliga inte upplevde någon påverkan 

alls. Resultatet från denna studie skulle kunna bidra till utveckling av utbildningen och bemötandet av 

studenterna med olika träningsbakgrund, detta kan bidra till att studenter känner sig säkrare och mer 

förberedda i sin framtida yrkesroll.  
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6. Bilaga 1. Intervjuguide     

Bakgrundsfrågor 

De första minuterna kommer ägnas åt att välkomna personen som ska intervjuas samt tacka dem för 

deras medverkan till arbetet. De kommer även få en snabb genomgång av syftet med arbetet och hur 

intervjun kommer att gå till. 

• Vad betyder orden träning och icke formella förväntningar för dig? 

Innan huvudfrågorna ställs så definieras begreppen träning, förkunskap samt icke formell förväntningar 

generellt. 

Huvudfrågor 

• Upplever du att kursledare/lärare har icke formella förväntningar på dig gällande din träning? 

(Om ja – berätta mer) 

o Om nej – berätta om ett tillfälle när du känt att du haft nytta av tidigare kunskaper inom 

träning. 

o Hur uppfattar du kursansvariga lärares förväntningar på dig gällande träning utöver 

kursplanen under kursernas gång? 

o Beskriv en kurs eller något tillfälle där du upplevt icke formella förväntningar på träning 

från lärare/kursledare. 

• Upplever du att andra studenter på programmet har icke formella förväntningar på dig gällande 

din träning? (Om ja – berätta mer) 

o Om nej – berätta om ett tillfälle när du känt att du har kunnat bidra med tidigare 

kunskaper inom träning. 

o Hur uppfattar du andra studenters förväntningar på dig gällande träning utöver 

kursplanen under kursernas gång? 

o Beskriv en kurs eller något tillfälle där du upplevt icke formella förväntningar på träning 

från andra studenter. 

o Reflektera över dina förväntningar på andra studenter. 
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• Hur tycker du att de icke formella förväntningarna angående din träning från kursledare/lärare 

och/eller andra studenter på programmet har påverkat dig? 

o Förslag på områden att ta upp: 

• Stressad 

• Osäkerhet 

• Otillräcklig 

• Mindervärdeskomplex 

• Sporrat mig 

• Berätta om ett moment eller kurs där du upplevt en ökad stress från kursledare/lärare/andra 

studenter gällande icke formella förväntningar angående träning.  

o Reflektera över vad förväntningarna gör med dig? 

Avslutande frågor 

• Finns det någonting utöver det vi pratat om som du vill lyfta rörande ämnet? 
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7. Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare    

Vi heter Victoria Eliasson och Emma Eneberg och går i termin 6 på fysioterapeutprogrammet. Vi skriver 

ett examensarbete om upplevelser av icke formella förväntningar på studenter från lärare/kursledare samt 

mellan studenter. 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av icke formella förväntningar vad 

gäller träning från lärare/kursledare och andra studenter hos en grupp fysioterapeutstudenter vid Uppsala 

universitet. Vidare är syftet att undersöka hur de upplever att icke formella förväntningar påverkar dem. 

Hur kommer studien gå till? 

Studiedeltagandet innebär en intervju som beräknas ta cirka 45 minuter. Intervjun genomförs av 

författarna och ljudinspelas. Muntlig information ges om studien då kursen Fysioterapi V introduceras. 

Är du då intresserad av att delta hör du av dig till oss på nedanstående mail eller telefonnummer med din 

intresseanmälan inom en vecka. Om fler än fem anmäler sitt intresse sker en lottning av vilka som 

erbjuds delta. Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Respektive deltagare kommer 

tillsammans med författarna att bestämma var och när intervjun kommer ske under slutet av september 

månad. Det erbjuds ingen ersättning för deltagande i studien. Efter avslutad intervju kommer fika att 

erbjudas!  

För att kunna delta i studien behöver deltagaren uppfylla samtliga kriterier: 

• Studera på fysioterapeutprogrammet i Uppsala 

• Starta kursen Fysioterapi V under HT19 

• Kunna läsa, förstå och tala svenska 

• Inte ha någon personlig anknytning till någon av författarna 

Möjliga risker med att delta i studien 

Om man skulle missförstå eller känna sig obekväm gällande frågor under intervjun så kan man när som 

helst göra oss uppmärksamma på detta och undvika att besvara frågor. Om du efter studiens slutförande 

är intresserad av att ta del av forskningsresultaten så kommer de publiceras på www.diva-portal.org efter 

slutförandet. Resultatet kan även vid önskemål mailas av författarna till dig. 

  

http://www.diva-portal.org/
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Hur hanteras uppgifterna? 

Bakgrundsinformation som vi samlar in är din ålder, ditt namn och kön.  

Varje persons intervju kommer att förses med en kod som används vid bearbetning av data. Din 

bakgrundsinformation kommer hanteras separat från ljudfilerna. Allt resultat kommer att redovisas utan 

någon koppling till dina personuppgifter.  

Dessa uppgifter kommer endast att sparas på författarnas datorer och hanteras under arbetets gång och 

därefter kommer all data att raderas. De som kommer kunna se personlig data är enbart ansvariga 

författare och handledare enligt nedan. De inspelade intervjuerna kommer förvaras på diktafon i en 

specifik mapp och raderas efter att ha lyssnats på 1-3 gånger för transkriberingen. 

Transkiberingsdokumenten kommer i sin tur att förvaras på ett specifikt USB-minne och kommer 

avidentifieras genom att varje deltagares namn byts ut mot en slumpmässig siffra. Resultatet från studien 

redovisas enbart på gruppnivå. 

Deltagandet är frivilligt under hela studien 

Allt deltagande i studien är frivilligt och du som deltagare kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att behöva uppge orsak till detta. Om du vill avbryta din medverkan så kontaktar du någon av de 

ansvariga för studien. Kontaktuppgifter finns nedan, har du frågor så kontakta oss! 

Ansvariga för studien  

Ansvariga för denna studie är Victoria Eliasson ( victoria.eliasson@hotmail.com) och Emma Eneberg 

(emma.a.eneberg@gmail.com). 

Handledare är Charlotte Urell: charlotte.urell@neuro.uu.se   

mailto:victoria.eliasson@hotmail.com
mailto:emma.a.eneberg@gmail.com
mailto:charlotte.urell@neuro.uu.se
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8. Bilaga 3. Samtyckesformulär 

Härmed samtycker jag till att delta i denna studie.  

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information av författarna gällande studiens syfte och hur den 

kommer gå till samt hur data kommer att hanteras. Alla personuppgifter och inspelningar av intervju 

kommer att hanteras aktsamt och ljudfilerna kommer att finnas separat från personuppgifter såsom 

namn, ålder etcetera. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och har informerats om att jag när som helst 

kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak. 

 

 

 

___________________________   ________________________________ 

Ort   Datum 

 

_________________________________________________ 

Namnteckning 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande  

 


