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Sammanfattning 
 
Apoteket är sista länken i vårdkedjan och bidrar till bättre folkhälsa genom rådgivning 
och stöd till patienten. Farmaceutens roll är att ge individanpassad rådgivning och 
säkerställa att patienten fått adekvat information gällande sitt läkemedel. För att 
bibehålla farmaceutens professionalitet bör farmacistudenter utvecklas i reflektivt 
tänkande. Dessutom är god kommunikation en förutsättning till en bra patient-
farmaceutrelation. Nyligen har Umeå universitet implementerat 
professionsutvecklingsportföljer i farmaciutbildningen för att stärka kopplingen mellan 
utbildning och profession samt utveckla studenternas reflektiva förmåga inför yrkeslivet.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka reflektiv förmåga bland studenter på 
farmaciutbildningen ur perspektiven vilken reflektiv nivå de uppnår på 
reflektionsuppsatser och vad dem valt att skriva om.  
 
En modifierad version av Kember’s kategoriseringsschema, utvecklat av Wallman, 
användes för skattning av reflektiv nivå på uppsatserna hos farmacistudenter på Umeå 
universitet på år 3 och 5. En kvalitativ tematisk analys genomfördes också. 
 
Den reflektiva förmågan skiljde sig inte mellan termin 6 och termin 10 studenter på 
farmaciutbildningen. Inte heller hade studenternas ålder någon påverkan på den 
reflektiva förmågan. Det fanns ingen märkvärdig skillnad i vad studenterna skrev om i 
uppsatserna, varken mellan terminerna, eller graden av reflektiv nivå. Studenterna hade i 
sina uppsatser behandlat liknande områden kring kommunikation och farmaceutens 
färdigheter i kommunikation. De reflektiva studenterna hade en mer personlig ton i sitt 
skrivsätt än de icke reflektiva i form av ett mer ”jag”-form skrivande.  
 
I framtida studier vore det intressant ifall mer detaljerad bakgrundsinformation om 
studenterna samlades för att hitta andra orsaker som kan förklara god reflektiv förmåga. 
Framförallt vad gäller studenternas tidigare arbetslivserfarenhet då professionalitet och 
reflektiv förmåga borde höra samman. Att den reflektiva förmågan inte är högre hos 
termin 10 studenter återspeglar vikten av att introducera reflektiva läraktiviteter under 
hela utbildningen samt att införandet av professionsutvecklingsportföljer i utbildningen.  
 
Reflektion är viktigt för den framtida professionen då flexibilitet och 
utvecklingsbenägenhet är centralt i den arbetsmarknad som väntar studenterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: farmaciutbildning, reflektiv förmåga, kommunikationsförmåga, profession   
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1 Introduktion 
1.1 Farmaceutens yrkesroll idag  
 
Apotekens huvuduppgift har under århundranden varit tillverkning och tillhandahållande 
av läkemedel, men tillverkningen har idag helt överlåtits till läkemedelsföretag (1). 
Apoteken fyller en viktig funktion i sjukvårdskedjan och verkar för en trygg och säker 
läkemedelsförsörjning med ett ökat patientfokus (2,3,4). På apoteket arbetar olika 
yrkesgrupper. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 1 kap. § 4 är apotekspersonal de 
som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar. Till 
apotekspersonal räknas både apotekare och receptarier som båda går under det 
gemensamma namnet farmaceuter. Farmaceuter ger råd om receptbelagda och receptfria 
läkemedel. Den traditionella farmaceutrollen att vara en försäljare och utdelare av 
medicin, har ändrats och fortsätter att ändras (5,6). Numera är farmaceuten en rådgivare 
och ett stöd för patienten (3,7). Dock visar en studie att det i kundmötet finns för lite 
rådgivning kring patientens medicinering då det mestadels diskuteras kring generiskt 
utbyte och priser på läkemedel. En del kunder är omedvetna om farmaceutens roll på 
apotek (3) och den farmaceutiska rådgivningen (7). Den kunskap farmaceuten besitter 
verkar inte utnyttjas fullständigt varken av kunderna eller farmaceuten själv (8). Det 
finns ett stort fokus på att skapa en god kommunikation och relation mellan farmaceuten 
och kunden på apoteket (9).  
 
Internationella världshälsoorganisationen (WHO) har i sin rapport redogjort för de 7-
grundläggande rollerna hos en farmaceut, varav en är att vara en effektiv kommunikatör. 
Farmaceuten ansvarar själv för sitt eget lärande och utveckling i yrkesprofessionen (10). 
Professionalitet är de färdigheter som tillämpas av teoretiska kunskaper, 
arbetslivserfarenhet och moraliskt omdöme (11). För en fortsatt professionell utveckling 
skall farmaceuten arbeta med sin förmåga att självständigt och kreativt lösa uppgifter och 
emellertid omvärdera sin professionella kunskap och beteende (11,12). Farmaceutens 
självsäkerhet i sin professionella yrkesroll är viktig för att inte låta utmanande eller nya 
situationer begränsa deras beslutstagande (5).  

1.2 Kommunikation på apotek 

Farmaceutisk omsorg har numera uppmärksammats mer och är centralt i 
apoteksverksamheten. Detta innebär att farmaceuten har närmare kontakt med kunder 
och måste handskas med olika utmanade situationer (1,3,13). Kommunikationen mellan 
farmaceut och kund är viktigt för rätt läkemedelsanvändning såväl som kundnöjdheten 
(7). Farmaceutens färdigheter i kommunikation kan underlätta etableringen av 
kundrelation och i sin tur skapa ett större tillit och förtroende hos kunden (9,14). Detta 
medför att kunden är mer mottaglig för rådgivning som då ger ett bättre 
behandlingsresultat (8,9). En god kommunikationsförmåga hos farmaceuten har också 
visat minska kundens oro gentemot sin medicinering (3,8,14) samt ge en ökad självkänsla 
hos farmaceuten (3,8). Men förutsättningen för ett lyckat kundmöte är att patienten 
också är villig att delta i samtalet och är öppen för den information som ges. Att ställa 
öppna frågor är ett sätt för farmaceuten att få kunden delaktig i samtalet då de inte kan 
svara med ja eller nej på frågan. Oftast tycker kunderna att informationen som förmedlas 
är irrelevant (3,8), dem förstår inte varför farmaceuten ställer frågor och heller inte varför 
farmaceuten försöker kontrollera medicineringen när det är läkaren som är den ansvarige 
(8). Många farmaceuter upplever att det är lättare att kommunicera med kunder som 
hämtar ut ett läkemedel för första gången än dem som hämtar ut tidigare använda 
läkemedel (3). Studier har visat att rådgivningen på apotek är begränsat, att det ibland 
inte ges någon rådgivning överhuvudtaget och att farmaceutens färdigheter i frågeteknik 
är otillräcklig (14), vilket konstaterar vikten av kommunikationsträning i 
farmaciutbildningen.  
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Kommunikation må vara ett invecklat moment men det är en process där kontinuerlig 
övning ger färdighet. Kommunikationsprocessen innefattar fem väsentliga delar; 
sändaren, informationen, mottagaren, feedback och barriärer. Brister i någon av dessa 
delar medför en störning i kommunikationen. Det finns en tendens att tolka information 
utifrån ens egen uppfattning vilket kan leda till missförstånd i kommunikationen. Hur 
informationen uppfattas beror på personens inställning till informationen som ges och 
vem det är som ger informationen (9). Genom feedback kan oftast missförstånd 
minimeras i samtalet. Farmaceuten måste hela tiden försäkra sig om att informationen 
uppfattats korrekt (8,9). Det är lika viktigt att farmaceuten har en bra förmåga att lyssna 
på kunden för att uppfatta det kunden sagt. Om kunden uppfattar informationen felaktigt 
eller om den snedvrids kan detta ha allvarliga följder för kundens hälsa (9). Det är 
farmaceutens uppgift att patientsäkerheten värnas (18). Dessvärre finns det barriärer som 
kan försvåra kommunikationen. Vanliga hinder är personliga barriärer och 
miljöbarriärer. Personliga barriärer kan innefatta hinder som är kundrelaterad eller 
farmaceutrelaterat. De kundrelaterade hinder som existerar är kundens uppfattningar om 
farmaceuten. Att de uppfattar farmaceuten som okunnig eller att farmaceuten inte visar 
intresse för dem, vilket leder till att dem stänger sig för att ha en dialog. Om de däremot 
upplever farmaceuten som kunnig och tidigare haft ett positivt kundmöte kommer de 
vara mer öppen för att delta i samtalet. Kunden vill gärna känna att farmaceuten har 
empati och förstår deras problem. Därför är det extra viktigt att farmaceuten visar att 
dem ser kunden och att dem verkligen vill kommunicera. Farmaceutrelaterade barriärer i 
kommunikation ligger i hur blyg farmaceuten är och farmaceutens förmåga att lyssna på 
kunden. Vissa personer har en inre konversation med sig själv samtidigt som dem är i ett 
samtal med en annan person, vilket begränsar förmågan att lyssna (9).  

På apoteket träffar farmaceuten på olika typer av människor (9) och ger individanpassad 
rådgivning (8). Äldre personer är den grupp som besöker apoteket ofta och det är med 
denna grupp som kommunikationen kan vara lite utmanande. Åldrandet för med sig en 
del fysiologiska förändringar som försvårar kommunikationen. Det kan vara 
hörselnedsättning, synrubbningar, svårigheter i tal samt att de bearbetar informationen 
som ges i annan takt. Äldre är i större behov av en anpassad kommunikation. För att 
förtydliga den verbala kommunikationen kan icke-verbal kommunikation användas, 
framför allt kroppsspråket (9).  

1.3 Kommunikationsträning i farmaciutbildningar 
	
För att farmaceuten skall kunna utöva sitt professionella yrke är det viktigt med en god 
kommunikationsförmåga (9,4,14). Enligt den internationella världshälsoorganisationen 
(WHO) skall kommunikationsträning förekomma i farmaciutbildningen för att utveckla 
och förbättra kommunikationsförmågan hos studenter för sitt framtida yrkesliv som 
rådgivare (4,14). Synen på kommunikationsförmåga ser annorlunda ut i 
farmaciutbildningar beroende på land och utbildningssystem. Riktlinjerna för 
implementering av kommunikationsträning i utbildningen kan därför se olika ut (4). 
Traditionellt och fortfarande i många delar av världen är farmaciutbildningens läroplan 
utformad med stort fokus på skriven kunskap alltså att memorera fakta (16) och stöttar 
den farmaceutiska rollen att tillverka och distribuera läkemedel än på den förväntade 
framtida rollen som farmaceuten kommer att ha(14). Trots detta är utveckling av 
kommunikationsförmåga centralt i många farmaciutbildningar (4,14), eftersom 
färdigheter i kommunikation kan förbättras genom undervisningar och träning (4,16).  
 
En reviewstudie har gjorts genom att titta över farmaciutbildningar internationellt och 
identifiera vilka inlärningsaktiviteter som används för kommunikationsträning och hur 
de tillämpas(4). Kommunikationsträning i farmaciutbildning kan ses som två delar; 
muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation. Den muntliga delen omfattar 
interpersonliga samtal (4) så som rollspel i patientrådgivning (17) och presentationer (4). 
Den skriftliga delen kan delas in i tre kategorier; akademiskt, kliniskt och reflektivt 
skrivande. Ett akademiskt skrivande är uppsatser, forskningsartiklar och kliniskt 
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skrivande är journaler eller patienters medicinhistoria och ett reflektivt skrivande är 
självreflektiva uppgifter i form av bloggar, professionsportföljer och reflektiva uppsatser 
(4).  
 
En studie har granskat kommunikationsträningen i farmaciutbildningar vid nordiska 
universitet. Alla universitet hade träning i kommunikationsförmåga i läroplanen där de 
flesta erbjöd det i slutet av utbildningen. Kommunikations aktiviteter fanns i flertal 
kurser i programmet men ingen av universiteten hade kommunikationsträning 
kontinuerligt under hela utbildningen. Denna studie illustrerade att det finns utrymme 
för förbättrad utbildning inom färdigheter i patientkommunikation i de flesta nordiska 
farmaciutbildningar (14).  

1.4 Reflektivt lärande som student och i yrkeslivet  
 
Farmaceuten är sista steget i sjukvårdskedjan där farmaceuten kommer i kontakt med 
många olika patienter respektive fall. Detta kräver att farmaceuten använder sin 
profession och kompetens för att anpassa sig till nya fall och situationer (18,19). Reflektivt 
tänkande är kärnan för vidareutveckling i yrkesprofessionen (18,19,20). Reflektivträning 
och kunskaperna kring detta behöver därför vara i fokus i farmaciutbildningar för att ge 
studenterna möjligheten att se kliniska situationer ur olika perspektiv samt utvecklas 
inom dessa färdigheter inför yrkeslivet (18). Den reflektiva förmågan kan utvecklas 
genom att implementera olika reflektiva uppgifter i utbildningen, bland annat genom 
reflektivt skrivande (21,17). Avsikten med reflektiv tänkande är att farmaceuten skall få en 
god självkännedom och börja bli medveten om ens egna ställningstaganden, kritisera 
dessa och börja se saker ur ett bredare perspektiv. Detta kommer ge farmaceuten 
initiativet att ta beslut vid nya situationer och inte följa det inlärda mönstret för agerande 
(13,22).  
 
Begreppet reflektion har under flera decennier studerats och utvecklats av forskare så 
som; Dewey, Polanyi, Schön, Kolb, Boud et al. och Mezirow (21). Reflektivt lärande och 
förmåga är komplext vilket också återspeglas av forskarnas många tolkningar av 
reflektion (18). Reflektionens viktigaste delar är: reflektiv tanke, den outtalade 
dimensionen, tekniskt rationalitet, erfarenhetsinlärning, transformativ lärande och de sju 
element för reflektivprocess (21). En av beståndsdelen är ”reflektiv tanke” som är en 
viktig aspekt av lärande, vilket Dewey beskriver som en komplex följd av idéer. Dewey 
argumenterar att reflektion innebär att man börjar inse saker genom att bevittna 
händelser (21). Polanyi introducerade begreppet ”outtalade dimensionen”. Detta 
beskriver han som att man omedvetet använder sin intuition och tidigare erhållen 
kunskap i nya situationer och utvecklar nya förståelser som på så sätt gör att man 
kommer fram till nya slutsatser. Polyani menar att ”vi vet mer än vi kan säga” (21). Schön 
åtar sig teorin ”teknisk rationalitet”, som behandlar kunskap och teori och hur dem 
tillämpas i praktiken. Handling är en process av kritiskt tänkande och problemlösning. 
Schön beskriver ”reflection in action”, reflektion som görs under handling och ”reflection 
on action”, ett tillbakablickande på vad som gjordes i handlingen efter att det hänt. 
Reflektion i handling innebär att man kan hitta en åtgärd för situationen i stunden och 
det sistnämnda innebär att man tittar tillbaka på hela processen och reflekterar kring vad 
som ledde till deras handlingssätt (23). Kolbs teori kring erfarenhetsinlärning är en form 
av reflektionscykel, vilket innebär reflektion av tidigare händelser med nya tankar och 
uppfattning. Denna reflektionsprocess är en förutsättning för att bygga upp den livslånga 
inlärningsprocessen. Erfarenhet av en händelse skall ha ett budskap för att en 
meningsfull inlärning skall uppnås, enligt Mezirows. Reflektion är en medveten 
tankeprocess som handlar om ett transformativ tankesätt, som innebär att kunskaper 
från tidigare händelser tillämpas i liknande situationer i framtiden. Det finns tre olika 
typer av studenter; den icke reflektiva, den reflektiva och den kritisk reflektiva. Att vara 
icke reflektiv betyder att man inte uppvisar något belägg på reflektion. Den reflektiva 
personen skapar möjligheten att tillrätta de förvrängningar som kan finnas i ens 
övertygelser och tillrätta de felaktigheter som kan finnas vad gäller problemlösning samt 
skapa en ”mening” till en händelse eller upplevelse. Kritisk reflektion är en djupare nivå 
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av reflektion (16). Personer som är kritisk reflektiva börjar kritisera sina tidigare 
handlingar och hela tiden med ett ”varför” försöker hitta orsaker samt konsekvenserna av 
den handlingen. De sju faktorerna för reflektiv lärande skapades av Boud el al. Avsikten 
med dessa element är att det ska hjälpa och vägleda studenter till ett självstyrt lärande 
(21).  
 

 
Figur 1. En schematisk bild som visar tidslinjen i utvecklingen av reflektivt lärande (21).  
 
Lärande är inget som upphör efter en avslutad utbildning utan tvärtom är det något som 
fortsätter även under den professionella karriären. Farmaceutyrket är ett av de många 
yrkena där det är ett konstant lärande i det dagliga arbetet. Detta omfattar 
läkemedelsutvecklingen, nya läkemedelsinteraktioner som upptäcks och utvecklingen 
inom apoteksverksamheten (20). Förutom detta har också farmaceutiska rollen ändrats, 
och kommer att fortsätta ändras, vilket är därför farmaciutbildningen kontinuerligt måste 
förändras för att förbereda studenterna inför yrkeslivet (19). Att fatta medicinska beslut 
är den väsentliga delen i yrkesrollen som farmaceut och ett reflektivt tänkande kan främja 
beslutagandet (20). Farmaceutens yrkesroll idag kräver på så sätt att studenten utvecklas 
inom reflektivt tänkande för att bibehålla sin professionalitet (20).  

1.4.1 Reflektion i farmaciutbildningen internationellt 
Reflektivt lärande är den process där studenter använder ny kunskap och relaterar det till 
tidigare kunskaper och erfarenhet för att få nya insikter samt förståelse (16,24). Det är 
möjligt att förbättra studenters reflektiva förmåga genom olika läraktiviteter i 
utbildningen (20). I nuläget saknas ett ramverk för hur reflektiva läraktiviteter är 
användbart i farmaciutbildningen (16), men kursplaner borde uppdateras för att införa 
övningsaktiviteter som pågår under hela utbildningen (19,21). Reflektivt lärande har 
implementerats tidigt i vissa utbildningar (20). I Amerika har reflektionsportföljer varit 
obligatoriska sedan 2007 i vissa kurser på farmaciutbildningen (20,25). Praktikkursen 
har varit en av dessa kurser (20). Under praktiktiden kommer tidigare teoretiska 
kunskaper att tillämpas i praktiken och kunna användas i olika situationer. Men många 
studenter har svårt tillämpa den teoretiska kunskapen i praktik (21,20). Inom högre 
utbildningar ingår reflektiv lärande i utbildningen i syfte att eliminera kontrasten mellan 
teori och praktik och istället ge utrymme för studenten att kombinera de (20).  
 
En reviewstudie (21) har granskat utvecklingen av teorier till reflektiva läraktiviteter och 
användningen av reflekterande verktyg i utbildningar som; dagböcker, loggböcker, 
professionsportföljer, bloggar, journalskrivningar, e-portföljer och reflektionsuppsatser 
(21,17). Hälso- och sjukvården är optimistiska till journalskrivandet som övningsaktivitet 
då det uppmuntrar studenten att titta tillbaka på händelser och analysera dessa vilket 
främjar reflektivt tänkande. De mest lämpliga reflektiva verktygen i farmaciutbildningen 
är bloggar och portföljer då dessa skapar ett samspel mellan studenter och ett 
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kontinuerligt feedback. Det finns ett stort antal publiceringar på användningen av bloggar 
och portföljer i andra utbildningar men det finns begränsad forskning kring dessa verktyg 
i farmaciutbildningen(21,25). Reflektiva bloggar är ett mer användbart verktyg eftersom 
det är ett elektroniskt format som även är tillgängligt för andra studenter. Blogginläggen 
kan delas och kommenteras vilket skapar ett reflektivt nätverk där studenterna 
diskuterar, delar med sig av personliga tankar och erfarenhet som då stimulerar till ett 
reflektivt lärande (21). Professionsportföljer är till fördel för den individuella utvecklingen 
då det innehåller studentens reflektioner av personliga erfarenheter och av avslutade 
kurser under utbildningen (21,26). En reviewstudie (25) har visat att studenter tycker att 
individuella portföljer är betydelsefullt för den professionella utvecklingen men att det tar 
betydande tid att utföra. Studenterna måste förstå syftet med portföljerna annars 
kommer dem inte investera tid och anstränga sig när det samtidigt finns mycket annat att 
fokusera på i programmet (25).  
 
I Australien genomfördes en studie på farmacistudenter som visade att goda 
reflekterande färdigheter är förknippat med bra studieresultat (17). Undersökningen 
genomfördes genom att införa tre olika uppgifter; skriftliga, muntliga och 
videoinspelning. Studenterna fick göra patientrådgivning i form av rollspel och samtidigt 
bli inspelade. Dem fick sedan titta på videon och reflektera kring vad dem kunde ha gjort 
bättre genom en skriftlig reflekterande text. Resultatet av dessa övningsuppgifter 
återspeglade sig i studenternas goda examinationsresultat i slutet av terminen (17).  
 
 
 

 
 
Figur 2. Ett möjligt ramverk för implementering av reflektiva aktiviteter i 
farmaciutbildning (15).   
 

1.4.2 Att mäta reflektion 
Forskarna, Schön, Dewey, Boud et al och Mezirow, har alla utformat modeller för att 
bedöma reflektiv förmåga som oftast är den bedömningsstrategi som används i 
farmaciutbildningar (18). Farmacistudenter som deltagit i en kommunikationskurs i 
reflektivt skrivande har visat sig uppnå bättre studieresultat på ett examinerande test än 
dem studenter som inte gått kursen (27). Reflektion är en social kognitiv process vilket 
innebär att reflektivt skrivande kan förbättra den reflektiva förmågan (27,28). Det krävs 
att rätt pedagogisk metod används för att lära upp reflektiv förmåga. Detta kunde ses i en 
studie som visade att i sjuksköterskeutbildningen varierade studenternas förmåga till 
självständigt reflektivt lärande mellan olika universitet (29). En reviewstudie (15), har 
granskat artiklar publicerade de senaste 20 åren som behandlar bedömningsmodeller för 
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skattning av reflektionsnivå i hälso- och vårdutbildningar. Modellerna i dessa 
utbildningar har använts i början, under och efter praktiken i slutet av programmet. 
Studien rekommenderar två bedömningsmodeller att använda i farmaciutbildningen och 
föreslår att reflektiva läraktiviteter bör införas tidigt i utbildningen och fortgå under hela 
utbildningen istället för tre tillfällen (21).  
 
Kritiskt tänkande är nära relaterat till reflektion och används ofta för att bestämma 
reflektiv förmåga (20). Studien av Wallman et al. 2008 (5), undersöktes 
farmacistudenters reflektiva förmåga genom att mäta graden av reflektion baserat på 
skriftliga uppsatser. Ett modifierat version av Kember’s kategoriseringsschema användes 
för skattningen av reflektiv nivå på uppsatserna. Det här kategoriseringsschemat har visat 
sig vara användbart för att mäta reflektiv nivå på skriftliga texter (5,19).  

1.5 Farmaciutbildningar i Sverige  
	
I Sverige finns det två olika farmaciutbildningar vid tre olika universitet, vilka båda ger 
titeln farmaceut: receptarieutbildningen och apotekarutbildningen. För en 
receptarieexamen krävs en tre års studier och för en apotekarexamen en fem års studier.  
Dessa utbildningar finns i tre olika orter; Göteborg, Uppsala och Umeå. Umeå universitet 
är det enda universitet som i dagsläget har ett 3+2 system, vilket innebär att de som har 
en receptarieexamen erbjuds en påbyggnadsstudie på två år på ett Masterprogram för att 
erhålla en apotekarexamen. Detta system ger även apotekarstudenterna möjligheten att 
ta ut receptarieexamen efter tre års studier. På Umeå universitet har farmaciutbildningen 
funnits sedan hösten 2003. Det var först hösten 2010 etableringen av Masterprogrammet, 
vilket ger en apotekarexamen, infördes. Samma år började man också med 
reflektionsuppgifter i praktikkursen.  

1.5.1 Praktik inom farmaciutbildningen i Umeå  
Farmacistudenter i EU måste genomgå en 6 månaders apotekspraktik för att kunna 
erhålla en apotekarexamen (30). Vid Umeå universitet är praktiken uppdelad på två 
perioder med tanke på 3+2 systemet. Den första praktikperioden går under termin 6 och 
den andra termin 10. Innan praktiken påbörjas finns det krav på avklarade kurser, 
eftersom det är förutsatt att studenten skall tillämpa de teoretiska kunskaperna i 
praktiken. Praktikkursen har sedan 2006 genomgått stora förändringar, vilket innebär att 
det läggs fokus på studentens inlärning och sätt att lära sig på praktikplatsen. 
Praktikperioden är ett tillfälle för studenten att bekanta sig med farmaceutrollen och 
bygga upp professionella kunskaper och färdigheter på arbetsplatsen (30, 31).  
 
Praktiken är en viktig del av farmaciutbildningen då den bidrar med större 
kunskapsbredd och ett tillfälle för studenten att testa på yrket innan dem börjar arbeta 
professionellt (19,4). Det är under praktiken teoretiska och praktiska kunskaper samt 
färdigheter integrerar (19), dessvärre har en del studenter svårigheter att tillämpa de 
teoretiska kunskaperna i praktiken (21). Under praktiken använder studenter informella 
och formella inlärningsaktiviteter. Reflektion är en betydelsefull aktivitet som förstärker 
och hjälper lärandet under praktiken, därför är det viktigt att handledaren tror och 
stödjer både formell såväl som informella läraktiviteter under praktikperioden. Reflektiva 
aktiviteter ökar studentens insikt om det omedvetna lärandet i det dagliga arbetet och 
förstärker lärandets verkan under praktiken (19).  

1.5.2 Skriftlig reflektiv uppgift  
I slutet av praktiken på farmaciutbildningen vid Umeå universitet utdelas en obligatorisk 
reflektionsuppgift. Uppgiften är utformad så att studenten skall reflektera kring hur dem 
ser sig själva som kundkommunikatör (se bilaga 1). Sedan 2010 har instruktionerna för 
uppgiften sett likadant ut och studenterna har gett bra feedback kring uppgiften i 
kursutvärderingarna. Denna reflektionsuppgift utdelas vid båda praktikperioderna, vilket 
betyder att receptariestudenterna som väljer att påbörja Masterprogrammet skriver 
uppgiften två gånger. Termin 10 studenter tilldelas förutom denna uppgift ett flertal 
andra skriftliga uppgifter.  
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Studien Wallman et al. 2008 undersökte farmacistudenters reflektiva förmåga genom att 
utveckla ett kategoriseringsschema som bedömningsunderlag. Studenterna fick skriva en 
reflektionsuppsats, om deras personliga upplevelse av kundrådgivning, i början av 
praktiken och i slutet av praktiken. Resultatet av skattningsnivåerna visade att 
studenternas reflektiva förmåga ökade under praktikkursen (5). Kategoriseringsschemat 
som utvecklades är användbart både vad gäller tillförlitlighet för att skatta reflektivnivå 
och att det är tidseffektivt. Wallman et al. 2009 studien visade att det finns en del faktorer 
som är associerad med den reflektiva förmågan hos studenten (20). I den här studien var 
deltagarna apotekarstudenter på termin 10. En tidigare studie har gjorts för att jämföra 
den reflektiva förmågan mellan termin 6 och termin 10 studenter och resultat visade 
ingen signifikant skillnad i reflektiv förmåga mellan terminerna (32).  

1.5.3 Reflektiva professionsutvecklingsportföljer i Umeå  
Studentutvärderingar i farmaciutbildningen visar att det finns ett behov av att förbereda 
studenterna till den framtida professionen (26). Reflektiva uppgifter har redan införts i 
en del kurser på utbildningen (26) men det finns förslag att redan från utbildningens start 
börja arbeta med professionsstärkande pedagogik (21). Nyligen har projektet PUNKTUM 
”Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer” införts i 
farmaciutbildningen vid Umeå universitet. Målet med detta projekt är att stärka 
kopplingen mellan utbildning och profession samt utveckla studenternas reflektiva 
förmåga (26). Införandet av projektet innebär att reflektionsuppgifter skall skrivas i alla 
kurser, mentorssamtal skall ges vid fyra tillfällen under utbildningen och reflektiva 
portföljer skall skapas. Den individuella portföljen kommer vara en samlad 
dokumentation av studentens personliga utveckling och kommer hjälpa studenten att 
utveckla sin kompetens då det är ett sätt att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, 
svagheter samt styrkor. Universitet måste uppfylla de nationella målen som finns för 
farmaceutyrket vilket betyder att det finns krav för universitet att utvärdera och 
presentera resultat av undervisning. Detta gäller även för andra professionsutbildningar 
vilket möjliggör att detta projekt också skulle kunna implementeras i andra utbildningar 
(26).  
 
Arbetsplatsen är den centrala platsen för professionellt lärande (19). De studenter som 
läser på termin 10 vid Umeå universitet tros ha arbetat som legitimerad farmaceut innan 
dem påbörjat Masterprogrammet. Reflektiv förmåga hör ihop med professionalitet 
(10,22). Studenterna på termin 10 tros ha högre reflektiv nivå, dock har studier påvisat att 
så är inte fallet (20,32). Denna studie är en del av det större projektet PUNKTUM och en 
ansats för att kunna framlägga möjliga belägg på om professionsutvecklingsportföljer 
faktiskt behövs i farmaciutbildningen.   
 
Denna studie kommer undersöka om studenter som går år 5 på farmaciutbildningen har 
större reflektiv förmåga jämfört med studenter som går år 3 på utbildningen för att sedan 
använda det som en bakgrundsvariabel till det främsta intresset i arbetet. Det stora 
intresset i studien ligger i att ta reda på vad studenterna vid de olika terminerna skriver 
om i den skriftliga reflektivuppgiften och om det skiljer sig mellan terminerna.  
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2 Syfte 
	
Syftet med denna studie är att undersöka reflektiv förmåga bland studenter på 
farmaciprogrammet ur perspektiven vilken reflektiv nivå de uppnår på 
reflektionsuppsatserna och vad dem valt att skriva om. Uppsatsen utgår från följande 
frågeställningar: 
 

- Vilken reflektiv nivå når studenterna i sina uppgifter? 
- Skiljer sig reflektiv förmåga mellan respektive termin?  
- Hur beskriver studenter sin kommunikationsförmåga? 
- Hur beskriver de styrkor/svårigheter med kommunikation?  
- Finns det några skillnader/likheter i vad studenterna vid de olika terminerna 

väljer att skriva om i sina reflektioner och i sådana fall, vad består de skillnaderna 
i?  

- Finns det några skillnader/likheter i vad studenterna som är reflektiva/icke 
reflektiva väljer att skriva om i sina reflektioner och i sådana fall, vad består de 
skillnaderna i?  

3 Metod 
 
En persons medvetande kan lättare uppfattas om det är uttryckt i ord och handling (33). 
Kvalitativa forskningsmetoder ger en djupare förståelse för personens individuella 
upplevelser och uppfattningar vilket kan vara svårt att uppnå genom andra 
forskningsmetoder (33). Huvudfokus i denna studie var att undersöka studentens 
reflektiva förmåga och vad dem valt att skriva om kring sina upplevelser av 
kommunikation på praktiken. Därför var det lämpligt med en kvalitativ metod för att 
förstå sammanhanget från studentens synvinkel.  

3.1 Studiepopulation 
	
Deltagarna i denna studie var farmacistudenter vid Umeå universitet som har genomgått 
praktikkursen samt skrivit en obligatorisk reflektiv uppsats (se bilaga 1) efter praktiken. 
Alla studenter hade blivit informerade att uppsatserna kommer att vara en del av en 
forskningsstudie om lärande under praktikutbildningen och att det är frivilligt att få sina 
uppsatser inkluderade i studien.   
 
I farmaciprogrammet vid Umeå universitet genomförs praktikkursen termin 6 respektive 
termin 10 på utbildningen. Reflektionsuppgifterna som inkluderades i denna studie är 
från studenter som genomförde sin praktik år 2017-2018. Antalet uppsatser som 
inkluderades i studien blev sammanlagt (n=104), termin 6 VT år 2017-2018 (n=62) och 
termin 10 VT 2017-2018 (n= 42), (se tabell 1). Från början var uppsatserna (n=112) men 8 
av uppsatserna exkluderades i studien då de användes i övningssyfte av författaren. 
Studien utgick ifrån variabler som fanns åtkomliga för mätning så som studenternas, 
födelseår och vilken termin och år praktiken genomförts. I denna studie jämfördes 
studenterna till stor del på gruppnivå, mellan terminer, och inte på individnivå som i 
tidigare studier (20). En avidentifiering genomfördes av uppsatserna där namn och 
datum som stod med på uppsatserna togs bort.  
 
Tabell 1. Reflektionsuppsatser från praktikkursen år 2017 och 2018 vid Umeå universitet 
Kull  Antal uppsatser    Antal exkluderade   Antal inkluderade   
Termin 6 VT år 2017  36 1 35 

Termin 6 VT år 2018  30 3 27 

Termin 10 VT år 2017  18 1 17 

Termin 10 VT år 2018  28 3 25 

Summa:   112 8 104 
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3.2 Databearbetning och kodning av uppsatser  
 
Innan reflektionsuppsatserna tilldelades till författaren och handledaren genomfördes en 
avkodning av en tredje person. Ett dokument med de avkodade reflektionsuppsatserna 
skickades till handledaren respektive författaren. Författaren fick tillsammans med 
handledaren först gå igenom 3 slumpmässigt utvalda uppsatser och skatta de tillsammans 
för att författaren skulle få en känsla för de olika nivåerna på skattningsschemat. 
Ytterligare 5 uppsatser användes i övningssyfte dock skattades dessa enskilt och sedan 
gjordes en samstämmighet. Resten av reflektionsuppsatserna skattades enskilt och 
resultaten av skattningen skrevs bredvid koden på uppsatsen. Under skattningsprocessen 
hölls konsensusmöten mellan författaren och handledaren för en samstämmighet och 
diskussion kring skattningarna. Först när alla uppsatser var skattade och färdiga 
skickades den avkodade informationen till författaren.  

3.2.1 Skattning av reflektiv nivå 
Reflektionsanalyser av uppsatserna gjordes för att använda reflektionsförmågan som en 
bakgrundsvariabel mot den kvalitativa tematiska innehållsanalys som gjordes av 
uppsatserna. Bedömningen av reflektivt skrivande genomfördes enligt Wallman et al 
2008 kategoriseringsschema för reflektiv förmåga (se bilaga 2) (5). Reflektionstexterna 
skattades och graderades in i olika nivåer av reflektivt skrivande och icke reflektivt 
skrivande. Kategoriseringsschemat är indelat i 6 nivåer, 3 reflektiva nivåer och 3 icke-
reflektiva. Kategorierna är inte ömsesidigt uteslutande då ett meningsbärande stycke 
kunde hamna i flera kategorier beroende på vilken del av meningen som det fokuserades 
på.  
 
Analys av reflektionstexterna utfördes i tre steg(5):  
 
1. Först identifierades meningsbärande stycken i texten  
2. Sedan tilldelades textstycken till en eller flera kategorier på skattningsskalan 
3. Till slut lästes hela uppsatsen igenom för att bestämma en slutkategori som motsvarar 
den totalt sett uppnådda nivå i uppsatsen   
 
Innan skattningsprocessen fick författaren en upplärningsgenomgång som bestod av två 
tillfällen. Vid första tillfället fick författaren bekanta sig med reflektionsuppsatserna och 
det andra tillfället bestod av en genomgång om hur reflektionsuppsatser har skattats i 
tidigare studier (26). För att öka validiteten på analysen genomfördes skattningen av 
reflektiv nivå på uppsatserna av två personer, författaren och handledaren. Tidigare 
studier har visat på god samstämmighet mellan olika bedömare då tillförlitligheten enligt 
Cohens Kappa k=0,63, där en perfekt samstämmighet skulle vara k=1 (5). Resultaten 
presenterades deskriptivt och en jämförelse mellan terminerna med avseende på om det 
fanns någon skillnad i reflektiv nivå mellan terminerna gjordes.  

3.3 Kvalitativ tematisk analys 
 
Studiens huvudfokus var att undersöka studenternas uppfattning och syn på 
kommunikation efter avslutad praktik. Genom en kvalitativ analys kan människors 
upplevelser och tankar kring verkliga situationer studeras (34). Därför användes denna 
metod för att identifiera, analysera och hitta mönster i reflektionsuppsatserna. Tematisk 
analys är flexibel och skiljer sig från andra kvalitativa metoder. Dessutom lämpar sig 
denna metod för författare som är nybörjare inom kvalitativa metoder. I en tematisk 
analys är nyckelorden och teman i texterna inte förutbestämda av författaren utan dem 
verkställs i samband med genomläsningen (35).  
 
Den tematiska analysen genomfördes med inspiration av ett 6-stegs tillvägagångssätt från 
artikeln skriven av Braun & Clarke (35). En genomläsning av texterna och begynnande 
anteckningar bör göras innan den tematiska analysen. Eftersom författaren tidigare läst 
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igenom alla reflektionsuppsatser vid skattningen av reflektionsnivåer och redan bekantat 
sig med texterna utfördes inte detta steg. Analysprogrammet Nvivo 12 användes för att 
underlätta den tematiska analysen då det inte är konsekvent att göra en manuell analys 
på så många uppsatser. Alla uppsatser som skulle analyseras matades in i programmet. 
Uppsatserna lästes en i taget samtidigt som meningsbärande stycken markerades och 
tilldelades ett potentiellt tema. Dessa meningsbärande styckena belystes som citat. Efter 
att alla uppsatser var genomlästa granskades alla teman som skapats. Genom denna 
granskning skapades huvudteman, subkategorier och vissa teman slogs ihop till ett tema. 
En sista genomgång utfördes för att kunna fastställa alla teman och namnge dem.  

3.3.1 Analys av varje subgrupp  
Inför den tematiska innehållsanalysen skapades fyra subgrupper; icke-reflektiva 
respektive reflektiva för termin 6 och termin 10. Ett slumpmässigt urval gjordes där 10 
reflektionsuppsatserna tilldelades in i varje subgrupp vilket gav sammanlagt 
(n=40)reflektionsuppsatser i den tematiska analysen. En analys för varje subgrupp för sig 
genomfördes för att identifiera meningsbärande stycken. Dessa stycken belystes som citat 
och hamnade i olika teman. På detta sätt kunde eventuella genomslagna skillnader i vad 
subgrupperna belyste i sina uppsatser upptäcktas (se bilaga 3). Dessutom gjordes 
ytterligare en analys av citaten för att titta på hur skrivandet skiljde sig mellan reflektiva 
och icke reflektiva uppsatser. I de identifierade citaten eftersöktes ifall det fanns en 
personlig ton i studentens sätt att skriva kring just det temat. Indikatorer för ett reflektivt 
tänkande är oftast; ”jag känner, jag upplever, jag försökte, jag är nyfiken, jag är orolig 
etc.” (28). Närvaron av ordet ”jag” bestämdes som en indikator i reflektionsuppsatserna, 
vilket innebar att ett ”jag-form” skrivsätt var av intresse i denna del av analysen. 

4 Resultat  
4.1 Skillnader i reflektiv förmåga mellan termin 6 och termin 10 
studenter  
 
Medelvärdet av reflektiv nivå hos termin 6 studenterna (n= 66) till 3,48 och hos termin 
10 studenterna (n=46) till 3,50. Fördelningen av skattningsnivåerna mellan terminerna 
var jämnfördelat. Med hjälp av Chi2- test beräknades den procentuella andelen reflektiv 
nivå hos termin 6 studenterna till 48,48% och bland termin 10 studenterna till 50,00%. 
Beräkningarna visade ingen statistisk signifikant skillnad i reflektiv förmåga mellan 
terminerna (p=0,875).  
 

 
Figur 3. Den procentuella fördelningen av skattad reflektiv förmåga mellan termin 6 
respektive termin 10 studenter. Nivå 2-6 presenteras där nivå 1-3 är icke reflektivt och 4-
6 är reflektivt. Det fanns ingen uppsats som skattades som nivå 1 därför är det inte 
redovisat i diagrammet.   
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4.2 Skillnader i reflektiv förmåga med ålder som variabel   
 
Åldern hade inte någon signifikant korrelation med den skattade reflektiva förmågan hos 
studenterna (p=0,407). Bland studenterna som skrivit reflektionsuppsatsen var den 
yngsta studenten 22 år och den äldsta studenten 60 år. Medelåldern på de reflektiva 
studenterna (30,7 år) skiljde sig inte signifikant från icke reflektiva (32 år).   

4.3 Tematisk analys  
	
Syftet med den tematiska analysen var att titta närmre på vad studenterna vid de olika 
terminerna väljer att skriva i reflektionsuppsatserna kring kommunikation. I studien 
inkluderades (n=104) reflektionsuppsatser men för den tematiska analysen valdes (n=40) 
uppsatser genom ett slumpmässigt urval med hjälp av programmet Excel. 
Analysresultatet kommer att redovisa förekommande teman i reflektionsuppsatserna. 
Den första delen av analysen fokuserade på att hitta meningsbärande textdelar i 
reflektionsuppsatserna och koda dem som olika teman. I första analysen identifierades 
över 35 olika teman. Den andra delen av analysen innebar ett flertal genomgångar av 
dessa teman för att kunna se ett mönster, gruppera och sortera dem. Potentiella 
huvudteman skapades, vissa teman slogs ihop och andra raderades helt. Slutligen 
bestämdes 7 olika huvudkategorier och därefter subkategorier. Den tredje fasen av denna 
analys var att identifiera skillnader och likheter mellan de icke reflektiva och reflektiva 
samt mellan terminerna i respektive huvudtema.  
 
 

Figur 4. En kategorisering av de 7 huvudteman som studenterna belyste i 
reflektionsuppsatserna. Subkategorierna visar vilka ämnen som förekommer i respektive 
tema och under vilket namn.   
 
De sju olika huvudteman (figur 4) kommer nu att beskrivas närmare för att få en tydligare 
uppfattning om vad studenterna skrev om dessa. Vidare kommer de meningsbärande 
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texterna i varje tema redovisas för att ge en bild av hur studenterna i de fyra olika 
subgrupperna, reflektiv termin 6/10 och icke reflektiv termin 6/10, skrivit kring samma 
tema. De korta meningsbärande texterna kommer att presenteras som citat. Citaten 
kommer att betecknas i förkortningar för att underlätta redovisningen av den kvalitativa 
analysen, icke reflektiv (IR), reflektiv (R) och (T) för termin. Citaten presenteras för att 
illustrera de olika subgruppernas fokus och skrivnyanser inom temat. Likheterna mellan 
subgrupperna är påvisade då de tilldelats samma tema. Vidare finns frekvensen av antalet 
citat från varje grupp finns presenterat (bilaga3). Men de eventuella skillnaderna i hur 
studenterna väljer att skriva kring själva temat under termin 6 och 10 samt mellan 
reflektiva och icke reflektiva skall behandlas närmre. För att påvisa skillnader i hur 
studenterna skriver i de reflektiva samt icke reflektiva citaten har författaren valt att 
belysa om det framkommer en personlig ton alltså jag-form skrivande i citaten. För att 
underlätta för läsaren har i citaten både personliga och opersonliga pronomen så som; 
jag, man, vi och farmaceuten markerats med röd färg och ämnet som belyses markerats i 
svart färg fetstil.    

4.3.1 Kommunikation ur studentens perspektiv   
I denna huvudkategori har författaren valt att ta med de delar i reflektionsuppsatserna 
som utmärker studenternas egna uppfattningar och beskrivningar av farmaceutens roll 
som kommunikatör och förutsättningarna i kundmötet.  
 
I subkategorin individanpassad kommunikation förklarar studenterna farmaceutens roll 
i kundmötet och hur den skall anpassas till kunden. I uppsatserna skriver studenterna 
oftast en generell beskrivning om att kommunikationen bör vara individanpassad men 
inte konkreta åtgärder till hur detta skall gå till. I ett flertal uppsatser förekommer det hur 
viktigt det är att anpassa kommunikationen till just äldre kunder då det är vanligare med 
nedsatt hörsel bland äldre därmed en minskad förståelse. Vidare skriver studenterna om 
en anpassning i kommunikationen för personer som inte behärskar det svenska språket. 
De belyste mestadels att kroppsspråket, men även andra hjälpmedel, bör användas för att 
öka förståelsen och förtydliga den verbala kommunikationen hos dessa kunder.  
 
Av citaten tilldelade i denna subkategori var nästan hälften skrivna med en personlig ton, 
där nästan alla ”jag” kunde hittas i de reflektiva uppsatserna. Den ena terminen utmärkte 
sig inte ifrån den andra utan det var lika många reflektiva citat som skrivit i jag-form på 
termin 6 som på termin 10. De färre antal reflektiva citaten hade precis som majoriteten 
av de icke reflektiva valt att skriva i en annan form så som: man, farmaceuten eller vi.  
 
IR-T6:” Man ska ha i åtanken att varje kund är individuell och därför bör 
kundkommunikationen anpassas efter kundens individuella behov.” 
 
R-T6: ”Jag tycker att en bra kundkommunikation egentligen är den viktigaste delen i arbetet 
på apoteket. Utan bra kundmöten spelar det ju ingen roll hur pass mycket kunskap man som 
farmaceut besitter om den inte anpassas, når fram till kunden och tillgodoser dennes behov.” 
 
IR-T6: ”Kundkommunikation kan variera beroende på vem det är man har framför sig, äldre 
människor har en tendens att höra dåligt vilket gör att jag som farmaceut automatiskt pratar 
högre och tydligare samt långsamt för att kunden ska förstå och höra vad jag säger. Språket 
anpassas till vilken målgrupp man talar till. Undviker fackspråk och gör det lätt att 
förstå. Kroppsspråket är också väldigt viktigt och är en del i kommunikationen, hur jag bemöter 
kunden.” 
 
IR-T10: ”Farmaceuter bemöter dagligen olika kunder i sitt arbete. Kunderna varierar i 
bakgrund, ålder och kön. Därför behövs samtalen anpassas efter deras behov.” 
 
R-T10: ”Jag började med att se kunden framför mig och utgick från det på ett konsultativt 
förhållningssätt för att sedan undersöka och se problemställningarna från kundens perspektiv. 
[…]Kommunikationen sätts på spel vid möte med vissa individer, t.ex. de äldre som hör 
dåligt eller folk som inte kan något av de språk farmaceuten kan.” 
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Studenterna beskriver också åtgärder som behövs i olika kundmöten på apotek för att 
bland annat öka förståelse men också nå ut till kunden. Det förekommer ett flertal 
specifika åtgärder som vidtagits under praktiken. Dessa texter med någon form av 
förklaring till åtgärd valdes in i en egen subkategori åtgärder i ett kundmöte.  
 
I alla citat som tilldelats denna subkategori hade lika många reflektiva som icke reflektiva 
ett jag-form skrivsätt. I dessa citat har jag-formen för det mesta använts för att rakt av 
beskriva vad studenten själv gjorde i kundmötet från start till slut och ingen tanke har 
tillägnats till varför dem valde att göra på det sättet.   
 
 
R-T6: ”När det gäller om kunden inte hör så är det viktigt att försöka få till en avskild plats, där 
det är lugnt så att man kan se om kunden man har framför sig uppfattar det man försöker 
förmedla. Antingen via text eller via tal. Är det via text är det väldigt bra att använda sig 
av färgpennor för att markera det som är viktigt. Färgpennor är även bra att använda 
sig av om kunden har svårt med olika generika. […] Ifall en kund är stressad så är det ju ändå 
viktigt att man förmedlar rätt information och råd till kunden, men förmodligen har inte 
kunden tid att lyssna på det jag vill säga. Då är det bra att skicka med skriftlig information och 
enbart säga t.ex. dosen under tiden man gör iordning läkemedlet och säga att man skickar 
med skriftlig information som hen kan läsa i lugn och ro när tid finns.” 
 
R-T6: ”Vid språkproblem kan jag uppleva att det är svårt att få en bekräftelse på att 
personen förstår vad jag pratar om, framförallt om blanketter har använts för att kryssa i 
användaranvisningar på det språk som kunden talar. I dessa fall tror jag inte att man ska 
vara rädd för att peka och teckna för att förstärka och även få bekräftelse på hur 
informationen uppfattats. 
 
R-T10: ”En lång tystnad under receptexpedieringen, kan också ge upphov till en mindre lyckad 
kommunikation, då kunden blir fundersam över sina mediciner och undrar om något är fel i sin 
medicinering. I de situationer där jag tex behövt mer tid, har jag lärt mig att förklara för 
kunden, att jag vill titta på medicininformationen lite mer fördjupat eftersom detta 
är nytt för mig. Responsen har då varit väldigt positiv och därmed lett till bättre 
återkoppling.” 
 
IR-T10: ”Under mina år i Rinkeby har jag på ett underligt sätt lärt mig att kommunicera med 
alla kunder. Man utformar och utvecklar något slags osynligt språk som endast består av 
kroppsspråk och ögonkontakt. Genom detta kan man senare ta reda på vad som kunden 
egentligen behöver. Ibland måste man ta till gester och gestikulera t.ex. ögondroppar, 
eller hjärtmedicin – genom att peka på hjärtat. Andra gånger kanske man måste 
försöka artikulera läkemedelsnamnen extra tydligt då kunden kanske kan känna igen 
namnet.” 
 
 
Studenterna belyste att det fanns individuella faktorer hos farmaceuten som kan påverka 
kommunikationen, ibland positivt och ibland mindre positivt, i mötet med kunden. 
Faktorer som togs upp var; arbetslivserfarenhet, fördomar och hur självsäker 
farmaceuten är sin yrkesroll.  
 
De väldigt få citat som beskriver tyngdpunkten av tidigare erfarenhet är icke reflektiva 
och det är lika många från varje termin. Alla studenter förutom enbart en skrev i jag-
form. Här beskrevs erfarenheten ifrån praktikperioden där dem iakttagit kollegor men 
också om deras tidigare arbetslivserfarenhet från apotek eller annat arbete och lite vagt 
beskrivit hur detta har hjälpt dem i kommunikationen. Det var några enstaka citat som 
berörde hur fördomar från farmaceutens håll kan påverka kundmötet, där alla var 
reflektiva citat förutom en. Dock hade ingen av de reflektiva citaten ett skrivsätt i jag-
form utan en generell beskrivning. Inte heller de citat som berör självsäkerheten hos 
farmaceuten som en faktor skiljer sig i jag-form skrivande mellan reflektiva och icke 
reflektiva. Endast ett icke reflektiv citat kunde hittas som skrivits i jag-form om 
farmaceutens självsäkerhet i sin yrkesroll . 
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R-T10: ”Jag anser däremot att det är viktigt att alltid försöka se varje kund som en unik 
person, utan att påverkas av de fördomar man har. Detta för att, i och med att varje 
person är just unik, kunna ge alla kunder en rättvis chans att få det bemötande som de förtjänar, 
förväntar och/eller behöver. Detta tror jag helhjärtat är en omöjlig uppgift, i och med att 
fördomar är något som alla människor har och behöver. Fördomar behöver självklart inte alltid 
vara positiva, vilket definitivt påverkar kundmöten. Däremot tror jag att fördomar i 
kundmötet är något man alltid kan och bör arbeta med och förbättra.” 
 
IR-T10: ”Personliga barriärer är ett ytterligare exempel på en typ av distraktion inom 
kommunikation. Det kan handla om blyghet hos farmaceuten eller brist på självsäkerhet.” 
 
R- T10: ”Ju säkrare man är i sin farmaceutiska kontroll och kunskap, desto lättare 
blir kommunikationen med både kunder och hälsopersonal. […]. Vidare, om 
informationen framförs på ett självsäkert sätt får man oftast en öppnare konversation.” 
 
IR-T6: ”Jag anser att jag börjar bli väldigt bra i just kundkommunikation, jag är självsäker 
och trygg i mig själv, jag vågar att ställa frågor och lyssnar på kund. Jag är empatisk i de 
situationer de behövs men bibehåller professionaliteten för att skapa ett förtroende till kund. Jag 
har inga problem att prata med människor och får ofta höra hur trevlig jag är, vilket är en 
god egenskap i detta yrke vilket resulterar till att just kundkommunikationen blir väldigt bra.” 
 
 
Studenterna hade skrivit tankar kring kommunikationsträning och att det är en 
förutsättning för farmaceuten att utvecklas som kommunikatör och kunna utöva sin 
professionella roll i framtiden. Dem beskriver sig själva i farmaceutrollen och som 
kommunikatör. Vidare beskriver de sin egna utveckling som kommunikatör med fokus på 
sin egna utveckling under just praktikperioden. Ett flertal citat talar för betydelsen av 
kommunikationsträning under studietiden som dem tillämpat och haft som ett stöd i 
mötet med kunden.  
  
Inga citat i denna subkategori kunde hittas bland icke reflektiva uppsatser på termin 6. 
Dock fanns det några icke reflektiva citat från termin 10. Bland citaten var mer än hälften 
reflektiva och det var jämnt fördelat mellan terminerna. Ett jag-form skrivande kunde ses 
i alla citat i denna kategori. 
 
 
R-T10: ”Att kunna kommunicera på olika sätt med olika kunder är inte det lättaste. Fullärd blir 
man nog aldrig. Det har varit mycket lärorikt att läsa om olika tankesätt och 
tekniker i att kommunicera. Nu under praktiken har jag tagit mig tid att använda och 
testa olika sätt att kommunicera. Detta ha varit väldigt värdefullt för mig.” 
 
R- T6: ”Under min praktik har jag fått träna på att knyta ihop mina teoretiska kunskaper 
med grunderna inom kommunikation.[…]Under egenvårdskursen lärde jag mig att en stor del 
av kommunikationen utgörs av det icke-verbala vilket är något som jag fått erfara under 
min praktikperiod. Detta är något som varit särskilt svårt för mig då jag har Aspergers 
syndrom och därmed extra svårt att tolka icke-verbala signaler. Jag har dock utvecklats 
enormt på den fronten under vårterminen och även detta tror jag kommer bli lättare med 
tiden.” 
 
R-T10: ”Kundkommunikationen utgör för mig den största utmaningen i arbetet som farmaceut 
eftersom den ständigt varierar med personer och omständigheter. […] Praktiken har gett 
mig tillfälle att iaktta fler människor och prova på deras sätt. Jag har lånat friskt från 
kollegor och reflekterat över dels hur det känts för mig, dels hur det fungerat i praktiken. Målet 
har inte varit att kopiera utan att låta mig inspireras. Det har också varit till hjälp i att göra 
det automatiska medvetet, för genom att inse att jag gör på ett sätt blir jag också medveten om 
att man kan göra på andra sätt och på så sätt se kan jag se nya lösningar.” 
 
R-T6: ”Under tiden jag har varit på praktik nu så har jag märkt att hur jag förmedlar 
information och pratar med kunderna har ändrats från start tills det att jag skriver det 
här.” 
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R-T6: ”Två veckor av min praktik har förflutit idag. Det har gått över förväntan tycker jag 
ändå. Kundmötena har gått bra, jag har pratat lugnare än jag brukar, och kunderna har 
förståelse för mina många frågor när de ser ”receptarieelev”-skylten på min disk.” 
 

4.3.2 Tillämpningar i kommunikationen med kunden   
Denna kategori utmärker de citat där studenterna hade tagit upp olika tillvägagångsätt för 
att underlätta kommunikationen med kunder. Det handlade bland annat om att 
farmaceuten skall lyssna på kunden för att minska missförstånd i kommunikationen och 
lättare kunna uppfatta vad det är kunden söker. Empati är centralt i kundmötet för att 
skapa ett förtroende hos kunden. Vidare poängterades i mer än hälften av 
reflektionsuppsatserna att för att åstadkomma en nyttig kommunikation skall 
farmaceuten ställa öppna frågor för att säkerställa rätt läkemedelsanvändning och lättare 
kunna identifiera och lösa problemet om det föreligger något sådant problem. Samtidigt 
skall farmaceuten vara försiktig med utfrågningarna och inte underskatta kundens 
kunskaper för risken finns att dem känner sig dumförklarade. I nästan hälften av 
reflektionsuppsatserna har studenterna betonat att kroppsspråket oftast hjälper för att 
kunden skall känna sig mer avslappnad och delta i samtalet.  
 
De skillnader som kunde hittas är att inga reflektionsuppsatser från termin 10 tog upp 
något om att inte underskatta kundens kunskaper. Inga reflektiva uppsatser från termin 
6 eller termin 10 har tagit upp något om att vara tydlig i samtalet med kunden. I resten av 
subkategorierna fanns ingen märkvärt skillnad i antal citat och reflektionsnivå eller 
termin. Majoriteten av citaten i detta tema hade ett generaliserande skrivsätt kring 
tillämpningarna där bara ett fåtal hade ett jag-form skrivsätt.  
 
 
IR-T6: ”Viktigaste steget i god kundkommunikation tror jag är att lyssna, våra hjärnor är 
väldigt bra på att dra förhastade slutsatser och koppla en viss kund som säger något vi har hört 
förut till liknande kunder som sagt något snarlikt i tidigare situationer. Men viktigt är att 
komma ihåg är att varje kund är unik och ju mer vi antar saker desto lättare är det att vi 
hamnar i en fallgrop.” 
 
R-T6: ”För att kunden ska känna sig trygg i mötet och våga öppna sig och berätta det som 
behövs bör man förutom att lyssna även visa förståelse och empati, men samtidigt 
utstråla trygghet och professionalism.” 
 
R-T10:” Saknad empati och intresse, har också resulterat i en mindre nöjd kund vid 
receptexpedieringen.” 
 
R-T10: ”Kopplat med detta anser jag att man alltid, på apoteket, behöver ha en empatisk 
synvinkel vid alla kundmöten. Alla människor vill bli sedda och hörda, och detta stämmer 
även in på när de besöker ett apotek. Till apoteket kommer människor in med allt från otroligt 
små problem till väldigt stora problem, och som apotekare får man ta del av dem allihop.” 
 
R-T6: ”Några gånger under praktiken upplever jag att kommunikationen har varit för ensidig 
och att jag försöker förmedla eller diskutera något när kunden inte är intresserad eller upplever 
att det är något de redan vet. Risken finns att kunden känner sig dumförklarad som att 
jag inte tror att de förstår hur de ska använda läkemedlen, eller att viktig information inte når 
fram.” 
 
R- T10: ”Jag är mer medveten om den tysta kommunikationen nu än jag var innan. Inte 
för att jag tidigare inte såg kunden i ögonen eller så men jag har nu en ökad medvetenhet om 
ögonkontakt, rörelser, distans till kunden, faktorer som kan störa i vissa situationer till exempel 
ljud, avskärmning etc. Den verbala informationen man ger skall överensstämma med 
kroppsspråket för att få så bra kontakt som möjligt med kunden. Denna nya 
medvetenhet har hjälpt mig i min kommunikation med kunden.” 
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4.3.3 Kunden i mötet med farmaceuten   
Här redovisas de delar i reflektionsuppsatserna där studenterna beskrivit kunden ur sitt 
perspektiv och kundens förutsättningar i mötet. Studenterna har tankar kring hur 
upprörda kunder och kunder som är oemottagliga för information påverkar dynamiken 
i mötet. Det förekom ett flertal citat där studenterna menade att trots detta skall kunden 
vara i fokus för att öka bekvämligheten för att ha en nöjdare kund efter avslutat 
kundmöte. Det ligger en stor betoning på att en nöjd kund med stor sannolikhet väljer att 
komma tillbaka till samma apotek.  
 
Det framkom inga citat av studenter från termin 10 som tagit upp något om kundens 
bekvämlighet utan alla citat i denna subkategori är från termin 6 och det är ingen stor 
skillnad på om de är reflektiva eller icke reflektiva. Fler reflektiva citat än icke reflektiva 
från termin 10 kunde identifieras som berörde upprörda kunder samt vikten av att ha 
nöjda kunder efter ett apoteksbesök. På termin 6 var det ganska lika fördelat i antal citat i 
de olika subkategorierna mellan icke reflektiva och reflektiva.  
  
Majoriteten i denna huvudkategori har ett generaliserat skrivsätt; man, vi, farmaceuten 
och inte ett jag-form skrivande om hur de skall agera eller agerat.  
 
 
R-T6: ”Hur farmaceuten uppfattas som glad eller ej i mötet är också betydelsefull på 
apoteket. Kunden skulle mötas av ett leende vilket innebär att leende kan kopplas till 
intresse och omhändertagande samt det kan också ge känslan av öppenhet.” 
 
IR-T10: ”Jag försöker att ha ögonkontakt med alla mina kunder med ett leende på 
lappar som indikerar att de är välkomna och att jag är redo att hjälpa de.” 
 
R-T6: ”Kunden kan också känna sig granskad. Jag som farmaceut har ju trots allt tillgång 
till mycket information som rör dennes hälsa och läkemedelsbehandling. Och det är viktigt att 
inte förstärka kundens känsla av att vara under granskning. Då kanske kunden 
stänger av helt för dialog. Istället får man som farmaceut inta ett neutralt förhållningssätt till 
kunden som inte är dömande.” 
 
R-T6: ”Några gånger under praktiken upplever jag att kommunikationen har varit för ensidig 
och att jag försöker förmedla eller diskutera något när kunden inte är intresserad eller 
upplever att det är något de redan vet. […] Det kanske inte heller alltid går att få igång en 
diskussion med kunden om hen är mycket sjuk eller frånvarande av någon anledning.” 
 
 
IR-T6: ”God kommunikation leder till en förbättrad patientsäkerhet och den ökar kundens 
delaktighet vilket också leder till nöjdare kunder.” 
 
R-T6: ”Många olika faktorer kan göra att problem uppstår. Exempelvis är kunden upprörd 
över något som många gånger kan avhjälpas genom att man tar sig tid att lyssna, att låta 
kunden få berätta klart för att därefter visa förståelse och komma med förslag om det är 
lämpligt.” 
 
IR-T10: ”Dagligen träffar man på alltifrån arga, missnöjda till trevliga och pratglada 
kunder, och för att få en lyckad kommunikation med kunden är att behålla lugnet oavsett hur 
kunden agerar gentemot en. Det är viktigt att inte ta kundens reaktion personligt, även om det 
kan vara svårt i vissa situationer. Med andra ord är en bra kundkommunikationsförmåga ett 
livslångt lärande.” 
 

4.3.4 Framgångar av god kommunikation 
I många reflektionsuppsatser lyfter studenterna fram att samspel mellan kund och 
farmaceut är nyckeln till en lyckad kommunikation. Studenterna belyser att en god 
kommunikation är en ansats för minskad felanvändning av läkemedel och bättre 
följsamhet därmed friskare kunder.  
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I subkategorin tvåvägskommunikation skriver hälften av studenterna i jag-form och 
deras egna upplevelser av kundens delaktighet i kommunikationen. I den andra 
subkategorin trygghet, minskad felanvändning av läkemedel och bättre följsamhet 
skriver nästan alla studenter ur ett generaliserat perspektiv om hur en god 
kommunikation kommer påverka kunden. Enda skillnaden som kunde ses mellan termin 
och reflektiv nivå var att minst citat förekom från subgruppen icke reflektiv termin 10.  
 
 
R-T6: ”Jag upplever också att det blir mindre stolpigt och lättare för kunden att ta till sig 
information när de är med och diskuterar. Detta gör också att jag vill jobba vidare och bli 
ännu bättre på detta.” 
 
R-T6: ”Det jag anser vara viktigt för en god kundkommunikation är en bra tvåvägs-
kommunikation. Att både farmaceut och kund sänder och mottar information emellan 
varandra så att kommunikationen blir betydelsefull åt båda håll.” 
 
R-T10: ”Mitt sätt är att låta kunden berätta om hur hen tar sin medicin och berätta vad hen 
vet om den och i samband med kommunikationen rätta till viss information eller lägga till saker 
som hen inte nämnde.” 
 
IR-T6: ”God kommunikation kan leda till nöjda och välinformerade kunder, som både känner 
att de vet hur de ska använda sina läkemedel och som vet att de kan vända sig till 
apoteket om de har några funderingar kring sina läkemedel.” 
 
R-T6: ”En god kommunikation kan leda till god följsamhet, friskare och gladare kund 
samt bättre arbetsmiljö. ” 
 
R-T10: ”God kommunikation kan leda till ett bra kundmöte. Ett bra kundmöte leder till en kund 
som kan känna sig allt mellan nöjd, sedd, hörd, förstådd etc. vilket i sin tur, enligt mig, kan leda 
till t.ex. god följsamhet av läkemedel efter apoteksbesöket.” 
 

4.3.5 Följder av svag kommunikation 
I denna kategori beskrev citaten generellt om hur en svag kommunikation i kundmötet 
kan framförallt leda till misstolkningar. Alla citat beskriver liknande konsekvenser av en 
otillräcklig kommunikation. Studenterna beskrev att det kan för det mesta påverka 
kundens uppfattning om sin egna medicinering vilket leder till dålig följsamhet samt fel 
läkemedelsanvändning. 
 
Majoriteten av citaten i detta tema var från subgruppen icke reflektiva termin 6 och minst 
antal från icke reflektiva termin 10. Det var fler reflektiva uppsatser från termin 10 som 
betonade det här temat i jämfört med icke reflektiva från samma termin. Totalt fanns det 
två reflektiva citat, ett citat från vardera termin. Dessutom var dessa två citat de enda citat 
som var skrivna med ett jag-form skrivsätt då resterande var skrivna på ett 
generaliserande sätt. 
 
 
R-T6: ”Om kommunikationen är dålig så kan nödvändig information missas som till exempel 
hur man använder ett läkemedel på rätt sätt, om läkemedlet ska intas med mat eller inte 
för att ge bäst effekt. Kunden kanske inte får den hjälp som denne behöver och får gå med sina 
problem och som eventuellt kan förvärras.” 
 
IR-T10: ”En dålig kommunikation kan leda till att kunden inte känner sig bekväm i att använda 
sin medicin och effekt uteblir. Tar man tanken längre, utebliven användning av medicin 
även leda till förödande konsekvenser för kunden.” 
 
R-T10: ”Du frågar vad som är det värsta som kan hända vid dålig kommunikation. Svaret är 
naturligtvis att kunden använder sin medicin felaktigt med risk för skada som följd.” 
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4.3.6 Samtalets innehåll  
Samtalets innehåll är det huvudtema där all samtalsinnehåll uppmärksammas och delas 
in i olika subkategorier. Huvudvikten i samtalets innehåll låg på avstämning med kunden 
kring läkemedelsanvändningen och samtal kring läkemedelsförmånen, generiskt utbyte 
samt EES.  
 
Avstämning med kunden var den subkategori där alla fyra subgrupper hade skrivit något 
om, men förekomsten av flest citat var från subgruppen icke reflektiv termin 6. Det 
saknades citat från subgruppen reflektiv termin 6 och icke reflektiv termin 10 som skrivit 
något om biverkningar som ett samtalsämne i kundmötet. Inte heller kunde något citat 
från reflektiv termin 6 som skrivit något om information kring läkemedel i expedition 
hittas. Det är nästan lika många citat i varje subgrupp som menar att generiskt utbyte, 
EES och högkostnadsskyddet tar upp en stor del i samtalet med kunden.  
 
I avstämning med kunden var det få citat som hade skrivits med en personlig ton och 
nästan alla av dessa var från reflektiva uppsatser. Dessutom var de jag-form skrivna 
citaten lika fördelade mellan terminerna. I subkategorin generiskt utbyte, EES och 
högkostnadsskyddet förekom ett frekvent jag-form skrivsätt i citaten där nästan alla var 
från reflektiva uppsatser och ingen skillnad fanns i antal mellan terminerna.  
 
 
R-T6: ”Jag kan faktiskt säga att en farmaceut inte kan gå på magkänslan, när det gäller 
mottagande av meddelandet som man har sänt. Men farmaceuten behöver ta reda på om 
kunden har uppfattat det man försökt förmedla på det sätt man har tänkt sig. Farmaceuten 
behöver också ta reda på om man själv har uppfattat det kunden förmedlat på rätt sätt genom 
att lyssna färdigt på kunden och skicka feedback på det man har förstått annars är risken för 
missförstånd och oklarheter blir stor utan tydlig och medveten feedback.” 
 
R-T10: ”I vissa fall har jag identifierat situationer där kunderna inte visste om detta och 
därmed varit tacksamma för att jag har berättat det. Vid situationer där kunden har bra 
kontroll över sina mediciner, har jag försökt stämma av rent generellt hur de mår, för att 
vidare utveckla dialogen och eventuellt identifiera potentiella biverkningar eller LRP.”  
 

4.3.7 Störfaktorer i kommunikationen  
I detta huvudtema behandlas alla möjliga störfaktorer i kommunikationen med kunden. 
Studenterna har lagt tyngdpunkt på brist på språkkunskaper i svenska och 
miljöbarriären på apoteket som huvudfaktorer. Andra störfaktorer som också framkom i 
uppsatserna var hörselnedsättning, tekniska problem, ombud och sjukvården.  
 
Det är nästan lika många citat i varje subgrupp som påpekar att brist i det svenska 
språket påverkar kundmötet. Ingen uppsats från termin 10 skrev något om 
hörselnedsättningar som en störfaktor. I subkategorierna ombud, sjukvård och tekniska 
problem var det enstaka citat som kunde hittas i uppsatserna och ingen skillnad kunde 
därför påvisas mellan subgrupperna.  
 
R-T6: ”Språkförbristningar är ett bekymmer, det är ett dilemma när man pratar lugnt med en 
kund som har svenska som andraspråk, och de nickar och säger ja när man frågar om de 
förstår en gång om dagen, men man funderar inuti om de har förstått, eller om de bara håller 
med.” 
 
R-T10: ”Kommunikation är svårt om man inte har ett gemensamt språk. På apoteket sker 
det nästan aldrig att man inte alls förstår varandra. Man kan få hjälp av kollegor, kanske 
någon annan kan språket och kan vara tolk. Man kan också försöka hitta hjälp på internet, i 
ordböcker eller få hjälp från google translation.” 
 
R-T6: ”Ett problem på många apotek är den begränsade ytan som gör det svårt att tala 
ostört om privata saker. Att tala med låg samtalston och gå undan i den mån det är möjligt kan 
visserligen lösa en del av problemet, men jag upplever tyvärr att detta i många fall inte 
tillräckligt.” 
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5 Diskussion 
 
Diskussionen kommer vara indelad på två avsnitt. Den första delen kommer vara en 
metoddiskussion som behandlar de två analysmetoderna. Andra delen är en 
resultatdiskussion utifrån studiens syfte och resultat.  

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Styrkor och begränsningar med studien  
Skattningarna av reflektiv nivå gick huvudsakligen bra men det hade varit önskvärt att få 
en längre upplärningsperiod för att skattningsprocessen skulle utföras snabbare än vad 
den gjorde. Författaren fick en upplärningsperiod tillsammans med handledaren för att 
bekanta sig med reflektionsuppsatserna samt materialet som kom att användas för 
skattning av reflektionsnivå. Denna upplärning hölls vid två tillfällen och efter det kördes 
skattningsprocessen individuellt. Vid ett flertal tillfällen hölls konsensusmöten för att 
stämma av och diskutera kring skattningarna. Det var ibland svårt att avgöra om en 
reflektionsuppsats uppnådde en reflektiv nivå eller inte. På konsensusmötena förekom 
det mest oenigheter om en reflektionsuppsats skulle hamna på nivå 2 (icke reflektivt) 
eller 4 (reflektivt) respektive 3 (icke reflektivt) eller 4 (reflektivt) på skattningsschemat. 
Reflektionsuppsatserna skulle minst ha en utmärkande del i texten som visade på 
reflektiv nivå för att kunna skattas som reflektiv. Om uppsatserna inte hade någon del 
som tydde på en reflektiv förmåga skattades den oftast som 3 (icke reflektiv). Det gjordes 
alltid en helhetsbedömning av uppsatsen och en slutkategori bestämdes som motsvarade 
den totalt sett uppnådda nivån i uppsatsen. Nivå 1, (icke reflektiv) kom inte till 
användning. Det fanns endast en uppsats som visade en stark reflektiv förmåga och 
hamnade på nivå 6. Denna reflektiva nivå har inte uppnåtts i reflektionsuppsatser i 
tidigare studier (27). Ett införande av ytterligare några nivåer skulle kanske kunna hjälpa 
till att bestämma den reflektiva förmågan med tanke på att det förekom en tvist om en 
uppsats uppfyller nivå 3 och 4. Samtidigt finns risken att det försvårar gränsdragningarna 
mellan de två olika nivåerna. Svagheten med bedömning av skriftliga reflektionstexter är 
att det inte är helt säkert vad det är som bedöms. Är det studenternas inlevelse, skriftliga 
förmåga, berättarteknik eller den reflektiva förmågan som bedöms? Detta diskuteras i 
andra studier vilka argumenterar för samma sak (19,21).  
 
Denna studie var en retrospektiv studie som inte krävde någon datainsamling eftersom 
reflektionsuppsatserna redan hade skrivits av farmacistudenter och fanns tillgängliga. 
Fördelen med en retrospektiv studie är att det är tidseffektivt och det finns en större 
mängd material att undersöka. Däremot är en svaghet att den har lägre vetenskaplig 
evidensgrad än prospektiva studier då det inte är möjligt att ändra vilken data som 
samlats in i efterhand (36). En prospektiv studie vore också ett alternativ till denna 
undersökning men det kräver en längre tidsperiod för att samla in tillräcklig med material 
och det finns risk för bortfall av studenter under studietiden. För att utveckla denna 
studie och förbättra den borde fler studenter inkluderas framförallt från termin 10 som 
nästan var hälften så få som termin 6 i den här studien. På grund av 3+2 systemet vid 
Umeå universitet var det inte säkert om termin 10 studenterna också gått termin 6 vilket 
kan ses som en svaghet i studien. Ett alternativ är att i framtida studier begränsa 
inklusionskriterierna till att alla studenter från termin 10 också ska ha gått termin 6 men 
då finns risken att det blir för lite material att undersöka. För att se utvecklingen av 
reflektiv förmåga på nationell nivå borde studier göras på farmaciprogram vid andra 
universitet i Sverige.  
 
Mer detaljerad bakgrundsinformation om studenternas tidigare utbildning, 
arbetslivserfarenhet samt praktikmiljön hade kanske visat de verkliga orsakerna till de 
reflektiva uppsatserna. Denna information kanske hjälper till att se orsaken till vilken 
reflektiv nivå studenterna hamnar på. I denna studie saknades detaljerad information om 
studenterna men de variabler som var åtkomliga var ålder och vilken termin de gick på. 
Dessa variabler undersöktes i studien och det visade sig inte ha något signifikant 
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samband med den reflektiva förmågan. Inför framtida studier borde detaljerad 
bakgrundsinformation om studenterna samlas in i samband med utdelning av den 
skriftliga uppgiften för att indikera det verkliga sambandet mellan den individuella 
studenten och reflektiv förmåga.  
 
Inför den kvalitativa innehållsanalysen användes ett analysprogram för att snabbare 
kunna markera meningsbärande stycken och lägga in de under olika ämneskategorier. 
Detta var en fördel för att snabbt kunna ändra och omplacera citaten. Däremot var det lite 
tidskrävande för författaren att förstå sig på programmet och bekanta sig med de olika 
funktionerna. En del funktioner hade underlättat analysprocessen om dessa hade 
upptäckts tidigare. Fördelen med en tematisk analys är flexibiliteten av att inte 
förutbestämma teman utan identifiera de vid genomläsning av texterna (35). Identifiering 
av meningsbärande stycken gick i huvudsak bra däremot förekom det ofta svårigheter att 
bestämma vilket tema att tilldela ett citat. Det hade varit till fördel att vara två personer 
som genomför den tematiska analysen och inneha en samstämning för att öka validiteten 
(5). Denna möjlighet fanns inte i denna studie på grund av tidsbrist och inte heller hade 
handledaren tid att avsätta för detta.  
 
En meningsbärande textdel kunde tilldelas olika teman beroende på hur studenten valt 
att skriva. Det var tillräckligt att studenten hade skrivit ordet som identifierar temat utan 
någon utförlig förklaring för att hamna i temat. I denna studie inkluderades också 
uppsatser som var skrivna av norska studenter vilket försvårade både bedömningen vid 
skattning av reflektiv nivå och i den tematiska analysen.  Författaren använde sig av 
”Google translate” för att förstå språket full ut. Det hade underlättat bedömningen om 
uppsatser skrivna på ett annat språk än svenska exkluderades i undersökningen.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1  Skattning av reflektiv nivå   
I denna studie visade resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad på den 
reflektiva förmågan mellan studenter på termin 6 och termin 10. Fördelningen i 
stapeldiagrammet (se figur 3) visar att det finns en procentuell skillnad mellan 
terminerna men medelvärdet är med en avrundning desamma. Vidare statistisk analys av 
detta vore intressant för kommande studier. Studenternas ålder hade inte någon 
associering med den reflektiva förmågan. Resultatet var inte oväntat då andra studier 
visat liknande resultat (20,32). Andra variabler så som kön, storlek på staden 
praktikapoteket låg i samt handledarens kön har heller inte visat vara associerad med den 
reflektiva förmågan hos studenterna (32). Wallman et al 2009 (20) påvisade att andra 
faktorer kunde förknippas med en högre reflektiv förmåga hos studenterna, i slutet av 
praktikperiod på termin 10, som utbildad handledare på praktiken, apotekens storlek 
samt diskussioner i kritiskt tänkande tillsammans med handledaren.  
 
Eftersom det vid Umeå universitet finns en möjlighet att arbeta som legitimerad 
farmaceut mellan receptarie- och masterutbildningen tros studenterna i termin 10 har 
arbetslivserfarenhet som legitimerad farmaceut. Då erfarenhet och reflektiv förmåga hör 
samman (10) vore det intressant att undersöka om arbetslivserfarenhet kan vara en faktor 
till graden reflektiv förmåga mellan termin 6 och termin 10 farmacistudenter.  
 
Det är svårt att mäta reflektiv nivå och validiteten på kategoriseringsschemat kan 
diskuteras (5). Svårigheten ligger i att veta vad kategoriseringsschemat egentligen mäter 
hos studenterna (19,21). Många studenter kanske har en hög reflektiv förmåga men inte 
kan behärska reflektivt skrivande medan andra studenter kanske är väldigt skickliga 
skrivare eller har förmågan att skriva på ett sätt som framstår som reflektivt men i 
verkliga fall inte är det. Reflektiva skrivuppgifter är nytt hos många studenter och kan 
innebära utmaningar. En utmaning kan vara att de inte förstår syftet med reflektion vilket 
också kan avgöra hur allvarligt studenten ser på uppgiften (28).   



	

21	
	

5.2.2  Kvalitativ tematisk analys  
Kritiskt tänkande är nära relaterat till reflektion och används ofta för att bestämma 
reflektiv förmåga (20). Reflektion är en viktig del i den professionella utvecklingen och ett 
sätt att fundera över sin erfarenhet och utvärdera det. Skriftliga reflektionsuppgifter är 
den vanligaste formen att genomföra reflekterande aktiviteter på universitet. Indikatorer 
för ett reflektivt tänkande är oftast; ”jag känner, jag upplever, jag försökte, jag är 
nyfiken, jag är orolig etc.” (28). Det finns en personlig ton i skrivandet. För närvarande 
pågår det i Australien ett arbete med att utveckla ett automatiskt analysprogram, 
Academic Writing Analytics (AWA) som genomför en språkbehandling av texter. 
Analysprogrammet skall identifiera förutbestämda nyckelord som indikerar för ett 
reflektivt skrivande och ger en omedelbar feedback. Programmet är förinställt på att hitta 
personliga indikatorer i den inmatade texten. Texten kommer att kategoriseras som 
reflekterande eller icke reflekterande beroende på om indikatorerna har hittats (28).  
 
I den här studien valdes ”jag” som en indikator i citaten som analyserades. Den tematiska 
analysen grundade sig i att undersöka om det förekom fler ”jag” i de reflektiva citaten där 
studenterna belyser tankar kring samma tema. En eftersökning av ordet ”jag” 
genomfördes i analysprogrammet vilket presenterade alla identifierade ”jag”. Detta kan 
ge misstolkande resultat då det inte presenterades i vilket sammanhang ”jag” har använts 
och inte heller andra personliga indikatorer eftersöktes. Ytterligare en delanalys hade 
varit nödvändig för att granska i vilket sammanhang indikatorn hade använts (28). 
Illustrationen mellan indikatorn och reflektivt skrivande hade eventuellt blivit bättre och 
tydligare. Trots detta fanns ”jag” mer frekvent i de reflektiva citaten och detta är 
tillräckligt för att påvisa skillnaderna i denna studie. Fler jag-form skrivande i reflektiva 
uppsatser kunde ses i de delar studenterna skriver vikten av att anpassa 
kommunikationen till varje individuell kund. I subkategorin där studenterna beskriver 
rollen som farmaceut och vidare om sin egen utveckling har alla citat skrivits i jag-form 
och det fanns inte heller någon skillnad mellan terminerna. Detta resultat kanske inte är 
förvånande med tanke på att studenten i den delen förklarar sin egen utveckling och 
pratar ur sitt perspektiv. I de citat som berört samtalets innehåll är alla citat som är 
skrivna i ett jag-form från reflektiva uppsatser. Stora skillnader kunde inte hittas mellan 
terminerna och ett jag-form skrivande. Dock kunde skillnader i förekomsten av ”jag” ses 
mellan reflektiv och icke reflektiv, men det är svårt att fastslå detta som en signifikant 
skillnad. Denna skillnad utmärkte sig mer i vissa teman som studenterna belyst.  
 
Alla reflektionsuppsatser belyste samma tema men det skiljde sig åt i vilken stor 
omfattning studenterna valt att skriva. Uppgifterna studenterna hade fått var utformat för 
att besvara på specifika frågor men den tar inte upp något om vilken typ av fall som de 
ska välja att skriva om. Det är därför rätt beundransvärt nästan att alla skriver om samma 
saker. Detta kanske kan förklaras av att alla studenter befunnit sig i en apoteksmiljö med 
relativt homogena problem och att dem därför identifierar samma möjligheter och 
problem oavsett vilken termin de går på. Vissa studenter skrev sina tankar mer utförligt 
och andra mer kort utan någon vidare utveckling kring samma tema. Bristen på 
kommunikationsträning under utbildningen (14) kan vara en förklaring till att 
studenterna heller inte fått någon fördjupning i kommunikationskunskaper mellan de två 
praktiktillfällena. Detta kan vara en möjlig orsak till att studenterna inte ändrar sin 
förmåga att identifiera nya problem och möjligheter i farmaceutiskt arbete på apotek. 
Vissa huvudteman berördes mer än andra i reflektionsuppsatserna vilket innebar att 
frekvensen av antal citat skiljde sig mellan de olika temana (se bilaga 3). I de 
subkategorier där det förekom få citat eller inget alls försvårade det att analysera 
skillnaden mellan subgrupperna. 
 
Farmaceutens roll idag innebär ett stort fokus på patientomsorg och skapa en god 
kommunikation och relation med kunden (9). Något som var tyngdpunkten i 
uppsatserna. Studenterna beskrev farmaceutens förutsättningar och stöd för kunden. 
Dessa inkluderade bland annat att den individuella utvecklingen och självsäkerheten i 
yrkesrollen hjälper för att inneha ett professionellt kundbemötande. Med detta 
bemötande kommer kunden känna omsorg och säkerhet samt ett stort förtroende vilket i 
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sin tur kommer leda till god läkemedelsanvändning hos kunden. Apoteket besöks av 
många olika människor och det behövs en anpassning i kommunikationen (8). Detta hade 
majoriteten av studenterna belyst i uppsatserna. De betonade vikten av att anpassa sig till 
kundens behov och gärna lyssna för att identifiera problemet snabbare och på bästa sätt 
kunna hjälpa dem. Dock finns det vissa målgrupper som behöver mer hjälp än andra. 
Äldre är den målgrupp som är i större behov av omhändertagande (9). Detta hade 
studenterna fått uppleva under sin praktik och beskrivit åtgärder som kan vidtas för att 
tydliggöra kommunikationen. Den icke-verbala kommunikationen är en förstärkning och 
förtydligande av den verbala kommunikationen (9). Studenterna hade beskrivit 
kroppsspråket, gestikulerande, prata högt och använda skrift som de vanligaste 
åtgärderna.  
 
Generikareformen infördes år 2002 samtidigt som flera patent på läkemedel gick ut (37). 
Detta införande, som också kallas generiskt utbyte, innebär att kunden blir erbjuden ett 
likvärdigt läkemedel till ett billigare pris. Införandet av generikareformen har minskat på 
läkemedelskostnaderna både för kunden och för samhället (37,38). Dessvärre har det 
generiska utbytet inte varit uppskattat hos många, framför allt kunderna. Detta 
framkommer också i uppsatserna där studenterna beskriver att samtalet med kunden till 
största delen handlar om det generiska utbytet, något som även har även diskuterats i 
andra studier (8,39). Trots att det gått så många år sedan det generiska utbytet infördes 
är många kunder fortfarande förvirrade och behöver få detta förklarat. Studenterna 
förklarar att det är många frågor kring utseendet och priset på medicinen och upplever att 
detta tar upp en stor del av samtalet. Här spelar kommunikationen en viktig roll för att på 
ett professionellt sätt kunna förmedla hur generiskt utbyte fungerar.   
 
En student hade belyst att fel från sjukvården kan påverka kundkommunikationen på 
apoteket negativt. Studenten menade att kunden många gånger blir upprörd över något 
som missats i sjukvården och inte förstår att det inte är något farmaceuten kan åtgärda. 
För en optimal patientvård är kommunikationen mellan apotek och vården nödvändig, 
enligt en studie (40). Intern direktnummer kan vara ett alternativ för att etablera en god 
relation och förbättring i kommunikationen mellan apotek och sjukvård, något som också 
har diskuterats i andra studier (39).  

5.3 Framtiden för professionsutvecklingsportföljer vid Umeå 
universitet  
 
Målet med skriftliga reflektionsuppgifter är att stimulera till ett kritiskt tänkande och 
personlig utveckling hos studenterna. Studier har visat positiva resultat av olika reflektiva 
läraktiviteter i utbildningen (21,25,17) för ett bättre resultat föreslås införa 
reflektionsaktiviteter tidigt och låta det pågå hela utbildningen (19,21). Umeå universitet 
har nyligen infört professionsutvecklingsportföljer i farmaciutbildningen. Det är många 
delar som måste beaktas innan införandet av professionsportföljer, hur det kommer att 
användas, vem kommer granska de och vilka resurser som kommer att behövas för att 
upprätthålla projektet (25). Lärare bör utbildas för att överta rollen som mentor (25,41). 
Tanken är att läraren skall förberedas inför rollen genom att själv reflektera kring 
lärandeprocessen och sin egen undervisningsteknik för att på bästa sätt kunna hjälpa 
studenten i deras utveckling i reflektiv tänkande (41). Mentorstjänsten är naturligtvis en 
resurs och krävs många timmars arbete av läraren. Vid vissa lärosäten har de löst 
resursfrågan genom att låta studenterna skatta och ge feedback på varandras uppsatser 
och diskutera i grupp (18). Online analysprogram som ger direkt återkoppling på 
studenternas reflekterande texter (25, 42) är ett ännu bättre alternativ för att lösa tvivlen 
om extra resurser. Studenten kan själv mata in sin skriftliga reflektiva text och få 
omedelbar feedback på vilken reflektiv nivå deras text uppnår. Eftersom detta är ett 
självstyrt reflekterande inlärningsverktyg ger det dessutom studenterna möjlighet att 
förbättra sin inlärningsprocess och självkritisera sina reflekterande texter.  
 
Studenterna måste förstå målet med professionsportföljer för att lägga tid på det och 
fullgöra uppgiften eftersom det kommer vara en del av utbildningen. Detta kunde ses i 



	

23	
	

reflektionsuppsatserna inkluderade i denna studie där vissa studenter inte hade lagt 
någon tanke till att utföra uppgiften ordentligt vilket var en utmaning i den tematiska 
analysen. En möjlig förklaring till detta kan också vara att uppgiften var obligatorisk men 
inte betygsättande och därför inte lika väl utfört som om det vore betygsättande.  
 
Studenterna på termin 10 hade i denna studie inte bättre reflektiv förmåga än termin 6 
studenter. Utvecklingen av reflektiv förmåga är inget som förfaller sig naturligt utan 
måste tränas upp. Upptäckterna i denna studie kan användas som ett underlag för vikten 
av införandet av professionsutvecklingsportföljer i farmaciutbildning. Det finns andra 
reflektiva verktyg (21,25,42) som föreslagvis kan testas vid Umeå universitet.  
Farmaciutbildningen vid Umeå universitet är förlagd på distans med ett fåtal 
uppsamlingstillfällen vid universitet varje år vilket betyder att den dagliga interaktionen 
med kurslärare saknas. Reflektiva läraktiviteter kan därför vara av större betydelse för 
dessa studenter.  
 
I den här studien och andra studier (20,32) har olika variabler och faktorer undersökts 
för att kunna associera det med reflektiv förmåga, dock har detaljerad 
bakgrundsinformation om studenterna saknats i dessa studier. Mer detaljerad 
bakgrundsinformation om studenterna kanske kan förklara orsakerna till reflektiv 
förmåga. Förslagsvis kan information som: tidigare utbildning och detaljerad information 
om deras arbetslivserfarenhet samlas in för den sanna orsaken till högre reflektiv 
förmåga.  
 
Det finns ett antal olika sätt att beskriva de beståndsdelar som ingår i begreppet 
reflektion. För att exemplifiera ingår reflektivt tänkande, kommunikation, kritiskt 
synsätt, instinktiv uppfattning, professionalism och personlig tillväxt i begreppet 
reflektion och skapar i sin helhet begreppets innebörd. Genom att farmaceuten får i sitt 
arbete möjlighet till tillväxt och stimulans skapar det en förutsättning för att patienter 
kan få en säkrare och mer professionell bemötande samt rådgivning.  
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6 Slutsats 
 
I den här studien kunde ingen skillnad i reflektiv förmåga påvisas mellan termin 6 och 
termin 10 på farmaciutbildningen. I framtida studier vore det intressant ifall mer 
detaljerad bakgrundsinformation om studenterna samlades in för att hitta andra orsaker 
som kan bidra till god reflektiv förmåga. Framförallt studenternas tidigare 
arbetslivserfarenhet då professionalitet och reflektiv förmåga hör samman vilket kan ha 
bidragit till en oklarhet till underliggande orsaker till reflektionsförmåga bland 
studenterna i denna studie. Att den reflektiva förmågan inte är högre hos termin 10 
studenter återspeglar vikten av att införa reflektiva läraktiviteter under hela utbildningen 
förslagsvis i form av professionsutvecklingsportföljer.  
 
Resultaten visar inte på någon anmärkningsvärd skillnad i vad studenterna skrev om i 
uppsatserna varken mellan terminerna eller graden av reflektiv nivå. Studenterna 
beskriver farmaceutens förutsättningar i kommunikationen för att främja ett bra 
kundmöte, men också kundernas förutsättningar och deras samarbete för att få ett lyckat 
kundmöte.  Detta beror troligen på att de befinner sig i samma apoteksmiljö och inte 
heller har fått någon fördjupad kommunikationsteori eller reflektiv träning mellan 
praktiktillfällena.  
 
Många studenter använde en personlig ton i form av ”jag” i sitt skrivande men ytterligare 
analyser behöver göras för att fastställa ifall detta faktiskt är en indikator för ett reflektivt 
tänkande eller om avsaknad av ”jag” är en indikator på ett icke-reflektivt skrivande? 
 
Reflektion är viktig för den framtida professionen då flexibilitet och 
utvecklingsbenägenhet är centralt i den arbetsmarknad som väntar studenterna.  
 

7 Tack 
	
Först vill jag tacka min fantastiska handledare Andy Wallman för sitt engagemang, 
förtroende och stöd. Tack till alla studenter som deltagit i denna studie, utan er hade den 
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9 Bilagor  
Bilaga 1: Reflektionsuppgift  

Under din tid på apoteket kommer du att se många typer av kunder och en typ av 
samtalsstrategi som fungerar väl med en kund fungerar inte alls med nästa kund. I 
kundmötet förväntas du knyta ihop empati, professionalism, effektivitet och lagstiftning. 
Mötet påverkas också av yttre faktorer som många gånger är svåra att påverka. Att 
diskutera sina erfarenheter med andra är ett sätt att lära och gå vidare i sin utveckling. 

  

Instruktioner till skriftlig del av kommunikationsuppgift 

Hur du är, eller skulle du vilja vara, som kundkommunikatör?  

Du ska skriva en kort uppsats om hur du är, eller skulle vilja vara, som 
kundkommunikatör och din syn på kommunikation. Ta avstamp i apotekssituationen. Nu 
när du har mött kunder, kan du utgå från dina erfarenheter.  Några frågor som stöd på 
vägen får du nedan. 

• Vad anser du vara viktigt för bra kundkommunikation och hur uppnår du det?  

• Vilka problem kan uppstå och hur kan de avhjälpas?  

• Vad kan god respektive dålig kommunikation leda till? 

Det finns inget rätt eller fel utan du ska utgå från dig själv och dina egna tankar. 

 Du ska skriva din uppsats på ca 1-2 A4 och tid för detta är beräknad till ca två timmar 

 Denna första reflektion över dina tankar kring kundkommunikation kommer att följas 
upp i samband med återsamlingsdagen i slutet av praktiken.  

 Ange ditt namn på rapporten och skicka in den via Cambro enligt datum ovan. Du 
bifogar din rapport som ett Word-attachment. Döp dokumentet till: 
kommunikationdittnamn.doc. 

  

Kommunikationsuppgiften ingår också i en forskningsstudie om praktiskt lärande. Vill 
du inte delta i studien så skriv det i uppsatsen. Deltagande eller inte påverkar inte din 
bedömning och deltagande i studien är helt anonymt. Studien kommer avidentifiera alla 
deltagande uppsatser innan de analyseras. 
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Bilaga 2: Kategoriseringsschema för analys av reflektiva 
uppsatser 
	
Bedömningen av en uppsats bör göras så i tre steg  

1. Identifiera meningsbärande stycken. 2. Kategorisera dessa stycken var och ett för sig. 3. 
Se till helheten i uppsatsen och bestämma en slutkategori för uppsatsen som motsvarar 
den totalt sett uppnådda nivån i uppsatsen.  

6. Förutsättningsreflektion  
 
Reflektion  

  

4. 
Innehållsreflektion  5. Processreflektion  

2. Tänkande 
handling  3. Själviakttagelse  Icke-

reflektion  

   
1. Vanehandling  

 

Icke-reflektion  

1. Vanehandling  

Handlande som sker utan tanke, ickemedveten, som kan genomföras samtidigt som 
annan handling. En beskrivning av saker som görs utan tanke eller fokusering exempelvis 
att skriva. I detta kan en ren beskrivning av ett händelseförlopp kategoriseras ex ”Först 
fick jag ta emot receptet, sen registrerade jag det och slutligen lämnade jag ut det 
tillsammans med information.”  

2. Tänkande handling (Eftertänksam handling)  

Handling som bygger på inlärt beteende. Utgångspunkten ligger i tidigare kunskap och 
omedvetna eller inga val görs mellan olika inlärda alternativ att genomföra uppgiften. 
Varför ifrågasätts inte och ingen tolkning görs. Inge tanke skänks heller konsekvenserna 
av handlingen annat än enligt inlärt mönster. Exempel kan vara en beskrivning av 
kundkommunikation som helt motsvarar teoretiska kunskaper utan värdering av olika 
alternativ. ”Om en kund kommer in och är arg är det viktigt att inte bli irriterad själv utan 
arbeta på.”  

3. Själviakttagelse  

Tankar om sig själv, egna tankar eller känslor inför uppgiften förekommer. Däremot sker 
ingen jämförelse mellan den aktuella situationen och tidigare erfarenheter och inte heller 
någon tanke om varför dessa känslor finns eller vad de kan leda till. Exempel kan vara att 
det känns bra att lära sig något eller att studenten kände sig glad när han/hon hjälpte en 
kund. ”Det kom in en arg kund på apoteket och det var jobbigt.”  

Reflektion  

Definitionen av reflektion som det används nedan är att ett problem uppfattas i en ny 
erfarenhet. Detta problem måste på något sätt analyseras för att uppgiften ska kunna 
utföras Tidigare kunskap används i den specifika situationen och ifrågasätts i fall där 
det behövs.  

4. Innehållsreflektion  



	

31	
	

Reflektion på vad de uppfattar, tänker, känner eller handlar. Ska finas ett ifrågasättande 
eller en tolkning av beteendet för att klassas som reflektion annars oftast 2. Exempel kan 
vara ”att när jag möter en arg kund så ler jag för att få en positiv reaktion tillbaka. Det 
brukar gå lättare då”. Detta baseras på tidigare kunskap eller erfarenhet och de tänker 
medvetet på vad de gör (ler) för att lösa ett problem (den arga kunden) för att kunna 
komma vidare i dialogen. Men reflekterar inte om varför det fungerar att le tillbaka eller 
hur det egna beteendet uppstått.  

5. Processreflektion  

Reflektion på hur de utför uppfattandet, tanken, känslan eller beteendet och en 
bedömning av hur effektivt de utför den. Ska finas ett ifrågasättande eller en tolkning av 
beteendet för att klassas som reflektion. Exemplet kan vara som ovan en arg kund, De ler 
för att lösa problemet men de funderar också vidare om hur de tror att det kan fungera. 
De funderar också över hur detta kan fungera exempelvis att genom att bemötas av någon 
som är glad så minskar egna irritationen. Det kan också innehålla reflektion över hur de 
själva känner och agerar när de möter den arga kunden och hur de ser detta som ett 
problem och hur de handskas med sina egna känslor runt detta. Ex. När det kommer in 
en arg kund på apoteket känner jag ofta att jag har lätt att bli irriterad själv. Jag vet att det 
inte blir bättre av det utan försöker bemöta med ett leende för att försöka lugna kunden. 
Det är ju oftast inte mig han är irriterad på utan ex väntetider eller så kan det vara något 
helt annat. Att möta ett leende är ofta trevligare och jag vinner inget på att bli sur själv.”  

6. Förutsättningsreflektion (Teoretisk reflektion)  

Reflektion om varför de uppfattar, tänker, känner eller handlar som de gör och 
konsekvenser av tidigare utgångspunkt för situationen. Det ska inbegripa en analys av 
den totala situationen /problemet, vad och hur ska behandlas och sättas in i sitt 
sammanhang, och konsekvenser ska övervägas för att i slutändan knytas samman i en 
djupare förståelse eller omtolkning av problemet. Alternativa sätt ska övervägas och det 
leder oftast till ett ifrågasättande av ramar och förutfattade meningar. Kan leda till en 
omtolkning av situationen så att förutsättningarna nästa gång samma problem inträffar.  

Kan vara mycket svårt att fånga i skrivna uppsatser då det oftast måste kontrolleras mot 
beteendet nästa gång problemet uppstår. Ex ” När det kommer in en arg kund på apoteket 
känner jag ofta att jag har lätt att bli irriterad själv. Jag vet att det inte blir bättre av det 
utan försöker bemöta med ett leende för att försöka lugna kunden. Det är ju oftast inte 
mig han är irriterad på utan ex väntetider eller så kan det vara något helt annat. Att möta 
ett leende är ofta trevligare och jag vinner inget på att bli sur själv. Jag har provat båda 
delarna och när jag själv blir irriterad kan det vara bättre att hämta någon annan. Detta 
tar dock tid så det gäller att känna att det inte berör en själv utan att det är annat som 
påverkar osv...”  

Referensen är Mezirow J. Transformative Dimensions of Adult Learning, Jossey-Bass 
Publisher, San Fransisco, 1991 sid 104-108 
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Bilaga 3: Dokumentunderlag 
 
I denna tabell redovisas de sju olika huvudteman som utmärkte sig i reflektionsuppsatserna samt 
dess indelning i subkategorier. En kvantitativ redovisning gjordes för att ge en tydligare bild på 
frekvensen av citat från de fyra olika subgrupperna; IR-T6(icke reflektiv termin 6), R-T6 (reflektiv 
termin 6), IR-T10 (icke reflektiv termin 10), R-T10(reflektiv termin 10).  

 

Huvudteman IR-T6 R-T6 IR-T10 R-T10 

Kommunikation ur studentens perspektiv 
- Individanpassad kommunikation 
Åtgärder i ett kundmöte  

 
- Egen utveckling och upplevelse av praktik  
- Farmaceut självsäker i sin yrkesroll 
- Fördomar  
- Kommunikationsträning  
- Brist i kommunikationen  
- Omhändertagande  
- Arbetslivserfarenhet  

 

 
6 
3 

 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 

 

 
8 
3 

 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
0 

 

 
7 
5 

 
5 
2 
0 
3 
0 
2 
2 

 

 
8 
6 

 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
0 

 

Tillämpningar i kommunikationen med 
kunden 

- Empati och förtroende  
- Inte underskatta kundens kunskaper  
- Kroppsspråket  
- Lyssna 
- Ställa öppna frågor  
- Tydlighet  

 

 
 

5 
1 
6 
5 
7 
1 

 

 
 

5 
2 
3 
4 
5 
0 

 

 
 

6 
0 
3 
5 
2 
3 

 

 
 

3 
0 
3 
5 
4 
0 

 

Kunden i mötet med farmaceuten 
- kundens bekvämlighet  
- Kunder som inte tar till sig information  
- Kunden i fokus  
- Nöjda kunder  
- Upprörda kunder 

 

 
2 
2 
4 
3 
2 

 

 
4 
2 
2 
4 
5 

 

 
0 
1 
4 
1 
4 

 

 
0 
3 
3 
3 
2 

 

 
Framgångar av god kommunikation 

- Tvåvägskommunikation 
- Trygghet, minskad felanvändning av 

läkemedel och bättre följsamhet 
 

 
 

4 
3 

 

 
 

4 
7 

 

 
 

1 
2 

 

 
 

3 

5 
 

Följder av svag kommunikation 
- Felanvändning av läkemedel samt utebliven 

effekt 

 
 

8 
 

 
 

6 
 
 

 
 

2 
 

 
 

5 
 

Samtalets innehåll 
- Avstämning med kunden  
- Generiskt utbyte, EES och 

högkostnadsskyddet  
- Biverkningar  
- Information kring läkemedel i expeditionen  
- Småprat med kunder 

 

 
8 

2 

1 

2 

1 
 

 
3 

5 

0 

0 

2 
 

 
5 

3 

0 

2 

1 
 

 
4 

5 

1 

2 

0 
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Störfaktorer i kommunikation 
- Hörselnedsättningar  
- Miljöbarriären  
- Språkbarriären  
- Tekniska problem  
- Ombud  
- sjukvård 

 

 
2 
2 
5 
1  
0 
0 

 

 
3 
3 
5 
0 
0 
0 

 

 
0 
2 
3 
0 
1 
0 

 

 
0 
0 
4 
1 
2 
1 
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