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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kan känna sig sårbara i början av sin verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) och kan påverkas både positivt och negativt av bemötandet från både 

handledare och övrig personalgrupp. 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser av bemötande från handledare och 

övrig personalgrupp och hur detta påverkar förmågan att utföra omvårdnad, samt studenternas 

upplevelse av studentrollen. 

Metod: Kvalitativ forskningsdesign med fem semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier: Bemötande från handledare; Bemötande 

från övrig personalgrupp och Studentroll. Ett bra bemötande karaktäriserades av vänlighet, 

involvering i arbetet och förmedlande av trygghet. Ett dåligt bemötande kunde bestå av 

försummelse, att känna sig i vägen och dålig struktur. Studenterna hade haft skiftande roller 

under VFU och samtliga hade positiva aspekter. Studenterna upplevde att de hade utvecklats i 

sin förmåga att utföra omvårdnad. 

Slutsats: Studien påvisar att det är viktigt för studenter hur de blir bemötta på sin VFU, och 

vilken roll de får på arbetsplatsen. Den visar även att det är betydelsefullt att samtliga ur 

personalgruppen visar studenten ett bra bemötande. En undersköterskeroll kan vara 

utvecklande för sjuksköterskestudenter i termin två. Det förekommer dock negativa aspekter i 

bemötande från handledare och personalgrupp, vilket tyder på att studentens roll på VFU bör 

förtydligas. 

 

Nyckelord: sjuksköterskestuderande, bemötande, verksamhetsförlagd utbildning, 

handledning 

  



ABSTRACT 

Background: Nursing students may feel vulnerable in the beginning of a clinical practice 

placement. The relationship and interaction with their preceptors and other staff members can 

have a positive as well as a negative effect on the nursing student. 

Aim: To investigate nursing students’ experiences of the relationship and interaction with 

their preceptors and other staff members and the influence these factors have on their ability 

to perform nursing care, and also how the students experienced the student role. 

Method: Qualitative design with five semi-structured interviews. 

Result: The result was divided into three main categories: Relationship and interaction from 

preceptors; Relationship and interaction from other staff members and Student role. A good 

relationship and interaction was characterised by kindness, involvement in tasks and a 

sensation of safety. A bad relationship and interaction would consist of neglect, the sensation 

of being in the way and a bad structure. The students had a variety of roles that emerged 

during their clinical practice which all had positive aspects on their ability to perform nursing 

care. 

Conclusion: The study presented how important the relationship and interaction with the 

preceptors and other staff members are for nursing students during their clinical practice 

placement. As important is the role the student acquires. The study presents the importance of 

a good relationship with all staff members. A health care assistant role can be of value for 

nursing students during their first clinical practice placement. Certain negative aspects 

emerged indicating that clarifying information about the student role during clinical practice 

placement is needed. 

 

Keywords: nursing student, interaction, clinical practice placement, preceptorship  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND ........................................................................................................ 1 

Verksamhetsförlagd utbildning ........................................................................................... 1 

Handledaransvar under VFU .............................................................................................. 1 

Bemötande ............................................................................................................................. 1 

Sjuksköterskestudenters upplevelser av bemötande ......................................................... 1 

Bemötande från handledare ................................................................................................ 1 

Bemötande från övrig personalgrupp ................................................................................. 2 

Studentroll ........................................................................................................................... 3 

Problemformulering ............................................................................................................. 3 

Syften ..................................................................................................................................... 3 

METOD ................................................................................................................ 3 

Design ..................................................................................................................................... 3 

Urval ...................................................................................................................................... 4 

Inklusionskriterier ............................................................................................................... 4 

Exklusionskriterier .............................................................................................................. 4 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 4 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 5 

Forskningsetiska överväganden .......................................................................................... 5 

Bearbetning och analys ........................................................................................................ 6 

RESULTAT ......................................................................................................... 6 

Bemötande från handledare ................................................................................................ 7 

Bra bemötande .................................................................................................................... 7 

Dåligt bemötande ................................................................................................................ 8 

Bemötande från övrig personalgrupp ................................................................................. 9 

Bra bemötande .................................................................................................................... 9 

Dåligt bemötande .............................................................................................................. 10 

Studentroll ........................................................................................................................... 10 

DISKUSSION .................................................................................................... 11 

Sammanfattning .................................................................................................................. 11 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 12 

Bra bemötande från handledare ....................................................................................... 12 



Dåligt bemötande från handledare ................................................................................... 12 

Bra bemötande från personalgrupp .................................................................................. 13 

Dåligt bemötande från personalgrupp .............................................................................. 14 

Studentroll ......................................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 15 

Trovärdighet ..................................................................................................................... 15 

Överförbarhet ................................................................................................................... 16 

Pålitlighet .......................................................................................................................... 16 

Tillförlitlighet .................................................................................................................... 17 

Kliniska implikationer ....................................................................................................... 17 

Slutsats ................................................................................................................................. 17 

REFERENSER .................................................................................................. 18 

 

Bilaga 1 ..................................................................................................................I 

Intervjuguide: semistrukturerad intervju ........................................................................... I 

Bilaga 2 .............................................................................................................. III 

Informationsbrev till intervjudeltagare ........................................................................... III 

 



1 

 

BAKGRUND 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala syftar 

till att i den kliniska omvårdnaden integrera teoretiska kunskaper samt tillämpa kliniska 

färdigheter. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i alla terminer utom första terminen. 

Kunskaper om sjuksköterskans kommunikativa och pedagogiska roll i omvårdnaden tillämpas 

under VFU samt om vårdarbetets ledarskap och organisation (Uppsala universitet, 2012). 

 

Handledaransvar under VFU 

Huvudhandledaren och verksamhetschefen/avdelningschefen ansvarar bland annat över att 

organisera och planera VFU i samråd med representant från sjuksköterskeprogrammet. 

Gällande studentens utbildningssituation är huvudhandledarens funktion att ge studenten stöd 

för att uppnå sina individuella behov och mål med VFU-perioden.  Huvudhandledaren ska 

även ansvara för att studenten ska bli tilldelad handledare som har lämplig kompetens och 

som handleder med hjälp av ett studentcentrerat lärande. Det innebär bland annat att studenten 

ska få utrymme att ställa frågor och reflektera över situationer, men även att handledaren ska 

ge studenten respons på funderingar och handlingar (Uppsala universitet, 2008). 

 

Bemötande 

Bemötande är ett mångfacetterat begrepp, som bland annat inkluderar sättet på vilket ett 

samtal utförs, och det präglas i hög grad av yttre faktorer. Behandling, uppträdande och 

mottagande är ord som begreppet är synonymt med. Ordet kan översättas till engelska med 

”relationship”, ”interaction” och ”relation with”. Bemötande handlar om respekt, 

människosyn och värde. I begreppet innefattas även vänlighet, hjälpsamhet, värme, 

engagemang, kvalitet, information och respekt (Fossum, 2007). 

 

Sjuksköterskestudenters upplevelser av bemötande 

Bemötande från handledare 

Studenter upplever sig särskilt sårbara och utsatta i början av sin VFU. De behöver stöd från 

handledare, lärare och andra i det patientnära arbetet (Holmlund, Lindgren & Athlin, 2010). 

Relationen till handledaren är även viktig för inlärningen (Warne et al., 2010). Ett positivt 

bemötande från handledaren karaktäriseras enligt studenterna av att handledaren introducerar 

studenten på avdelningen, uppmuntrar frågor och låter studenten ta del av 
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sjuksköterskeuppgifter. Att handledaren ger stöd, lyssnar och bekräftar studenten samt 

uppträder som en förebild kan också ses som ett gott bemötande (Öhrling & Hallberg, 2000). 

Stimulerande och synliga handledare bidrar till en känsla av säkerhet och trygghet hos 

studenten. Att handledaren utövar en holistisk vård och arbetar evidensbaserat är en 

kvalitetsindikation för studenten (Jonsén, Melender & Hilli, 2012). 

 

Ett negativt bemötande från handledare kan innebära att handledaren är distanserad, mindre 

vänlig, onåbar eller gör studenten osäker. Handledaren kan sakna kunskap och expertis, 

struktur i handledningen och delegerar uppgifter som de själva inte vill utföra. Studenten kan 

ibland få rollen som observatör genom att handledaren är överbeskyddande (Gray & Smith, 

2000). 

 

Bemötande från övrig personalgrupp 

Att personalen gör sig tillgängliga kan ses som ett gott bemötande och ger en positiv 

inlärningserfarenhet. Om arbetsgruppen känner till regler om vad studenten får göra och 

avdelningens policy kan studenten lättare förstå sin roll i personalgruppen. En välkomnande 

och god atmosfär ger studenten ökade förutsättningar att lyckas med sin VFU (Paul et al., 

2011; Chesser-Smyth, 2005). 

 

Att skapa ett självförtroende hos studenten är ett kritiskt moment då detta påverkar både 

motivation och inlärning som är väsentlig för socialiseringsprocessen i sjuksköterskeyrket 

(Chesser-Smyth, 2005). Mottagandet påverkar en känsla av välbefinnande, kapacitet och 

motivation att lära sig. En välkomnande personalgrupp får studenterna att känna sig värderade 

och accepterade (Levett-Jones, Lathlean, Higgins & McMillan, 2009). 

 

Om personalen gör sig otillgänglig, samt har bristande kunskap om regler och avdelningens 

policy gällande studenter, blir studenten osäker på sin roll. Om det inte finns en stödjande 

atmosfär ger detta studenten en minskad förutsättning att lyckas med sin VFU (Paul et al., 

2011). Likgiltighet och ovänlighet får studenten att känna sig obekväm och leder till 

varierande grad av ångest (Levett-Jones et al., 2009). 

 

Upplevelsen av VFU kan påverka framtida yrkesval och utvecklandet av identiteten som 

sjuksköterska (Levett-Jones et al., 2009; Andrews, Brodie, Andrews, Wong & Thomas, 
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2005).  En första avdelningserfarenhet har stor påverkan på hur studenten i efterhand ser på 

vården (Andrews et al., 2005). 

 

Studentroll 

Enligt Chesser-Smyth (2005) förekommer en observationsfas de två första veckorna av 

studentens VFU. Observationsfasen innebär en utveckling från osäkerhetskänslor till en 

säkrare roll som strävar efter att bli en del av arbetsgruppen. Det upplevs också positivt för 

studenten att bli handledd av andra professioner för att de involverar studenten i 

arbetsgruppen, samt undviker att studenten får rollen som observatör (Lait, Suter, Arthur & 

Deutschlander, 2011). Inlärningsrollen beskrivs av studenter som att känna sig säker, tillåten 

att göra fel, ställa frågor och vara en del av arbetsplatsen (Levett-Jones et al., 2009). 

Studenten kan uppleva att studentrollen blir respekterad när sjuksköterskan ger tid till att lära 

ut och ge stöd. Att bli behandlad som en undersköterska är en vanlig upplevelse och ett 

frekvent klagomål från studenter då de känner att inlärningstillfället som sjuksköterskestudent 

går förlorat (Andrews et al., 2005). 

 

Problemformulering 

Tidigare studier påvisar att det finns många faktorer som kan påverka studentens allmänna 

välmående och inlärning under VFU. Det är av värde att undersöka hur 

sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet upplever att de blir bemötta av handledare och 

övrig personalgrupp. Detta för att undersöka hur rollen som sjuksköterskestudent ser ut, samt 

hur studenterna själva upplever att bemötandet påverkar den egna förmågan att utföra 

omvårdnad. 

 

Syften 

Ett syfte med studien är att undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser av bemötande från 

handledare och övrig personalgrupp under VFU. Ytterligare syften är att undersöka 

studenternas upplevelse av studentrollen och hur nämnda faktorer påverkar förmågan att 

utföra omvårdnad. 

 

METOD 

Design 

Studiens ansats är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. 
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Urval 

Studenter i termin två fick vid ett obligatoriskt helklasstillfälle den 21 januari 2013 

information från författarna om studiens syfte, samt vilka inklusions- samt exklusionskriter 

som förelåg. Informationen delgavs studenterna innan VFU-perioden (vecka 5-8) startade. 

 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskestudenter i termin två som utför VFU genom Sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala universitet. 

 

Exklusionskriterier 

Studenterna har studerat till sjuksköterska vid någon sjuksköterskeutbildning i Sverige och 

därigenom redan utfört en VFU-period, liksom om de har arbetslivserfarenhet från vården 

sedan tidigare. 

 

Författarna fick mailkontakt med sju studenter varav två studenter valde att inte delta på 

grund av schematekniska svårigheter. Fem sjuksköterskestudenter från termin två som haft 

VFU deltog i studien. Samtliga var kvinnor och medianåldern var 21 år (20-27 år). Fyra 

informanter hade genomfört sin VFU vid Uppsala kommun inom äldreomsorgen och en 

informant hade varit vid Landstinget i Uppsala län på Akademiska sjukhuset. 

 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide (bilaga 1) utarbetades efter genomgång av relevant litteratur (Kvale & 

Brinkmann, 2009) under arbetet med projektplanen. Författarna hämtade inspiration till 

intervjuguiden från de definitioner av bemötande som Fossum (2007) beskriver, liksom 

artikeln skriven av Levett-Jones et al. (2009). 

 

Studiens fokus, bemötande, behandlades genom enskilda, avpersonifierade semistrukturerade 

intervjuer. Informanterna gavs utrymme att fritt svara på temaövergripande frågor utformade 

genom en intervjuguide (Polit & Beck, 2010). Författarna utformade fyra teman: ”Bemötande 

från handledare”; ”Bemötande från övrig personalgrupp”; ”Bakomliggande faktorer till 

bemötandet” och ”Omvårdnadsarbete”. För varje tema konstruerades ett antal frågor och även 

följdfrågor som kunde användas för att förtydliga framförd information. 
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Tillvägagångssätt 

Sjuksköterskestudenterna fick vid ett helklasstillfälle 21 januari 2013 information om att 

informationsbrevet (bilaga 2) från författarna skulle skickas till samtliga i klassen via 

studentmailen. Det fanns även att läsa på Studentportalen via kurssidan, där kontaktuppgifter 

till författarna fanns att tillgå. Kursansvarig för Omvårdnadens innehåll och metoder II där 

VFU ingår tillfrågades om hjälp med att nå ut till samtliga studenter via studentmailen och 

även för att publicera informationsbrevet på kurssidan i Studentportalen. 

 

Intervjuerna var avsedda att ske efter VFU-periodens avslut för att säkerställa att studenterna 

hade fått samma förutsättningar tidsmässigt. Tre studenter anmälde intresse innan VFU och 

ytterligare två under VFU. Två studenter anmälde intresse efter avslutad VFU, efter ett 

påminnelsemail under vecka 8. Av de sju som anmälde intresse intervjuades fem, två 

studenter valde att avböja sin medverkan i studien. Författarna kontaktade studenterna efter 

avslutad VFU och bokade i samråd med dem tid och plats för intervjuer under vecka 9, 11 och 

12. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och samtliga genomfördes i förbokade grupprum 

på Blåsenhus. Tre intervjuer genomfördes med enbart en författare närvarande och två 

intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande.  

 

Vid inspelning användes diktafon vid fyra intervjuer och dator vid en intervju. Inspelningarna 

lyssnades igenom samma dag efter intervjutillfället och transkriberades ordagrant under 

samma vecka med hjälp av transkriberingsprogrammet InqScribe, Windows Mediaspelare och 

OpenOffice. Vid transkribering tilldelades studenterna nummer istället för namn och 

materialet har därefter hanterats helt avpersonifierat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med CODEX (2012) fick studenterna övergripande information om studien 

muntligt vid ett informationstillfälle och även skriftligt på Studentportalen. I 

informationsbrevet som samtliga studenter fick ta del av framgick att deltagande var frivilligt 

och att studenten när som helst, utan att ange skäl, kunde avbryta sin medverkan. Information 

om studiens syfte och metod framgick även. För att bevara studenternas personliga integritet 

har intervjuerna behandlats konfidentiellt och intervjumaterialet kommer att förstöras när det 
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inte längre är behövligt för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). De personer som har tillgång 

till det inspelade intervjumaterialet är författarna och handledare. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med ansats från Lundman och 

Hällgren Graneheims (2008) modell. Modellen innebär att meningsbärande enheter 

identifieras, kondenseras och kodas för att utifrån dessa utarbeta underkategorier och 

huvudkategorier/teman. Intervjuerna lästes efter transkribering igenom av båda författarna ett 

flertal gånger och utmärkande delar markerades och diskuterades mellan författarna för att 

erhålla meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Se tabell 1 för exempel på 

innehållsanalysen. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Huvudkategori 

”… och i synnerhet 

sjuksköterskan som jag 

sagt, ändå sett var jag 

befinner mig, vad jag 

kan och vad jag 

behöver lära mig mer 

av och respekterat det 

och gett det den tid som 

jag behövt” 

Sjuksköterskan i 

synnerhet har sett var 

jag befinner mig 

kunskapsnivåmässigt 

och respekterat det 

och givit mig den tid 

jag behövt. Jag litade 

på att hon visste vad 

jag kunde. 

Sjuksköterskan 

var uppmärksam 

och lyhörd på 

studentens 

kunskaper. 

Bra bemötande 

från handledare 

Bemötande från 

handledare 

 

RESULTAT 

Bemötandet från handledare och personalgrupp var teman som utarbetades till intervjuguiden. 

Dessa teman användes sedan som huvudkategorier och ytterligare en huvudkategori framkom. 

Se tabell 2, kategoriöversikt. 

 

Tabell 2. Kategoriöversikt 

Bemötande från handledare Bra bemötande 

Dåligt bemötande 
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Bemötande från övrig personalgrupp Bra bemötande 

Dåligt bemötande 

Studentroll 

 

Bemötande från handledare 

Handledare bestod av handledande sjuksköterska, huvudhandledare och handledande 

undersköterska. 

 

Bra bemötande 

Ett bra bemötande från sjuksköterskan karaktäriserades av trevlighet, en positiv attityd och 

öppenhet. Informanterna beskrev att det var viktigt att sjuksköterskan observerade studentens 

inlärningsbehov och involverade studenten i arbetet genom att låta studenten prova på 

sjuksköterskeuppgifter. Därtill var det viktigt att sjuksköterskan var lyhörd inför studentens 

behov och förmedlade en trygghet. Det var också positivt när handledaren visade 

uppskattning och bekräftade studenten i undervisningen samt att handledaren trivdes med att 

lära ut och var kunnig. Uppmuntran till mer utmanande uppgifter med lagom mycket ansvar 

och anpassning av krav till studentens erfarenhet ansågs vara positivt. En bra relation till 

handledaren kunde få studenten att känna stöd. 

 

“Jag lärde mig tycka om handledaren för att hon hade varit ett sånt 

stöd.” #5 

 

Att huvudhandledaren gick in och hjälpte till om sjuksköterskan inte var närvarande eller 

anpassade schema efter studentens kunskaper och behov ansågs enligt studenterna vara 

positivt. Strukturen på VFU kunde enligt informanterna till stor del ordnas med hjälp av 

huvudhandledaren. Informanterna upplevde även att det var positivt att huvudhandledaren 

engagerade sig i studentens utveckling. 

 

En ordentlig introduktion med en visning och presentation av arbetsplatsen och arbetsgruppen 

var positivt enligt studenterna. Även skriftlig information om arbetsplatsens specifika 

områden var värdefullt för studenterna att få. Då huvudhandledaren anpassade vilka 

handledare som skulle bistå studenten i det dagliga arbetet, med avseende på erfarenhet och 

personlig lämplighet, ansågs det vara positivt. 
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“Huvudhandledaren tog emot oss. Vi blev presenterade och visade runt 

på avdelningen. Det gjorde att vi hade lite koll på var vi skulle och vilka 

som satt var. Jag tyckte det var väldigt bra.” #2 

 

Det ansågs gynnsamt enligt informanterna när handledande undersköterskor hade mycket 

erfarenhet, ett avslappnat sätt, och kände sig bekväma i sina roller. Engagemang från den 

handledande undersköterskan var viktigt och kunde visa sig genom hen tog hänsyn till 

studentens inlärningsmål. Det sågs som positivt att undersköterskan involverade studenten 

successivt i arbetet och presenterade studenten för vårdtagarna. 

 

”Den handledande undersköterskan hade ett bra bemötande. Hon var genuin 

och tyckte om sitt jobb. Hon hade en positiv inställning och såg mig och 

patienterna. Hon var väldigt avslappnad.” #2 

 

Dåligt bemötande 

Ett negativt bemötande kunde av studenterna karaktäriseras av försummelse, till exempel på 

grund av att den handledande sjuksköterskan var pressad och inte hade tid att ta hand om 

studenter. Somliga upplevde en otydlighet från den handledande sjuksköterskan till 

undersköterskorna gällande studentens uppgifter på den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

“Det hade kanske varit bra om sjuksköterskan hade varit tydligare mot 

undersköterskorna vad studenterna hade för möjligheter och vad vi var där för 

att göra.” #4 

 

Den handledande sjuksköterskans närvaro kunde av informanterna i denna studie ibland 

upplevas som hämmande. Det kunde också leda till osäkerhet om handledaren inte bekräftade 

eller uppmuntrade studenten tillräckligt eller att det saknades tid för reflektion och 

information om specifika sjukdomstillstånd. 

 

En avsaknad av kontinuitet i undersköterskornas arbete sågs av informanterna som en negativ 

aspekt i undersköterskornas handledning. Det vill säga att det saknades rutiner i hur 
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omvårdnaden skulle utföras. Det fanns också brister i basala hygienrutiner i denna 

yrkesgrupp, vilket studenterna upplevde som en brist i undersköterskornas arbete. 

 

En upplevelse av att huvudhandledaren tyckte att det var jobbigt att ta hand om studenter och 

att det var ett tvång som ingick i hens arbetsuppgifter, kunde av informanterna ses som ett 

negativt bemötande. Det kunde också bestå i att studenten hade för många handledare vilket 

kunde resultera i en skiftande kvalitet i handledningen. Ytterligare en brist enligt 

informanterna var att det saknades dagsplanering. Det gav en känsla av att bli negligerad av 

huvudhandledaren, i synnerhet om det saknades information om vem, och ur vilken 

yrkesgrupp, som skulle handleda studenten.   

 

Bemötande från övrig personalgrupp 

Den övriga personalgruppen bestod av läkare, undersköterskor och övriga sjuksköterskor. 

 

Bra bemötande 

Ett bra bemötande karaktäriserades av studenterna som trevlighet, respektfullhet och 

vänlighet. Tillgänglighet, uppmuntran, motivation och att ges utrymme att utvecklas var andra 

viktiga positiva aspekter i bemötandet som studenterna upplevt. Det upplevdes även positivt 

att bli involverad i ronder. 

 

Ett bra bemötande från undersköterskorna var enligt informanterna ett välkomnande och ett 

öppet förhållningssätt gentemot studenterna. Det var enligt informanterna viktigt att samtliga 

ur personalen var medvetna om varför studenterna var på arbetsplatserna, vilka 

arbetsuppgifter som var viktiga och vad de skulle lära sig. 

 

Arbetsgruppen behandlade studenterna med respekt genom att lyssna på vad de tyckte och var 

hjälpsam om de hade frågor. Somliga studenter upplevde också en förståelse från 

personalgruppen. Detta tog sig uttryck dels i en förståelse för att studenterna inte hade någon 

erfarenhet sedan tidigare, och dels i att de var där för att lära sig. Studenterna upplevde att 

individer ur personalgruppen var hjälpsamma och gav information, samt hade tålamod. De 

upplevde också bekräftelse från personalgruppen. 

 

”De sa åt oss när vi hade gjort ett bra jobb.” #5 
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Dåligt bemötande 

Ett negativt bemötande från den övriga personalgruppen kunde komma ifrån både 

undersköterskor och sjuksköterskor som inte var ansvariga handledare på VFU. Enskilda 

individer ur personalgruppen kunde uppvisa negativa attityder eller behandla studenterna 

orättvist. 

 

Personalen kunde få studenterna att känna sig i vägen, särskilt då personalen var ny och hade 

sina egna uppgifter att fokusera på. Informanterna upplevde även att sjuksköterskorna tyckte 

att det var onödigt att handleda studenter utan erfarenhet, och att de istället skulle gå med 

undersköterskor. Det upplevdes som dåligt bemötande då studenterna inte blev presenterade 

för personalgruppen. 

 

”Jag vill att man på möten presenterar studenterna ordentligt inför alla i 

personalgruppen. De presenterade inte oss inför alla vilket jag upplever som 

jobbigt.” #2 

 

Studenterna upplevde ett skiftande engagemang beroende på vilka ur personalgruppen de gick 

med, då det saknades handledare. Om handledare saknades kunde ignorans uppstå från den 

övriga personalgruppen. 

 

”Det var viktigt för mig att veta vem som ska handleda mig varje dag. Jag 

upplevde ibland att jag blev ignorerad, vilket var jobbigt.” #2 

 

Studentroll 

Studentrollen utifrån informanternas perspektiv beskrevs som den plats studenterna fick på sin 

VFU. 

 

Rollen som observatör innebar för studenterna att observera hur handledare eller andra ur 

personalgruppen utför omvårdnad för att sedan våga ta egna initiativ. Informanterna beskrev 

att denna roll var bra att ha den första veckan och det tycktes för studenterna vara positivt att 

få utrymme att bara observera till en början, särskilt när erfarenhet saknades sedan tidigare. 

Att betrakta var ett bra sätt för studenten att lära sig. 
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”Rollen beror på vilken erfarenhet man har. För mig som inte har någon 

erfarenhet alls kan det nog vara bra att titta i början och sedan ta lite mer 

initiativ, när man känner att man klarar av det. ” #3 

 

Ytterligare en roll som nämndes var inlärningsrollen. Denna roll beskrevs som önskvärd 

därför att studenterna då kunde uppleva en förståelse för att de var studenter, ges tid och få se 

och lära sig så mycket som möjligt. Studenterna beskrev en utveckling i deras förmåga att 

utföra omvårdnadsmoment. 

 

”Jag är lite mer säker på att utföra omvårdnad. Först tittade jag på, och sen 

fick jag göra. Nu kan jag gå in och göra omvårdnad själv och på vissa patienter 

behöver jag hjälp.” #3 

 

Yrkesrollen var en roll som av informanterna tolkades som både positiv och negativ. Somliga 

beskrev att de fick ta en roll som undersköterska därför att det saknades personal ur 

arbetsgruppen. De fick då utföra uppgifter som de redan kunde, som exempelvis att bädda 

sängar. Att ha en roll som undersköterska beskrevs ändå som positivt ur den bemärkelsen att 

studenterna då blev delaktiga och kände sig behövda. Den negativa aspekten blev att mindre 

fokus lades på den blivande sjuksköterskerollen som vissa upplevde att de hade velat vara mer 

i. 

”Vi blev mer som extra arbetskraft. De var i behov av sådan då många 

var sjuka.” #1 

 

”Ju mer jag blev delegerad eller tillfrågad. Desto mer kände jag att min 

roll hade en funktion i arbetsgruppen.” #2 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Resultatet delades in i tre huvudkategorier: Bemötande från handledare; Bemötande från övrig 

personalgrupp och Studentroll. Ett bra bemötande karaktäriserades av vänlighet, involvering i 

arbetet och förmedlande av trygghet. Ett dåligt bemötande kunde bestå av försummelse, att 

känna sig i vägen och dålig struktur. Studenterna hade haft skiftande roller under VFU och 
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samtliga hade positiva aspekter. Studenterna upplevde att de hade utvecklats i sin förmåga att 

utföra omvårdnad. 

 

Resultatdiskussion 

Bra bemötande från handledare 

Informanterna i denna studie beskrev ett bra bemötande från den handledande 

sjuksköterskan som att hen var: involverande, lyhörd och förmedlade en trygghet. 

Stödet från, och relationen till sjuksköterskan beskrevs i positiva ordalag. Ett bra 

bemötande från huvudhandledaren kunde bestå i anpassning av schema, engagemang i 

utveckling och en ordentlig introduktion. Att handledarna anpassades efter studenten 

med hjälp av huvudhandledaren ansågs positivt. Detta stämmer också överens med 

Kvalitetskriterier för VFU (Uppsala universitet, 2008). 

 

Informanterna förmedlade även att ett engagemang från den handledande undersköterskan var 

viktigt. Främst i form av att hen tog hänsyn till studentens inlärningsmål, involverade 

studenten i arbetet samt presenterade studenten för vårdtagarna. Detta resultat liknar det som 

tidigare studier kommit fram till. Det vill säga att studenterna är sårbara och utsatta i början av 

VFU och behöver stöd från handledare och övrig personalgrupp (Holmlund et al., 2010). 

Relationen till handledaren och studentcentrerad inlärning är viktig för studentens 

professionella utveckling (Warne et al., 2010). Studenter beskriver en bra handledare som 

stöttande, kunnig, med en vilja att handleda och tillåtande. Tillåtelse kan bland annat vara att 

låta studenter självständigt öva klinisk färdighet. Studenter upplever även att en 

grundläggande del för handledare är att avsätta dedikerad tid för dem under VFU (Myall, 

Levett-Jones, Lathlean, 2008). Resultatet av denna studie visar att samtliga handledare under 

den första praktiken är viktiga och likvärdiga i stödet för studenten. 

 

Dåligt bemötande från handledare 

Mindre bra bemötande karaktäriserades av informanterna genom att sjuksköterskan 

försummade studenterna och var otydlig till övrig personal gällande studentens uppgift 

på VFU. Sjuksköterskans närvaro kunde leda till en hämning hos studenten och 

avsaknad av bekräftelse och uppmuntran kunde leda till osäkerhet. 
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Undersköterskornas kunskap om rutiner och basala hygienrutiner kunde brista, vilket 

informanterna tog upp som en negativ aspekt. En kvalitetsaspekt är att handledaren 

arbetar evidensbaserat (Jonsén et al., 2012) och enligt Fossum (2007) kan kvalitet vara 

en aspekt av bemötandet. 

 

Brister i struktur och planering av VFU tillskrevs huvudhandledaren och kunde 

resultera i att studenterna ibland inte hade handledare för dagen, för många handledare, 

eller upplevde att huvudhandledare såg studenterna som en börda. Enligt Baglin och 

Rugg (2010) kan relationen till handledaren påverkas av handledarens arbetsbörda eller 

om handledaren undervisar flera studenter eller att handledaren inte fått utbildning. Att 

den handledande sjuksköterskan försummade studenter i denna studie kan tolkas som 

ett resultat av en hög arbetsbörda, likaså vad gäller huvudhandledarens brister i 

struktureringen av VFU. Studentens upplevelse av VFU på ett äldreboende kan påverka 

inlärningen. En ansvarig lärare bör se till att upplevelsen blir positiv och därför ha 

kontakt med VFU-platsen och stödja personalen i att bibehålla en bra inlärningsmiljö 

(Kerridge, 2008). 

 

Bra bemötande från personalgrupp 

Personalgruppens goda bemötande karaktäriserades av studenterna i denna studie som 

tillgänglighet, uppmuntran och motivation. Studenterna upplevde det som värdefullt att 

få utrymme att utvecklas och att bli involverade i exempelvis ronder.  

 

Studenterna i denna studie upplevde att personalgruppen bemötte dem med förståelse, 

hjälpsamhet och tålamod, vilket underlättade då studenterna inte hade någon erfarenhet sedan 

tidigare. Att känna sig delaktig i arbetsgruppen är en viktig del av socialiseringsprocessen och 

minskar oron hos studenter som gör sin första VFU (Chesser-Smyth, 2005) liksom att en 

tillåtande och god atmosfär ökar modet och ger studenten utrymme att ta egna initiativ och 

lyckas med sin VFU (Jonsén et al., 2012; Paul et al., 2011). 

 

Studenter behöver känna att de blir bekräftade av arbetsgruppen när de genomför VFU. 

Bekräftelse från arbetsgruppen är ett viktigt verktyg för studenten för att identifiera sig med 

sin framtida yrkesroll (Lilja Andersson & Edberg, 2011). Enligt Baglin och Rugg (2010) ingår 

det i begreppet VFU att studenten skall få möjlighet att få utöva praktiska färdigheter, att få 
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möta goda förebilder och få chansen att utveckla goda relationer som resulterar i att studenten 

känner sig delaktig i arbetsgruppen. Stödjande relationer som möjliggör för studenten att vara 

delaktig i arbetsgruppen kan öka studentens självförtroende. 

 

Dåligt bemötande från personalgrupp 

I denna studie framkom att ett negativt bemötande kunde bestå av negativa attityder och 

orättvis behandling från enskilda individer ur personalgruppen. Enligt Melincavage (2011) 

kan studenter uppleva att de blir förnedrade och utsatta av personalgruppen på arbetsplatsen. 

Detta kan leda till ångest och försvåra inlärningen samt få studenter att känna sig utanför i den 

kliniska miljön. 

 

Oerfaren personal kunde få studenterna att känna sig i vägen. Det kunde också förekomma att 

sjuksköterskor inte ville ha med en oerfaren student eller att studenterna inte blev 

presenterade för personalgruppen. Enligt Bradbury-Jones, Sambrook & Irvine (2011) och 

Levett-Jones et al. (2009) kan studenter uppleva att de blir behandlade med likgiltighet och 

ignorans. Att bli behandlad med respekt och känna sig värderad som person kan manifesteras 

genom enkla handlingar som att bli presenterad för andra. 

 

Engagemanget hos personalen kunde skifta då handledare saknades. Av samma anledning 

kunde också ignorans från den övriga personalgruppen uppstå gentemot studenten. Enligt 

Paul et al., (2011) kan personalen uppleva att handledande sjuksköterskor glömmer bort sitt 

ansvar i handledningen och kan låta andra professioner handleda vilket kan frångå mallen för 

handledning. 

 

Studentroll 

I början av VFU kunde studenten få en roll som observatör vilket kunde innebära att 

studenten tittade på. Det var positivt för studenten att få göra det till en början, dessutom var 

det ett bra sätt att lära sig på. Enligt Chesser-Smyth (2005) pågår en observationsfas de två 

första veckorna av VFU. Denna fas kan innebära en osäkerhet som utvecklas till en mer säker 

roll där studenten strävar efter att vara en del av arbetsgruppen. Då studenten handleds av 

andra professioner kan observatörsrollen undvikas då studenten blir mer delaktig (Lait et al., 

2011). Enligt författarna i denna studie har det dock visat att rollen som observatör kan vara 

positiv i ett tidigt stadie av VFU. 
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Inlärningsrollen innebar för informanterna i denna studie att man skulle få förståelse, ges tid 

och få lära sig så mycket som möjligt. Detta är något som även Levett-Jones et al. (2009) 

visat. Studenten kan uppleva sig respekterad i sin roll om stöd förmedlas, samt att man är 

tillåten att göra fel och ställa frågor. 

 

Ytterligare en roll som beskrevs var yrkesrollen vilken inkluderade en positiv och en negativ 

aspekt. Studenterna blev involverade i arbetsgruppen på ett tydligt sätt i rollen som 

undersköterska. De kunde också uppleva att de fick göra saker som de redan kunde och kände 

sig som vikarier. Fokus på den blivande sjuksköterskerollen saknades i vissa fall. Detta 

stämmer överens med en studie av Andrews et al. (2005) som visar att sjuksköterskestudenter 

upplever det negativt att behandlas som en undersköterska då de känner att inlärningstillfällen 

som sjuksköterskestudent går förlorat. Enligt Bradbury-Jones et al. (2011) kan studenter bli 

utnyttjade till att göra enklare uppgifter på VFU vilket får dem att känna sig nedvärderade. 

Enligt författarnas studie finns det dock en positiv aspekt med att bli behandlad som 

undersköterska, vilket är att studenterna därmed blir involverade i arbetsgruppen. Att 

undersköterskerollen värderas högt kan bero på att den första VFU-perioden är 

omvårdnadsinriktad. En anledning till detta kan bero att de flesta av informanterna har haft sin 

VFU på äldreboende där stort fokus ligger på omvårdnad. 

 

Metoddiskussion 

Vid analysen användes Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Trovärdighet 

Författarna hade förförståelse för ämnet men var under intervjusituationerna neutrala kring 

ämnet för att påverka informanterna så lite som möjligt. Det var svårt att rekrytera 

informanter till studien trots upprepade påminnelsetillfällen. Svårigheten kan ha berott på 

tiden som förflöt mellan informationstillfället i klassen och det eventuella intervjutillfället. 

Studenterna i termin två hade en tentamen inplanerad nära inpå avslutad VFU, varför 

tidpunkten för intervjuer kan ha kommit olägligt för dem. För att underlätta deltagande var 

författarna flexibla och anpassade sig efter vilka tider studenterna kunde komma och var 
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angelägna om att inte inkräkta på ordinarie föreläsnings- och seminarietider, trots detta 

avböjde två studenter att delta på grund av schematekniska svårigheter.  

 

Urvalet var representativt för studiens syfte även om fler erfarenheter och andra upplevelser 

troligen hade framkommit med fler informanter, representation av båda könen samt större 

åldersspridning. Dataanalysen är genomförd enligt en vedertagen metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Författarna har enskilt och tillsammans studerat transkriberingarna och valt ut 

meningsbärande enheter och har tillsammans analyserat innehållet och tolkat resultaten. Detta 

ger en hög trovärdighet för hur dataanalysen är utförd och hur innehållet är tolkat. 

 

Vid två av intervjutillfällena gavs återkoppling till informanterna om hur författarna förstod 

deras upplevelse. Informanterna gavs då efter varje tema i intervjuguiden en kort 

återberättelse av de svar som framkommit och fick då möjlighet att bekräfta, ändra eller lägga 

till information till återkopplingen. 

 

Överförbarhet 

Studiens resultat kan delvis vara överförbart till liknande grupper. Informanterna representerar 

en homogen grupp med kvinnor i liknande åldrar, varför resultatet troligen hade blivit 

annorlunda om gruppen bestått av båda könen och en större åldersspridning. Målet var att 

intervjua tio studenter men eftersom att endast fem deltog uppnåddes troligen ingen mättnad. 

 

Pålitlighet 

Ljudkvaliteten på intervjuinspelningarna har varit tillräckligt god för att vid transkribering 

höra vad som sagts och utan svårigheter förstått innehållet. 

 

Författarnas förförståelse kan ha bidragit till att det var lättare för informanterna att dela med 

sig av sina erfarenheter eftersom att författarna också hade genomgått VFU och kunde sätta 

sig in i känslan av att vara ny på en VFU-plats. Författarnas förmåga till intervjuer var 

begränsade varför båda författarna skulle deltaga vid samtliga intervjutillfällen, för att 

eventuellt bidra med följdfrågor. Tre intervjuer skedde med enbart en författare närvarande 

varför resultatet kan ha blivit påverkat genom att ett andra författarperspektiv inte var 

tillgängligt. Semi-strukturerade intervjuer valdes för att säkerställa att författarna fick svar på 
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de huvudteman som efterfrågades, men även för att ge studenterna utrymme att fritt reflektera 

kring upplevelsen på VFU. 

 

Tillförlitlighet 

Författarna har granskat varandras transkriberingar och både enskilt och gemensamt valt ut 

meningsbärande enheter. Tillförlitligheten gentemot framkomna data är hög. 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie har resulterat i information gällande brister mellan Sjuksköterskeprogrammet 

och VFU-placeringarna. Studentens roll bör förtydligas så att samtlig omvårdnadspersonal på 

VFU-placeringarna är medvetna om vilken roll studenten ska ha och vad studenten ska lära 

sig. Det gäller i synnerhet den handledande sjuksköterskan och den handledande 

undersköterskan som ska ansvara för att informera övrig personalgrupp om studentens roll. 

Därtill bör sjuksköterskestudenter, utöver kursutvärderingen från Sjuksköterskeprogrammet, 

efter varje avslutad VFU få möjlighet att fylla i utvärderingar på VFU. Denna utvärdering ska 

behandla handledningen och personalens bemötande. Informationen bör därefter användas 

som underlag till förbättringsarbete på VFU-placeringen inför mottagande och handledning av 

sjuksköterskestudenter. 

 

Slutsats 

Studien visar att det är viktigt för studenter hur de blir bemötta på sin VFU, och vilken roll de 

får på arbetsplatsen. Studien visar även att det är viktigt att samtliga ur personalgruppen visar 

studenten ett bra bemötande. En undersköterskeroll kan vara utvecklande för 

sjuksköterskestudenter i termin två. Det förekommer dock negativa aspekter i bemötande från 

handledare och personalgrupp, vilket tyder på att en ökad förståelse för studentens roll på 

VFU bör förtydligas.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide: semistrukturerad intervju 

Presentera upplägget för intervjun. Ställ inledande frågor om ålder, utbildning och tidigare 

yrkeserfarenhet. 

 

Bemötande från handledare 

- Kan du berätta hur du upplevde att handledaren bemötte dig som student under VFU? 

- Hur upplevde du att handledaren agerade kring dig som student? 

- Kan du beskriva hur din handledare engagerade sig för dig som student? 

- Kan du beskriva på vilket sätt din handledare var närvarande på VFU-platsen? 

- Hur upplevde du närvaron/frånvaron? 

- Kan du beskriva hur din handledare påverkade din inlärningsförmåga? 

- Kan du beskriva positiva egenskaper med handledaren? 

- Kan du beskriva negativa egenskaper med handledaren? 

- Kan du beskriva din relation till handledaren? 

 

Bemötande från övrig personalgrupp 

- På vilket sätt kände du ett engagemang från personalgruppen (utöver handledaren)? 

- Beskriv din samverkan med andra yrkeskategorier (undersköterska, läkare med flera) 

- Kan du berätta hur du upplevde bemötandet från personalgruppen? 

 

Bakomliggande faktorer till bemötandet 

- Hur blev du mottagen på VFU-platsen? 

- Av vem? 

- Fick du den information du behövde under praktiken? 

- Saknades något? 

- Hur uppfattade du arbetsklimatet? 

- Vilken roll fick du praktikplatsen? 

- Student? 

- Observatör? 

- ”Vikarie”? 

- Vilken roll du tycker du att studenter bör ha under VFU? 



II 

 

- Kan du beskriva hur du upplevde att du blev respekterad på VFU-platsen? 

- På vilket sätt blev du respekterad/ej respekterad? 

- Kan du beskriva hur du upplevde att du blev bekräftad på VFU-platsen? 

- På vilket sätt blev du bekräftad/ej bekräftad? 

  

Omvårdnadsarbete 

- Kan du beskriva på vilket sätt du uppmuntrades till att utföra omvårdnadsarbete? 

- Fick du stöd i omvårdnadsarbete? 

- Hur tycker du din förmåga att utföra omvårdnad har förändrats under praktikperioden? 

- Kan du berätta på vilket sätt bemötandet från handledare och/eller övrig personalgrupp 

har påverkat din förmåga att utföra omvårdnad? 

 

Avslutningsvis 

Kan du berätta hur du skulle vilja bli bemött under VFU? 
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BILAGA 2 

Informationsbrev till intervjudeltagare 

 

Vi heter Emelie Falk och Linn Forsberg och läser termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala universitet. Under vårterminen skriver vi vår C-uppsats som ska handla om hur 

sjuksköterskestudenter i termin två upplever att de blir bemötta av sin handledare och annan 

vårdpersonal under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur studenterna upplever att bemötandet påverkar 

självkänslan och förmågan att utföra omvårdnad. 

 

För att kunna besvara vårt syfte behöver vi intervjua sjuksköterskestudenter i termin två som 

varit ute på sin omvårdnadspraktik. För att våra frågeställningar ska kunna besvaras ska 

studenterna ej tidigare arbetat inom vården, läst omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller 

läst till sjuksköterska vid en annan högskola eller universitet och därigenom varit ute på 

praktik. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum under vecka nio och ta ungefär en timme, samtalet kommer 

att spelas in. Intervjuerna kommer att ske enskilt och vi bokar grupprum och tid i samråd med 

dig. 

 

När vi samlat allt material kommer intervjuerna att transkriberas och avpersonifieras för att 

därefter sammanställa ett resultat. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, endast vi, 

Emelie och Linn, samt vår handledare Mona Pettersson och vår examinator Barbro 

Wadensten kommer att ha möjlighet att ta del av det inspelade materialet. 

 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst, utan att ange skäl, avbryta din medverkan. 

 

Vi hoppas att du vill delta! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emelie och Linn 

 

Uppstår det några funderingar, hör då gärna av dig till oss 

Emelie Falk    Linn Forsberg 

E-post: Emeliefalk@gmail.com  E-post: Linn.Forsberg@gmail.com 

Telefon: 073-839 72 11   Telefon: 070-361 68 99 

 

Handledare 

Mona Pettersson, Universitetsadjunkt, leg. sjuksköterska, doktorand 

E-post: Mona.Pettersson@pubcare.uu.se 

Telefon: 018-471 66 22 

mailto:Emeliefalk@gmail.com
mailto:Mona.Pettersson@pubcare.uu.se
tel:018-471%2066%2022

