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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftade till att beskriva och skapa förståelse för praktikhandledares erfarenheter 

av att ta emot praktikanter. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sju tidigare 

praktikhandledare för Personalvetarprogrammet. Resultatet visar att informanterna var 

positiva till att ta emot personalvetarstudenter som praktikanter, men samtidigt att det inte är 

helt lätt alla gånger. Positivt sågs bland annat: att praktikanter bidrar med nya perspektiv, att 

som handledare få möjligheten att visa upp ett jobb och bidra med ett lärande samt att praktik 

sågs som en möjlighet att knyta kontakter. Informanterna menade samtidigt att mottagandet 

av praktikanter kräver en del tid och energi samt att det kan finnas svårigheter kopplade till 

den egna arbetsplatsen. Vidare framkom under intervjuerna blandade erfarenheter av och 

synpunkter på universitets roll samt den obligatoriska utredningsuppgiften. Avslutningsvis 

visar resultatet vad informanterna ansåg att man bör tänka på för att göra praktiken givande 

för samtliga parter, detta rör bland annat planering, att hitta och välja praktikant, att involvera 

kollegor samt att klargöra förväntningar och vara tydlig.    

 

Nyckelord: Handledare, handledning, praktik, praktikant, yrkespraktik.  
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INLEDNING 

Det svenska högskolesystemet har kommit att förändrats en del senaste åren som en följd av 

den så kallade Bolognaprocessen, vars mål är ett sammanhållet Europa som område för högre 

utbildningar. På Universitets- och högskolerådets hemsida kan läsas att ett av de tre 

övergripande målen i denna Bolognaprocess är att främja anställningsbarheten (Universitets- 

och högskolerådet 2012). Löfgren (2008) menar i sin avhandling att anställningsbarhet både 

som begrepp och fenomen är omdiskuterat men sparsamt beskrivet, men pekar också på dess 

koppling till högre utbildning.  

 

I rapporten ”Högskolekvalitet 2012” presenterad av Svenskt Näringsliv (2012) kan läsas hur 

tillgången på kompetens är en av de allra viktigaste resurserna för svensk tillväxt och 

konkurrenskraft. I samma rapport pekas på vikten av samverkan mellan utbildning och 

arbetsliv samt hur detta leder till bättre jobbmöjligheter och snabbare anställning efter 

examen. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan ske på olika sätt, varav praktik inom 

ramen för utbildning skulle kunna vara ett. I en artikel på Sveriges universitetslärarförbunds 

hemsida diskuteras även anställningsbarhet och arbetslivsanknytning samt dess koppling till 

exempelvis praktik (Claesson Pipping 2012). I rapporten ”En modern skola för alla” (Nya 

Moderaterna 2013), ett underlag utarbetat av en av partiet Nya Moderaternas arbetsgrupper i 

ett steg mot en förnyad och vidareutvecklad utbildningspolitik, nämns starkare koppling 

mellan arbetsliv och utbildning som något att arbeta för. Som ett konkret exempel ges förslag 

på att införa praktik inom alla gymnasiets olika program. Praktik tycks i dagsläget ses som 

något bra som inte bara gynnar den individ som gör praktiken utan samhället i stort. I 

beräkning börs ta att detta också mycket möjligt kan komma att skifta med de politiska 

värderingar som vid en given tidpunkt styr vårt samhälle.   

 

Praktik förekommer på många olika nivåer, inom både utbildningar och andra områden i 

samhället, vilket också gör att praktik som begrepp inte är helt lättfångat. I vardagstal kan det 

tänkas ses på det sätt det beskrivs på den webbaserade versionen av Nationalencyklopedin 

(hämtad: 2013-05-24), nämligen; ”praktisk övning i ett yrke (e.d., som man håller på att lära 

sig)”. Likväl som att praktik förkommer på olika nivåer och områden i samhället, så gör även 

olika typer av handledare det. Handal & Lauvås (2001) uttrycker det som att handledning 

förekommer i en rad sammanhang och skiljer ut en typ de valt att kalla yrkesinriktad 

handledning som förklaras: ”försiggår i samband med yrkesmässig verksamhet som en del av 
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antingen en utbildning eller av praktisk yrkesutövning” (Handal & Lauvås 2001, s.37).  

 

Många diskussioner kretsar kring praktikens nytta för den individ som erbjuds praktikplats 

samt för samhället i stort. Jag väljer att skifta fokus och frågar mig istället; vad ger det 

handledaren och den verksamhet denne är anställd i? Mitt intresse för att göra denna studie 

väcktes under min egen praktikperiod som ingick som en del i min utbildning på 

Personalvetarprogrammet. Min erfarenhet från praktiken var att den var oerhört givande och 

lärorik, något som också tycks vara en allmän uppfattning bland många av mina 

medstudenter. Det är därför med stor nyfikenhet jag väljer att undersöka tidigare handledares 

erfarenheter av att ta emot praktikanter.  

 

Praktik betraktas idag som en viktig del av utbildning, för att förbereda studenter för 

arbetslivet (se till exempel Nya Moderaterna 2013 och Svenskt Näringsliv 2012). Då praktik 

betraktas som viktigt ur studentperspektiv, och även samhällsperspektiv, blir även 

handledarperspektivet intressant. Handledaren har inte bara en avgörande betydelse för att 

göra kunskapsutbytet maximalt, utan engagerade handledare har även en central roll i att 

framtida praktikplatser ska erbjudas.  

 

Jag riktar mig till tidigare praktikhandledare för Personalvetarprogrammet i Umeå och i och 

med detta praktik och handledning inom ramen för högre utbildning. I dagsläget har vissa 

undersökningar gjorts på området, men främst på klinisk handledning inom vården (se till 

exempel Carlson 2010 och Öhrling & Hallberg 2001). Undersökningar som rör andra yrken i 

allmänhet och personalvetaryrket i synnerhet tycks begränsade.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för praktikhandledares 

erfarenheter av att ta emot praktikanter.  

Mer specifikt undersöks: 

1. Vad ger det organisationen att ta emot praktikanter ur praktikhandledares perspektiv? 

2. Vilken roll anser praktikhandledare att universitet har för att få praktiken att fungera? 

3. Vilka svårigheter erfar praktikhandledare med att ta emot praktikanter? 

4. Hur anser praktikhandledare att praktiken kan göras så givande som möjligt? 
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BAKGRUND 

Umeå Universitet är ett av de lärosäten som fortfarande har praktik kvar som en del av 

utbildningen på Personalvetarprogrammet. I utbildningsplanen (2012) kan utläsas att 

arbetslivsanknytning är en del av utbildningen, exempelvis i form kursen ” HRM i praktiken” 

15 hp, som i dagsläget ligger i början av den femte terminen. Praktikplatserna söks 

självständigt av studenterna inom valfritt företag eller organisation där områden och frågor 

relevanta för utbildningen kan erbjudas. Under praktikperioden ska studenten i sin roll som 

praktikant få möjligheten att se och delta i det dagliga arbetet som förekommer i 

verksamheten.  

 

Inför praktikperioden skickas ett informationsbrev ut till mottagande handledare med 

riktlinjer för och tips på vad praktikperioden bör innehålla. Vidare hålls även en upptaktsdag 

som samtliga handledare, studenter och praktiklärare bjuds in till. Under denna dag diskuteras 

frågor rörande praktiken och det bjuds på föredrag aktuellt för HR-området. Vardera student 

tilldelas dessutom en praktiklärare som ska fungera som kontaktperson från universitetets 

sida. Under praktikperioden genomför studenten en utredningsuppgift som bestäms i 

samförstånd mellan mottagande handledare, studenten själv och praktikläraren. Ämnet för 

uppgiften är relativt fritt men ska vara av relevans för personalvetarområdet och utmynna i en 

teorietiskt förankrad rapport. (För mer information om praktiken, se handledarbrev (2013), 

kursplan (2008) samt utbildningsplan(2012)). 

 

Likväl som att arbetsgivare kan hänföras till olika sektorer, återfinns också tidigare 

handledare inom olika sektorer. Frågan kan ställas om erfarenheterna och synen på att ta emot 

praktikanter ser olika ut beroende på detta? Olika uppdelningar kan göras. Jag har i detta fall 

valt att förenkla det något genom att använda mig av den som görs av SCB i deras 

beskrivning av lönestatistiken; offentlig och privat sektor. SCB beskriver offentlig sektor som 

kommun, landsting och statliga verksamheter (med undantag för affärsdriven verksamhet ägd 

av dessa). Privat sektor förklaras genom att sätta det i motsats till den offentliga sektorn och 

innebär resterande verksamhet. Jag kommer dock istället för privat sektor att använda mig av 

begreppet övrig sektor, vilket kommer att täcka in privat, kooperativ och idéburen sektor. 

Avslutningsvis kommer alla mottagande företag/organisationer i fortsättningen att omnämnas 

som organisation eller verksamhet, oavsett sektor. 
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FORSKNINGSGENOMGÅNG 

Crumbley & Sumners (1998) presenterar i artikeln ”How businesses profit from internship” 

den vinning både praktikant och mottagande företag kan ha av internship (form av praktik). 

De menar att en praktikant som presterar bra kan tjäna på detta karriärsmässigt, men att 

företaget också har mycket att vinna. Till fördelar nämns bland annat att praktik kan ses som 

ett verktyg för rekrytering och en möjlighet till utökad urvalsprocess, samtidigt som det kan 

vara en bra reklam för företaget och ett sätt att knyta relationer till universitetsutbildningar. 

 

I en amerikans studie av Zhao & Liden (2011) undersöks praktik som en rekryterings- och 

urvalsprocess. De framhåller att praktik har kommit att bli ett framträdande sätt för företag att 

hitta och anställa talanger, likväl som ett sätt för den enskilde att söka sig till en viss 

organisation eller företag för en chans till anställning. De menar vidare att praktik tycks ha 

kommit att bli en vanlig strategi för rekrytering och urval, men att det fortfarande är relativt få 

studier som gjorts på ämnet. 

 

Daugherty (2011) beskriver praktik inom ramen för PR (public relations). I sin studie visar 

hon hur praktikanters förhoppningar och förväntan på praktik både handlade om kortsiktiga 

belöningar, så som att lära och få en bättre förståelse för yrket, men även långsiktiga tankar 

relaterade till en eventuell framtida anställning och att knyta viktiga kontakter. Vidare 

beskriver hon hur även handledare sett både kortare och mer långsiktiga fördelar med att ta 

emot praktikanter. Exempel på dessa fördelar är hjälp i det dagliga arbetet, ett nytänkt och att 

knyta kontakter med talanger som kan tänkas vara kandidater för framtida anställningar. 

 

I en kvalitativ studie av Gillespie (2002) ” Student–teacher connection in clinical nursing 

education” beskrivs studenternas syn på relationen mellan student och handledare. Framgår 

gör att denna relation är beroende av både personliga – och professionella komponenter. 

Bland annat framkommer, från studenternas perspektiv, att det är viktig med en personlig 

matchning mellan studenten och handledaren, exempelvis i personlighet och kommunikation, 

för en bra relation. 

 

Omansky (2010) presenterar i ”Staff nurses' experiences as preceptors and mentors: an 

integrative review”, en översikt av 30 artiklar inom klinisk handledning, handledande 

sjuksköterskors erfarenheter av handledning och mentorskap. Bland annat framhålls 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Crumbley%2C%20D%2E%20Larry%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Sumners%2C%20Glenn%20E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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arbetsbelastning och tidsbrist som centrala teman samt vikten av att ha avsatt tid för 

handledning för att få en god handledningsmiljö. 

 

I den kvantitativa studien ”What are the structural conditions of importance to preceptors' 

performance?” av Mårtensson, Engström, Mamhidir & Kristofferzon (2013) undersöktes vilka 

strukturella förhållanden som var av vikt för handledning. I studien ingick hundratals 

sjuksköterskor och resultatet visar att det som ansågs viktigt var; att få feedback på 

handledningen, möjligheten att planera perioden, stöd och utbildning i att handleda. 

 

Öhrling & Hallberg (2001) belyser i den svenska studien ”The meaning of preceptorship: 

nurses’ lived experience of being a preceptor” handledande sjuksköterskors erfarenheter av, 

och meningen med, handledarprocessen. De kom i sitt resultat fram till två huvudteman som 

jag valt att översätta till ”omhändertagande av studenterna i lärandeprocessen” och ”att 

underlätta studenternas lärande”. Förstnämnt tema rör att sätta mål för praktikperioden utifrån 

praktikantens förutsättningar och behov, involvera och ta hjälp av kollegor i 

handledningsprocessen, bestämma arbetsuppgifter och att bedöma kompetens. Till andra 

temat räknas användandet av olika metoder för lärandet, tillhandahålla konkreta illustrationer, 

konversation och reflektion. 

 

I avhandlingen ” Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för 

sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk 

studie” presenterar Carlson (2010) en delstudie där det beskrivs under vilka förutsättningar 

sjuksköterskor handleder sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. 

Resultatet visade, enligt Carlson, att handledningen var komplex och kunde beskrivas utifrån 

tre perspektiv; organisatoriskt, samarbete och personligt. Till organisatoriskt räknas vikten av 

en fungerande kontakt mellan vårdverksamhet och lärosäte för att handledningen skulle 

kännas positiv, detta kunde exempelvis vara i form av framförhållning. Till detta tema hör 

även en stödjande och förstående organisationsstruktur, för att kunna balansera ordinarie 

arbetsuppgifter med handledning. Med samarbete avses relationen till kliniska lärare och en 

möjlighet att få stöttning vid behov, men även relationen till kollegor. Att involvera och ta 

hjälp av kollegor ansågs som en avlastning i handledaransvaret och en möjlighet att låta 

praktikanten se så mycket som möjligt. Detta kunde även ske i form av hjälp med ordinarie 

arbetsuppgifter. På en personlig nivå menar Carlson att handledningen, trots att den kändes 

stressande och tidskrävande i vissa fall, bidrog till utvecklig på ett såväl personligt som 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH001135052&indx=2&recIds=UMUB_ALEPH001135052&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1369059654375&srt=rank&mode=Basic&dum=true&backFromPreferences=true&vl(freeText0)=Carlson+sjuksk%C3%B6terskan+som+handledare&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH001135052&indx=2&recIds=UMUB_ALEPH001135052&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1369059654375&srt=rank&mode=Basic&dum=true&backFromPreferences=true&vl(freeText0)=Carlson+sjuksk%C3%B6terskan+som+handledare&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH001135052&indx=2&recIds=UMUB_ALEPH001135052&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1369059654375&srt=rank&mode=Basic&dum=true&backFromPreferences=true&vl(freeText0)=Carlson+sjuksk%C3%B6terskan+som+handledare&vid=UmUB


6 

 

professionellt plan för handledaren. Avslutningsvis visade den att handledarna efterfrågat mer 

återkoppling från kliniska lärare för att kunna utvecklas i sin roll som handledare.  

 

Bengtsson, Kvarnhäll & Svedberg (2011) studie ”Svenska sjuksköterskors upplevelser av 

handledningsprocessen vid sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning” 

genomfördes genom femton intervjuer med sjuksköterskor med erfarenhet av att handleda 

under klinisk praktik. De kom i sin undersökning fram till en kärnkategori som benämns som 

”utvecklande och stimulerande”, vilket innebär att praktiken setts som givande, inspirerande, 

lärorik och utmanande. För detta krävs dock förutsättningar i form av; att ha tillräckligt med 

tid för att handleda, ett fungerande samarbete och relation mellan handledare och praktikant, 

tillräckligt hög kunskapsnivå hos praktikanten samt att få bekräftelse, både på det egna 

yrkeskunnandet och bekräftelse på att praktikanten utvecklades.  

 

Von below, Rödjer, Wahlqvist & Billhult (2011) presenterar studien ” I couldn’t do this with 

opposition from my colleagues": A qualitative study of physicians’ experiences as clinical 

tutors”. Denna undersökning gjordes genom tolv explorativa intervjuer där respondenterna 

fick reflektera över sin roll som handledare till medicinstudenter. Nedan presenteras de 

huvudteman de kunde se i studien. Glädje och stimulerande syftar på att respondenterna sett 

det som positivt att träffa både elever och andra handledare. Detta infattar bland annat att 

handledarna känt sig bekräftade och uppskattade samt fått frågor och positiv feedback från 

studenterna. Vidare sågs det som stimulerande att göra något annat än sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Besvikelse och stagnation benämns som frustrerade uttryck och uttryck av 

negativ karaktär som respondenterna uttryckte. Detta rörde bland annat patienter som inte 

accepterat att studenter gjort undersökningar, icke-förberedda studenter samt när 

respondenten inte fått förfrågan om att fortsätta som handledare. Med stagnation menas 

uttryck som exempelvis att handledningen efter för många år bara går på rutin och det inte 

händer något nytt. Krav och plikt beskrivs som respondenternas uttryck för att i rollen som 

handledare ge studenterna det bästa, en önskan om att ge bättre medicinsk utbildning samt 

även en plikt att uppnå kraven från kursledare. Detta har lett till både engagemang varvat med 

plikt sågs ibland både tids- och energikrävande. Påverkan av relationerna på arbetsplatsen 

rör att respondenterna menar att handledningen underlättats då vårdledningen gett aktivt stöd 

och kollegorna accepterade närvaron av en studentpraktikant. Kollegor tycktes acceptera 

studenter, speciellt när stöd fanns från ledning och när planering gjorts i förväg. Svårigheter 

att ”multi-taska” rör svårigheterna att kombinera ordinarie arbete med handledning med 
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arbete, något som ofta rapporterades vara svårt. Detta tycktes dock underlättas när förståelse 

och stöd fanns från resterande avdelning och ledning. Von below et al.(2011) avslutar med att 

i sina slutsatser framhålla vikten av att handledningen ges nog tid, att det finns stöd samt 

möjligheter till förberedelser.  

Reflektion kring tidigare forskning 

Sammantaget visar de studier som presenterats ovan på både likheter och olikheter 

sinsemellan. De studier som gjorts inom klinisk handledning pekar på den tid och planering 

som krävs för en fungerande praktikperiod samt vikten av att få stöd från kollegor likväl som 

ledning. Vidare kan ses hur handledare är beroende av en bra kontakt med utbildningsgivaren 

för att praktikperioden ska uppfattas positivt. Även relationen till praktikanten anses viktig. 

Avslutningsvis kan från tidigare studier inom klinisk handledning ses att praktikperioden kan 

vara utvecklande och stimulerande för handledaren, på såväl ett personligt- som ett 

karriärmässigt plan. I de studier som rör annan handledning än klinisk handledning, kan man 

se tydligare fokus på praktikperioden som en möjlighet för rekrytering och urval samt för att 

hitta talanger. Nämns gör även att praktikperioden kan fungera som en bra reklam för 

företaget och ett sätt att knyta kontakter.  

 

Det tycks finnas en skillnad mellan studier gjorda inom klinisk handledning och de studier 

som rör annan handledning än klinisk handledning, gällande vad praktiken kan ge mottagande 

företaget eller organisationen. Utan djupare forskning i ämnet kan det tänkas vara så att 

praktik inom vården ses som en självklarhet för att utbilda och lära framtida kollegor 

hantverket. Detta kan då sättas i motsats till de studier som inte rör klinisk handledning, där 

det istället tycks finnas en tanke om att det finns (och kanske bör finnas) en vinning från 

företagets sida med att ta emot praktikanter, då det talas om praktiken i termer som 

möjligheter för rekrytering och urval samt reklam för företaget. Medan dessa studier har fokus 

på företaget, tycks studier inom klinisk handledning handla om vad det ger handledaren 

(istället för organisationen denne är verksam i). Som forskningsgenomgången visar finns 

studier inom praktik och handledning, dock kommer många bidrag från vården och klinisk 

handledning. Jag har inte kunnat finna någon studie från det samhällsvetenskapliga-

administrativa området, som i fallet för Personalvetarprogrammet. Frågan kan därför ställas 

hur handledare inom dessa organisationer ser på praktiken och vad som gör att dessa väljer att 

ta emot praktikanter? 
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METOD 

Då denna studies syfte är att beskriva och skapa förståelse för praktikhandledares erfarenheter 

av att ta emot praktikanter, valde jag att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer 

lämpar sig för att få kunskap om individers erfarenheter och för att söka kunskap om sociala 

situationer (Kvale & Brinkman 2009). 

Urval 

Denna undersökning riktade sig till tidigare praktikhandledare för studenter på 

personalvetarprogrammet i Umeå. Genom befintliga listor över tidigare praktikplatser och 

handledare gjorde jag sedan ett icke-slumpmässigt urval baserat på tre kriterier; 1. 

Möjligheten att komma i kontakt med den tidigare handledaren. 2. Praktikplatser inom 

Umeåregionen 3.  Informanter från både offentlig- och övrig sektor skulle finnas 

representerade.  

 

Efter att ha urskiljt möjliga informanter togs en initial telefonkontakt där jag informerade om 

studiens syfte och tillhörande intervjuer, varpå jag efter det gjorde en förfrågan om de hade 

möjlighet att medverka. Tid och plats för intervjuerna bokades in efter informanternas 

önskemål. Sex av sju informanter valdes ut med hjälp av nämnda listor och den sjunde kom 

jag i kontakt med genom snöbollsurval, vilket av Bryman (2002) beskrivs som att använda 

befintliga informanter för att komma i kontakt med nya. Även denna sjunde informant 

uppfyllde tidigare nämnda kriterier. Två tänkta informanter tackade nej med hänvisning till 

bristande tid.   

 

Datainsamling och analys 

Mina tolkningar kommer att vara inspirerade av Grounded Theory (GT). Thornberg & 

Forslund Frykedal (2009) beskriver GT som en forskningsansats där utgångspunkt tas i det 

empiriska materialet, något som lämpar sig för studiet av sociala händelser och därigenom 

även för denna studie. 

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide av semi-strukturerad karaktär. Bryman (2002) 

beskriver att förberedelserna inför intervjuerna, speciellt inspirerade av GT, inte får innebära 

för specifikt ställda frågor då detta hindrar idéer och synsätt bortom forskarens förutfattade 

meningar. Jag har försökt undvika detta genom att inleda med öppna frågor, exempelvis ”Vad 
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är dina erfarenheter av att ta emot praktikanter” för att sedan följa upp med mer specifika 

frågor kring exempelvis för- och nackdelar. Bryman  (2002) menar samtidigt att frågorna bör 

specificeras på ett sådant sätt att informanterna ger svar på bakomliggande frågeställningar, 

vilket jag tog i beaktning när jag formade intervjuguiden.  

 

Fem av sju intervjuer tog plats på informanternas arbetsplatser, medan resterande två 

intervjuer hölls per telefon då det av praktiska skäl passade dem bättre. Samtliga intervjuer 

registrerades med hjälp av en diktafon efter samtycke från informanterna. Trots att inspelning 

av intervjuer har sina nackdelar, exempelvis risken för att informanten ska känna sig spänd, 

övervägde fördelarna i att helt kunna fokusera på intervjun och att slippa föra anteckningar 

samt möjligheten att lyssna igenom intervjuerna efteråt (Bryman 2010; Kvale & Brinkman 

2009). Detta har även gett möjligheten till att berika resultatet med ordagranna citat. 

Intervjuerna tog mellan 25 – 45 minuter och avrundades genom att jag gav respondenterna 

möjligheten att göra egna tillägg och ställa frågor. 

 

Ljudinspelningarna transkriberades sedan, med undantag för vissa bakgrundsfrågor kring 

informanternas arbetsuppgifter där jag istället förde vanliga anteckningar. Att transkribera är 

tidskrävande (Bryman 2002) men gjorde också att jag fick en chans att lära känna materialet. 

Kvale & Brinkman (2009) pekar på möjligheten att anpassa sina utskrifter efter sitt 

forskningssyfte och ger som ett exempel att ordagranna återgivelser är viktigt om språket ska 

analyseras. I mitt fall var detta inte relevant, vilket gjorde att jag inte la större vikt vid exakt 

ordföljd, med undantag för de citat som redovisas i resultatdelen.  

 

Samtliga transkriberingar har lästs igenom flertalet gånger, både inför kodningen och efter att 

resultatet sammanställts. Transkriberingarna analyserades genom, vad Kvale & Brinkman 

(2009) beskriver som, datastyrd kodning. Detta innebär att starta utan kod för att utveckla 

dessa utifrån materialet. Ljudinspelningarna transkriberades i nära anslutning till intervjuerna 

och raderades sedan. Utskrifterna lästes sedan igenom och en första tankeprocess kring 

kodningen startade innan samtliga intervjuer var gjorda. Bryman (2002)  menar att det finns 

en fördel med att påbörja kodningen i ett tidigt skede för att på så sätt minska risken för att 

drunkna i allt för rik data. Kodningen skedde genom att färgmarkera textsegment och 

uttalanden i transkriberingarna som var av samma karaktär. Dessa färger var i sin tur knutna 

till nyckelord eller koder, som i sin tur kom att slås samman till färre. Detta kan liknas med 

vad av Kvale & Brinkman (2009) beskrivs som meningskodning. Kodningen mynnade sedan 
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ut i teman som redovisas i resultatet. I resultatet presenteras även citat tagna från intervjuerna. 

Dessa kommer inte att kopplas till specifik individ då detta inte anses vara av betydelse för 

studiens syfte. Däremot är citaten valda så att samtliga informanter kommer till tals. 

 

Kvalitet, trovärdighet och etik 

Kvale & Brinkman (2009) menar att forskarens roll är avgörande för studiens kvalitet och 

etik. För att upprätthålla en god kvalitet menar de att det resultat som presenteras också ska 

vara så representativt och korrekt som möjligt. Detta bör ske genom att kontrollera och 

validera resultaten samt att den process som lett fram till resultatet ska beskrivas så 

transparent som möjligt. Under intervjuernas gång har jag sett till att klargöra frågetecken 

genom att ställa följdfrågor, jag har även sett till att ha möjligheten att kontakta 

respondenterna i efterhand med eventuella frågor. Vidare har jag, för att upprätthålla en god 

kvalitet och trovärdighet har jag försökt att beskriva mitt tillvägagångssätt noggrant samt sett 

till att vara inläst på området, vara väl förberedd inför intervjuerna och sett till att min 

intervjuguide täckt in det jag avsett studera. Inför intervjuerna genomfördes även en 

pilotintervju för att försäkra mig om att jag skulle vara redo för intervjuerna. Kvale & 

Brinkman (2009) menar att just noggranna förberedelserna inför intervjuer är en förutsättning 

för att upprätthålla kvalitén i en studie.  

 

Jag har under studiens gång förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

för humanistisk – och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002, hämtad 2013-

05-27). Informationskravet och samtyckeskravet har följts genom att informera informanterna 

om studiens syfte samt att deltagandet sker frivilligt. Jag har även upplyst informanterna om 

möjligheten att avbryta sin medverkan utan att detta ska leda till påtryckningar. 

Konfidentialitetskravet har jag förhållit mig till genom att först förklara att allt som 

framkommer under intervjuerna behandlas på ett sådant sätt att namn på varken informant 

eller den organisation denne är verksam i kommer att komma fram. Vidare har ingen annan 

haft tillgång till varken ljudinspelningar eller personuppgifter som rör deltagare i studien. 

Avslutningsvis har nyttjandekravet följts genom att den information som lämnats under 

intervjuerna enbart använts i denna studie, något även informanterna blivit informerade om.  
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Metoddiskussion 

Att utgå från empirin i denna studie kändes som det bästa sättet för att kunna förhålla sig till 

syftet och frågeställningarna. Hade valet gjorts att göra helt ostrukturerade intervjuer hade 

möjligtvis nya aspekter visat sig, detta hade troligen samtidigt inneburit en rik mängd data 

som inte hade varit av relevans för mitt syfte. Inom de tids- och resursmässiga ramar som 

denna studie gjorts, känns det därför som att semi-strukturerade intervjuer varit ett givet 

alternativ. Att koda och tolka kvalitativ data innebär också en begränsning i och med 

subjektiva tolkningar, framförallt då jag genomfört denna studie på egen hand. Jag är dock 

medveten om denna begränsning och har samtidigt försökt att förhålla mig kritiskt till mina 

egna koder och teman, samt gått igenom transkriberingar och resultat parallellt med varandra 

och jämfört dem mot varandra.  

 

Mitt syfte är att beskriva och skapa förståelse för praktikhandledares erfarenheter av att ta 

emot praktikanter. Detta innebär att jag inte gör anspråk på att kunna generalisera min studie, 

utan snarare vill ge en kompletterande bild till de studier som finns inom praktik och 

handledning idag. Detta innebär också att jag inte ser mitt icke-slumpmässiga urval som ett 

problem. Anledningen till att jag valde att begränsa mig till Umeåregionen var att jag i största 

möjliga mån, av tids- och kostnadsmässiga skäl, skulle ha möjlighet att träffa informanterna 

för att hålla intervjuerna. Tänkas kan att resultatet fått en ännu större bredd om jag valt att 

även kontakta handledare utanför Umeåregionen. Detsamma kan tänkas om jag valt att 

intervjua fler personer. 

När urvalet genomfördes fanns en tanke om att hålla möjligheten öppen för ett jämförande 

perspektiv mellan offentlig – och övrig sektor, vilket förklarar kriteriet om att informanter 

från båda dessa sektorer skulle finnas representerade. Då inga större skillnader kunnat ses, 

enbart beroende på sektor, lämnades detta perspektiv. Med detta sagt vill jag dock tillägga att 

jag, genom att välja informanter från både offentlig – och övrig sektor, kan ha fått ett rikare 

resultat än om jag valt att enbart vända mig till tidigare handledare inom en sektor. Att 

behandla informanterna på ett konfidentiellt sätt har möjligtvis gjort att vissa paralleller och 

jämförande perspektiv fallit utanför denna studie. Detta val gjorde jag dock för att kunna 

förhålla mig till den konfidentialitet jag utlovat. I fallet med snöbollsurvalet är jag medveten 

om att konfidentialiteten ruckats på i viss mån, då båda informanter är medvetna om den 

andres medverkan i studien. Denna aspekt är dock båda informanter medvetna om, något som 

inte sågs som ett problem från deras sida.  
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RESULTAT 

Nedan presenteras vad som framkommit under intervjuerna utifrån följande fyra teman: 

”Fördelar med att ta emot praktikanter”, ”Universitets roll i att få praktiken att fungera”, 

”Svårigheter med att ta emot praktikanter” och ”Att göra praktiken givande”. Löpande 

redovisas ordagranna citat från intervjuerna. Dessa är, som tidigare nämnt, valda så att 

samtliga informanter kommer till tals. Bland informanterna finns både utbildade 

personalvetare, eller motsvarande, och de med annan utbildningsbakgrund. Vidare varierar 

informanternas beslutsfattande i verksamheten, där några innehar chefsposition och andra 

arbetar på handläggarnivå. Erfarenheten av att ta emot praktikanter varierar, några har varit 

handledare ett par gånger medan andra tagit emot över tio praktikanter. Informanterna 

återfinns inom både offentlig och övrig sektor.  

Fördelar med att ta emot praktikanter 

Nedan presenteras vad informanterna såg som fördelar med att ta emot praktikanter. Det 

presenteras i följande ordning: ”Positiva upplevelser”, ”Nya perspektiv och en chans till 

reflektion”, ”Att ge något tillbaka”, ”Uppskattas av kollegor”, ”Knyta kontakter och visa upp 

organisationen” och ”Samhällsperspektiv”.   

Positiva upplevelser 

Jag ser det ju som att det är ömsesidigt på något sätt. Det är ju inte att jag, att 

det bara gagnar mig eller bara gagnar den som gör praktiken, utan det är ju 

verkligen från båda sidor. 

Informanternas upplevelser av att ta emot praktikanter från personalvetarprogrammet var 

positiva och samtliga informanter såg sig även ta emot praktikanter i framtiden. Mycket av det 

som från informanternas sida setts som positivt med mottagandet av praktikanter ligger vid en 

första anblick på personnivå och till viss del avdelningsnivå, det vill säga sådant som främst 

rör handledaren själv men även dennes närmsta kollegor. Tilläggas bör dock, som citatet ovan 

visar, att många informanter talade om praktiken som ömsesidigt givande, både för egen del 

och för praktikanten.  Några informanter med erfarenhet av att ta emot olika typer av 

praktikanter ansåg mottagandet av praktikanter på universitetsnivå extra värdefullt. En 

informant uttryckte att det ofta innebär någon som är kunnig och insatt, men som även vet hur 

dokument upprättas och har rätt förhållningssätt till texter och teorier. Någon annan menade 

att en praktikant innebär ett tillskott i de dagliga arbetsuppgifterna. 
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Nya perspektiv och en chans till reflektion 

Något som lyste starkt bland informanterna var tankarna om att en praktikant ofta tillför nya 

perspektiv på saker och ett annat sätt att tänka. Det sågs som positivt att få in en ny person i 

organisationen som bidrar med en vaken blick, nya idéer och synpunkter. Informanterna 

menade att det inte är ovanligt att bli hemmablind i sitt arbete och att mottagandet av en 

praktikant kan innebära ett par nya ögon som ser sådant ordinarie medarbetare inte tänker på 

eller reflekterar över, exempelvis på grund av gammal vana. Informanterna menade att en 

praktikant ofta ställer de där frågorna som leder till reflektion och att tvingas tänka till, något 

som sågs som värdefullt och viktigt. Vidare ansågs praktikanterna duktiga på att notifiera 

avvikelser och förbättringsmöjligheter, likväl som att uppmärksamma positiva saker i 

verksamheten. Dessa nya perspektiv, frågor och att behöva reflektera ansågs inte bara kunna 

leda till förbättringar i det egna arbetet eller verksamheten utan kunde även innebära en 

bekräftelse på att arbetsuppgifterna redan gjordes på ”rätt sätt”. En informant uttryckte sig på 

följande sätt; 

… Svårt att peka på en grej men egentligen det här allmänna att - Varför gör ni 

sådär? Ja, varför gör vi så egentligen? För fort hamnar man ju i sitt eget lilla 

dike och vet egentligen inte varför .. eller man tänker inte på det. Varför gör vi 

som vi gör i vissa frågor? Man kanske kan göra på ett annat sätt. Eller bara 

liksom stanna upp och tänka att; jamen vi gör ju det här, för att.. Och att som 

klargöra det lite för sig själv också. Och det kan jag tycka att det är ju en 

fördel…Man tvingas tänka till lite grann och ibland så blir det lite svårt att 

förklara också (skratt) varför man gör det.  

 

Att ge något tillbaka 

Några informanter knöt även ihop ovan nämnda chans till reflektion med att de i rollen som 

handledare, likväl som deras kollegor, tvingas skärpa till sig. En informant beskrev det som 

att det denne förmedlar till en praktikant ska kännas vettigt och att det finns en vilja att visa 

sig duktig på sitt arbete. Några informanter berättade att det finns en personlig glädje från 

deras sida i att kunna berätta om och visa på ett yrke de själva trivs med och tycker är kul.   
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Andra menade att det för egen del känns bra att kunna ge något tillbaka till utbildningen. Från 

några av de informanter som själva varit i sitsen att de behövt en praktikplats under sin 

utbildning, låg även en förståelse för att praktiken är en viktig del i utbildningen och en 

förutsättning för att nya personalvetare ska kunna ta sin examen. Att själv kunna bidra med en 

praktikplats låg därför i deras intresse.  

 

Uppskattas av kollegor  

Informanterna menade att det var svårt att tala för någon annans räkning men att deras 

uppfattning var att mottagandet av en praktikant ansågs positivt och kul även av deras 

kollegor. Under intervjuerna framkom att kollegor ofta involveras i praktikperioden på ett 

eller annat sätt och flera informanter menade därför att detta ledde till positiva effekter och en 

kick även bland kollegor. Några informanter berättade att praktikanterna hittills blivit väl 

mottagna av hela avdelningen och blivit en i gänget. Framkom gjorde även att praktikanterna 

generellt tagits emot väl även av andra utanför organisationen, exempelvis vid olika möten, 

förhandlingar och konferenser. Några informanter menade samtidigt att de märkt att vissa 

kollegor tycker att det är kul när det kommer in en praktikant i verksamheten men att de själva 

aldrig under sin anställning tagit emot någon, varför det varit så visste de inte. 

 

Knyta kontakter och visa upp organisationen 

Något som framkom under några intervjuer var att praktikperioden innebär en chans att knyta 

kontakter, dels med praktiklärare och universitet, men också praktikanten. Några menade att 

de aktiviteter universitetet erbjuder, exempelvis i form av upptaktsdag, vissa gånger varit 

värdefulla och givande. En informant menade även att mottagandet av praktikanter innebär en 

chans att se hur Personalvetarprogrammet utvecklas och var tyngdpunkten i utbildningen 

ligger.  

 

Gällande den kontakt som knyts med praktikanten sågs detta positivt på olika sätt. En 

informant berättade att arbetet med personalfrågor ofta ventileras och diskuteras mellan olika 

företag och organisationer inom Umeåregionen. Denne menade att en praktikant troligtvis 

inom snar framtid själv arbetar med dessa frågor och att upprätthålla denna yrkesrelation för 

framtiden innebär en möjlighet att utbyta idéer med en redan etablerad kontakt. En annan 

informant berättade att det inte är ovanligt att hålla uppe kontakten även av andra skäl, som 
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inte behöver vara direkt knutna till yrkeslivet.  

 

Kontakten för framtiden kunde också innebära att tidigare praktikanter gavs chans till 

anställning. Många informanter menade att tanken slagit dem att vissa praktikanter hade 

passat bra som anställd men att omständigheterna i just dessa organisationer gjort att detta inte 

varit aktuellt. Under en intervju framkom dock att praktiken är en vanlig väg in i deras 

verksamhet och en framtida anställning och att en praktikperiod kan fungera som introduktion 

till organisationen och arbetsuppgifterna, likväl som en möjlighet att se om praktikanten är 

lämpad och trivs med sitt arbete. Avslutningsvis berättade samma informant att det inte är 

ovanligt att praktikanter påbörjat en deltidsanställning efteråt, vid sidan av studierna. 

 

Andra informanter såg praktikperioden som en bra chans att visa upp den egna 

organisationen, både som presumtiv arbetsgivare och som en organisation som gärna tar emot 

praktikanter. En informant berättade att dennes organisation levererar en stor chans till ett 

brett och omväxlande arbete med många valmöjligheter, något denne ansåg att det fanns en 

fördel i att visa upp och uppmärksamma för praktikanter. 

 

Samhällsperspektiv 

Något som inte belystes lika tydligt men som likväl ger två bredare, dock unika, perspektiv på 

praktiken presenteras här. En informant menade att denne såg praktikperioden som en chans 

att visa att det finns intressanta arbeten inom fältet även i Umeåregionen och att inte alla 

arbeten finns söderöver. Detta var en bild denne gärna bidrog till genom att erbjuda en 

praktikplats inom sin organisation. En annan informant menade att praktiken är givande för 

alla parter i samhället. Denne menade att praktiken i sig blir en erfarenhet för praktikanten att 

ta med dig och något som kan öka chanserna till framtida anställningar, något informanten 

menade bör ligga i hela samhällets intresse.  

 

Universitets roll i att få praktiken att fungera 

Nedan presenteras: ”Information och stöd” från utbildningsgivaren samt 

”utredningsuppgiften”, vilket rör informanternas syn på universitets roll i att få praktiken att 

fungera. 
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Information och stöd 

Många informanter var visserligen positiva till den information som skickats ut inför 

praktiken där det framgått vad som förväntas från utbildningens sida men även tips för 

perioden, däremot menade några informanter att de saknat kontakten med och stödet från 

praktikläraren. De menade att en direkt kontakt med praktikläraren på regelbunden basis vore 

att föredra, för att på så sätt kunna stämma av om allt går som planerat eller om det finns 

några problem. En informant för följande resonemang; 

Vi får ju ett kuvert, ett underlag vad praktikanten ska gå igenom, vad som 

förväntas ska hända och det är upp till oss. Dom (praktiklärarna) ska ju också 

ha någon slags checklista ...Men det där är ju en styrning, dom har ju inte bara 

en handledare på universitetet utan dom har ju flera och dom måste ju på något 

sätt ha någon ledning någonstans ifrån. 

Utredningsuppgiften 

Vidare är utredningsuppgiften något som framkommit under samtliga intervjuer, ett ämne där 

åsikterna också skiljt sig mycket beroende på informant. Synpunkterna har skiljts sig åt med 

tanke på uppgiftens vara eller inte vara, men främst dess form och omfattning. Under 

intervjuerna framkom att det sett lite olika ut när utredningsuppgiften bestäms, vissa 

praktikanter har blivit tilldelade en uppgift från organisationens sida och vissa har fått välja 

själva efter eget intresse. Några informanter påpekade dock att de tyckte att det var viktigast 

att utredningsuppgiften känns intressant för praktikanten och att det får styra valet.  

 

Vissa informanter menade att utredningsuppgiften känts otroligt värdefull för dem och dess 

organisation. Dessa såg det som en chans att få en praktikant, som är duktig och engagerad, 

att undersöka och utreda något som från organisationens sida känns viktigt men som inte 

hunnits med. Informanterna menade att en praktikant har tiden att grotta ner sig och göra 

uppgiften, vilket sågs positivt.  

 

Det framkom dock under vissa intervjuer en del negativ kritik riktad mot utredningsuppgiften. 

Några informanter menade att utredningsuppgiften i sig är något bra, men att för stor vikt 

ligger på det vetenskapliga och på att finna teorier kring ämnet, något som organisationen i 

vissa fall inte bryr sig om eller behöver, utan som endast ligger som ett krav från 
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utbildningen. Andra ansåg att utredningsuppgiftens omfattning är för stor och att den tid det 

tar att skriva inkräktar på praktikperioden som enligt dem redan är nog kort. Några 

informanter berättade att de haft praktikanter som suttit och skrivit utredningsuppgiften på 

kvällar och helger för att istället kunna följa med på så mycket som möjligt på praktikplatsen. 

Vissa informanter menade dessutom att det varit svårt från organisationens sida att hitta en 

lämplig och värdefull utredningsuppgift, och som samtidigt håller sig inom vettiga tidsramar. 

Summerat fanns en önskan från många informanter om en bättre balans i utredningsuppgiften 

gällande utbildningen krav och organisationens önskemål, samt en större möjlighet att 

anpassa utredningsuppgiftens omfattning och teoretiska resonemang efter organisationens 

önskemål. En informant ställde sig följande fråga i detta sammanhang;  

…utredningsuppgiften, och jag förstår ju att den ska också göras gentemot 

skolan och uppfylla alla dom här akademiska kraven, men det kan bli så otroligt 

mycket fokus på det. Och det kan ta lite tid från själva praktiken och från andra 

förekommande arbetsuppgifter. Men frågan är liksom hur man kan hitta en 

vettig balans i det.  

 

Svårigheter med att ta emot praktikanter 

Under intervjuerna framkom att det finns en del svårigheter med att ta emot praktikanter, detta 

presenteras i ordningen: ”Tid, energi och praktikanten” samt ”Svårigheter kopplade till 

arbetsplatsen”.  

 

Tid, energi och praktikanten 

Det som framfördes som den tydligaste nackdelen med att ta emot praktikanter var att det tar 

en del tid och i vissa fall energi, något det också fanns en medvetenhet om att det måste få 

göra. En informant uttryckte sig på följande sätt; 

Det tar tid, men det vore också fel att säga att det inte fick ta tid. För det måste 

få ta tid för studentens skull, de behöver den tiden, för att sätta saker och ting på 

plats. 

Under intervjuerna framkom att en informant tagit emot praktikant i princip varje år, medan 

resterande gjort en bedömning från år till år huruvida de ansett sig ha tid och möjlighet. 
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Informanterna menade att mottagandet av praktikanter ändå innebär att det dagliga arbetet ska 

hinnas med.  Förutom att avsätta tid för introduktion, handledning och att förklara arbetet, kan 

det också innebära en det tar en del energi från handledarens sida. Den tid och framförallt 

energi som går åt ansågs dock också vara kopplat till vilken praktikant som kommit in i 

verksamheten. Med detta menade informanterna att en avgörande faktorer i sammanhanget är 

praktikantens förmåga att vara självgående, ta till sig saker och vara lyhörd. 

 

I sammanhanget nämns också att det ibland kan vara svårt att hitta lämpliga uppgifter för 

praktikanten att utföra självständigt, något som både kopplades till praktikanten och dennes 

förmåga att arbeta självständigt och som kan påverka hur energikrävande det i slutändan blir. 

En informant menade att det tar energi att ständigt ”hänga över varandras axlar” och att det 

därför är viktigt att hitta uppgifter som innebär att praktikanten också kan arbeta självständigt, 

något som är lättare med vissa praktikanter och svårare med andra. En tanke som framkom 

från många informanter var dock att den tid och energi som läggs ner vägs upp av andra 

positiva aspekter och därför inte ses som ett stort problem. 

 

Svårigheter kopplade till arbetsplatsen 

Några informanter berättade även om svårigheter kopplade till praktiken som har med 

faktorer som rör organisationen att göra. Dels framhölls av någon informant att facket ibland 

varit en bromsande länk när det gäller att ta in praktikanter. Anledningen till detta, menade 

informanten, var att det från fackligt håll setts som en risk att praktikanten går in och tar 

ordinarie jobb (från någon annan) samt tankar om att praktikanten utnyttjas för att göra gratis 

arbete.  

 

Informanterna framhöll även en balansgång som ibland kan vara problematisk, mellan att låta 

praktikanten följa med på så mycket som möjligt men ändå värna om sekretess och vara 

försiktig med känsliga frågor. Detta framhölls även i några fall som beroende av vilken tillit 

handledaren kunde känna till praktikanten. På följande sätt uttrycker sig en informant; 

… personberoende hur, vissa personer kan man ju kanske känna att man inte 

vill släppa in i vilka system som helst och andra kan man känna att man har fullt 

förtroende för och veta att det här är lugnt. 
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Detta tycks dock ses mer som ett ställningstagande och en aspekt att vara medveten om, än ett 

hinder för att kunna ta emot praktikanter.  

 

Att göra praktiken givande 

Under följande tema presenteras var informanterna ansåg att ansvaret ligger för att göra 

praktiken givande samt vad de ansåg vara viktigt för att göra praktiken givande. Det 

presenteras i ordningen: ”Var ligger ansvaret”, ”Valet att ta emot praktikant”, ”Urval och 

intervjuer”, ”Introduktion och tydlighet”, ”Delarna och helheten – involvera kollegor” samt 

”Planering och avstämning”.  

Var ligger ansvaret? 

Några informanter menade att det yttersta ansvaret ligger på mottagande handledare, men 

generellt ansågs ansvaret vara delat mellan handledare och praktikant. Informanterna menade 

att de genom att ta på sig rollen som handledare också tar på sig att skapa förutsättningarna 

och att vara tillgänglig, men att det också är upp till praktikanten att vilja och att ta för sig. 

Några informanter menade även att universitetet har en roll i att klargöra vad som förväntas 

samt tillhandahålla en praktiklärare som finns tillgänglig vid behov. En informant uttryckte 

sig på följande sätt om det delade ansvaret;  

Jag tror det är ett delat ansvar. För det spelar ingen roll; om jag slänger upp ett 

smörgåsbord av grejer att vara med på och så vill man inte, eller man tar inte 

för sig av det som erbjuds, då spelar det ingen roll vad vi gör… men däremot så 

tycker jag att om man som praktikant upplever att: jag får inte vara med så 

mycket, där kan jag ju tycka att handledarna från skolan kan komma in och 

ifrågasätta att: jamen ni har ju faktiskt tagit emot en praktikant som upplever 

det på det här och det här sättet.. också kan man snacka ihop sig lite. 

 

Valet att ta emot praktikant 

Informanterna menade att det är viktigt att göra en bedömning om tid och personella resurser 

finns för att göra praktiken givande och för att ge praktikanten ett bra mottagande. Vidare 

framhölls att det bör tas ett gemensamt beslut på arbetsplatsen om huruvida en praktikant ska 

tas emot eller inte. Informanterna menar att praktikanten visserligen ska ha en eller ett par 
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huvudhandledare, men att det är en fördel om även andra kollegor kan involveras i 

praktikperioden. Detta kan innebära att svara på frågor, finnas som back-up om handledaren 

skulle vara frånvarande samt ansvara för att gå igenom och visa något arbetsområde. Vissa 

informanter ansåg sig ha kunnat se fördelar med att ha ett delat handledarskap, medan andra 

upplevde att det hade fungerat bättre att själv vara ansvarig handledare.  

 

Många informanter menade att det är en fördel att kunna ha något slags urval för att hitta 

”rätt” praktikant. I valet mellan flera praktikanter, eller att ta emot en viss praktikant, menade 

informanterna att det är viktigt att det finns en matchning mellan vad praktikplatsen kan 

erbjuda och vad den blivande praktikanten vill se och få ut av sin praktikperiod. Någon 

informant berättade att det kan vara en god idé att nå ut till universitetet och presentera sig där 

för att på så sätt hitta lämpliga sökanden, medan andra istället hade väntat till någon sökte för 

att då gå igenom förväntningar.  

 

Urval och intervjuer 

Något som framhölls som en viktig del för att göra praktiken givande gällde urvalet och att 

hitta ”rätt” praktikant. Det sågs som en fördel att efterfråga ett cv och personligt brev samt att 

träffa de studenter som sökt praktikplats för en intervjusituation. Att träffa en möjlig 

praktikant sågs som en möjlighet att från båda sidor kunna klargöra förväntningar och 

förhoppningar. Det sågs också som en möjlighet att se om praktikanten kunde anses lämpad 

för praktikplatsen och få en hint om personkemin handledare och praktikant emellan kändes 

bra. På följande sätt uttryckte sig en av informanterna; 

Ja, jag har ju gjort så att, om någon har ringt och frågat så har jag träffat dom 

först. I och med att det är så lång tid så vill jag ju som känna att, det ska inte i 

alla fall kännas fel, den här personliga biten. Sen behöver man ju inte passa 

jättebra, men det ska i alla fall liksom inte kännas fel, den här känslan för en 

person. Vill jag ha den här tio veckor? För man sitter i samma rum mycket och 

sådär. 

En informant som tidigare tagit emot praktikanter utan att träffa dessa innan menade sig ha 

sett en stor skillnad sen denne införde intervjuer och att detta varit ett stort lyft. Informanterna 

menade att urval och intervjuer inte kunde ses som en garanti för en ömsesidigt givande 
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praktikperiod, men att det i alla fall ökade chanserna. 

 

Introduktion och tydlighet 

Det som genomgående nämndes som en viktig del för en givande praktikperiod var 

introduktionen och praktiska saker kring att anlända ny till en arbetsplats. Informanterna 

framhöll att introduktionen måste få ta tid, precis som om det vore en nyanställning. Till 

introduktionen räknades bland annat en fördjupad genomgång av företaget, arbetsplatsen och 

de olika arbetsprocesserna. Något som också ansågs viktigt var möjligheten att lära känna 

andra medarbetare på arbetsplatsen och att få ett bra välkomnande. Några informanter 

framhöll även vikten av att direkt få en egen utrustad arbetsplats. En informant uttrycker sig 

på följande sätt; 

… och ordna med att det finns en dator, internetuppkoppling till vårt IT-system, 

så att praktikanten får komma in i det, det ska också fungera. Och det är ju 

också betydelsefullt, att du ska känna som att, även fast du är praktikant så hör 

du till oss i gänget. Och då kan dom här yttre symbolerna som rum, telefon, 

internet och så, att det kan vara viktigt istället för att jag hela tiden är i b-laget 

och att praktikanten ska ha b hela tiden. 

Informanterna menade att det i rollen som handledare är viktig att vara tydlig och att klargöra 

förväntningar, på så sätt ansågs också praktiken bli mer givande och mindre energikrävande. 

En informant berättade att det är positivt när praktikanten är nyfiken och frågvis, något denne 

också ser till att klargöra för praktikanten. Så här uttryckte sig informanten i den frågan; 

… och det brukar jag uppmuntra dom att, kom ihåg nu att säg till om du tycker 

att: varför gör du såhär? Eller: det här verkar konstigt, skulle du kunna göra på 

något annat sätt? Och på samma sätt om dom känner att, men gud, det här är ju 

fantastiskt det ni gör med det här! Så är det ju också intressant att veta. 

 

Delarna och helheten – involvera kollegor 

För att göra praktiken givande ansåg informanterna att det är viktigt att som praktikant dels få 

pröva på själv genom reella uppgifter men att också vara med om så mycket som möjligt och 

se helheten. Egna uppgifter ansågs även vara viktigt för att praktikanten skulle ha något att 
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falla tillbaka på de gånger handledaren inte var närvarande eller hade tid för praktikanten.  

Gällande att ge praktikanten möjligheten att se helheten, så nämndes detta som en av de 

viktigaste aspekterna att tänka på för att göra praktiken givande. Informanterna menade att det 

dels är viktigt att försöka hinna gå igenom så många olika områden och delar som rör arbete 

som möjligt och dels att försöka visa den röda tråden och leverera en helhetsbild. 

Informanterna menade vidare att praktikanten kanske inte kan göra allt själv, men att det i 

många fall går att vara med och se. Någon informant ansåg det även vara en god idé att 

tillsammans med praktikanten gå igenom sådant denne sen skulle få se praktiskt, för att skapa 

en större förståelse.  

 

Informanterna framhöll även en tanke om att praktikperioden kan bli mer givande genom att 

involvera sina kollegor och låta praktikanten boka in möten med dessa. Detta, menade 

informanterna, blir mer givande för studenten som får se mer, handledaren som inte behöver 

dra hela lasset själv och kollegorna som då också får ta del av det positiva en praktikant kan 

bidra med. På följande sätt uttryckte sig en informant angående att involvera sina kollegor; 

… att man sätter ihop ett program, där jag vet att någon kollega är duktig på 

det och någon jobbar med speciella grejer, att studenten har fått boka in tider 

och får vara med dom då på vissa möten och grejer. Så man går inte igenom allt 

som händer ensam, utan man har ansvaret för att den ska få se det mesta 

möjliga. 

Planering och avstämning 

Majoriteten av informanterna menade att det är viktigt att dels ha en plan för praktikperioden 

men också att ha regelbundna avstämningar. Flera informanter berättade att de haft en 

planering klar när praktikperioden började, som sedan kommit att revideras och anpassas efter 

bland annat praktikantens önskemål och vad som varit aktuellt inom organisationen. Under 

intervjuerna framkom även fördelen med att ha inplanerade avstämningar, något som i många 

fall inneburit ett par schemalagda timmar varje fredag. Detta upplevde informanterna varit 

givande för båda parter. Tiden användes till att utvärdera veckan, se på kommande vecka och 

fungerade även som ett naturligt tillfälle för att ta upp frågor och funderingar. Avslutningsvis 

sågs det även av några informanter som en god idé att ha en avslutande uppsummering i slutet 

av praktikperioden, dels för att kunna återkoppla till praktikanten men också för att ha 
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möjlighet att ställa frågor som kunde utveckla dennes roll som handledare och förbättra 

mottagandet av praktikanter.  
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ANALYS 

Analysen följer, i den mån det är möjligt, den ordning resultatet presenterats i. För att tydligt 

avgöra vad som sägs i denna studie och i andra studier, visar ”informanter” att det är tal om 

denna studie och ”handledare”/”respondenter” att det är tal om tidigare studier. 

Praktikanter bidrar med mycket till handledarnas organisationer. Informanterna i denna studie 

talade om praktiken som något ömsesidigt givande, som både gagnar mottagande part och 

praktikanten själv. Detta kan liknas vid Crumbley & Sumners (1998) tankar om att internship 

innebär en vinnig för både företag och praktikant. Som kan utläsas av resultatet ansågs 

generellt att praktikanter ofta tillför nya perspektiv och idéer, något Daugherty (2011) även 

kunnat se och menar att praktikanter medför ett nytänk i verksamheten. Från informanternas 

sida framkom även att det är lätt att bli hemmablind i sitt arbete och att praktikanter ofta 

ställer frågor, något som gett upphov till att handledaren tvingas tänka till och reflektera. Von 

Below et al. (2011) framhåller i sin studie att det ansetts som positivt från handledares sida att 

få frågor och positiv feedback, medan Bengtsson et al. (2011) kunde se hur praktikanter 

bidrog till reflektion vilket sågs berikande i form av återkoppling på det enda yrkeskunnandet. 

Denna reflektion över det egna arbetet kan tänkas höra samman med vad Carlson (2010) 

menar med att handledare hade sett sin roll som utvecklande både på ett personligt och 

professionellt plan. 

 

Informanterna menade vidare att mottagandet av praktikanter innebar att tvingas skärpa till 

sig och att det arbete som utfördes skulle kännas vettigt att förmedla. Detta kan kopplas till 

vad Von Below et al. (2011) talar om som plikt och en önskan att ge studenterna en bra 

utbildning under den kliniska handledningen. Von Below et al. (2011)  visar i sin studie hur 

respondenterna ansåg att praktikperioden inneburit att de känt sig bekräftade, uppskattade och 

att det känts kul att göra något utöver de dagliga arbetsuppgifterna. Möjligen kan här dras 

paralleller till vad informanterna i denna studie nämnde som att det känns kul att visa på ett 

jobb som för personlig del känns roligt och samtidigt kunna bidra med ett lärande utifrån sina 

egna erfarenheter. 

 

Informanterna i denna studie menade att praktikanterna generellt mottagits väl av andra inom 

organisationen. Vidare framkom att kollegor på olika sätt ofta varit inblandade i praktiken och 

på så sätt tagit en del av ansvaret för själva handledningen. Som en del i att göra praktiken 

givande fanns även tankar med om att involvera kollegor samt att gemensamt i arbetsgruppen 
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ta ett beslut om huruvida en praktikant skulle mottas eller inte. Detta kan liknas vid Von 

Below et al. (2011) tankar om att relationerna på arbetsplatsen har påverkan på 

praktikperioden och att handledningen underlättas när det finns ett stöd och en acceptans från 

såväl ledning som kollegor. Tankar om att ta hjälp av sina kollegor för att på så sätt avlasta 

det egna ansvaret och ge praktikanterna möjlighet att se mer har även kunnat ses av Carlson 

(2010) och Öhrling & Hallberg (2001). 

 

Som resultatet visade sågs praktiken även som en möjlighet att knyta kontakter i olika 

avseenden. Bland annat menade en informant att det sågs som en möjlighet att visa upp den 

egna organisationen, medan en annan informant talade om det som en möjlighet att visa att 

det finns intressanta arbeten inom Umeåregionen. Andra såg det som ett sätt att knyta 

kontakter med universitetet. Detta kan liknas med vad Crumbley & Sumners (1998) menar är 

fördelar med internship, nämligen att göra reklam för det egna företaget samt knyta kontakter 

med utbildningen. Daugherty (2011) har också i sin studie från PR-branschen kunnat se, från 

både företagets och praktikants sida, hur praktiken ses som ett sätt att knyta kontakter för 

framtida anställningar.    

 

Crumbley & Sumners (1998) likväl som Zhao & Liden (2011) beskriver internship och 

praktik som att ha blivit ett möjligt verktyg eller strategi för rekrytering och urval av talanger. 

Detta är inget som har framkommit vara vanligt under denna studies intervjuer, förutom i ett 

fall. Denna informant menade just att praktiken är en vanlig väg in i organisationen och en 

möjlighet till anställning efter periodens slut. I andra fall har tankarna om att en viss 

praktikant hade passat bra in i verksamheten funnits, men dessa informanter menade att det 

inte varit praktiskt möjligt eller aktuellt med anställning i just deras organisationer.   

 

Vad gäller universitets roll så visar Carlson (2010) i sin avhandling vikten av att det finns en 

bra relation till lärosätet och klinisk lärare för en möjlighet till stöttning och återkoppling. 

Vidare menar hon hur respondenter i hennes fall saknat återkoppling från universitetslärare 

för att kunna utvecklas som handledare. Detta kan liknas vid tankar som funnits bland 

informanter i denna studie, då majoriteten varit nöjd med kontakt och information från 

universitetets sida inför praktiken, men att informanter i vissa fall saknat kontakten till själva 

praktikläraren.  
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När det kommer till svårigheter kopplade till praktiken rådde en allmän uppfattning bland 

informanterna att praktiken, trots att de såg fördelar med den och var positivt inställd till att ta 

emot praktikanter, är tids - och i vissa fall – energikrävande. Att det krävs tid för handledning 

och att det dagliga arbetet samtidigt ska hinnas med har framkommit som en central och 

viktig del även i andra studier (Carlson 2010; Omansky 2010; Von Below et al. 2011) 

 

Inom området att göra praktiken så givande som möjligt framkommer i denna studie ett antal 

aspekter. Erfarenheterna av att ta emot praktikanter tycks vara beroende av vilken praktikant 

som kommer in i verksamheten, många har dock tydliggjort att mottagandet av 

personalvetarstudenter ofta varit positivt. Som resultatet visar menade informanterna att det är 

en god idé att träffa möjliga praktikanter innan ett beslut tas om praktik ska erbjudas eller inte, 

bland annat för att kunna se om praktikant och handledare någorlunda stämmer i personkemi. 

Vikten av att fungera på ett personligt plan nämns även av Gillespie (2002), i det fallet från 

praktikanters perspektiv. Men vikten av en fungerande relation mellan praktikant och 

handledare nämns även av Bengtsson et al. (2011) som något handledande sjuksköterskor 

framhållit som viktigt för att göra handledningen givande.  

 

Informanter talade även om hur praktikanter har olika förutsättningar och förväntningar inför 

praktikperioden och att det är viktigt att klargöra detta för att göra praktiken givande. Utifrån 

detta görs även planeringar upp för praktiktiden. Förutsättningar och att sätta upp mål utifrån 

praktikanten nämns av Öhrling & Hallberg (2001) medan möjligheten att planera 

handledningen nämns som viktig del av bland annat Mårtensson et al (2013). Informanterna i 

denna studie menade även att det också är upp till praktikanten att ta för sig och vara 

intresserade. Ett uttryck för att det bör ligga i studentens intresse och att det finns ett ansvar 

hos praktikanten kan även ses av von Below et al. (2011), där respondenterna uttryckt 

besvikelse angående situationer då praktikstudenterna inte kommit förberedda trots att 

överrenskommelse gjorts om detta.   
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DISKUSSION 

Det tycks vara så att mottagandet av praktikanter från Personalvetarprogrammet ses som 

något positivt av tidigare handledare. Som jag nämnde i inledningen av resultatet tycks det 

vara så att informanternas upplevelser och erfarenheter av att ta emot praktikanter vid en 

första anblick främst rör handledaren själv och dennes kollegor. 

 

Man kan anse att forskningsgenomgången har en slagsida mot klinisk medicinsk handledning 

och medicinsk utbildning, vilket jag är medveten om. Jag anser dock att de likheter dessa 

studier visar med denna tyder på att praktikperioderna i sig ändå har många likheter. Det 

handlar i båda fall om akademisk utbildning och obligatorisk praktik inom ramen för dessa. 

Visserligen skiljer sig vad som görs under själva praktiken utbildningarna emellan, men det 

gör det också till viss mån inom de olika praktikplatserna på Personalvetarprogrammet. 

Samtidigt handlar det om samma typ av relation handledare och praktikant emellan.  

 

För att anknyta till analysen kan många likheter ses mellan denna studie och tidigare gjorda 

studier. Detta rör exempelvis att handledarna erhåller nya perspektiv och reflektioner, att ge 

något tillbaka och dela erfarenheter, att involverade kollegor, den tid och planering som krävs 

etc. Vad som varit svårare att jämföra mot tidigare studier är det som specifikt rör 

Personalvetarprogrammet, och praktik inom ramen för detta program, samt informanternas 

upplevelser av hur man gör praktiken så givande som möjligt. Under intervjuerna som låg till 

grund för denna studie kretsade mycket av informanternas tankar kring hur praktiken görs 

givande. Bakom detta tyckte jag mig kunna tyda ett engagemang från tidigare handledare för 

att fortsätta göra praktiken givande, även för andra organisationer och studenter. Alla 

informanter jag träffade var positiva till att dela med sig av sina erfarenheter, berätta om vad 

som fungerat bra och de var också ivriga med att ge konkreta tips. Jag kan därför inte låta bli 

att undra över om en tänkt handledare, utan samma positiva upplevelser av praktiken, hade 

varit lite villig att medverka i en intervju. Och hade denne, i sådant fall, delat med sig lika 

öppet om sina erfarenheter? 

  

I forskningsgenomgången finns det också aspekter som inte framkommit lika tydligt i mina 

studier. Jag tänker främst på studier som inte rört klinisk handledning. Dessa aspekter och 

dessa studier rör hur praktiken är en vanlig strategi för att hitta talanger och hur 

praktikperioden kan ses som en utökad urvalsprocess. Trots att liknande tankar funnits bland 



28 

 

mina informanter var det bara under en intervju som detta nämndes som en uttalad plan. Kan 

dessa skillnader bero på vilken typ av arbete det rör och inom vilken typ av organisation 

praktiken görs? Möjligheten att satsa på någon som anses ha stor potential är kanske helt 

enkelt inte lika stor bland alla organisationer, utan beroende på inom vilken sektor och 

bransch verksamheten bedrivs. Jag tänker mig, som ett exempel, att valmöjligheterna att 

anställa en viss person är större respektive mindre inom olika typer av organisationer, likväl 

som att tillgången på möjlig och kompetent arbetskraft är större respektive mindre inom olika 

branscher. Givet dessa tankar kan det kanske vara så att en arbetsplats inom en viss bransch, 

där utbudet av kompetent arbetskraft är bristande och det dessutom är relativt fritt att välja att 

anställa en viss person, också kommer att se praktiken som sin chans att hitta möjliga 

”talanger”. Kan det kanske också vara så att personalomsättningen och rörligheten på de 

anställda är större inom exempelvis PR-branschen än inom en organisation som verkar i 

offentlig sektor?  

 

De fördelar informanterna i denna studie berättat om ligger till stor del på personnivå. Jag 

tycker mig dock inte se att det krävs några större antaganden för att förstå att detta också kan 

ha en mer långtgående effekt. För att ta ett exempel, om praktikanten ställer frågor som 

tvingar redan befintliga anställda till reflektioner, då kan detta också tänkas leda till en insikt 

om att arbetsuppgifterna kan göras på ett effektivare sätt. Detta innebär då en ”förbättring” 

hos medarbetaren eller avdelningen, vilket också i slutändan påverkar hela organisationen. 

Granberg (2009) pekar på en paradox som i sammanhanget är intressant, nämligen att det i 

dagens arbetsliv inte finns tid för att stanna upp och tänka efter, samtidigt som denna 

reflektion är viktig för att kunna hänga med i utvecklingen och förändras. 

 

Här följer några unika exempel som kan vara intressanta att diskutera: En informant berättade 

att praktikanter är en möjlig framtida kontakt att utbyta tankar och idéer kring HR-området 

med. Detta skulle också kunna ses som någon typ av möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll 

och att utveckla HR-arbetet inom den egna organisationen, vilket därigenom också bör gynna 

hela organisationen. Detta samarbete, i form av att idéer och tankar utbyts, kan också peka på 

att det finns en tanke om att det gynnar hela Umeåregionen när det går bra för de enskilda 

organisationerna. Detta kan möjligtvis länkas till vad en informant nämnde som vikten av att 

visa att det finns intressanta anställningsmöjligheter i Umeåregionen och att behålla 

arbetskraft här. En tredje informant framhöll istället att denne ser en nytta med praktiken som 

går över både egen organisation och Umeå som region, nämligen en tanke om att praktik leder 
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till förbättrade anställningsmöjligheter för individen i framtiden. Detta kan liknas vid vad som 

diskuteras i inledningen, den koppling mellan att individer kommer ut i arbetslivet och bidrar 

till en ökad konkurrenskraft för hela Sverige.  

 

Jag vill nämna något som framkom under intervjuerna och som i resultatet nämns som 

”Universitets roll i att få praktiken att fungera”. Det fanns en önskan om både bättre kontakt 

med praktiklärare och en bättre balans i utredningsuppgiften. Angående frånvaron av 

praktiklärare, tänker jag mig att det skulle kunna finnas två anledningar till att detta kom fram 

i några intervjuer men inte i andra. Det skulle kunna vara så att vissa praktikhandledare känt 

ett större behov av stöd från praktikläraren och därför nämnde det under intervjun, medan 

andra inte haft samma behov av stöd. Ett annat möjligt sätt att se det, är att denna uppfattning 

grundar sig i att stödet varierat beroende på vilken praktiklärare som haft ansvaret från 

universitets sida. Oavsett anledning, kan det vara i universitets intresse att ta till sig dessa 

åsikter. Tidigare handledare är möjliga framtida handledare och ett bra samarbete underlättar 

troligtvis framtida praktikanters chanser att hitta en praktikplats. Jag tänker mig att det är 

oundvikligt att rollen som praktiklärare inte avspeglas av vem som innehar den, men 

samtidigt bör det finnas ett intresse för att förutsättningarna ser lika ut oberoende av vilken 

praktiklärare som tilldelas. Jag tror att det leder till mer irritation att förvänta sig att en 

praktiklärare ska finnas som håller regelbunden kontakt, än att veta att det finns en 

praktiklärare till hands om det skulle behövas. Angående utredningsuppgiften framkom i 

intervjuerna att detta är en del i praktiken som av vissa anses vara bra och till stor hjälp, 

medan andra önskade att det fanns en bättre möjlighet att anpassa uppgiften efter 

organisationens önskemål. Detta kan kanske vara något att se över och ha i åtanke.  

 

Något som slagit mig är att det tycks vara så att det största ansvaret för praktiken ligger på 

handledaren själv och dennes intresse av att ta emot (eller inte ta emot) en praktikant. Kanske 

borde det ligga i hela organisationens intresse att ha någon strategi för mottagande av 

praktikanter, då många fördelar indirekt rör hela organisationen. Både Carlson (2010) och 

Von Below et al (2011) framhåller vikten av en organisationsstruktur och ledning som stödjer 

mottagandet av praktikanter, vilket också innebär en större förståelse och acceptans. Detta 

framstår, i min mening, som än viktigare då tidsåtgång tycks ses som den största nackdelen 

med att ta emot praktikanter. Det kan tänkas att en utarbetad plan för praktik också skulle 

minska den tidsstress vissa upplever med att ta emot praktikanter.  
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Det finns många tankar och mycket intressant att diskutera. Jag vill dock avsluta med att 

understryka att denna studie är ett sätt att förstå praktik och vad det kan ge en organisation, 

utifrån erfarenheter från tidigare praktikhandledare för Personalvetarprogrammet. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att visa vilka fördelar mottagandet av praktikanter 

kan innebära och även göra att fler vågar pröva på rollen som handledare.  

 

Slutsatser 

Praktik inom ramen för Personalvetarprogrammet kan bli en givande period, inte bara för 

praktikanten utan även den mottagande organisationen, ansvarig handledare och dennes 

kollegor. Flera fördelar har framförts, bland annat att det ger ett par nya ögon i verksamheten 

och att det leder till reflektion samt en möjlighet att bidra med ett lärande. Det har också sett 

som en möjlighet att knyta kontakter och visa upp sig som presumtiv arbetsgivare. Med att 

nämna dessa exempel på vad praktiken kan ge, så tycks det vara så att det inte alltid är helt 

lätt att ta emot praktikanter. Det krävs tid, energi och planering från handledarens sida, något 

som också beror på vilken praktikant som kommer in i verksamheten. Vidare tycks det finnas 

vissa aspekter att tänka kring för att göra praktiken givande, exempelvis att klargöra 

förväntningar och att vara tydlig samt att planera och ordna med sådant som rör valet av 

praktikant och själva praktikperioden. 

Denna studie visar likheter med tidigare gjorda studier på området, främst inom klinisk 

handledning i vården (se till exempel Carlson 2010 och Von Below et al. 2011). Detta gäller 

bland annat den tid och planering som krävs för att göra praktikperioden givande, vikten av 

att få stöd i handledningen samt hur handledare menar att handledningen kan vara givande för 

egen del. Något som inte belysts av informanterna i denna studie mer än i enstaka fall, men 

som framkommit i tidigare studier inom andra områden (se till exempel Crumbley & Sumners 

1998, Daugherty 2011 och Zhao & Liden 2011), är praktikperioden som en rekryterings- och 

urvalsprocess. Däremot har i samma studier nämnts hur praktiken ses som ett sätt att knyta 

kontakter, något som även framkommit i denna studie. Avslutningsvis bidrar denna studie 

med praktikhandledares erfarenheter av ta emot praktikanter inom samhällsvetenskapligt-

administrativt område i form av Personalvetarprogrammet, ett område som hittills varit 

bristfälligt studerat.  
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Förslag på vidare forskning 

Studien hade troligen kunnat bli mer nyanserad genom fler intervjuer och genom att vända sig 

till organisationer verksamma inom andra områden än Umeå. Likväl hade troligen ett 

jämförande perspektiv mellan olika sektorer eller branscher kunnat vara intressant. 

Avslutningsvis hade säkerligen ett bredare perspektiv kunnat nås genom att vända sig till 

tidigare handledare som tagit beslutet att inte ta emot praktikanter igen och ställa frågan 

varför?  Detta kan tänkas vara förslag för framtida studier på området.  
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