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Sammanfattning 
Bakgrund: En fjärdedel av den svenska sjuksköterskeutbildningen består av klinisk 
undervisning och den verksamhetsförlagda utbildningen spelar en viktig roll i utbildningen till 
färdig sjuksköterska. En rad studier har visat att relationen mellan student och handledare 
under verksamhetsförlagd utbildning har stor påverkan på hur studenten upplever sitt lärande, 
synen på sig själv och sin framtida yrkesroll.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenhet av relationen till handledare inom 
verksamhetsförlagd utbildning på sjukhus.  
Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och 
jämförande design som en del av en multicenterstudie på ett universitet i Mellansverige. 
Enkät användes vid datainsamlingen och data analyserades statistiskt samt med manifest 
innehållsanalys.  
Resultat: Sjuksköterskestudenter är i allmänhet nöjda med relationen till sin handledare. Inga 
signifikanta samband identifierades mellan studentens ålder eller antal studenter som fanns på 
den verksamhetsförlagda utbildningen samtidigt och hur de bedömde relationen till 
handledare. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan studenters bedömning av relationen 
till handledare beroende på om de genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom kirurgi eller 
medicin, hade vårdutbildning innan, hade arbetat inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg 
innan eller hade en eller flera handledare. 
Slutsats: En god relation är en förutsättning för att studenten ska utvecklas från novis och bli 
trygg och säker i sitt yrkesutövande, vilket kan påverka kvalitén på den omvårdnad som ges 
och i ett större perspektiv även patientsäkerheten.  
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1. Inledning  
Den svenska sjuksköterskeutbildningen har under senare år genomgått stora förändringar till 
följd av de EU-direktiv som antogs i samband med Bolognadeklarationen. 
Bolognadeklarationen innebar att 45 europeiska länder enades om ramar för ett gemensamt 
internationellt utbildningssystem, med syftet att bland annat förbättra jämförbarheten och 
kvaliteten på sjuksköterskeutbildningen samt främja rörligheten över landsgränser för 
studenter, lärare och forskare. Förändringarna innebär bland annat att traditionell lärarledd 
undervisning i klassrum fått lämna plats åt undervisningsformer där studenten själv tar ett 
större ansvar över sin inlärning. Enligt riktlinjer från EU bör inte klassrumsundervisning 
överstiga mer än femtio procent av utbildningen. Målet är att öka studentens engagemang i 
individ och gruppaktiviteter som inkluderar litteratursökningar och analyser samt främja 
problemlösande metoder och kritiskt tänkande (Zabalegui et al., 2006). Till följd av direktiven 
består i dagsläget en fjärdedel av den svenska sjuksköterskeutbildningen av kliniska moment 
(Råholm, Hedegaard, Löfmark & Slettebø, 2010) och en rad studier har visat att den 
verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av utbildningen till färdig sjuksköterska 
(O´Mara, McDonald, Gillespie, Brown & Miles, 2014; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000). 
Relationen mellan student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning kan påverka 
hur studenten upplever sin placering, sitt lärande, synen på sig själv och sin framtida yrkesroll 
(Ford, Courtney-Pratt, Marlow, Cooper, Williams & Mason, 2016; Holmlund, Lindgren & 
Athlin, 2010; Levett-Jones, Lathlean, Higgins & McMillan, 2009; Myall, Levette-Jones & 
Lathlean, 2008; O´Mara et al., 2014). 

2. Bakgrund 

2.1. Sjuksköterskeutbildningens utformning 
År 1977 fattades beslut att sjuksköterskeutbildningen i Sverige skulle bedrivas på 
högskolenivå, vilket innebär att det idag är en akademisk utbildning som utöver yrkesexamen 
även leder till en kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap (Bentling, 2013). 
Sjuksköterskeutbildningen ges på 25 universitet och högskolor i Sverige (Carlson, 2015) och 
varje lärosäte ansvarar för att utforma utbildnings- och kursplaner självständigt utifrån de mål 
och krav som regleras i högskolelagen och högskoleförordningen (Erlöv & Pettersson, 1998; 
SFS 1992:1434; SFS 1993:100). Den svenska sjuksköterskeutbildningen är en treårig 
utbildning som omfattar 180 högskolepoäng och innehåller både teoretisk och klinisk 
undervisning (SOU 2014:19). Den teoretiska undervisningen utgör omkring 135 
högskolepoäng och den kliniska undervisningen omkring 45 högskolepoäng. Även i övriga 
nordiska länder bedrivs sjuksköterskeutbildningen på högskolenivå, dock varierar 
utbildningens längd och fördelningen mellan teoretisk och klinisk undervisning något. I 
Norge är sjuksköterskeutbildningen tre år, 180 högskolepoäng, varav runt hälften utgörs av 
klinisk undervisning. I Danmark och Finland är utbildningen tre och ett halvt år, 210 
högskolepoäng och den kliniska undervisningen motsvarar omkring 90 poäng (Råholm et al., 
2010). En studie utförd i 45 europeiska länder visar att sjuksköterskeutbildningen varierar i 
längd, från två till fyra år. Majoriteten av länderna har dock en treårig utbildning. 
Fördelningen mellan teoretisk och klinisk undervisning överensstämmer med nordiska länder 
och omkring hälften av utbildningen utgörs av klinisk undervisning. Majoriteten av 
sjuksköterskeutbildningarna ges på högskolenivå och studenten erhåller en kandidatexamen. I 
en del länder, till exempel Österrike, Ungern, Ryssland och Schweiz, ger 
sjuksköterskeutbildningen enbart en yrkesexamen (Lahtinen, Leino-Kilpi & Salminen, 2014). 
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2.2. Verksamhetsförlagd utbildning 
Enligt den kvalitetspolicy för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som finns vid det 
universitetet där studien genomfördes ger VFU studenten ett evidensbaserat perspektiv, 
yrkesspecifik kunskap och strävar efter att utveckla ett professionellt förhållningssätt.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en länk mellan teori och praktik och har en stor del i 
att öka studentens kunskap och kompetens, utvecklandet av professionell yrkesidentitet samt 
förmågan att göra kliniska bedömningar (Arieli, 2013; Lauvås & Handal, 2015; Papp, 
Markkanen & von Bonsdorff, 2003). Den verksamhetsförlagda utbildningen har även stor 
betydelse för studentens inlärningsprocess (Papp et al., 2003) och upplevelsen av VFU kan 
påverka studentens framtida yrkesval (Levette-Jones et al., 2009). Upplevelsen av VFU kan 
även påverka studenten känslomässigt (Arieli, 2013; Chesser-Smyth, 2005) och framkalla 
känslor av utsatthet och sårbarhet (Holmlund et al., 2010). 

2.3. Handledning 
I föreliggande studie syftar handledare på den eller de personer som studenten fått 
undervisning av och som bedömt och ansvarat för studentens måluppfyllelse under VFU-
placeringen. Enligt kvalitetspolicyn för VFU på universitetet där studien utfördes ska 
handledaren vara ett stöd, uppmuntra studenten till reflektion, kritiskt tänkande och 
utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt. Handledaren och studenten ska tillsammans 
planera VFU-perioden, utifrån studentens tidigare erfarenheter och mål. Handledaren ska ge 
respons på studentens kunskaper och färdigheter samt stimulera till stegvis ökad 
självständighet. 

Studier som är genomförda utifrån handledarens perspektiv visar på att trygghet och tillit 
främjar en god relation mellan handledare och student. Handledningen kan påverkas av 
faktorer som organisatoriska rutiner på avdelningen och stöd från kollegor. De handledande 
sjuksköterskorna upplevde bristen på avsatt tid för handledning som det största hindret för ett 
välfungerande handledarskap. Handledning som pågår parallellt med ordinarie arbetsuppgifter 
ökar arbetsbördan för de handledande sjuksköterskorna (Carlson, 2010). 

2.3.1. Litteraturöversikt - relation mellan student och handledare 
Tidigare studier visar att relationen till handledare under verksamhetsförlagd utbildning har en 
betydande påverkan på hur sjuksköterskestudenten upplever sin placering, sitt lärande och att 
vara en del av teamet (Ford et al., 2016; Levette-Jones et al., 2009; Myall et al., 2008). 
Relationen till handledaren kan påverka studentens syn på sig själv och på sin yrkesroll både 
positivt och negativt (Holmlund et al., 2010; O´Mara et al., 2014). Att ha en specifik 
handledare utsedd har visat sig vara lika viktigt som kvalitén på relationen mellan student och 
handledare (Myall et al., 2008) och är avgörande för hur effektiv och välfungerande 
handledningsprocessen blir (Levette-Jones et al., 2009).  

En god relation mellan student och handledare baseras på ömsesidig respekt och förståelse 
(Levette-Jones et al., 2009; Myall et al., 2008) och innebär att uppskattas som individ, bli 
behandlad med respekt och jämlikhet på ett mer personligt plan (Bradbury-Jones, Sambrook 
& Irvine, 2011). Studier visar även att en god relation mellan student och handledare 
kännetecknas av att handledaren uppmärksammar studentens kunskapsbehov, visar intresse, 
är positiv, uppmuntrande, tålmodig och villig att lära ut, vilket främjar studentens inlärning 
och motivation (Bradbury-Jones et al., 2011; Chesser-Smyth, 2005; Ford et al., 2016; Jonsén, 
Melander & Hilli, 2013; Levette- Joens et al., 2009; Myall et al., 2008; O´Mara et al., 2014). 
Studenter som upplever relationen till handledaren som god kommer till VFU med förväntan 
och spänning istället för rädsla och oro (Levette-Jones et al., 2009). Handledare som är 
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närvarande och tillgänglig, som involverar studenten, tar sig tid att förklara, litar på 
studentens förmåga och skapar lärandesituationer leder till en trygg relation och ökat 
självförtroende hos studenten. Studenter som upplever förtroende från handledaren vågar ta 
mer initiativ, testa nya arbetsuppgifter, arbeta mer självständigt, vågar ställa frågor och är 
mindre rädd att göra fel (Bradbury-Jones et al., 2011; Ford et al., 2016; Jonsén et al., 2013; 
Levette- Jones et al., 2009; O´Mara et al., 2014). Faktorer som kan påverka relationen mellan 
student och handledare är om handledaren är stödjande, hjälpsam, erfaren, entusiastisk och 
engagerad (Myall et al., 2008), lyssnar, bekräftar och uppmuntrar till frågor (Öhrling & 
Hallberg, 2000). En god relation kan innebära att studenten tilltalas vid namn (Bradbury-
Jones et al., 2011) och att konstruktiv och systematisk kritik ges (Jonsén et al., 2013).  

En rad kvantitativa studier har visat att studenter i allmänhet är nöjda med relationen till sin 
handledare. Studenterna bedömde i hög grad att handledarna hade en positiv inställning till 
handledning, men att kontinuerlig återkoppling i viss mån saknades (Bisholt, Ohlsson, Kullén 
Engström, Sundler Johansson & Gustafsson, 2014; Papastavrou, Lambrinou, Tsangari, 
Saarikoski & Leino-kilpi, 2010; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002; Warne et al., 2010). 

En dålig relation mellan student och handledare kan innebära att studenten behandlas med 
likgiltighet, ovänlighet och fientlighet, vilket kan framkalla känslor av oro, ångest och 
utanförskap (Levette-Jones et al., 2009). En rad studier visar att en dålig relation även kan 
kännetecknas av att handledaren inte litar till studentens förmåga, är kontrollerande, 
respektlös och oengagerad, öppet visar att studentens närvaro inte uppskattas och att 
handledningen är en påtvingad uppgift. Detta kan leda till att studenten upplever minskat 
självförtroende, brist på motivation, blir rädd att ställa frågor och får svårt att prestera vilket 
påverkar inhämtandet av ny kunskap (Bradbury-Jones et al., 2011; Levette-Jones et al., 2009; 
O´Mara et al., 2014). Även för höga förväntningar och stora utmaningar i kombination med 
bristande stöd från handledaren kan påverka självförtroendet och få studenten att tvivla på sin 
förmåga och kunskap (Levette-Jones et al., 2009). Otillgänglig och ointresserad handledare 
kan framkalla känslor av övergivenhet, osäkerhet, nervositet och att studenten känner sig 
pressad. (Gray & Smith, 2000; Jonsén et al., 2013; Levette-Jones et al., 2009; O´Mara et al., 
2014; Paul et al., 2011). Relationen påverkas av i vilken grad studenten görs delaktig i arbetet 
på avdelningen och en student som enbart tillåts att vara observatör kan uppleva känslor av 
utanförskap (Jonsén et al., 2013; Levette-Jones et al., 2009; O´Mara et al., 2014). Brist på 
konstruktiv kritik och otydligt stöd kan skapa känslor av maktlöshet hos studenten (Jonsén et 
al., 2013). En dålig relation kan bli en större utmaning för studenten än det praktiska arbetet 
under VFU och ta fokus och energi från lärandesituationer (O´Mara et al., 2014) vilket kan 
leda till att studenten överväger att avsluta eller ta uppehåll från utbildningen (Myall et al., 
2008). 

2.4. Teoretiska perspektiv 

2.4.1. Pedagogiskt perspektiv 
Handledning kan ses som en pedagogisk process vilket innebär ett möte och utvecklandet av 
en relation. Vid verksamhetsförlagd utbildning sker mötet mellan en person som har mer 
kunskap och erfarenhet inom yrkesområdet och en person med mindre kunskap och erfarenhet 
inom området (Blohm & Sparre, 2012). Det utmärkande för handledning under VFU är att 
den ingår som en del i sjuksköterskeutbildningen, att den sker i samtalsform mellan minst två 
personer, att den strävar efter att förena teori och praktik och syftar till att utveckla studentens 
praktiska yrkeskunskap samt förmåga att reflektera (Lauvås & Handal, 2015). 
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I litteraturen beskrivs i huvudsak två handledningsmodeller, lärlingsmodellen och handlings- 
och reflektionsmodellen. Lärlingsmodellen innebär att handledaren demonstrerar, varpå 
studenten tillämpar, för att sedan bedömas och eventuellt korrigeras av handledaren. 
Handledaren är en förebild och modell och det är studentens uppgift som novis att utföra 
uppgiften så likt handledaren som möjligt. Handlings- och reflektionsmodellen innebär att 
studentens kunskaper, tidigare erfarenheter, förmåga att reflektera och dra egna slutsatser 
respekteras och handledningen sker genom reflektion kring studentens upplevelser. Till 
skillnad från lärlingsmodellen är handledaren enbart en förebild och inte modell att strikt 
efterlikna (Lauvås & Handal, 2015).  

Handledning ingår som en del i sjuksköterskeprofessionen och är en flerdimensionell uppgift 
som kräver yrkeskunnande och pedagogisk kompetens (Carlson, 2010). Att vara handledare 
innebär att vägleda, bedöma, inspirera, utmana och vara en förebild för studenten. 
Handledaren ska vara medveten om det maktförhållande som uppstår i förhållande till 
studenten, samt ha förmåga att lyssna, förklara, uppmuntra och ställa frågor (Blohm & Sparre, 
2012).  

2.4.2. Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Handledning under VFU är viktigt för att studenten ska utvecklas, förvärva nya kunskaper 
och erfarenheter och bli trygg i sin yrkesroll. Enligt Benner (1993) genomgår en individ fem 
olika stadier vid förvärvande och utvecklande av nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter: 
novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Utvecklingen från novis till 
expert återspeglas i individens förmåga att se och uppfatta situationen. Novisen tolkar 
situationen med hjälp av olika observerade objektiva attribut som referensram, patientens 
puls, blodtryck eller temperatur till exempel. Beteendet hos novisen är regelstyrt, begränsat 
och stelt eftersom erfarenhet saknas för varje ny situation som uppkommer. Novisen kräver 
tydliga regler som vägleder det praktiska handlandet. Sjuksköterskestudenten som kommer till 
en ny VFU placering är novis, men även en yrkesverksam sjuksköterska som kommer till en 
ny klinisk miljö kan hamna på novisens nivå. Avancerad nybörjare innebär att individen 
utöver objektiva attribut även tolkar situationer utifrån tidigare erfarenheter av liknande 
situationer. Varken novisen eller den avancerade nybörjaren har möjlighet att uppfatta hela 
situationen, fokus ligger på beståndsdelarna och på att handla utifrån regler de fått lära sig. 
Kompetent innebär att individen börjar se sina handlingar som en del i något större, 
långsiktiga mål och planer. Den kompetenta individen har förmågan att utveckla en plan, 
bakom vilken det ligger en väl genomförd begrundan av problemet. Sjuksköterskan som 
arbetat på samma arbetsplats i två - tre år anses vara kompetent. Skicklig innebär att individen 
utvecklat förmågan att se helheten. Genom lärda erfarenheter har den skickliga individen 
utvecklat kunskaper om vilka typiska händelser som kan förväntas i olika situationer och 
märker således när förväntade resultat inte infinner sig. Eftersom den skickliga individen har 
ett helhetsperspektiv ligger fokus enbart på de attribut och aspekter som är aktuella i den 
givna situationen. Experten bär på enorm erfarenhet inom området vilket innebär att tolkandet 
av olika situationer snarare sker genom intuition än genom regler och riktlinjer. Experten 
besitter en grundlig förståelse för helheten i situationen och bedömer och utför lämpliga 
åtgärder utifrån denna egna förståelse (Benner, 1993). 

Utvecklingen från novis till expert bygger enligt Benner (1999) på att teoretiska kunskaper 
vävs samman med praktiska kunskaper i en stödjande och ömsesidig process där individens 
kompetens gradvis utvecklas. Sjuksköterskestudenter bör under VFU få möjlighet till att fylla 
ut sina teoretiska kunskaper med praktiska kunskaper och erfarenheter. Studenten behöver få 
träna sin förmåga att omsätta teori till praktik och lära sig upptäcka och observera tecken, 
symtom och subjektiva upplevelser hos olika individer. Denna förmåga utvecklas om 
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studenten handleds av en erfaren sjuksköterska som tydligt kan peka på vilka betydelsefulla 
aspekter, nyanser och skillnader studenten bör titta efter. Enligt Dreyfus och Dreyfus (1999) 
kännetecknas inlärningsprocessen hos novisen av att handledaren bryter ner uppgiften i 
mindre delar anpassade till studentens erfarenhetsnivå, delar som senare sammanfogas till en 
helhet. Genom tydliga instruktioner från handledaren tillägnar sig studenten regler för att dra 
olika slutsatser och fatta beslut om åtgärder. Enligt Benner (1999) kan studenter som befinner 
sig på VFU i många fall uppleva sig överväldigade av känslor och nervositet, vilket kan 
hämma inlärningen. En användbar strategi, som handledare kan förmedla, är att studenten till 
en början intar en viss distans och studerar och analyserar situationer utifrån för att senare, i 
takt med att kunskapen ökar, våga ta mer initiativ och öka sitt engagemang. I handledarens 
uppgift ingår även att hjälpa studenten att utveckla sin förmåga att reflektera över det som 
sker för att på så sätt dra lärdom av det kliniska arbetet. Förmågan till reflektion förutsätter att 
relationen mellan student och handledare är öppen och förtroendefull. 

2.5. Problemformulering  
En fjärdedel av den svenska sjuksköterskeutbildningen utgörs av verksamhetsförlagd 
utbildning och är en viktig del för att integrera och utveckla teoretiska och praktiska 
kunskaper. Sjuksköterskestudenten som är novis bör få möjlighet att träna sin förmåga att 
omsätta teori till praktik under handledning av en sjuksköterska som är expert inom området. 
En god relation mellan student och handledare är en förutsättning för ökat självförtroende, 
trygghet och ökade kunskaper och erfarenheter, vilket främjar utvecklingen av studentens 
yrkesidentitet. En dålig relation till handledaren kan leda till att studenten inte vågar ta 
initiativ eller ställa frågor vilket påverkar inhämtandet av nya kunskaper. Relationen mellan 
student och handledare kan i ett större perspektiv påverka kvaliteten på den omvårdnad som 
patienten erhåller. I sjuksköterskans profession ingår det att handleda studenter och det är 
därför viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som kan påverka relationen mellan student och 
handledare, kunskaper som kan implementeras i sjuksköterskans grundutbildning och 
vidareutveckla handledareutbildning. Utöver att handleda studenter ingår det även i 
sjuksköterskans arbetsledande roll att handleda och undervisa andra yrkeskategorier samt 
patienter och anhöriga. Kunskap inom ämnet kan användas såväl teoretiskt som praktiskt i det 
kliniska vårdarbetet. 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenhet av relationen till 
handledare inom verksamhetsförlagd utbildning på sjukhus. 

3.1. Frågeställningar 
- Hur bedömer sjuksköterskestudenter relationen till handledare? 
- Finns det något samband mellan studentens bedömning av relation till handledare 

beroende på studentens ålder eller om det finns fler studenter samtidigt på VFU? 
- Finns det någon skillnad i hur studenten bedömer relationen till handledare beroende 

på om de har tidigare vårdutbildning eller har arbetat inom hälso- och sjukvård eller 
äldreomsorg innan? 

- Finns det någon skillnad hur studenten bedömer relationen till handledare beroende på 
om de har en eller flera handledare? 
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4. Metod  

4.1. Design 
Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och jämförande 
design på ett universitet i Mellansverige. Data samlades in som en del av en multicenterstudie 
vårterminen 2013, där studenters upplevelse av VFU studerades. Sjuksköterskestudenter i 
termin fyra fick besvara en enkät med tillägg av en öppen fråga. 

4.2. Urval och tillvägagångssätt 
Inklusionskriterier för studien var sjuksköterskestudenter vid universitet i Sverige som 
genomfört verksamhetsförlagd utbildning på sjukhus minst fem veckor. Urvalet gjordes med 
hjälp av bekvämlighetsurval under vårterminen 2013 på ett universitet i Mellansverige. Totalt 
65 studenter som motsvarade inklusionkriterierna erbjöds att delta i studien. Skriftlig och 
muntlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt och att deltagandet var frivilligt 
lämnades i samband med en föreläsning i helklass en vecka innan den verksamhetsförlagda 
utbildningen startade (bilaga 1). Skriftligt informerat samtycke inhämtades efter 
informationsgivandet (bilaga 2). Fyrtio studenter (62%) valde att delta i studien. Analys av 
bortfallet, 25 studenter, visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan de som deltog 
och de som inte deltog när det gäller kön (p 0.202), ålder (p 0.055) eller om studenten haft sin 
placering inom kirurgi eller medicin (p 0.070). De variabler som analyserades var uppgifter 
som fanns tillgängliga rörande alla studenter i klassen.  

4.3. Datainsamling 
Data samlades in med en enkät i anslutning till ett större projekt där studenters upplevelse av 
VFU studerades på ett universitet i Mellansverige. Enkäten skickades till deltagarnas 
folkbokförningsadress efter att de avslutat sin VFU. Skriftlig påminnelse samt enkät 
skickades i brevform efter två veckor.  

Första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor som inkluderade uppgifter om studenten: 
kön, ålder, tidigare arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg samt tidigare 
vårdutbildning. Andra delen innehöll frågor om den verksamhetsförlagda utbildningen och 
den tredje delen av enkäten innefattade frågor om handledning och hur den var organiserad. 
Den fjärde innehöll mätinstrumentet Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse 
Teacher evaluation scale, CLES+T (Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002; Saarikoski, Isohao, 
Warne & Leino-Kilpi, 2008). Den femte delen av enkäten bestod av en sammanfattande 
värdering av VFU.  Avslutningsvis fanns en öppen fråga där studenterna fick möjlighet att 
beskriva om de inte varit nöjda med handledning eller VFU. Innan studien genomfördes 
diskuterades enkäten i forskargruppen samt pilottestades på 3-4 studenter som ej deltog i 
studien. Inga justeringar gjordes i enkäten efter att pilottest genomförts.  

4.3.1 Mätinstrumentet CLES+T 
Instrumentet som användes för att mäta sjuksköterskestudenters upplevelse av lärandemiljön 
under VFU var den svenska översättningen av CLES+T (Johansson et al., 2010). Den svenska 
versionen av CLES+T har visat på god reliabilitet och validitet enligt tester bland svenska 
sjuksköterskestudenter (Gustafsson, Blomberg & Holmefur, 2015; Johansson et Al., 2010).  

Instrumentet består av 34 frågor indelade i fem subskalor med möjlighet att lägga till tre 
frågor som berör den sammanfattande värderingen av lärandemiljön. I föreliggande studie har 
följande subskala använts: ”Relationen mellan handledare och student” (åtta frågor) samt 
”Sammanfattande värdering” (tre frågor). Svarsalternativen till frågorna är i form av en 
femgradig utvärderingsskala med följande alternativ: ”Håller definitivt inte med” (1), ”Håller 
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inte helt med” (2),”Varken/eller” (3), ”Håller med i viss mån” (4), ”Håller med helt och 
fullt”(5).  

4.4. Databearbetning och analys 
Insamlad data bearbetades med dataprogrammet SPSS (IBM Statistics SPSS version 24). Vid 
bearbetning av data upptäcktes uteblivna svar från två deltagare angående antal handledare 
och handledningsorganisation. För att ersätta uteblivna svar studerades deltagare som varit på 
motsvarande VFU placering och utifrån deras svar antogs att antalet handledare och 
handledningsorganiseringen borde vara samma även på bortfallet (Polit & Beck, 2006). Den 
deskriptiva statistiken redovisades med frekvens och procent, alternativt medianvärde, 
kvartiler samt högsta och lägsta värdet. För att beskriva svaren i mätinstrumentet CLES+T, 
som avges på ordinalskala, användes medelvärde och standardavvikelse för att kunna jämföra 
med tidigare studier. Inför bearbetning av svar i mätinstrumentet delades det totala antalet 
studenterna in i två grupper beroende på hur de bedömt relationen till handledare. Det 
studenter som angav svarsalternativ 1-3 placerades i gruppen ”bedömd sämre relation” och de 
studenter som angav svarsalternativ 4-5 placerades i gruppen ”bedömd bättre relation”.  

Vid statistiska analyser där svaren i mätinstrumentet CLES+T ingick togs hänsyn till att 
svaren angivits på ordinalskala. För att analysera skillnader i studentens bedömning av 
relation till handledare beroende på tidigare vårdutbildning, om de hade en eller flera 
handledare eller arbetat inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg tidigare användes Mann-
Whitney U-test, vilket är ett icke- parametriskt test på ordinalskalenivå för att jämföra två 
oberoende grupper (Kristensson, 2014). Spearman´s rank correlation är ett icke-parametriskt 
test som användes för att analysera om det fanns något samband mellan studentens 
bedömning av relationen till handledare och ålder, antalet studenter samtidigt på VFU-platsen 
eller om de genomfört VFU inom kirurgi eller medicin (ibid.). Signifikansnivån 0.05 
tillämpades i studien.  

Manifest innehållsanalys (Kristensson, 2014) användes till den öppna frågan. Triangulering 
användes vid analys då författarna läste och tolkade de totalt 14 kommentarerna var för sig för 
att få en överblick av texternas innehåll och för att undvika att analysen påverkades av en 
enskild individs förförståelse. Åtta kommentarer svarade mot syftet i föreliggande studie och 
inkluderades i analysen. Sedan identifierades meningsbärande enheter och texten 
kondenserades till koder. I nästa steg identifierades mönster, skillnader eller likheter och 
liknande innehåll sorterades i kategorier som redovisades genom illustrativa citat (ibid.). 
Exempel på tillvägagångssätt vid analys visas i tabell 1. 

Tabell 1 
Manifest innehållsanalys 

   

Kommentar i fulltext Meningsbärande enhet Kod Kategori 
”Min yrkeshandledare 
saknade i viss mån 
pedagogiska kunskaper. 
Även under mer stressfyllda 
arbetspass fanns ingen tid 
över för mig som student 
och många lärorika moment 
gick mig förbi. Om någon 
ssk/usk hade lärorika 
moment sa de inte till oss 
studenter vara med. För 
stressig miljö.” 

Min yrkeshandledare 
saknade i viss mån 
pedagogiska kunskaper. 
Även under mer stressfyllda 
arbetspass fanns ingen tid 
över för mig som student 
och många lärorika moment 
gick mig förbi. Om någon 
ssk/usk hade lärorika 
moment sa de inte till oss 
studenter vara med… 

Bristande pedagogisk 
kunskap. 
Stressad handledare.  
Lärorika moment missades. 
Student ej inkluderad i 
lärandesituationer.  

Pedagogiska kunskaper hos 
handledaren. 
 
Stressad handledare 
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5. Forskningsetiska överväganden 
Sjuksköterskestudenterna fick muntlig och skriftlig information om studien i samband med en 
föreläsning en vecka innan den verksamhetsförlagda utbildningen startade. Informationen om 
deltagande i studien innehöll studiens syfte, tillvägagångssätt samt att deltagandet var helt 
frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst utan att orsak angavs. Information gavs även om hur 
insamlad data skulle förvaras och hanteras. Skriftligt informerat samtycke om att delta i 
studien inhämtades från studenterna efter att de tagit del av informationen. Enkäten skickades 
till deltagarna efter avslutad VFU och besvarades i hemmiljö. Forskargruppen, som 
genomförde datainsamlingen hade ingen koppling till de studenter som deltagit i studien. 
Insamlad data som tillhandahölls till föreliggande studie var kodad och totalt avidentifierad 
och anonym för författarna. Endast forskargruppen i multicenterstudien hade tillgång till 
namn och koder som behandlades utifrån konfidentiella principer. Deltagarnas integritet och 
anonymitet beaktades genom att data inte kunde härledas till student, handledare eller specifik 
VFU placering. Insamlad data i pappersform hanterades så att obehöriga inte hade tillgång till 
materialet. Dator som användes vid analys krävde personlig inloggning och därmed 
minskades risken för obehörig spridning av materialet. För multicenterstudien finns ett 
godkännande från etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer; Dnr 2011/071. När det 
gäller författarnas förförståelse i ämnet och inverkan på framförallt den manifesta 
innehållsanalysen så har den beaktats genom att triangulering använts. Författarna är 
medvetna om förförståelsen och att den eventuellt kan påverka analysen av insamlad data och 
har i möjligaste mån försökt bortse från förförståelsen.  

6. Resultat 

6.1. Beskrivning av studiegruppen 
Den yngsta deltagaren i studien var 20 år och den äldsta 42 år, omkring hälften var äldre än 24 
år. Majoriteten av deltagarna i studien var kvinnor, endast 25% var män. De flesta studenter 
(75%) hade ingen tidigare vårdutbildning. Hälften av studenterna (50%) hade arbetat inom 
hälso- och sjukvård eller äldreomsorg innan de påbörjade sjuksköterskeutbildningen (tabell 
2).  

Tabell 2 
Beskrivning av studiegruppen 

 

 n = 40 
Ålder md (q1, q3) 
          min-max 

24 (22, 28) 
20-42 

Kön n (%)  
Kvinnor 30 (75) 
Män 10 (25) 

Utbildning innan n (%) 
Ja 

 
10 (25) 

Nej 30 (75) 
Arbete innan n (%) 

Ja 
 
20 (50) 

Nej 20 (50) 
 

När det gäller VFU platser var fördelningen av studenter likartad inom kirurgisk och 
medicinsk inriktning. Deltagare med kirurgisk inriktning hade bland annat sin VFU placering 
inom ortopedi, hud- plastik- öron, gynekologi och kärl- thorax. Den medicinska inriktningen 
var bland annat inom lungmedicin, infektion, neurologi och på akutvårdsavdelning. Alla utom 
en student uppgav att de fick tillräcklig information inför VFU. Det var vanligast att studenten 
blev introducerad på VFU-platsen av klinisk lärare, AKA (37%) eller vårdpersonal (25%), 
endast ett mindre antal studenter blev introducerade av sin yrkeshandledare (18%). Antalet 
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studenter som fanns på VFU-platsen samtidigt som sjuksköterskestudenten varierade mellan 
noll och tio, vilket även inkluderade studenter inom andra yrkeskategorier och 
gymnasieskolans elever. Hälften av deltagarna uppgav att det var fler än tre studenter 
samtidigt på VFU platsen. Majoriteten av studenterna (75%) hade två eller flera handledare 
under sin VFU, tio studenter uppgav att de hade en handledare (tabell 3). 

Tabell 3 
VFU – beskrivning 

 

 n = 40  
Inriktning n (%)  

Kirurgi 22 (55) 
Medicin 18 (45) 

Fick tillräcklig information inför VFU n (%)  
Ja 39 (98) 
Nej   1 (2) 

Introduktion på VFU n (%)  
Klinisk lärare, AKA 15 (37) 
Vårdpersonal 10 (25) 
Yrkeshandledare   7 (18) 
Avdelningschef eller kombination  
av olika yrkeskategorier 

   
8 (20) 

Studenter samtidigt på VFU md (q1, q3) 3 (2, 4) 
handledningsform n (%)  

Två eller fler handledare 30 (75) 
En handledare 10 (25) 

 

6.2. Studenternas bedömning av relation till handledare 
Resultatet visade att studenterna överlag bedömde relationen till sin handledare som positiv. 
Studenterna värderade högt att relationen till handledaren byggde på respekt och ömsesidig 
förståelse och även att de fick individuell handledning. Att relationen mellan student och 
handledare karakteriserades av tillit, jämlikhet och underlättade studentens lärande samt att 
handledaren visade positiv inställning för handledning var också påståenden som bedömdes 
högt (tabell 4).  

Tabell 4 
Bedömning av relation mellan handledare och student 

   

 Totalt 
m (SD) 
n = 40 

Bedömd 
bättre 
relation 
m (SD) 
n = 30 

Bedömd 
sämre 
relation 
m (SD) 
n =10 

Relationen mellan handledare och student 4.3 (1.0) 4.8 (0.3) 2.9 (0.8) 
Min handledare visade en positiv inställning för studenthandledning 4.4 (0.9) 4.8 (0.4) 3.3 (1.2) 
Jag ansåg att jag fick individuell handledning 4.5 (0.9) 4.9 (0.3) 3.2 (1.0) 
Jag fick kontinuerlig återkoppling från handledaren 4.2 (1.2) 4.7 (0.5) 2.5 (1.3) 
Generellt sett är jag nöjd med handledningen jag fått på avdelningen 4.4 (1.1) 4.9 (0.3) 2.8 (1.0) 
Relationen mellan mig och handledaren var jämlik och underlättade mitt lärande 4.1 (1.2) 4.7 (0.7) 2.3 (0.8) 
Det var ömsesidig samverkan i relationen mellan mig och handledaren 4.2 (1.1) 4.7 (0.5) 2.6 (1.0) 
Relationen mellan mig och handledaren byggde på respekt och ömsesidig förståelse 
för varandra 

 
4.5 (0.9) 

 
4.9 (0.3) 

 
3.2 (0.9) 

Relationen mellan mig och handledaren var karaktäriserad av tillit 4.4 (0.9) 4.8 (0.4) 3.2 (0.9) 
 

När det gäller relationen mellan student och handledare visade resultatet att 30 studenter 
bedömde relationen till sin handledare som bättre, medan 10 studenter bedömde att de hade en 
sämre relation till sin handledare. De 30 studenter som bedömde relationen som bättre var 
mest nöjda med handledningen de fått och värderade högt att de fick individuell handledning 
och att relationen till handledaren vilade på respekt och ömsesidig förståelse. Bland de 10 
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studenter som bedömde relationen som sämre återfanns lägst värde i påståendet som rörde 
återkopplingen från handledare samt påståendet att relationen var jämlik och underlättade 
lärandet.  

När det gäller den sammanfattande värderingen av lärandemiljön instämde majoriteten av 
studenterna med påståendet att VFU kunde betraktas som en god lärandemiljö (m 4.4, SD 
1.1). Studenterna var i regel nöjda med den handledning de fått (m 4.5, SD 1.0) och med den 
kliniska placeringen som helhet (m 4.4, SD 1.1).  

6.3. Analys av samband och skillnader  
Vid analys av det totala antalet studenter visade resultatet att det inte fanns något samband 
mellan studenters ålder och hur de bedömde relationen till handledaren (p 0.341). Det fanns 
heller inget samband mellan studenters bedömning av relationen till handledaren och antalet 
studenter som fanns på VFU samtidigt (p 0.472). Vidare visade resultatet att det inte var 
någon skillnad mellan studenters bedömning av relation till handledare beroende på om de 
genomfört VFU inom kirurgi eller medicin (p 0.555), hade vårdutbildning innan (p 0.734) , 
hade arbetat inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg innan (p 0.727) eller hade en eller 
flera handledare (p 0.821).  

6.4. Studenternas kommentarer om handledning 
Åtta studenter valde att kommentera den öppna frågan gällande varför de var missnöjda med 
den handledning de fått. Kommentarernas längd varierade mellan en till fem rader. Några 
studenter kommenterade även om de angivit att de sammantaget var nöjda med den 
handledning de fått. Resultatet av studenternas kommentarer sammanfattades i två kategorier: 
varierande pedagogiska kunskaper hos handledaren och stress hos handledare.  

6.4.1. Varierande pedagogiska kunskaper hos handledaren 
Studenter som inte var nöjda med handledningen upplevde bland annat att handledaren hade 
bristande pedagogisk kunskap och gav otillräcklig feedback och positiv uppmuntran. Några 
studenter upplevde att de inte blev inkluderade i lärandesituationer.  

”Min handledare hade ingen [sic] intresse för mig, hon var mest irriterad när jag ställde 
mina frågor, så fort jag gjorde nåt fel hörde jag sucken. Jag kändes [sic] mig så besvärlig, 
vågade därför inte fråga …. Allt som jag har lärt mig och det var genom andra personal, 
inte genom min handledare” 

”Hade kunnat ge mer feedback och positiv uppmuntran.” 

Några studenter valde att kommentera positiva aspekter, att de haft handledare med goda 
pedagogiska kunskaper och upplevt bra handledning. 

” … handledaren inte var rädd att varken kritisera eller berömma. Dessutom tog sig 
handledaren tid till att visa om moment flera gånger då jag inte förstod, samt hämtade 
mig vid bra lärandesituationer … ”  

6.4.2. Stress hos handledare 
Flera studenter uppgav att stressade handledare påverkade lärandesituationen, möjligheten till 
reflektion och skapade känsla av att vara i vägen.  

” … under mer stressfyllda arbetspass fanns ingen tid över för mig som student och 
många lärorika moment gick mig förbi … ” 
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”Min personliga handledare var mkt [sic] stressad kändes att hon inte hade tid för 
mig…” 

7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att sjuksköterskestudenter som gjorde VFU på sjukhus i allmänhet 
bedömde relationen till sin handledare som god. Inga skillnader kunde påvisas gällande 
studentens bedömning av relation till handledare beroende på om de hade tidigare 
vårdutbildning, hade arbetat inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg innan eller om de 
hade haft en eller flera handledare. Det kunde heller inte påvisas något samband mellan 
studenters ålder och hur de bedömde relationen till sin handledare. Inte heller antalet studenter 
som befann sig på VFU platsen samtidigt påverkade bedömningen.  

Att studenter i den totala studiegruppen i allmänhet är nöjda med relationen till handledare 
stämmer väl överens med vad tidigare studie utförda på svenska sjuksköterskestudenter visat 
(Bisholt et al., 2014). Vid jämförelse med studier genomförda i Finland och på Cypern ses en, 
om än marginell, skillnad och sjuksköterskestudenter i dessa länder är överlag något mindre 
nöjda med relationen till sin handledare (Papastavrou et al., 2010; Saarikoski & Leino-Kilpi, 
2002). Studiens resultat visade att studenterna framförallt var nöjda med att relationen till 
handledaren byggde på respekt och ömsesidig förståelse, att de fick individuell handledning 
och att handledaren visade en positiv inställning till studenthandledning. Liknande resultat 
återfinns i alla tre tidigare nämnda studier (Bisholt et al., 2014; Papastavrou et al., 2010; 
Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002). Att majoriteten av studenterna upplever relationen till sin 
handledare som god är positivt, eftersom relationen specifikt har visats ha stor inverkan på 
studentens inlärning och intrycket av VFU (Ford et al., 2016; Levette-Jones et al., 2009; 
Myall et al., 2008), men även studentens syn på sig själv och sin yrkesroll i positiv 
bemärkelse (Holmlund et al., 2010; O´Mara et al., 2014). En handledare som tydligt visar en 
positiv inställning till studenthandledning och som skapar lärandesituationer, tar sig tid att 
förklara och litar på studentens förmåga ökar studentens självförtroende och främjar även det 
inlärningen och utvecklandet av trygghet i yrkesrollen (Bradbury-Jones et al., 2011; Ford et 
al., 2016; Jonsén et al., 2013; Levette-Jones et al., 2009; O´Mara et al., 2014). Handledare, i 
form av erfarna sjuksköterskor, som är positiva till att lära ut hjälper studenten att omsätta 
teori till praktik och upptäcka viktiga nyanser och skillnader och är därmed en del i studentens 
utveckling från novis till i första hand avancerad nybörjare (Benner, 1999).    

Resultatet visade vidare att studenterna i den totala gruppen var minst nöjda med den 
återkoppling det fått från handledaren, vilket är i linje med vad tidigare studier kommit fram 
till (Bisholt et al., 2014; Papastavrou et al., 2010; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002). 
Återkoppling och konstruktiv kritik stärker relationen mellan student och handledare och ökar 
studentens motivation (Bradbury-Jones et al., 2011; Chesser-Smyth, 2005; Ford et al., 2016; 
Jonsén et al., 2013; Levette-Jones et al., 2009; Myall et al., 2008; O´Mara et al., 2014), medan 
brister i återkoppling och reflektion kan framkalla känslor av osäkerhet och maktlöshet hos 
studenten (Jonsén et al., 2013). Att studenterna var minst nöjda med återkoppling från 
handledare kan ha påverkats av vilken handledningsmodell som tillämpats. Användandet av 
lärlingsmodellen innebär till exempel att möjligheten till reflektion är begränsad då modellen 
mer handlar om att handledaren demonstrerar, studenten härmar, bedöms och eventuellt 
korrigeras. Om handlings- och reflektionsmodellen istället används ökar studentens möjlighet 
till reflektion, återkoppling och konstruktiv kritik, vilket skulle kunna tänkas påverka 
studenternas bedömning av hur de upplever återkopplingen från handledaren i positiv 
bemärkelse (Lauvås & Handal, 2015). Att få kontinuerlig återkoppling och möjlighet till 
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reflektion är en viktig del av VFU och i handledarens uppgift ingår det att hjälpa studenten att 
utveckla sin förmåga till reflektion över det som sker och på så sätt öka möjligheten att dra 
lärdom av det kliniska arbetet och stegvis utvecklas från novis till expert (Benner, 1999). 

Resultatet visade även att studenterna i den totala gruppen var minst nöjda med jämlikheten i 
relationen till handledaren, vilket överensstämmer med tidigare studier (Bisholt et al., 2014; 
Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002). Relationen mellan student och handledare kan aldrig bli helt 
jämlik eftersom handledaren i sin roll som expert besitter kunskaper och erfarenheter som 
studenten saknar, vilket påverkar förhållandet dem emellan. Hur studenten upplevde 
jämlikheten kan även påverkas av vilken handledningsmodell som använts. Studenter som 
handleds enligt lärlingsmodellen kan tänkas uppleva relationen som mindre jämlik eftersom 
handledaren är en tydlig förebild och studenten enbart har en lärlingsroll. Studenter som 
handleds utifrån handlings- och reflektionsmodellen kan möjligtvis uppleva relationen som 
mer jämlik eftersom de får ökad möjlighet till reflektion och delaktighet i olika situationer. 
Student och handledare får även möjlighet att utvecklas och lära av varandra (Lauvås & 
Handal, 2015). Handledaren har mer kunskap och yrkeskunnande och har därmed i viss mån 
makt över sudenten, där makt innebär ett ansvar för den andre individen. Begreppet makt 
innefattar dels att ha makt och dels att utöva makt. När det gäller makt finns alltid en 
valmöjlighet att använda makten positivt eller negativt det vill säga respektera eller kränka 
motparten (Lidén, 2014; Öresland & Lützén, 2014). Som handledare är det viktigt att ta 
hänsyn till och reflektera över det maktförhållande som uppstår i relation till studenten 
(Blohm & Sparre, 2012). Att studenterna inte upplevde relationen till handledaren som jämlik, 
skulle kunna tyda på att studenternas handledare inte beaktat maktförhållandet. Studenter som 
upplever relationen till handledaren som jämlik vågar ta mer initiativ, ställa frågor, arbeta mer 
självständigt och är mindre rädda att göra fel (Bradbury-Jones et al., 2011; Ford et al., 2016; 
Jonsén et al., 2013; Levette- Jones et al., 2009; O´Mara et al., 2014). Bristande jämlikhet och 
att handledaren utnyttjar sin maktposition kan yttra sig i att handledaren är kontrollerande, 
inte litar till studentens förmåga och tydligt visar att studentens närvaro inte är önskvärd 
(Bradbury-Jones et al., 2011; Levette-Jones et al., 2009; O´Mara et al., 2014).  

Trots att studenterna i allmänhet var nöjda med relationen till sin handledare visade resultatet 
att 10 studenter av den totala gruppen bedömde relationen som sämre. Även dessa studenter 
var minst nöjda med den återkoppling det fått och upplevde inte relationen till handledaren 
som jämlik. Det har inte gått att påvisa anledningen till att dessa tio studenter är mindre nöjda 
med relationen till sin handledare, men möjliga förklaringar kan finnas i de kommentarer som 
lämnades på den öppna frågan; att handledaren hade bristande pedagogiska kunskaper 
alternativt att handledaren var stressad. Studier utförda utifrån handledarens perspektiv har 
visat att bristen på tid för handledning utgör ett hinder för handledarskap (Carlson, 2010) 
vilket rimligen även borde påverka relationen mellan handledare och student i negativ 
bemärkelse. Att handleda studenter ingår i sjuksköterskeprofessionen och det är en uppgift 
som kräver kunskap och erfarenhet inom yrkesområdet samt pedagogisk kompetens (ibid.). 
Många av kommentarerna visade att studenter upplevde bristande pedagogisk kunskap hos 
handledaren och det kan tänkas bero på att handledaren är relativt nyutexaminerad och ännu 
inte uppnått expertens nivå utan fortfarande befinner sig i nivå med avancerad nybörjare eller 
kompetent (Benner, 1993). För att kunna handleda och undervisa krävs att sjuksköterskan 
själv är trygg och säker i sin yrkesroll och de moment som ska utföras. När det gäller 
kvaliteten på den pedagogiska kompetensen kan den påverkas av om sjuksköterskan har 
utbildning i att handleda eller inte.  

Resultatet visade något förvånande att bedömningen av relationen till handledare inte 
påverkades av om studenten hade tidigare vårdutbildning eller inte. Bedömningen påverkades 
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heller inte av om studenten hade tidigare yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvård alternativt 
äldreomsorg. En förklaring till detta kan vara att individer, oavsett erfarenhetsnivå, hamnar på 
novisens stadium när de ställs inför nya uppgifter och utmaningar (Benner, 1993).  

Resultatet visade även att det inte fanns någon skillnad i bedömning av relationen till 
handledaren beroende på om studenten haft en eller flera handledare under VFU, vilket dock 
skiljer sig från tidigare studier där resultatet visar att flera handledare utgjorde ett hinder för 
och påverkade studentens upplevelse av relationen (Sundler Johansson, Björk, Bisholt, 
Ohlsson, Kullén Engström & Gustafsson, 2014). Att ha en specifik handledare utsedd har 
visat sig vara viktigt för relationen mellan student och handledare och är avgörande för hur 
effektiv och välfungerande handledningsprocessen blir (Levette-Jones et al., 2009; Myall et 
al., 2008). Detta överensstämmer dock inte med resultatet i föreliggande studie eftersom 
studenterna bedömde relationen till handledare som bra oberoende av om de haft en eller flera 
handledare.  

7.2 Metoddiskussion 
Studien genomfördes utifrån ett kvantitativt perspektiv i form av en tvärsnittsstudie, vilket är 
en form av icke- experimentell studie vars syfte är att observera och beskriva en viss 
population vid ett givet tillfälle (Kristensson, 2014). Kvantitativ metod valdes för att få ett 
bredare perspektiv och inte bara enskilda individers bedömning av det som avsågs att 
studeras. En styrka med att välja kvantitativ metod är att den ger möjlighet till att generalisera 
resultatet till liknande miljöer, förhållanden och populationer, medan en svaghet är att en 
djupare förståelse för studentens bedömning av relationen inte är möjlig (ibid.). 

Vid kvantitativa studier är det viktigt att urvalet är representativt, det vill säga stämmer väl 
överrens med populationen som avses att studeras. Ett representativt urval stärker studiens 
externa validitet och möjligheten att generalisera studiens resultat, medan ett väl beskrivet 
urval stärker den interna validiteten. Utifrån studiens syfte genomfördes ett icke- 
slumpmässigt urval i form av ett bekvämlighetsurval vilket innebar att lättillgängliga 
deltagare som motsvarade inklusionskriterierna valdes ut från ett visst sammanhang vid en 
given tidpunkt. Utifrån studiens tidsram ansågs ett bekvämlighetsval vara ett bra och rimligt 
alternativ för att rekrytera deltagare, eftersom det är ett relativt enkelt sätt att nå ut till ett 
större antal individer på kort tid. Det finns alltid stor risk för att ett icke- slumpmässigt urval 
blir skevt och därmed inte helt representativt för populationen (Kristensson, 2014). I 
föreliggande studie har validiteten beaktats genom att urvalet har jämförts med liknande 
studiers urval, vilket inte visade på några skillnader (Bisholt et al., 2014; Papastavrou et al., 
2010; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002). Urvalet skiljer sig heller inte i förhållande till svenska 
sjuksköterskestudenter i allmänhet när det gäller kön och ålder (Rudman, Omne-Pontén, 
Wallin & Gustavsson, 2010). Detta anses vara en styrka för studien och urvalet kan betraktas 
som representativt för populationen. När det gäller bortfall så visade analysen att det inte finns 
några skillnader gällande kön, ålder eller placering inom kirurgi eller medicin mellan de 
studenter som valde att delta och de som avböjde deltagande i studien. 

Utifrån studiens syfte valdes enkät som datainsamlingsmetod eftersom det är ett bra redskap 
att nå ut till en större grupp deltagare på kort tid och få en överblick av det aktuella 
studieområdet. Det är viktigt att frågor och svarsalternativ i en enkät är tydligt formulerade 
och att det inte finns någon risk för otydligheter och oklarheter, eftersom svarsfrekvens eller 
motivation att delta i studien kan påverkas. En enkät bör sträva efter att ha hög reliabilitet och 
validitet, vilket innebär att enkäten är säker, tillförlitlig och reproducerbar samt mäter det som 
avses att mätas. Att använda enkäter och mätinstrument som redan tidigare är beprövade är att 
föredra framför att konstruera egna (Kristensson, 2014). I föreliggande studie användes ett 
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tidigare beprövat frågeformulär samt mätinstrumentet, CLES+T, vilket ökar studiens interna 
validitet, tillförlitlighet och minskar risken för systematiska fel, bias. CLES+T valdes som 
mätinstrument eftersom det bland annat mäter studenters bedömning av relation till 
handledare vilket svarar väl mot syftet med studien. Mätinstrumentet har enligt psykometriska 
tester hög validitet och reliabilitet (Gustafsson et al., 2015; Johansson et al., 2010;  
Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002; Saarikoski et al., 2008) och har använts i flera tidigare 
studier både i Sverige och Europa (Bisholt et al., 2014; Papastavrou et al., 2010; Saarikoski & 
Leino-Kilpi, 2002; Warne el al., 2010). Inför studien pilottestades hela enkäten på ett mindre 
antal studenter på det aktuella universitetet för att ytterligare stärka dess validitet och 
reliabilitet. En styrka med att använda enkät som datainsamlingsmetod i studien är att 
deltagarna tillförsäkras anonymitet och att deras svar inte påverkas av utomstående samt att 
bearbetning och analys sker objektivt. En svaghet är att djupare förståelse av ämnet som 
studeras inte uppnås och att det inte finns möjlighet för deltagarna att ställa frågor och få mer 
information om något i enkäten är otydligt (Kristensson, 2014). Trots att CLES+T är ett 
välbeprövat mätinstrument ifrågasätts svarsalternativet 3, ”Varken/eller”, då det innebär att 
deltagaren därmed inte behöver ta ställning till påståendet. Att svara ”Varken/eller” ses som 
ett icke-svar, vilket inte tillför någon information och kan leda till att resultatet blir 
missvisande. Deltagare som svarar alternativ 3 borde rimligen svarat alternativ 2, ”Håller inte 
helt med” eller 4, ”Håller med i viss mån”, vilket hade gett en mer korrekt bedömning av det 
som studeras. 

Vid bearbetning av insamlad data valdes delar av frågeformulär och mätinstrument ut som var 
relevant och svarade mot studiens syfte. Vid inmatning av data upptäcktes uteblivna svar från 
två deltagare rörande frågan om hur handledningen var organiserad under VFU och antalet 
handledare sammanlagt under VFU. Då enkäterna i övrigt var fullsändigt besvarade ersattes 
uteblivna svar, för att på så sätt undvika ett totalt bortfall på de två deltagarna. Detta 
tillväggångssätt innebar att övriga delar av enkäten kunde användas för att besvara studiens 
syfte. Ställningstagandet att ersätta uteblivna svar gjordes med tanke på att urvalet redan från 
start var relativt litet. Om svaren inte hade ersatts hade det totala bortfallet blivit högre, vilket 
i sin tur hade kunnat påverka resultatet och minskat generaliserbarheten (Polit & Beck, 2016).  

Svarsalternativen i CLES+T är på ordinalskalenivå, men de som konstruerat mätinstrumentet 
har valt att redovisa resultatet på kvotskalenivå med medelvärden och standardavvikelser. För 
att kunna jämföra med andra studier har svaren redovisats med medelvärden och 
standardavvikelser även i denna studie. 

Innan analysen påbörjades grupperades deltagarna beroende på om de haft en eller flera 
handledare. Indelningen genomfördes eftersom syftet med studien var att beskriva studentens 
bedömning av relation till handledare oberoende av hur handledningen var organiserad. När 
det gäller svarsalternativen i mätinstrumentet genomfördes en indelning för att få en överblick 
på hur många studenter som bedömt relationen som bättre respektive sämre och tanken var 
inledningsvis att jämföra grupperna för att identifiera eventuella skillnader och samband. 
Tanken var även att analysera om gruppen som bedömt relationen till handledaren som sämre 
skilde sig från de som haft en bättre relation, vilket dock inte kunde genomföras eftersom 
gruppen visade sig bli för liten. Vid indelning av svarsalternativen i mätinstrumentet valdes 
gränsen för sämre respektive bättre relation att dras vid 3,9. Utifrån svarsalternativens 
rangordning ansågs svar 1-2 vara tydligt sämre och 4-5 tydligt bättre, medan svar 3 bedöms 
som ett icke- svar och betraktades därmed vara mer åt det sämre hållet. 

När det gäller analys av den öppna frågan användes manifest innehållsanalys (Kristensson, 
2014). Sammanlagt 14 studenter besvarade den öppna frågan gällande orsak till varför de inte 
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varit nöjda med handledning eller VFU-placering. Analysen av kommentarerna skedde genom 
triangulering, vilket stärker resultatets rimlighet, credibility (ibid.). Utifrån studiens syfte 
valdes åtta kommentarer ut, meningsbärande enheter identifierades, texten kondenserades till 
koder, skillnader och likheter identifierades och liknande innehåll kategoriserades. Ett 
strukturerat tillvägagångssätt stärker resultatets trovärdighet, thrustworthiness, att resultatet är 
hållbart, och verifierbarhet, confirmability, att resultatet återfinns i det insamlade materialet 
(ibid.). Verifierbarheten i studiens kommentarer stärks även genom att citat har använts vid 
resultatredovisning. Studiens överförbarhet, transferability, om resultatet kan tillämpas i 
andra sammanhang och giltighet, dependability, om resultatet är stabilt över tid (ibid.), stärks 
av att deltagarna, studiens kontext och tid för datainsamling är tydligt beskrivet. Trots att 
enbart åtta kommentarer svarade mot studiens syfte ansågs de vara fylliga och 
informationsrika och gav en bra bild och djupare förståelse för studenternas erfarenhet av 
handledningen de fått.  

De etiska principerna, autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 
rättviseprincipen tillgodosågs bland annat genom att skriftligt informerat samtycke 
inhämtades och att reflektion över studiens nytta kontra risk skedde. Deltagarnas integritet 
och anonymitet beaktades genom att data förvarades säkert och utan insyn för obehöriga, alla 
deltagare behandlades även lika och hade samma möjlighet att delta i studien.  

8. Slutsats 
Studien visade att sjuksköterskestudenter i allmänhet är nöjda med relationen till handledare. 
De var framförallt nöjda med att relationen präglades av respekt och ömsesidig förståelse, att 
de fick individuell handledning och att handledaren visade en positiv inställning för 
studenthandledning. Resultatet är positivt eftersom studenten som är novis är i behov av en 
trygg och god relation och att bli handledd av en erfaren sjuksköterska som är expert inom 
yrkesområdet för att utvecklas och bli trygg i sin yrkesroll. Det är viktigt att 
sjuksköterskestudenter blir trygga och säkra i sitt yrkesutövande eftersom det kan påverka 
kvaliteten på den omvårdnad som ges och i ett bredare perspektiv även patientsäkerheten. 
Studenterna visade sig vara mindre nöjda med att relationen till handledare inte var jämlik och 
att det i viss mån saknades kontinuerlig återkoppling. Reflektion är ett viktigt begrepp inom 
det omvårdnadsvetenskapliga området och att det finns brister i den kliniska verksamheten 
visar på att begreppet behöver betonas tydligare i handledarnas arbetsbeskrivning och i 
handledareutbildning.  

8.1. Klinisk nytta 
Studiens resultat kan implementeras i den kliniska verksamheten där sjuksköterskan har en 
arbetsledande funktion, vilket bland annat innebär att handleda och undervisa studenter, men 
även patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Att handleda och undervisa kan öka 
patientens delaktighet, självbestämmande och främja en trygg och säker vård. Resultatet i 
studien kan även ligga till grund för utbildning om handledning på grundnivå eftersom det 
ingår i sjuksköterskeprofessionen men även för vidareutveckling av handledarutbildning. 
Kunskaper om hur studenten bedömer relationen till handledaren under VFU på sjukhus och 
faktorer som underlättar en god relation kan därmed främja patientsäkerheten och ur ett 
samhällsperspektiv medverka till kvalitetssäkring av vården.   

Även om de flesta studenter är nöjda med relationen till handledare visar resultatet att 25% är 
mindre nöjda. En fråga som uppstår utifrån detta resultat är huruvida en sämre relation kan 
begränsa hur studenten utvecklas i sin yrkesroll. Osäkerhet och otrygghet i rollen som 
sjuksköterska skulle kunna påverka omvårdnaden och patientsäkerheten. Det har inte gått att 
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påvisa anledning till att studenterna är mindre nöjda med relationen till handledare. Vidare 
forskning behövs för att få en djupare förståelse för de subjektiva faktorer som kan påverka 
upplevelsen av relationen mellan student och handledare.
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Bilaga 1 

 
 

Information om studie: 

Handledningsmodeller i verksamhetsförlagd utbildning 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie med syfte att undersöka om olika 
handledningsmodeller har betydelse för studenters upplevelse av stress och lärandemiljö vid 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sjuksköterskeprogrammet. Vi vänder oss till dig 
eftersom du är student i en kurs med VFU under vårterminen 2013. Resultatet från studien är 
tänkt att ligga till grund för fortsatt planering och utveckling av VFU i 
sjuksköterskeprogrammet. 

Deltagandet i studien innebär att du får besvara frågor om stress före, under och efter VFU. 
Efter avslutad VFU period får du besvara enkäter om lärandemiljö och handledning. De 
uppgifter du lämnar kommer att avidentifieras och kodas. All data som inhämtas i studien 
kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Forskare som hanterar data har tystnadsplikt. Resultatet av studien kommer att redovisas 
på gruppnivå och information kommer inte att kunna spåras till enskild uppgiftslämnare. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avbryta deltagandet när som helst. Om du väljer 
att avstå från deltagande eller avbryta kommer det inte att påverka din utbildning eller 
bedömningar under utbildningstiden. 

Data som hanteras i studien lyder under Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgiftsansvarig 
är universitetet där studien genomförs. Enligt PUL har du rätt att gratis en gång per år ta del 
av de uppgifter som finns om dig och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson vid 
universitetet besvarar också frågor om studien och från kontaktpersonen kan resultatet av 
studien senare inhämtas.  
 
Universitetet 2013-02-07
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Samtycke till att delta i forskningsstudie  

Jag bekräftar att jag tagit del av skriftlig information om forskningsstudien som gäller  

Lärandesituationen under den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet 

 

 

  

 

□   Ja, jag vill delta i studien     

 

□   Nej, jag vill inte delta i studien 

 

 

 

 

 

Datum …………………………………… 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………………. 
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