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Sammanfattning 

Introduktion: Inom arbetsterapi har arbetsterapeuten en etablerad roll som handledare till andra 
arbetsterapeuter för att säkra kompetensen och kvaliteten inom yrket, där klinisk handledning har 
identifierats som ett möjliggörande verktyg för att åstadkomma detta. Det finns behov av 
arbetsterapeutisk handledning inom professionen, men en brist på gemensamma mål och riktlinjer 
kring handledning. Tidigare forskning pekar även på vikten av att förstå syftet med handledningen, 
men att arbetsterapeuter kan uppleva svårigheter med detta. 

Syfte: Att beskriva upplevelsen av vilka möjliggörande och hindrande faktorer inom klinisk 
handledning som påverkar den professionella utvecklingen hos arbetsterapeuter som mottager 
klinisk handledning. 

Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie. Artiklar söktes i databaserna CINAHL 
Plus with Full Text, PsykINFO och MEDLINE med sökordskombinationerna: (‘Occupational Therapy 
Practice’ OR ‘Occupational Therapy’ OR ‘Occupational Therapists’) AND (‘Supervision’ OR  ‘Clinical 
Supervision’ OR ‘Professional Supervision’) NOT (‘Students’) NOT (‘Patients’). Utvalda artiklar 
kvalitetsgranskades där tio kvalitativa artiklar inkluderades till litteraturstudiens dataatanalys. 

Resultat: Studiernas deltagande arbetsterapeuter ansåg att de möjliggörande faktorerna utgörs av 
en god relation mellan handledare och mottagare, struktur, stöd och strategier vid mottagande av 
klinisk handledning. Medan hindrande faktorer innefattade en auktoritär handledare och 
mottagarens försvarande strategier. 

Slutsats: De möjliggörande faktorerna vid klinisk handledning innefattar en god relation mellan 
handledare och mottagare, struktur, stöd och strategier. Dessa faktorer är användbara både för 
mottagare och handledare, oavsett arbetsplats, när arbetsterapeuter handleder andra 
arbetsterapeuter. Dock behövs de hindrande strategierna tas i beaktande. 
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1. Inledning 

Inom arbetsterapi har arbetsterapeuten en etablerad yrkesroll som handledare till andra 
arbetsterapeuter för att säkra kompetensen och kvaliteten inom yrket (1). Youngstrom (2) beskriver 
att handledning är en interaktion mellan handledare och mottagare. Interaktionen bör ske 
ömsesidigt för att skapa utveckling och uppmuntran till kreativitet och innovation, samt för att skapa 
stöttning, utbildning och respekt mellan parterna. Handledningen hjälper till att utveckla 
arbetsterapeuterna som mottager handledning och skapa arbetsterapi av god kvalitet (2). Dock finns 
en osäkerhet om vad begreppet handledning innebär och hur det bäst tillämpas inom professionen 
(3). Samtidigt beskriver Thomas och Reid (4) att mer arbete kring utvecklingen av klinisk handledning 
behövs för att ta reda på hur den kliniska effektiviteten påverkas.  

I denna uppsats ligger fokus på att genom en litteraturstudie beskriva hur yrkesverksamma 
arbetsterapeuter kan utvecklas professionellt genom klinisk handledning. Eftersom det framkommit 
att det finns en kunskapslucka inom området är det av intresse att fördjupa kunskapen gällande 
detta.  

2. Bakgrund 

Arbetsterapeuter handleder andra arbetsterapeuter i sin yrkesroll (1) med fokus på att lyfta fram den 
mottagande arbetsterapeutens styrkor och kunskaper (5). Konceptet för handledning av hälso- och 
sjukvårdspersonal utgörs av klinisk handledning (6), där det är viktigt att mottagaren förstår syftet 
med handledningen för att bidra till professionell utveckling (3).  

2.1 Arbetsterapi   

Inom arbetsterapi används aktivitet som ett terapeutiskt verktyg för att återträna eller kompensera 
för en nedsatt funktion. Arbetsterapi kan engagera klienten i aktivitet för att hjälpa denne att uppnå 
positiva förändringar i dennes liv. Detta är det centrala syftet i professionen och innefattar bland 
annat aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (7).  

I yrkesutövningen använder arbetsterapeuten kunskap relaterad till arbetsterapeutiska 
praxismodeller som består av specifika teorier, resurser och evidens, vilket används för att säkra den 
terapeutiska processen. Arbetsterapeuten har en professionell roll som denne måste ha kunskap om, 
men måste också ha en känsla av vad arbetet innebär så denne kan tjänstgöra i yrkesrollen som 
arbetsterapeut i olika sammanhang. Arbetet ska påverka klientens återhämtning från sjukdom 
genom att använda aktivitet och att göra anpassningar vid funktionsnedsättning (7). 

2.2 Arbetsterapeutens yrkesroll 

Arbetsterapeuten arbetar med fokus på aktivitet, främst för att göra skillnad i klientens liv och bland 
annat främja hälsa och välmående, då människan har en stark drivkraft till att vara aktiv (7). Yrket 
innefattar även handledning av andra arbetsterapeuter (5). 

Arbetsterapeuten kan arbeta med rehabilitering för att återträna skadade personer med olika 
funktionsnedsättningar till att bli mer självständiga, med fokus på både den fysiska kroppen och det 
mentala tillståndet. De fokuserar på att analysera uppgiften, hur anpassningen i vardagliga aktiviteter 
fungerar och på de kompensatoriska åtgärder som klienten använder för att stärka sin fortsatta 
funktion och förmåga. Arbetsterapeuten arbetar mot att skapa en god relation mellan parterna, 
fokuserar på det friska hos patienten, uppmuntrar till aktivt deltagande i behandlingen och strävar 
efter en terapeutisk beteendeförändring (8). Arbetsterapeuten kan även handleda klienter med 
syftet att utbilda dem genom konsultation och utbildningsprogram där klienterna bland annat kan 
lära sig sociala förmågor som kommunikation, samarbete och att respektera varandra. Båda parter 
diskuterar behandlingsmål och strukturerar utbildningsmöjligheterna för dagen (8). I 
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arbetsterapeutens yrkesroll som handledare till andra arbetsterapeuter är främsta uppgiften att 
skapa framgång i yrket med hjälp av handledning (5). 

2.3 Professionell utveckling 

Det är viktigt att ha en professionell identitet i arbetsterapeutyrket (7), där ett professionellt arbete 
innefattas av bland annat kriterierna att använda färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 
och att få utbildning, samt träning i dessa färdigheter (9). 

Pågående professionell utveckling inom vården möjliggör för den professionelle att på bästa sätt 
bemöta de behov som arbetet kräver genom att erbjuda ett livslångt lärande och spelar en viktig roll 
för klinisk effektivitet och till att ge bästa möjliga vård. Pågående professionell utveckling innefattar 
arbete i att minska luckan mellan teoretisk kunskap och praktiskt genomförande genom att använda 
relationen mellan parterna, samt kreativa tjänster. Dock behöver arbetsplatserna skapa möjligheter 
för att stödja professionell utveckling. Genom stöd kan möjligheterna till utförandet av bästa möjliga 
praxis öka, men också till att säkerställa hållbarheten i professionen. Klinisk handledning har 
identifierats vara viktigt för ökad professionell utveckling med hjälp av stöttning, för att utöva arbetet 
på bästa sätt (10). 

2.4 Handledning 

Handledning är enligt Hunter och Blair (3) en interaktion mellan ledarskap, stöd och lärande, vilket är 
användbart för att skapa tillfredsställelse och hög kvalitet i arbetet för yrkesprofessionella. Enligt 
Tveiten (11) betraktas handledning som en typ av undervisning eller assistans för utveckling och 
lärande med kommunikationen som grund. Handledningen sker i samspel mellan handledare och 
mottagare, där handledaren använder sin kompetens för att stärka mottagarens kompetens. 
Handledarens roll anpassas utifrån mottagarens förväntningar och handledarens krav på sig själv. 
Såväl förväntningar som krav bör framgå vid handledningens början, då relationen mellan parterna 
byggs. Båda parterna bär ansvaret för en god handledning, men handledaren har det största ansvaret 
för en lyckad process (11).  

2.4.1 Klinisk handledning 

Klinisk handledning har identifierats som ett möjliggörande verktyg för yrkesverksamma att behålla 
eller utveckla standarden i vården, medan deras kunskap och kompetens utvecklas. Den bör vara 
regelbunden och underlätta för djupare reflektion i kliniskt arbete med syftet att genom stöd och 
utveckling skapa möjlighet för mottagaren att uppnå, behålla eller utveckla hög kvalitet inom 
yrkesprofessionen (1).  

Klinisk handledning har även till syfte att generera utvecklingsmässiga och emotionella erfarenheter, 
samt organisatoriska och kliniska erfarenheter. Den utgör en process inom vilken hälso- och 
sjukvårdspersonal har möjlighet att utbyta arbetsrelaterade erfarenheter med varandra. 
Erfarenhetsutbytet mellan handledare och mottagare syftar till att öka och förbättra mottagarens 
kunskaper och färdigheter (6). Arbetsterapeuter som mottager klinisk handledning ska få möjlighet 
att diskutera, kritiskt granska och reflektera över det arbete de utför (3). 

I uppsatsen används begreppet klinisk handledning utifrån betydelsen att utveckla och behålla hög 
kvalitet inom yrkesprofessionen (1), samt förbättra arbetsterapeuternas färdigheter och kunskaper 
(6). Vidare utgör klinisk handledning uppsatsens huvudfokus, som ett tillvägagångssätt att bidra till 
professionell utveckling hos de yrkesverksamma arbetsterapeuterna. 
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2.5 Tidigare forskning 

Enligt Kasar och Muscari (12) ställs arbetsterapeuter inför yrkesrelaterade krav och utmaningar redan 
vid sin första anställning, vilket sedan fortgår genom hela det yrkesverksamma arbetslivet. Detta kan 
innefatta krav på en god klientvård, att vara uppdaterad gällande lagar och regler, liksom att 
överväga etiska och sociala ställningstaganden. För att leva upp till dessa krav och utmaningar är det 
därför viktigt att känna trygghet i sin yrkesroll med en möjlighet att utvecklas professionellt (12). 

I en studie av Kleiser och Cox (1) visade evidens på att handledning överlag var accepterat och 
effektivt för att öka den professionella kompetensen. Det var dock inte allmänt godkänt som ett 
verktyg för att övervaka kompetensen inom yrket och det fanns även en oklarhet över hur det ska 
tillämpas i praktiken. Det framkom att de arbetsterapeuter som mottog handledning upplevde en 
osäkerhet, där bristfällig vägledning och kritik från handledaren bidrog till att arbetsterapeuterna 
undvek att försätta sig i problematiska situationer (1). Enligt Reinville, Cermark och Murray (13) 
behöver arbetsterapeuter speciell kunskap och förmåga för att kunna utföra effektiv handledning till 
varandra. Det finns ett generellt behov av handledning och ett specifikt behov av arbetsterapeutisk 
handledning inom specifika arbetsområden (13). Den bör komma från arbetsterapeuter som har god 
erfarenhet inom området och kombineras med träningsmetoder, utbildning och chefsledning (3,13).  

2.6 Problemområde  

Hunter och Blair (3) har beskrivit att det är viktigt att arbetsterapeuter som mottager klinisk 
handledning förstår syftet med handledningen, men att de kan uppleva svårigheter med detta. Det 
råder även en osäkerhet gällande definitionen av handledning och hur handledningen bäst tillämpas 
inom professionen (3), då det sägs finnas brist på gemensamma mål och riktlinjer (1). Klinisk 
handledning av arbetsterapeuter kan bidra till känslor av prestation och professionella utmaningar, 
men också till missnöjdhet kring mottagarens upplevelse av att känna sig professionell. 
Handledningens lärande funktion utgör en viktig del för utvecklingen av den yrkesverksamma 
personalens kompetens och är även viktig för arbetsterapeuter som är nya på arbetsplatsen, där stöd 
och tillgång till handledning är av högsta prioritet (3). Vidare har det framkommit att 
arbetsterapeuterna i Reinville et als (13) studie ansåg att arbetsterapeutprofessionen har nytta av 
arbetsterapeutisk handledning (13), då klinisk handledning kan användas som ett verktyg för att 
säkra kvaliteten och kompetensen inom rehabiliteringsområdet. Klinisk handledning sägs behöva ett 
ramverk för att identifiera problem, den bör vara regelbunden, innefatta djupgående reflektion, med 
syftet att möjliggöra mottagaren till att kreativt utveckla och behålla en hög kvalitet i 
yrkesutövningen genom att fokusera på stöd och utveckling. Dock har det framkommit att det 
behövs vidare utredning om hur den kliniska handledningen kan tillämpas i praktiken (1) och en 
utredning av dess kvalitet (3).  

Utifrån det som framkommer av problemområdet är det därför viktigt att sammanställa faktorerna 
som möjliggör och hindrar arbetsterapeuter att ta emot klinisk handledning och hur de faktorerna 
påverkar den professionella utvecklingen. 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva upplevelsen av möjliggörande och hindrande faktorer inom klinisk handledning 
som påverkar den professionella utvecklingen hos arbetsterapeuter som mottager klinisk 
handledning. 
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4. Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie. Forsberg och Wengström (14) beskriver att en litteraturstudie 
är en relevant metod för att på ett systematiskt sätt besvara en bestämd frågeställning och kan bidra 
till utveckling av tillämpbara kliniska riktlinjer (14). Då kliniska riktlinjer har visat sig vara bristfälligt 
inom klinisk handledning (1), ansågs en litteraturstudie vara relevant för syftet med denna uppsats.  

4.1 Informationssök och urval 

Utifrån arbetssättet som beskrivs av Forsberg och Wengström (14) utfördes en informationssökning 
av artiklar i en stegvis urvalsprocess. Ett första steg var att välja lämpliga sökord som 
litteratursökningen skulle utgå från och vägleddes av litteraturstudiens syfte. Utifrån syftet för denna 
litteraturstudie identifierades sökorden ‘klinisk handledning’, ‘arbetsterapeuter’ och ‘professionell 
utveckling’ i den första fasen.  

Urvalsprocessen fortsatte med att bestämma inklusions- och exklusionskriterier för 
litteratursökningen (14). Inklusionskriterierna som styrde urvalet innefattande handledning av 
arbetsterapeuter, med fokus på de mottagande arbetsterapeuternas perspektiv på handledningen. 
För ytterligare begränsning exkluderades artiklar som fokuserade på andra vårdprofessioner, 
patienter eller studenter, samt studier med en kvantitativ metod då detta inte svarade mot 
litteraturstudiens syfte och problemområde. Även artiklar skrivna på andra språk än engelska 
exkluderades. Därefter valdes kriterier för publiceringsår mellan år 2001-2017 och kriteriet Peer 
Review för artiklarna. 

I denna litteraturstudie användes de tidigare nämnda sökorden för att hitta lämpliga söktermer inför 
artikelsökning i databaserna CINAHL Plus with Full Text, PsykINFO, MEDLINE (bilaga 1) och ERIC. 
Uppsatsens problemområde var inte tillräckligt belyst i databasen ERIC, därav användes inte den 
databasen vid sökningen. De tre utvalda databasernas ämnesordlistor genomsöktes för att hitta 
bästa lämpliga söktermer, en avsaknad av en sökterm som ämnesord gav istället ett sökord i fritext. 
Efter identifiering av lämpliga söktermer påbörjades sökningen i databaserna med en 
ämnesordssökning på ‘Occupational Therap*’ [ämnesord] och ‘Supervision’ [ämnesord], för att se om 
det fanns förslag på synonymer att använda i respektive databas. De förslag på ämnesord som ansågs 
relevanta inom dessa två områden användes för fortsatt sökning. När det inte fanns något lämpligt 
ämnesord användes istället ett fritextord. Denna procedur genomfördes enligt tillvägagångssättet 
som finns beskrivet av Forsberg och Wengström (14). 

Den sökning som användes för litteraturstudien bestod av de tre utvalda databaserna där sökningens 
ämnesord/fritextord såg olika ut i de olika databaserna: I CINAHL Plus with Fulltext användes 
sökorden ‘Occupational Therapy Practice’ [ämnesord], ‘Occupational Therapy’ [ämnesord], 
‘Occupational Therapists’ [ämnesord], ‘Supervision’ [fritext], ‘Clinical Supervision’ [ämnesord], 
‘Professional Supervision’ [fritext], ‘Students’ [fritext] och ‘Patients’ [fritext]. I PsycINFO blev 
sökorden ‘Occupational Therapy Practice’ [fritext], ‘Occupational Therapy’ [ämnesord], ‘Occupational 
Therapists’ [ämnesord], ‘Supervision’ [fritext], ‘Clinical Supervision’ [fritext], ‘Professional 
Supervision’ [ämnesord], ‘Students’ [fritext] och ‘Patients’ [fritext]. I MEDLINE bestod sökorden av 
‘Occupational Therapy’ [ämnesord] och ‘Occupational Therapists’ [ämnesord], ‘Occupational Therapy 
Practice’ [fritext], ‘Supervision’ [fritext], ‘Clinical Supervision’ [fritext] ‘Professional Supervision’ 
[fritext], ’Students’ [fritext] och ‘Patients’ [fritext], (bilaga 1).  

De framsökta ämnes- och fritextorden söktes var och ett för sig, för att sedan kombineras med 
operatorerna AND, OR och NOT för att vidga eller begränsa sökningen, vilket Forsberg och 
Wengström (14) beskriver som en användbar metod (14). De slutgiltiga databassökningarna 
genomfördes 2017-03-19 och sökorden kombinerades enligt följande: (‘Occupational Therapy 
Practice’ OR ‘Occupational Therapy’ OR ‘Occupational Therapists’) AND (‘Supervision’ OR  ‘Clinical 
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Supervision’ OR ‘Professional Supervision’) NOT (‘Students’) NOT (‘Patients’). För ytterligare 
begränsning avgränsades sökningarna till de bestämda kriterierna för publiceringsår 2001-2017 och 
Peer Review, vilket gav ett mer hanterbart sökresultat. Söktermerna, operatorerna och kriterierna 
användes tillsammans för att bidra till en så hanterbar och relevant sökning som möjligt, (bilaga 1).  

Alla titlar som framkom vid sökträffen lästes igenom, de som ansågs relevanta och väckte ett intresse 
utifrån problemområdet granskades vidare genom analys av abstract. Då abstract ansågs svara till 
problemområdet lästes artikeln i fulltext, annars sållades den bort. De artiklar som var relevanta i 
fulltext valdes ut till kvalitetsgranskning och dataanalys. 

4.2 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning genomfördes för att bedöma helhetsbeskrivningen av undersökningen, samt 
för att ta reda på resultatets överförbarhet. Detta bör enligt Forsberg och Wengström (14) ske före 
dataanalysen för att granska resultatets pålitlighet och om resultatet svarat till litteraturstudiens 
syfte (14). De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik, framtagen av Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) (15). Artiklarnas syfte granskades utifrån dess målsättning och relevans. Urvalet 
granskades med fokus på hur deltagarna valts ut, relationen mellan forskare och informant, etiska 
aspekter och hur forskaren redovisat urvalet. Artiklarna granskades vidare utifrån hur forskaren har 
motiverat datainsamlingsmetoden, på vilket sätt den genomförts och om datamaterialet var tydligt. 
Vid analysen granskades det hur väl beskriven analysprocessen var, om den ledde till teman och om 
eventuell bias har redovisats. Slutligen granskades resultatet i förhållande till syfte och frågeställning, 
om resultatet innehöll både citat och resonemang, om det fanns tillräckligt med material som stärkte 
resultatet och om det diskuterades kring överförbarheten. Därefter gjordes en helhetsbedömning av 
den totala kvaliteten hos varje granskad artikel. Elva artiklar kvalitetsgranskades på detta sätt utifrån 
SBU:s mall (15), där tio artiklar uppnådde de ovanstående kraven och gav en sammanlagd 
bedömning av dess kvalitet utifrån skalan hög/medelhög/låg, (bilaga 2). En artikel bedömdes vara av 
låg kvalitet då den inte uppnådde kraven för hur artikelns analysdel bör vara utformad och valdes 
därmed bort. De artiklar som blev godkända utifrån kvalitetsgranskningen och utvalda till 
litteraturstudiens resultat, sammanställdes i en artikelmatris, (bilaga 2). Sammanfattningsvis 
resulterade urvalet i tio artiklar som därefter genomgick en dataanalys (17-26). 

4.3 Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades enligt Forsberg och Wengström (14) med att de inkluderade artiklarna 
lästes igenom flera gånger för att bilda gemensamma teman och begrepp. Artiklarna 
genomarbetades för att se om de motsvarade litteraturstudiens syfte och om resultatet var pålitligt 
(14). Analysen av artiklarna i denna litteraturstudie granskades utifrån syfte och problemområde för 
att ta reda på om artikeln bekräftat undersökningsområdet. 

Vidare har de kvalitativa artiklarna analyserats utifrån en induktiv ansats som enligt Forsberg och 
Wengström (14) innebär att fakta insamlas utifrån problemområdet, för att sedan hitta 
gemensamma nämnare och kategorier från de analyserade artiklarna (14). Vid analysen av 
litteraturstudiens artiklar har det induktiva angreppssättet använts för att upptäcka relationen 
mellan de olika artiklarnas resultat. Utifrån litteraturstudiens syfte låg fokus på att ta reda på 
gemensamma möjliggörande faktorer för professionell utveckling hos arbetsterapeuterna. Detta 
genererade olika kategorier relaterat till de möjliggörande och hindrande faktorerna för 
arbetsterapeuternas professionella utveckling. Kategorierna gav en tydligare överblick av insamlad 
data och användes för att skapa en matris för artikelanalys som innefattar en sammanfattning av 
artiklarnas innehåll utifrån de identifierade kategorierna. Detta för att på ett snabbt och enkelt sätt 
kunna se hur artiklarnas innehåll svarar upp mot syftet och hur de kopplas till uppsatsens resultatdel, 
(bilaga 3). 
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4.4 Grundläggande forskningsetiska principer 

Det är viktigt att ta hänsyn till resultatets tillförlitlighet för att säkerställa kvaliteten av en genomförd 
undersökning. Samtidigt måste generaliserbarheten övervägas, då studien ska ha möjlighet att bidra 
till en nytta för samhället (16). Arbetet med att hitta gemensamma kategorier för de inkluderade 
artiklarna ledde till överväganden om resultatets generaliserbarhet, då en överblick av innehållet i 
artiklarna skapats. Av de tio utvalda artiklarna var nio artiklar godkända av en etisk kommitté och en 
artikel innehöll ett etiskt resonemang.  

5. Resultat 

Resultatet i uppsatsen baseras på tio kvalitativa artiklar som fokuserar på yrkesverksamma 
arbetsterapeuter i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och USA, (bilaga 2). Studiernas deltagare 
arbetade inom olika typer av arbetsområden, bland annat offentlig sjukvård (17-20), privata sektorn 
och kommunen, både i större städer (18) och på landsbygden (18,21). Arbetsterapetuerna var i olika 
åldrar med olika mängd erfarenheter. En del var nyutexaminerade eller med mindre än ett års 
erfarenhet (17,18,20-22) och andra hade flera års erfarenhet (17,18,23-25). 

Resultatet har strukturerats utifrån ett induktivt angreppssätt, där relevanta kategorier skapats 
utifrån den information som framkommit i artiklarnas resultat. De kategorier som lyfts fram är: 

5.1 Relation 

5.2 Struktur 

5.3 Stöd 

5.4 Strategier 

5.1 Relation 

Relationen var en viktig möjliggörande faktor för en god handledning (17-19,22) och byggdes på ett 
stöttande och tillförlitligt mentorskap (18,19), där handledaren var uppmuntrande och 
omhändertagande, vänlig och hade mer kunskap om den rådande praktiken utan att döma 
mottagaren. Detta ansågs viktigt för mottagarnas deltagande i handledning och för resultatet (18), då 
de kände att de behövde bli sedda för att kunna prestera bra (20). När handledaren även tillät 
mottagaren ta egna initiativ kunde relationen mellan dem förbättras och mottagaren stärktes i sin 
utveckling (17).  

Relationen främjades ytterligare när handledare och mottagare delade liknande värderingar (19,22), 
vilket kunde bidra till fördelar och förhindra konfrontation dem emellan (22). Om parterna var oense 
om hur något skulle tolkas och inte kunde lösa detta fanns en risk att relationen mellan dem blev 
dålig (20). En god relation bidrog till en lyckad och effektiv handledning med en positiv och stöttande 
atmosfär (19), där det också var positivt för mottagarna att ha kontakt med varandra (21,25). Styrkan 
i relationen mellan handledare och mottagare gav också en handledningsprocess av god kvalitet. 
Mottagarna ansåg att det var viktigt att visa respekt för sin handledare och att det fanns en säker 
plats att gå till för att prata, vilket hjälpte dem att förstå vad som hände (17). 

5.1.1 Förtroende 

Arbetsterapeuternas förtroende för handledning skiljde sig åt på olika arbetsplatser och var lägre hos 
arbetsterapeuter i åldern 51-55 år (23). Det var viktigt att handledningen var baserad på förtroende 
(17,21) för att på bästa sätt gynna mottagaren, eftersom förtroendet mellan parterna bidrog till att 
mottagaren kände sig mer avslappnad. Då handledaren även tillät mottagaren komma med sina 
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tidigare kunskaper, kunde detta leda till bättre förståelse genom reflektion och träning sinsemellan, 
vilket kunde stärka relationen mellan parterna (17).  

5.2 Struktur 

En stark handledarstruktur var en viktig del för mottagarens definition och upplevelse av säkerhet 
(18,21,22) i situationer där deras förmåga, beslut och kompetens kunde bli ifrågasatt (18). Struktur 
innefattade tydlig kontakt med handledaren och teman för varje session, där erbjudande av olika 
perspektiv var vanligt bland mottagargrupperna samtidigt som förtroendet mellan parterna och 
mottagarens upplevelse av säkerhet uppmärksammades (22). 

Mottagarna ansåg att det vid individuell handledning, ansikte mot ansikte, var positivt med en 
dagordning vid handledningstillfällena (19,26). Det framkom även att nyutexaminerade 
arbetsterapeuter ansåg att handledning ansikte mot ansikte var bättre än att ha telefonkontakt med 
handledaren (21). Det har också framkommit att det var viktigt att förtydliga syftet med 
handledningen (19,20) för att kunna genomföra handledningen som planerat. Det var även viktigt att 
handledare och mottagare kom överens om hur handledningen skulle gå till och vilka roller parterna 
hade (20). Genom att använda ett kontrakt mellan handledare och mottagare tydliggjordes ramar 
och struktur för handledningen (17,26), vilket var en viktig del att bygga handledningens grund på. 
Kontraktet utformades genom en ömsesidig överenskommelse mellan handledare och mottagare 
(17).  

Mottagarna av handledning föredrog att vara självbestämmande och ville bidra till sin egen 
utformning av den kliniska handledningen (22). När handledaren tillät mottagaren ta egna initiativ 
kunde relationen mellan dem förbättras och mottagaren kunde stärkas i sin utveckling (17). Även att 
själv få välja handledare gav kvalitet i handledningen. Detta ledde till bättre tillit, råd och stöd, 
förbättrade färdigheter och reflektion än att få en handledare tilldelad sig (23). Att ha sin chef som 
handledare ansågs dock vara hindrande eftersom det påverkade handledningen negativt 
(17,18,22,26). Det bidrog till att de handledda kände att chefen hade makt över dem, vilket kunde ge 
negativ effekt på deras prestation (18), och kunde ibland hindra mottagarna till att ha en ärlig och 
öppen kommunikation med dem. En auktoritetsroll hos handledaren, där mottagaren var passiv, 
ansågs också vara ett tecken på dålig handledning (26). Mottagarna kunde känna sig hotade över att 
någon annan hade makten över dem och ansåg att chefen ville ha ut något annat av handledningen 
än de själva (17). 

Makten kunde dock, enligt mottagarna, förbättra handledarens förmåga till att påverka mottagarens 
praktiska agerande och handledarens ansvar för mottagarens kompetensutveckling (18). En del 
deltagare förväntade sig att handledaren skulle ha en auktoritär stil, ge direktiv och främja deras 
professionella utveckling. Handledaren skulle ge klara och specifika riktlinjer, samt dela med sig av 
information och erfarenheter (24), samtidigt som handledaren såg mottagaren med en positiv syn 
(18). Andra mottagare föredrog istället en informell handledning (20,21) och förväntade sig även en 
positiv och ledande handledare (20,24), som kunde försäkra att den satta tidsplanen följdes (20). 

5.2.1 Tid 

Individuell handledning skapade bättre möjlighet att finna tid för handledningen än andra typer av 
handledning (23). Handledning i grupp gav mottagarna ett bra stöd, där den stödjande miljön bidrog 
till en möjlighet att utbyta yrkesrelaterade erfarenheter med varandra (21,25). 

Samtidigt fanns det ett behov av att utgå från en bestämd agenda för varje handledningstillfälle och 
använda handledningstiden effektivt. Vissa deltagare kunde ändå uppleva att det var svårt att avsätta 
tid för handledningstillfället (26). Den tid som spenderades på handledningen påverkade förtroendet 
mellan handledare och mottagare (23,25), handledarens råd och stöd, samt mottagarens förbättrade 
förmåga (23). Samtidigt påverkade tiden möjligheten för mottagaren att förstå syftet med 
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handledningen (25). Det framkom även att ju oftare det förekom handledning, desto bättre upplevd 
kvalitet gav den (23). En tillgänglig handledare mellan handledningstillfällena möjliggjorde också en 
effektiv handledning, eftersom mottagarna kände sig mer bekväma med att ta kontakt med 
handledaren (19). 

5.3 Stöd 

Det var viktigt att få stöd av sin handledare (18,19,21,24,26), där interaktion, omtänksamhet och 
empati utgjorde viktiga delar för att skapa en god handledning (19,26). Det var även viktigt att ha en 
trovärdig handledare som innebar att handledaren var uppmuntrande och vårdande, vänskaplig och 
förtrogen (18). Sweeney, Webley och Treacher (24) beskrev samtidigt att handledarna uppnådde 
mottagarnas förväntningar om att vara tillitsfull, stödjande och ge dem erkännande. Majoriteten av 
de som fick handledning hade också en uppfattning av att handledaren var varm, vårdande och 
delade med sig av sin erfarenhet (24). Handledarens stöd bidrog till att deltagarna ville fortsätta delta 
i handledningen (20) och upplevdes av de nyutexaminerade arbetsterapeuterna som speciellt viktigt 
för dem, exempelvis genom möjlighet till reflektion i professionellt arbete och att få stöttning på 
begäran (21). Handledningen gav möjlighet att uttrycka oro, samt att få råd, feedback och stöd 
gällande oron (18). Oron kunde även hanteras om det fanns en möjlighet att diskutera dilemman 
som uppstod i arbetet (21,25). 

5.3.1 Trygghet 

Handledaren fick mottagarna att känna sig trygga (17,18,25), vilket gav en upplevelse av lugn. 
Mottagarna förväntade sig att handledaren skulle anpassa sig till deras förändrade behov (17) och 
när handledaren var någon som bestämde om mottagarens praktiska utförande var acceptabelt och 
aktuellt bidrog det till en känsla av trygghet. Trygghetskänslan förstärktes ytterligare genom 
reflektion över praktiken där mottagaren fick bekräftelse av handledaren i sitt utförande (18). En del 
mottagare ansåg även att det var positivt att bli handledd av någon inom samma profession, 
eftersom båda parter då delade samma referensram och värderingar (22). Deltagare inom 
grupphandledning uppskattade om handledaren inte hade någon anknytning till deras arbetsplats. 
De upplevde då att de kunde berätta om svåra, praktiska situationer som den utomstående 
handledaren inte lade några värderingar i (25). Vissa mottagare ansåg att en extern informell 
handledning tog bort den organisatoriska pressen, men att handledaren ändå hade förmågan att 
skapa resurser och möjligheter (17). 

5.3.2 Självförtroende 

Självförtroendet kunde öka med hjälp av handledning (17,20,21,25) om mottagaren fick stöd av 
handledaren med en möjlighet att ställa frågor (21) och reflektera under handledningen (25) 
samtidigt som handledaren bedömde deras färdigheter, kunskap och professionalitet (17). 
Självförtroendet kunde bidra till en starkare tilltro till den egna förmågan (25), vilket skapade en 
möjlighet att hantera känslomässiga svårigheter i arbetet, som gjorde det lättare för mottagarna att 
arbeta på egen hand. När mottagaren fick utveckla sin kunskap och den yrkesmässiga förmågan 
skapades motivation för deltagandet i handledningen, vilket bidrog till professionell utveckling (20). 

5.4 Strategi 

Strategier visade sig vara möjliggörande för en god handledning (18,21,22,26). En arbetsplats kan 
därmed använda sig av olika strategier när nyutexaminerade arbetsterapeuter blir anställda, vilket 
ökar möjligheten till att de nyutexaminerade arbetsterapeuterna vill stanna kvar i arbetet (21). 
Användes handledningen som ett verktyg till att kontrollera utvecklingen och prestationerna istället 
för att se till mottagarens svagheter, kunde detta leda till något positivt (20). 
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5.4.1 Möjliggörande strategier 

Grupphandledning var en möjliggörande strategi som var användbar för att öka självkänslan och 
utveckla den yrkesprofessionella kompetensen. Ett utbyte av erfarenheter mellan gruppdeltagarna 
gav den enskilde deltagaren nya interventioner och nya tillvägagångssätt för professionellt agerande, 
som exempelvis att lyssna in klienten och vara flexibel genom att skifta professionellt förhållningssätt 
utifrån den rådande klientsituationen (25). Steenbergen och Mackenzie (21) beskrev samtidigt att 
kontakt och utbyte mellan kollegor var betydelsefullt, samt att deltagarna uppskattade när de blev 
erbjudna informella handledningsmodeller (21). Genom att låta mottagaren ta emot råd och stöd 
från andra yrkesverksamma kollegor, samt att tillåtas använda tillgängliga resurser, kunde relationen 
i handledningen stärkas och mottagarens professionella utveckling främjas (17). En ytterligare 
fördelaktig strategi var användning av ljudinspelning på den feedback som gavs vid 
handledningstillfället. Detta skapade förutsättningar till självreflektion över eventuella problem som 
kunde uppstå och att utvärdera sitt eget lärande (26). 

5.4.2 Hindrande strategier 

Hindrande strategier nämns i Herkt & Hockings (17,18) studier som något mottagare av handledning 
använde sig av eftersom de kände ett behov av att sätta upp ett försvar och skydda sig (17,18), 
genom att exempelvis vara avvikande och inte avsätta tid för handledningen (18). Orsaken var att 
mottagarna av handledningen var rädda att inte kunna möta de kraven som handledarna ställde på 
dem, samt att de inte kände sig trygga och saknade stöd. De kände att de behövde skydda sig själva 
tills de var redo att ta emot handledning och kunde utveckla en speciell förmåga (17).  

5.4.3 Regelbunden feedback 

En strategi i form av regelbunden feedback var också en viktig möjliggörande faktor för att skapa en 
god handledning (21,22,26) och hade en stärkande effekt på mottagaren (20) samtidigt som det 
främjade deltagandet i handledningen (17). När handledaren observerade mottagaren i praktiskt 
arbete kunde handledaren ge betryggande feedback, vilket sågs som en fördel hos mottagaren. Brist 
på feedback och för lite kontakt med handledaren kunde samtidigt leda till försämrat självförtroende 
(20). Mottagarna upplevde att de inte fick tillräckligt med feedback för att främja den professionella 
utvecklingen. De tyckte att handledaren saknade handledande och ledande egenskaper, i vissa fall 
också erfarenheter, samtidigt som mottagarna inte vågade efterfråga den hjälp de behövde (24). 
Samtidigt var dialog ett användbart medel för att lyfta fram och hitta lösningar på problem. Dialogen 
innefattade färdigheter, brister, arbetskonflikter och utforskande av rollen som arbetsterapeut i ett 
specifikt sammanhang, vilket påverkade deltagarnas kommande professionella agerande (18). 
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6. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i resultatdiskussion och metoddiskussion. Resultatdiskussionen lyfter fram 
relevanta och intressanta fynd kopplat till resultatet innefattande klinisk handledning med 
möjliggörande  (17-26) och hindrande faktorer (17,18,20,22,24,26). Metoddiskussionen fokuserar på 
etiska aspekter och tillvägagångssätt som använts i uppsatsen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att det fanns fler möjliggörande faktorer inom klinisk 
handledning för yrkesverksamma arbetsterapeuter som mottager handledning (17-26) och som 
bidrog till professionell utveckling genom att öka kompetensen (18,20). Tidigare forskning har visat 
att det är viktigt att mottagarna förstår syftet med handledningen (3), men att de har svårigheter 
med detta (1,3). Därav behöver syftet förtydligas (19,20). Även brist på gemensamma mål och 
riktlinjer för handledning har identifierats (1). Enligt litteraturstudiens resultat har handledningen till 
syfte att främja den personliga utvecklingen (17) för att stärka rollen som arbetsterapeut (21) med 
hjälp av de olika möjliggörande faktorerna (17-26), som vi ser innefatta en god relation mellan 
handledare och mottagare (17-19,22), struktur (18-23,26) stöd (18,19,21,24) och strategier 
(18,21,22,25,26). Utifrån vad som framkommit från litteraturstudiens resultat, kopplat till tidigare 
forskning, tycks det verka betydelsefullt för mottagaren att arbetsplatsen tydliggör handledningens 
tillvägagångssätt och innehåll, för att ytterligare säkerställa den professionella utvecklingen. 
Samtidigt framgår det i Fones (27) studie att det behövs en balans mellan stöd och utmaningar, samt 
ett handledningskontrakt som tydliggör mottagarnas förväntningar och strukturen kring 
handledningens arbete. Detta är viktigt för att säkra att syftet med handledningen har uppnåtts (27).  

Litteraturstudiens artiklar visade att det även fanns hindrande faktorer som påverkade 
handledningen negativt, som exempelvis att ha sin chef som handledare (17,18,22,26) eller att ha en 
stark obalans mellan kompetensskattning och handledarens roll (26). En del mottagare av 
handledning kände sig hotade över att någon annan hade makten över dem och ansåg att chefen 
ville ha ut något annat av handledningen än de själva (17). Detta kan jämföras med mottagarnas 
önskan om att vara självbestämmande och bidra till sin egen utformning av den kliniska 
handledningen (22), där en del även föredrog en informell handledning (20,21). Fick mottagaren ta 
egna initiativ (17) eller välja handledare själv förbättrades deras förmåga (17,23), vilket ledde till 
bättre tillit, råd och stöd (23). Mottagarna använde också hindrande strategier (17,18,24) för att 
försvara sig (17,18), samtidigt som handledarens användning av strategier påverkade mottagarens 
professionella agerande (18,25). En möjliggörande strategi i form av grupphandledning förbättrade 
självkänslan och kompetensen (25), medan feedback främjade deltagande i handledning och stärkte 
mottagaren (20). Detta styrks av Fone (27) som lyfter fram att feedback på handledningstillfällena är 
viktigt. En stöttande och icke dömande handledning kan skapa möjlighet för mottagaren att bland 
annat reflektera över sitt arbete (27). När mottagaren fick möjlighet att utveckla den yrkesmässiga 
förmågan bidrog det till professionell utveckling (17,20) och om mottagarna av handledning 
upplevde hinder behövde de hitta sätt att hantera dessa (24). Tidigare studier har visat att det varit 
svårt att tillämpa klinisk handledning på ett bra sätt inom arbetsterapeutyrket (3), samtidigt som nya 
yrkesrelaterade krav och utmaningar skapar ett behov av professionell utveckling hos de 
yrkesverksamma arbetsterapeuterna (12). Genom att låta mottagaren vara med i utformningen av 
handledningen och använda sig av olika strategier tycks det gå att bemöta framtida krav inom 
arbetsterapeutyrket. Detta skulle även kunna bidra till arbetsterapeutens professionella utveckling 
och en mer givande handledning. 

Det framgår samtidigt i litteraturstudiens inledning att det behövs mer arbete kring hur den kliniska 
handledningen bör utvecklas och en beskrivning av hur den kliniska effektiviteten påverkas (4), 
eftersom speciell kunskap behövs för lyckad effektiv handledning (13). Som framkommer i 
uppsatsens resultat fanns det flera olika faktorer som möjliggjorde den kliniska effektiviteten (19,23) 
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och som kan vara användbara för effektiv handledning till varandra (13). Feedback utgjorde en av de 
faktorer som hade en stärkande effekt på mottagaren (20) och sågs även som en möjliggörande 
faktor för god handledning (21,22,26). Eftersom arbetsterapeuter ställs inför yrkesrelaterade krav 
och utmaningar (12) har en tidigare studie visat att arbetsterapeutisk handledning är användbart 
(13). Handledningen anses vara till nytta inom arbetsterapeutyrket, och ses av oss som fördelaktigt 
då våra egna erfarenheter visar på att individuell handledning och feedback från handledaren främjar 
den egna professionella utvecklingen som arbetsterapeutstudenter under praktik. 

Tidigare studier visade även att handledningens lärandeprocess var viktig för professionell utveckling 
(3) samtidigt som bristfällig vägledning och kritik från handledaren bidrog till en upplevelse av 
osäkerhet hos mottagaren (1). Litteraturstudiens resultat visade att detta kunde underlättas genom 
dialog (16) och en stark handledarstruktur (18,21,22). Vidare framkom det att mottagarnas 
förväntningar på handledningen och dess utfall inte stämde överens (24), då mottagarna ville ha en 
ledande handledare (20,24). Detta kan jämföras med Sweeney, Webley och Treachers (28) studie 
som beskriver att handledarna inte ville ha en auktoritetsroll, utan istället ville låta deltagarna ta 
ansvaret (28). Då rollen som handledare bygger på att ta hänsyn till mottagarens förväntningar och 
de krav handledaren ställer på sig själv (11), tycks det vara en utmaning för handledarna att leva upp 
till handledarrollen. Det tycks också vara viktigt att handledare och mottagare diskuterar om hur de 
båda parterna ska förhålla sig till varandra, hur handledningen ska genomföras och vad mottagaren 
vill bli handledd i, för att möjliggöra en god handledning. 

Resultatet från litteraturstudien visade att relationen var en viktig möjliggörande faktor inom klinisk 
handledning (17-19,22) som främjades av en positiv atmosfär (19). Vilket även beskrivs av Tveiten 
(11) som centrala delar inom handledning där kommunikation och interaktion mellan handledare och 
mottagare är viktigt (11). Dialog (18), grupphandledning (25), trygghet (17,18,25) och stöd 
(18,19,21,25) var också viktiga möjliggörande faktorer (17-19,21,25) för att våga ta upp dilemman 
och svårigheter relaterat till yrket (18,21,25), med en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra 
(21,25). Detta kan jämföras med Isaacs (29) som menar att dialog främjas av en god atmosfär genom 
att de samtalande parterna delar en gemensam uppfattning. Atmosfären skapar trygghet med ett 
stöd att respektera och lyssna till varandra, vilket kan underlätta det kreativa tänkandet (29). Det 
verkar därför som att flera av de möjliggörande faktorerna, som framkommit genom 
litteraturstudien, samverkar för att tillsammans bidra till en god handledning. Handledningen tycks 
kunna omfatta flera olika strategier i ett sammanhang där handledaren samtidigt agerar stödjande, 
för att på så sätt skapa en relationell atmosfär som främjar mottagarens professionella utveckling. 
Tidigare forskning (1,3) har också identifierat denna interaktion mellan faktorer som ett viktigt bidrag 
till en god klinisk handledning för att skapa kvalitet i yrkesutförandet (1,3). Därmed tycks 
mottagarnas upplevelse av möjliggörande faktorer vara viktig att beakta vid genomförandet av klinisk 
handledning, för att bidra till arbetsterapeuternas professionella utveckling. 

Begreppet klinisk handledning har vid denna litteraturstudie genomsyrat arbetet. Av artiklarna som 
framställts i litteraturstudiens resultat beskrev några klinisk handledning som ett uttalat begrepp 
(17,18,20,21), medan andra beskrev klinisk handledning med andra begrepp (17,18,20,21,24,25). 
Som framkommer i litteraturstudiens bakgrund identifieras klinisk handledning som ett 
möjliggörande verktyg för yrkesverksamma att behålla eller utveckla standarden i vården, medan 
deras kunskap och kompetens utvecklas (1). Begrepp som ‘supervision’ (24), ‘professional 
supervision’ (18), ‘preceptorship’ (20) och ‘reflective supervision’ (25) har observerats motsvara 
definitionen av klinisk handledning (1). Samtliga begrepp var användbara för arbetsterapeutens 
professionella utveckling (18,20,24,25). Klinisk handledning observerades dock i Sweeney et als (24) 
studie genom att mottagarna beskrevs som ‘clinican as supervisees’ (24).  
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6.2 Arbetsterapipraxis  

I problemområdet framkommer det brister på riktlinjer och hur klinisk handledning kan tillämpas i 
praktiken (1). Utifrån uppsatsens resultat har det observerats olika möjliggörande faktorer (17-26) 
som underlättar för arbetsterapeuterna som mottager handledning. Med hjälp av dessa 
möjliggörande faktorer för mottagarna kan de handledande arbetsterapeuterna få tips och råd i hur 
de ska tillämpa klinisk handledning till andra arbetsterapeuter. Vi kan se att riktlinjer i form av att ha 
ett kontrakt mellan handledare och mottagare (17,26), skapa ett stöttande och tillförlitligt 
mentorskap (18,19), en stark handledarstruktur (18,21,22) och att handledaren skapar trygghet 
(17,18,25) kan vara användbart för att tillämpa en god klinisk handledning. 

Artiklarna som använts i resultatet har ursprung från engelskspråkiga länder, men utgår från tre olika 
världsdelar, vilket innebär att det kan förekomma olika kulturer med olika infallsvinklar på området. 
Utifrån våra tidigare erfarenheter som lyfts fram i diskussionen och utifrån uppsatsens resultat går 
det att se klinisk handledning som ett användbart verktyg för professionell utveckling. Handledningen 
går att applicera inom olika arbetsområden, som exempelvis inom offentlig sjukvård (17-20), privata 
sektorn och kommunen, både i större städer (18) och på landsbygden (18,21), Arbetsterapeuterna 
hade även olika mängd erfarenheter, en del var nyutexaminerade eller med mindre än ett års 
erfarenhet (17,18,20,21) och andra hade flera års erfarenhet (17,18,23-25). Utifrån detta dras 
slutsatsen att generaliserbarheten är god eftersom datainsamlingen täcker flera områden med en 
bredd på deltagarnas erfarenheter och arbetsplatser, men det anses viktigt att ändå beakta de lokala 
skillnader som trots allt kan förekomma.  

6.3 Grundläggande forskningsetiska principer 

En genomförd studie ska bidra till en nytta för samhället samtidigt som det är viktigt att beakta 
resultatets tillförlitlighet för att säkerställa kvaliteten av undersökningen, där generaliserbarheten 
måste övervägas (16). Detta ansågs viktigt att beakta i arbetet med denna uppsats. Arbetet med att 
hitta gemensamma kategorier för de inkluderade artiklarna och antagandet om resultatets 
generaliserbarhet gjordes med viss försiktighet. Då resultatets möjliggörande faktorer visade sig 
bidra till en god klinisk handledning, ansågs litteraturstudiens resultat även vara till nytta för 
samhället genom att bidra till den professionella utvecklingen hos yrkesverksamma 
arbetsterapeuter. 

6.4 Förslag på vidare forskning  

Fokus i denna uppsats har legat på att få fram mottagarnas upplevelse av möjliggörande och 
hindrande faktorer vid klinisk handledning. Enligt vår tolkning av resultatet ser vi att vikten av en god 
relation, användning av strategier och att få stöd är användbara verktyg inom den svenska 
arbetsterapin eftersom vi kan koppla resultatet till våra egna erfarenheter som studenter inom 
svensk arbetsterapeutisk verksamhet. Dock har det observerats behövas vidare forskning med de 
möjliggörande faktorerna som utgångspunkt. En kvalitativ studie utförd på svenska arbetsterapeuter 
skulle därmed kunna öka generaliserbarheten till Sverige. Vidare forskning har även observerats vara 
nödvändigt för att djupare undersöka effekten av de möjliggörande faktorerna och hur de kan 
effektivisera den professionella utvecklingen på en evidensbaserad grund.  

6.5 Metoddiskussion 

Vid en litteraturstudie jämförs olika studier med varandra för att observera likheter och skillnader 
(14) vilket ses som en styrka. Detta kan även utgöra en svaghet, då författarna kan feltolka resultatet 
och göra egna tolkningar som inte stämmer överens med den tolkning som orginalförfattarna gjort. 
Dock anses resultatet som framkommit i denna litteraturstudie vara tillämpbart i flera länder. Detta 
eftersom studiernas kulturella skillnader, i relation till resultatet, har visat att samma möjliggörande 



 

13 
 

faktorer kan tillämpas i olika kulturer. Det kan också finnas svårigheter i att få fram det exakta 
resultatet som litteraturstudiens författare förväntat sig. 

Som Forsberg och Wengström (14) beskriver sker informationssökningen i en stegvis urvalsprocess 
där lämpliga sökord, inklusions- och exklusionskriterier, samt lämpliga databaser väljs ut (14). 
Databasurvalet skedde utifrån tidigare kända databaser där innehållet svarade till problemområdet. 
Utifrån risken att utesluta relevanta artiklar om inte nya databaser utforskades, användes databasen 
ERIC för att skapa en bredare bild av området. Sökningen gav dock inga ytterligare relevanta artiklar. 
Detta var positivt eftersom det säkrade vår sökning för att inte missa potentiellt relevanta artiklar, 
vilket gav ett sökresultat av god kvalitet för uppsatsen. 

Relevanta söktermer togs ut från uppsatsens syfte för att senare övergå till att fokusera på de 
keywords som framkommit. Genom att börja brett och senare smalna av söktermerna kunde 
området granskas mer noggrant, för att sedan övergå i blocktermssökning. Blocktermerna som 
användes systematiserade sökningen och gav mer precisa söktermer i den slutgiltiga sökningen som 
bättre svarade på problemområdet. Detta var en effektiv sökstrategi då det snabbt gav bra 
sökkombinationer med innehållsrika och relevanta sökträffar. 

Forsberg och Wengström (14) beskriver att operatorer i form av AND, OR och NOT kan vara ett sätt 
att begränsa sin sökning (14). I uppsatsens informationssök underlättade detta sökningen markant 
eftersom sökresultatet blev smalare och mer inriktat på uppsatsens område. När operatorn NOT 
användes i kombination med exklusionskriterierna förbättrades sökningen då irrelevanta träffar 
uteslöts. Inklusionskriterierna som beskrivs i metoden är formade utifrån syftet och förbättrade 
sökningen eftersom det lättare gick att hålla rätt fokus vid urvalet. Den slutgiltiga sökningen gav ett 
bra sökresultat med många relevanta och kvalitetssäkrade artiklar. 

Uppsatsen innehåller kvalitativa artiklar. Innan analysen kvalitetsgranskades artiklarna utifrån SBU:s 
mall för studier med kvalitativ forskningsmetodik (15) vilket säkerställde att studier med hög kvalitet 
inkluderades i studien. Detta ökade även trovärdigheten för litteraturstudiens resultat. Genom att ta 
reda på artikelns kvalitet kunde övervägande om artikelns pålitlighet genomföras. Detta användes 
sedan som ett avgörande om artikeln skulle finnas med eller inte. Vid denna granskning framkom det 
många kvalitetssäkrade artiklar som bidrog till att fortsatt artikelsökning inte ansågs vara relevant. 
För att öka relevansen av artikelurvalet ytterligare analyserades artiklarnas metod och resultat 
utifrån syftet, vilket Forsberg och Wengström (14) menar på ska visa om artikelns resultat är pålitligt 
(14). Vid analys av artiklarna framkom det att uppsatsens utvalda artiklar hade en adekvat metod och 
ett resultat som svarade till uppsatsens syfte på ett bra sätt. 

Det har observerats att studiernas undersökningsmetoder och resultat delvis skiljer sig åt, men att de 
överlag har mycket gemensamt. En induktiv ansats innebär enligt Forsberg och Wengström (14) att 
fakta insamlas utifrån problemområdet, för att sedan hitta gemensamma nämnare och kategorier 
från de analyserade artiklarna (14). Därför är resultatet uppstrukturerat utifrån teman som 
identifierats med hjälp av gemensamma nämnare som framkommit vid analysen av artiklarnas 
resultat. De områden som observerats förekomma mest frekvent i artiklarna utgör de teman som 
framställs i uppsatsens resultat. Dessa teman jämfördes även mot syftet, för att fastställa artiklarnas 
relevans och ansågs svara upp till syftet på ett tydligt sätt. Enligt Forsberg och Wengström (14) kan 
dataanalysen leda till feltolkningar (14), därför beaktades denna risk vid behandlingen av de 
inkluderade artiklarnas resultat vid den slutliga framställningen av teman för att minimera inslag av 
egna tankar och värderingar. 
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7. Slutsats 

Det har framkommit att klinisk handledning ska leda till att främja personlig utveckling (17) och 
stärka rollen som arbetsterapeut (21), samt har till syfte att öka mottagarens kunskap och skapa 
möjligheter till reflektion i arbetet (18). Genom uppsatsens resultat får vi en inblick och förståelse i 
hur mottagarna kan uppleva den kliniska handledningen. De möjliggörande faktorerna, som 
innefattar en god relation mellan handledare och mottagare (17-19,22), struktur (18-23,26), stöd 
(18,19,21,24) och strategier (18,21,22,25,26) vid mottagande av klinisk handledning, är användbara i 
vår egen roll som handledare. Detta eftersom vi möter arbetsterapeuter i olika situationer med olika 
erfarenheter under vårt yrkesliv som arbetsterapeuter. De möjliggörande faktorerna bidrar även till 
att vi är mer förberedda på hur handledningen bör formas och anpassas utifrån individen vi har 
framför oss. Oavsett vilken arbetsplats det handlar om är de möjliggörande faktorerna för en god 
handledning användbara när det kommer till arbetsterapeuter som handleder andra 
arbetsterapeuter, både för mottagare och handledare. Dock är det viktigt att tänka på de hindrande 
faktorerna som kan uppstå vid handledningen och hur dessa kan lösas på bästa sätt. 
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Lizarondo L och VanErp A. 
Enablers of and barriers to 
high quality clinical 
supervision among 
occupational therapists 
across Queensland in 
Australia: findings from a 
qualitative study. 

Relationen främjas när 
handledare och mottagare 
delar liknande värderingar, 
har stöttande och tillförlitligt 
mentorskap. 

Positivt med dagordning och 
individuell handledning, samt 
en tillgänglig handledare 
emellan 
handledningstillfällena. Det 
var även viktigt att förtydliga 
syftet med handledningen. 

Interaktion, omtänksamhet och 
empati utgör en god 
handledning. 

 

Cox DL och Araoz G. The 
experience of therapy 
supervision within a UK 
multi-centre randomized 
controlled trial. 

 Positivt med dagordning och 
individuell handledning. Ett 
kontrakt tydliggjorde ramar 
och struktur för 
handledningen. 
Att ha sin chef som 
handledare ansågs vara 
hindrande då det påverkade 
handledningen negativt. 

Interaktion, omtänksamhet och 
empati utgör en god 
handledning.  

Ljudinspelad feedback skapade 
förutsättningar till 
självreflektion över eventuella 
problem som kan uppstå. 

Steenbergen K och 
Mackenzie L. Professional 
support in rural New South 
Wales: perceptions of new 
graduate occupational 
therapists.  

 Struktur skapar upplevelse av 
säkerhet. Handledning ansikte 
mot ansikte var bättre än 
telefonkontakt med 
handledaren. Vissa föredrog 
en informell handledning. 

Stöd ansågs som extra viktigt 
hos nyutexaminerade 
arbetsterapeuter, genom 
exempelvis möjlighet till 
reflektion i professionellt arbete 
och få stöttning på begäran. 
Även att diskutera dilemman i 
arbetet bidrog till hantering av 
oro. 

Strategier ökar möjligheten till 
att de nyutexaminerade vill 
stanna kvar i arbetet. Kontakt 
och utbyte mellan kollegor var 
betydelsefullt, samt informella 
handledningsmodeller. Även 
feedback skapade en god 
handledning. 

Sweeny G, Webley P och 
Treacher A. Supervision in 
Occupational Therapy, Part 

 En del förväntade sig en 
positiv och ledande 
handledare med auktoritär 

Handledarna uppnådde 
mottagarnas förväntningar på 
att vara tillitsfull, stödjande och 

 



 

 
 

2: the Supervisee's 
Dilemma. 

stil, som gav specifika 
riktlinjer och direktiv, samt 
främjade mottagarnas 
professionella utveckling.  

gav erkännande. Mottagarna 
uppfattade handledaren som 
varm, vårdande och delade med 
sig av sina erfarenheter. 

Pack M. 'Unsticking the 
Stuckness': A Qualitative 
Study of the Clinical 
Supervisory Needs of 
Early-Career Health Social 
Workers. 

Relationen främjas om 
parterna delar liknande 
värderingar, vilket kunde 
leda till fördelar och 
förhindra konfrontation 
emellan dem. 

Stark handledarstruktur var 
viktigt för mottagarnas 
definition av säkerhet, 
innefattande tydlig kontakt 
med handledaren, och teman 
för varje session. Mottagarna 
föredrog att vara 
självbestämmande och bidra 
till utformningen av den 
kliniska handledningen. 
Att ha sin chef som 
handledare ansågs vara 
hindrande då det påverkade 
handledningen negativt. 

 Strategier och feedback 
möjliggjorde handledningen. 

Martin P, Kumar S, 
Lizarando L och Tyack Z.  
Factors influencing the 
perceived quality of clinical 
supervision of 
occupational therapists in 
a large Australian state. 

Förtroendet för 
handledningen skiljer sig åt 
på olika arbetsplatser och 
mellan olika åldrar. 

Egenvald handledare gav 
kvalitet i handledningen. Det 
ledde till bättre tillit, råd och 
stöd, förbättrade färdigheter 
och reflektion än att få en 
handledare tilldelad sig. Tiden 
som spenderades på 
handledningen påverkade 
förtroendet mellan 
mottagarna. 

  

Herkt J och Hocking C. 
Supervision in New 
Zealand: professional 
growth or maintaining 
competence? 

Relationen byggs på ett 
stöttande och tillförlitligt 
mentorskap, där 
handledaren var 
uppmuntrande, 

En stark handledarstruktur var 
viktig för mottagarens 
upplevelse av säkerhet i 
situationer där deras förmåga, 
beslut och kompetens kunde 

Det var viktigt att ha en 
trovärdig handledare som 
innebar att handledaren var 
uppmuntrande och vårdande, 
vänskaplig och förtrogen. 

Strategier var möjliggörande för 
en god handledning. Dialog var 
användbart för att lyfta fram och 
hitta lösningar på problem och 
innefattade färdigheter, brister, 



 

 
 

omhändertagande och 
vänlig, samt hade mer 
kunskap om den rådande 
praktiken utan att döma 
mottagaren. Relationen var 
viktig för resultatet. 

bli ifrågasatt. Handledarens 
makt kunde förbättra deras 
förmåga att påverka 
mottagarens praktiska 
agerande och ansvar för 
mottagarens 
kompetensutveckling. Att ha 
sin chef som handledare 
ansågs vara hindrande då det 
påverkade handledningen 
negativt. 

Handledaren fick mottagarna 
att känna sig trygga och 
förstärktes ytterligare genom 
reflektion i praktiken där 
mottagaren fick bekräftelse av 
handledaren i sitt utförande. 

arbetskonflikter och utforskandet 
av rollen som arbetsterapeut i ett 
specifikt sammanhang, vilket 
påverkade deltagarnas 
kommande professionella 
agerande. Hindrande strategier 
användes av mottagarna 
eftersom de kände ett behov av 
att sätta upp ett försvar och 
skydda sig genom att exempelvis 
vara avvikande och inte avsätta 
tid för handledningen. 

Morley M. An evaluation 
of a preceptorship 
programme for newly 
qualified occupational 
therapists.  

Deltagarna kände att de 
behövde bli sedda för att 
kunna prestera bra. 

Deltagarna ansåg att det var 
viktigt att förtydliga syftet 
med handledningen för att 
kunna genomföra 
handledningen som planerat. 
Det var även viktigt att 
handledare och mottagare 
kom överens om hur 
handledningen skulle gå till 
och vilka roller de hade. De 
förväntade sig även en positiv 
handledare som kunde 
försäkra att den satta 
tidsplanen följdes. 

Handledarens stöd bidrog till att 
mottagarna ville fortsätta delta i 
handledningen. 
Självförtroendet kunde även 
öka med hjälp av handledning. 
När mottagaren fick utveckla sin 
kunskap och den yrkesmässiga 
förmågan skapades motivation 
för deltagandet i 
handledningen, vilket bidrog till 
professionell utveckling. 

Om handledningen användes 
som ett verktyg att kontrollera 
utvecklingen och 
prestationerna istället för att se 
till mottagarens svagheter 
kunde detta leda till något 
positivt.  
Feedback hade en stärkande 
effekt på mottagaren  och när 
handledaren observerade 
mottagaren i praktiskt arbete 
kunde handledaren ge 
betryggande feedback, vilket 
mottagaren såg som en fördel. 

Herkt J och Hocking C. 
Participating in 
supervision: perceptions of 
occupational therapists in 
New Zealand. 

När handledaren tillät 
mottagaren ta egna initiativ 
kunde relationen mellan 
dem förbättras och 
mottagaren stärktes i sin 
utveckling. Relationen ledde 

Ett kontrakt mellan 
handledare och mottagare 
tydliggjorde ramar och 
struktur för handledningen, 
och var viktigt att bygga 
handledningens grund på. 

Om handledaren fick 
mottagaren att känna sig trygg 
gav det en upplevelse av lugn. 
Mottagarna förväntade sig även 
att handledaren skulle anpassa 
sig till deras förväntade behov. 

Genom att mottagaren får råd 
och stöd från andra 
yrkesverksamma kollegor, och 
tillåtas använda tillgängliga 
resurser kunde relationen i 
handledningen stärkas och 



 

 
 

även till en 
handledningsprocess av god 
kvalitet. Mottagarna ansåg 
det viktigt att visa respekt 
för sin handledare och ha en 
säker plats att prata på. 
Förtroende ledde till att 
mottagaren kände sig mer 
avslappnad. 

Kontraktet byggde på en 
ömsesidig överrenskommelse 
mellan parterna. 
Att ha sin chef som 
handledare ansågs vara 
hindrande då det påverkade 
handledningen negativt. 

Informell handledning kunde 
enligt deltagarna ta bort den 
organisatoriska pressen, men 
handledaren hade ändå 
möjligheter att skapa resurser 
och möjligheter. 
Handledning kan också leda till 
ökat självförtroende där 
handledaren bedömde deras 
färdigheter, kunskap och 
professionalitet. 

mottagarens professionella 
utveckling främjas. Feedback 
främjade även deltagandet i 
handledningen. Hindrande 
strategier användes då 
mottagaren kände ett behov av 
att sätta upp ett försvar och 
skydda sig, då de var rädda att 
möta de krav som ställdes på 
dem och inte kände sig trygga. 

Harrison M. Relese, 
reframe, refocus, and 
respond: A Practitioner 
Transformation Process In 
A Reflective Consultation 
Program. 

Relationen var bra för 
handledningen då det var 
positivt för mottagarna att 
ta kontakt med varandra. 

Handledning i grupp gav 
mottagarna ett bra stöd, där 
den stödjande miljön bidrog 
till en möjlighet att utbyta 
yrkesrelaterade erfarenheter 
med varandra. Den tid som 
spenderades på 
handledningen påverkade 
även förtroendet mellan 
parterna. Tiden påverkade 
även möjligheten för 
mottagaren att förstå syftet 
med handledningen. 

Handledarna fick mottagarna 
att känna sig trygga. Oro kunde 
hanteras om det fanns 
möjlighet att diskutera 
dilemman som uppstod i 
arbetet. Mottagarna 
uppskattade om handledaren 
inte hade någon anknytning till 
arbetsplatsen, då de upplevde 
att de kunde berätta om svåra 
praktiska situationer som den 
utomstående inte lade några 
värderingar i. Självförtroendet 
kunde öka med hjälp av 
handledning där mottagaren 
kunde reflektera under 
handledningen.  
Självförtroendet kunde bidra till 
en starkare förtroende till den 
egna förmågan. 

Grupphandledning var en 
strategi som kunde öka 
självkänslan och utveckla den 
yrkesprofessionella 
kompetensen. Ett utbyte 
mellan gruppdeltagarna gav 
den enskilde deltagaren nya 
interventioner och nya 
tillvägagångssätt för 
professionellt agerande. 

 


