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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Under utbildningen till sjuksköterska genomgår sjuksköterskestudenten 
verksamhetsförlagd utbildning där den bemöts av handledare och övrig vårdpersonal inom 
någon vårdkontext. Det är dock endast 60 procent av sjuksköterskestudenter som anser att de 
då fått ett gott bemötande. VFU ska göra det möjligt för studenten att få vara en del av 
omvårdnadsarbetet och utveckla sina kliniska kunskaper. Sjuksköterskestudenter upplever att 
deras känsla av sammanhang bland annat påverkar deras självförtroende och lärande, därav 
tillämpades Antonovskys teori om KASAM som teoretisk referensram.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit 
bemötta av vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats baserad på 15 vetenskapliga 
artiklar. Analysförfarandet gjordes i enlighet med Bengtssons tolkning av kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: Utifrån dataanalysen framkom fyra kategorier och 12 underkategorier. 
Kategorierna som framkom var Erfarenheter av att handledarskapet har betydelse för 
bemötandet, Erfarenheter av att känna sig utsatt till följd av bemötandet, Erfarenheter av att 
miljön på vårdenheten har betydelse för bemötandet och Erfarenheter av att vårdteamet har 
betydelse för bemötandet.  
Slutsats: Resultatet visar att vårdpersonals bemötande har betydelse för studenten på flera 
sätt. Det genomsyrar studentens utveckling och trivsel under men även efter 
verksamhetsförlagd utbildning och då för professionsidentifieringen samt viljan att fortsätta 
utbildningen. 
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Inledning 

Handledning och utbildning är centrala delar i sjuksköterskans profession omvårdnad, och 

något som sjuksköterskor kontinuerligt arbetar med (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2017). Sjuksköterskans handledande roll och att vara aktiv som handledare är betydelsefullt 

för både professionsutvecklingen och vårdens kvalitet (Severinsson, 2013). För att säkerställa 

att nya sjuksköterskor har rätt kunskap och kompetens till att utföra patientsäker omvårdnad 

behövs möjlighet ges under verksamhetsförlagd utbildning till att utveckla kliniska 

erfarenheter under en god handledning. Jonsén, Melender och Hilli (2012) beskriver i sin 

studie att sjuksköterskestudenter upplever att en öppen atmosfär under verksamhetsförlagd 

utbildning ökar deras mod och motivation till att ta egna initiativ. De känner ett stärkt 

självförtroende när handledaren ger dem tillit och uppmuntrar dem till initiativtagande i 

omvårdnadsarbetet. Finnström (2012) förklarar att det sätt som sjuksköterskestudenter 

bemöts under utbildningen har stor betydelse för den yrkesmässiga självbilden och 

socialiseringen in i yrket. Trots detta visar Vårdförbundets (2016) undersökning att det endast 

är 60 procent av sjuksköterskestudenter vid olika universitet och högskolor i Sverige som 

upplever att de fått ett bra bemötande under verksamhetsförlagd utbildning. Sveriges 

Kommuner och Landsting (2018) hävdar i sin rapport att det kommer behövas 38 900 nya 

sjuksköterskor mellan år 2016 och 2026. Initiativ till att underlätta eller stimulera utbildandet 

av nya sjuksköterskor är avgörande för att säkerställa att det kommer finnas tillräckligt med 

sjuksköterskor inom vården. Det är därför av vikt att belysa sjuksköterskestudenters 

erfarenheter av hur de blivit bemötta av vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning.  

Bakgrund 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Utbildningen till sjuksköterska består av både teoretiska och praktiska studier (Finnström, 

2012). Vidare beskriver Mogensen (2010, Kapitel 1) att verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) gör det möjligt för studenter att sätta sig in i och få en bild av det kommande yrket. 

Studenten erhåller en eller flera handledare som ska vägleda den under VFU (Andrews, 

Brodie, Andrews, Wong, & Thomas, 2005). Det främsta målet med VFU är att studenterna 

ska få vara delaktiga i vårdarbetet genom att utföra uppgifter som är anpassade till 

utbildningsbehov och utbildningsnivå (Mogensen, 2010, Kapitel 6). Enligt Mogensen (2010, 

Kapitel 1) ska VFU göra det möjligt för studenter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i 
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praktiken och öva sina kliniska färdigheter för att förbereda sig inför kommande yrke. VFU 

är också ett sätt för vårdverksamheten att rekrytera nya medarbetare. Arbetsplatsen i sig 

påverkas positivt av att ha studenter då utbildningsklimatet uppmärksammas och stimuleras. 

Att studenterna får testa sina färdigheter i praktiken bidrar också till en garanti för kommande 

yrkeskompetens. Trede, Sutton och Bernoth (2015) menar att det kliniska lärandet är en del 

av studenternas professionella utveckling. Mogensen (2010, Kapitel 9) lyfter att studenterna 

dock har kortare tid på sin VFU jämfört med tidigare samtidigt som det är mer tidspressat i 

vården, två av flera svårigheter när det gäller att få möjlighet att träna olika färdigheter under 

utbildningen. 

 

Sjuksköterskestudenter genomgår VFU inom öppen och sluten hälso- och sjukvård 

(Vårdförbundet, 2016) men omfattningen av VFU på sjuksköterskeutbildningen varierar 

mellan olika högskolor och universitet (Mogensen, 2010, Kapitel 1; Universitets- och 

högskolerådet, 2016). Mogensen (2010, Kapitel 3) menar att många studenter inom hälso- 

och sjukvård är ivriga att bli accepterade i arbetsgruppen på praktikplatsen, få vara en i 

teamet och att få synas. Tillhörigheten är önskvärd, en fråga om trygghet och en förutsättning 

för lärande. Enligt Mogensen (2010, Kapitel 9) är vårdutbildningarnas verksamhetsförlagda 

utbildningar populära och något som studenter ser fram emot med glädje. Samtidigt upplever 

studenter i början av VFU stress inför att utföra praktiska och tekniska uppgifter på patienter 

noggrant och snabbt. Vidare lyfter Holmlund, Lindgren och Athlin (2010) i sin studie att 

sjuksköterskestudenter känner sig utsatta och sårbara eftersom de är maktlösa och beroende 

av andra i studentrollen, delvis på grund av att de upplever att de inte kan stå upp för och 

försvara sig själva när det blir dåligt bemötta av handledare. 

Teamarbete 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är teamarbete och det är också en vanlig arbetsform 

inom hälso- och sjukvården (Berlin, 2013). Teamarbete innebär att flera personer och 

professioner samverkar med varandra för att kunna ge bästa möjliga vård. I teamet ska det 

finnas en tillåtande attityd som bidrar till att medlemmarna vågar hämta inspiration, föreslå 

nya idéer och gå över professionella gränser. Berlin (2013) lyfter att om medlemmarna i 

teamet visar engagemang bidrar det till ett gott samarbete. Ett välfungerande team har två 

grunder, den första handlar om att erbjuda hjälp åt andra och den andra handlar om att kunna 

ta emot hjälp av andra. Berlin (2013) poängterar också att teamarbetet har tre potentialer. 
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Teamet behöver sprida och ta emot information för att det löpande patientarbetet ska fungera, 

vilket också medför att alla i teamet blir mer uppdaterade. Genom att teamet delar och 

samordnar arbetsuppgifter blir det möjligt att stämma av och arbeta strukturerat mellan 

professionerna. Genom att arbeta i team blir det också möjligt att analysera både process och 

resultat löpande under arbetets gång. För att medlemmarna i teamet ska skapa ett transparent 

arbetssätt behöver de dela med sig av information och kunskap för att förtroende och tillit ska 

skapas mellan dem (Berlin, 2013).  

 

En tillåtande attityd nämns ovan vilket kan vara extra viktigt kring handledarrollen för att 

sjuksköterskestudenten ska våga ställa frågor och komma med idéer. Carr, Taylor och Pitt 

(2018) förklarar att när sjuksköterskestudenter känner sig som en del av teamet samt blir 

motiverade till lärande av handledare resulterar det i att de upplever att de utvecklar sina 

färdigheter och kunskaper på ett självsäkert sätt. Genom att studenter involveras i teamet 

skapar handledarna en entusiastisk och stödjande lärandemiljö vilket uppskattas av studenter 

(Carr et al., 2018).  

Handledning  

En legitimerad sjuksköterska ska i enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska handleda enskilda personer och grupper bestående av patienter, medarbetare 

och studenter (SSF, 2017). Severinsson (2013) menar att sjuksköterskans handledande roll 

och att vara aktiv som handledare är betydelsefullt för både professionsutvecklingen och 

vårdens kvalitet. Handledningsklimatet ska grundas i gemenskap, vara tillåtande och 

empatiskt. Handledaren ska visa generositet, dela kunskap och erfarenheter samt närvara i 

dialogen. Klargöra förväntningar, se till att det finns utrymme för reflektion, vara en förebild 

och tillgodose den handleddas behov är också handledarens ansvar. Severinsson (2013) 

förklarar vidare att den som blir handledd, studenten, styr vad handledningen ska innehålla.  

 

Enligt Holmlund et al. (2010) förväntar sig sjuksköterskestudenter att handledaren ska vara 

stödjande och uppmuntra dem. Severinsson (2013) lyfter att det inledningsvis behövs skapas 

en relation byggd på trygghet mellan handledare och student då den är viktig för studentens 

utveckling. För att handledningen ska uppfattas som betydelsefull måste den utövas på ett sätt 

att den svarar mot studentens behov och önskemål. En student kan vara i behov av mer 

målinriktad handledning medan en annan kan ha behov av att påbörja sökandet av 
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frågeställningar, till exempel hur studenten ska handla i svåra situationer. Studentens 

professionella utveckling och säkerhet i den kommande yrkesrollen är beroende av arbetets 

kvalitet och handledarens kompetens, utbildning och erfarenhet (Severinsson, 2013).  

 

Enligt Severinsson (2013) är det vanligast att kliniskt verksamma sjuksköterskor handleder 

sjuksköterskestudenter under VFU. Veltri (2014) beskriver att oerfarna sjuksköterskor, under 

de dagar då det är ont om personal eller då sjuksköterskor arbetat flera pass i rad upplever att 

det är tufft och stressigt att handleda studenter och att de då inte ges optimala 

inlärningsförhållanden. Lapeña-Moñux, Cibanal-Juan, Orts-Cortés, Maciá-Soler och 

Palacios-Ceña (2016) menar att en del sjuksköterskor som arbetat under en längre tid 

uttrycker att de inte vill handleda studenter eftersom de inte är vana vid förändringar vilket 

gör det svårt för dem att lära ut nya saker. Vidare lyfter Veltri (2014) i sin studie att erfarna 

sjuksköterskor upplever att det stör deras arbete och dagliga rutiner att handleda studenter.  

Bemötande 

Bemötande är ett svårdefinierat begrepp som innefattar många definitioner och är svårt att 

översätta till det engelska språket (Fossum, 2019), vilket medför att det är svårt att göra en 

konkret sammanfattning av vad bemötande innebär. Fossum (2019) beskriver att bemötande 

handlar om hur en person tas emot, om kroppsspråk, hur vi hälsar, tittar personen i ögonen 

samt sitter eller står i förhållande till den vi talar med. Begreppet har synonymer så som 

uppträdande, mottagande och behandling men även svar och replik. Egenskaper som kan ses 

tillhöra bemötande är människosyn och tonfall. Vad som utgör ett gott bemötande eller 

professionellt bemötande är svårt att beskriva men det präglas av vänlighet och hjälpsamhet. 

För att ge ett optimalt bemötande krävs också någon form av respekt, värme och engagemang 

(Fossum, 2019).  

 

Enqvist (2019) menar att om ögonkontakt inte skapas under det första mötet bidrar det till en 

dålig start på en kommande relation. Goda förutsättningar för kontakt skapas genom att 

bekräfta en person med beröring eller genom att ta i hand, att se varandra. Enqvist (2019) 

förklarar att en annan betydelsefull faktor är närvaro, att inte vara fylld av frågor utan att vara 

öppen och nyfiken inför mötet. För att motivera, informera och skapa delaktighet är denna 

första kontakt viktig. Fossum (2019) beskriver att varje ord som sägs och hur det mottas kan 

vara betydelsefullt gällande bemötande. Sättet som vi har att se och uppfatta andra personer 
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påverkar hur vi kommunicerar och bemöter andra. Bemötandet påverkas också av minnet, 

hur vi tidigare blivit bemötta av någon person i liknande situation. Bemötande är en viktig del 

i vården och i många fall det som är mest centralt. Fossum (2019) lyfter vidare att studenter 

inom vård- och medicinutbildningar anser att det som är svårast med samtidigt viktigast inom 

vården är bemötandet och att de under VFU tar in många intryck. De som fått ett bristande 

bemötande upplever att det beror på att personalen är okunnig, oengagerad, osäker och saknar 

omdöme (Fossum, 2019).  

Teoretisk referensram 

Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM) valdes som teoretisk referensram i 

denna litteraturstudie då den enligt Antonovsky (2011, Kapitel 2) åskådliggör de faktorer som 

är avgörande för att en person ska se påfrestande situationer som en positiv utmaning och ha 

vilja till att engagera sig i lösningen. Teorin beskriver även vad som är avgörande för att en 

person ska uppleva hög nivå av begriplighet i situationer eller kring information 

(Antonovsky, 2011, Kapitel 2). Forskning visar på betydelsen som känsla av sammanhang 

har för studenten. Levett‐Jones, Lathlean, Higgins och McMillan (2009) förklarar att känslan 

av sammanhang i högsta grad påverkar studentens självförtroende, självbild och motivation 

till inlärning. Den har ett direkt samband med om sjuksköterskestudenten upplever att den 

blir inkluderad eller exkluderad av vårdpersonalen. Vidare förklaras att känsla av 

sammanhang även påverkar sjuksköterskestudentens vilja och förmåga att ifrågasätta eller 

anpassa sig till bristande omvårdnad (Levett-Jones et al., 2009).   

 

Antonovsky (2011, Kapitel 2) förklarar att KASAM är en modell som beskriver en persons 

känsla av sammanhang vilket är avgörande för hälsa, mående och utveckling. Antonovsky 

har kommit fram till att det finns tre centrala komponenter inom KASAM, och de är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Personer som har en hög grad av KASAM 

upplever högre nivåer av dessa delar i jämförelse med de som har lägre KASAM. 

Antonovsky (2011, Kapitel 2) beskriver att begriplighet syftar till i vilken utsträckning som 

en person upplever inre och yttre stimuli som begripliga, vilket innebär att information och 

händelser i ens omgivning är tydliga, sammanhängande, strukturerade och ordnade. 

Motsatsen till detta är information som är oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig, 

vilket kan beskrivas som diffus eller kaotisk information. En person som upplever en hög 
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känsla av begriplighet förväntar sig att framtida stimuli är förutsägbara eller att det som 

kommer som en överraskning ska kunna ordnas och förklaras (Antonovsky, 2011, Kapitel 2). 

 

Hanterbarhet är den andra komponenten inom KASAM som enligt Antonovsky (2011, 

Kapitel 2) definieras som den grad en person upplever att det finns resurser till förfogande 

och att dessa är under ens egen kontroll. Exempel på dessa resurser kan vara information från 

läkare, vän eller partner som står till ens eget förfogande. En person med hög grad av 

hanterbarhet kommer inte känna sig som ett offer för omständigheterna och när en orättvis 

situation eller olycklig händelse sker kommer personen kunna hantera detta. Motsatsen till 

hanterbarhet är att personen upplever att andra eller till och med ödet styr. Antonovsky 

(2011, Kapitel 2) beskriver vidare att den sista komponenten inom KASAM är 

meningsfullhet och den betonar vikten av att vara delaktig, känna engagemang och 

motivation. Det är både de dagliga erfarenheterna men också de livsformande valen som är 

viktiga gällande delaktighet. Hög grad av meningsfullhet kan innebära att personen ser 

påfrestande aktiviteter eller händelser som en utmaning och vill engagera sig i dem medan en 

låg grad av meningsfullhet kan bidra till att en person känner fullständig meningslöshet 

(Antonovsky, 2011, Kapitel 2). 

Problemformulering 

Sjuksköterskestudenternas känsla av sammanhang har en avgörande roll för självförtroende, 

självbild och motivation till inlärning (Levett-Jones et al., 2009). Under VFU erhåller 

studenter en handledare som ska vägleda (Andrews et al., 2005) och göra det möjligt för dem 

att utveckla sina kliniska färdigheter (Mogensen, 2010, Kapitel 1), vilket är en viktig del av 

studenternas utveckling mot professionsidentiteten (Trede et al., 2015). Handledning och 

utbildning är något som sjuksköterskor kontinuerligt arbetar med (SSF, 2017). Veltri (2014) 

beskriver dock att oerfarna sjuksköterskor, vid underbemanning eller då sjuksköterskor 

arbetat flera pass i rad upplever det stressigt att handleda studenter och att studenterna då inte 

ges optimala inlärningstillfällen. Vidare lyfter Lapeña-Moñux et al. (2016) att en del 

sjuksköterskor som arbetat under en längre tid uttrycker att de inte vill handleda studenter 

och enligt Veltri (2014) studie upplever de också att det stör deras arbete och dagliga rutiner 

att handleda studenter. Ovanstående visar på att sjuksköterskestudenter kanske inte alltid ges 

ett gott bemötande vilket visar på vikten av att sammanställa forskning kring 
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sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit bemötta av vårdpersonal under 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit 

bemötta av vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning. 

Metod 

Design 

En kvalitativ metod i form av en litteraturstudie med en induktiv ansats valdes i hänsyn till 

studiens syfte. Polit och Beck (2017, Kapitel 20) beskriver att syftet med en kvalitativ metod 

är att studera personers upplevelser av ett fenomen och metoden lämpar sig då forskaren 

söker ökad förståelse kring en persons upplevelse eller erfarenhet av fenomenet. Polit och 

Beck (2017, Kapitel 5) menar att en litteraturstudie går ut på att först formulera en 

frågeställning, välja en sökstrategi och därefter söka efter material. Materialet granskas 

kritiskt för att i nästa steg kunna sammanställas. Olsson och Sörensen (2013, Kapitel 6) 

förklarar vidare att en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar är det vanligaste sättet 

att genomföra ett examensarbete på. Då en induktiv ansats tillämpas innebär det enligt 

Bengtsson (2016) att forskaren analysera data med ett öppet sinne för att komma fram till 

betydelsefulla resultat som svarar till syftet. Det identifieras sedan utifrån insamlade data 

slutsatser genom att väva in tidigare forskning och teorier.  

Urval 

Olsson och Sörensen (2013, Kapitel 5) menar att inklusions- och exklusionskriterier 

bestämmer vad som ska utgöra studiens urval för att syftet ska kunna besvaras, det kan 

exempelvis vara personer eller material. Inklusionskriterierna för denna studie var 

vetenskapliga originalartiklar som beskriver sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de 

blivit bemötta under verksamhetsförlagd utbildning. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska för att författarna skulle förstå dem och vara vetenskapligt granskade för att 

säkerställa vetenskaplig kvalitet, de skulle också vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

De vetenskapliga artiklarna skulle även vara godkända av en etikprövningsnämnd eller ha 

fört ett etiskt resonemang. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 
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publicerade de senaste tio åren. Exklusionskriteriet som fanns i studien var artiklar som tog 

upp erfarenheter hos sjuksköterskestudenter på specialistnivå.  

Datainsamling                    

Polit och Beck (2017, Kapitel 8) beskriver vikten av att inledningsvis genomföra en 

pilotstudie för att testa studiens metod och därmed potentiella sökord och kombinationer. 

Författarna genomförde därför en pilotsökning i syfte att ta reda på om tillräcklig mängd 

vetenskapliga artiklar fanns att basera studien på. Efter detta utfördes flera olika sökningar 

för att testa användbara sökord och kombinationer för att nå fram till den slutgiltiga 

sökningen som låg till grund för resultatet. Databaserna som användes för att söka 

vetenskapliga artiklar i var Cinahl och PubMed vilka enligt Polit och Beck (2017, Kapitel 5) 

beskrivs som användbara databaser gällande omvårdnadsforskning. Cinahl är en databas som 

innehåller tusentals forskningsmaterial inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi. 

Medline som vanligtvis kallas PubMed är en annan databas som innehåller information från 

hela det biomedicinska området, omvårdnad, medicin och tandvård som består av flera 

miljoner referenser (Polit & Beck, 2017, Kapitel 5).  

 

Sökningarna i Cinahl respektive PubMed bestod av sökord i fritext kombinerat med 

indexeringsord som enligt Polit och Beck (2017, Kapitel 5) används för att täcka in olika ord 

med samma innebörd. Sökorden som användes i denna studie för att få fram vetenskapliga 

artiklar i Cinahl var Cinahl Headings-termerna Students Nursing, Student Placement, Student 

Experiences och sökorden i fritext var Student experience och Students experiences. 

Avgränsningarna som gjordes var Peer Reviewed, Research Article, Publishing date 

20080101–20181231 och English. I PubMed användes MeSH-termen Students, Nursing och 

sökorden i fritext var Nursing students, Clinical practice, Clinical learning, Clinical 

placement, Nursing staff, Experience och Experiences. Avgränsningarna som gjordes i 

PubMed var Journal Article, Last 10 years och English.  

 

Polit och Beck (2017, Kapitel 5) beskriver att flera sökord kan kombineras med hjälp av 

booleska sökoperatorer. AND är en av dem och den gör att sökningen blir mer avgränsad och 

specificerad eftersom alla sökorden ska finnas med i sökträffarna. OR är en annan 

sökoperator som gör att resultatet blir större och sensitivitet ökar för att antingen det ena eller 

det andra ordet förekommer i sökresultatet (Polit & Beck, 2017, Kapitel 5). OR användes 

som sökoperator för att inte utesluta artiklar som använder olika benämningar på 
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sjuksköterskestudent och verksamhetsförlagd utbildning. AND användes för att inkludera 

olika sökord i resultatet. Till en början granskades 296 artiklar på titelnivå, efter detta 

återstod 92 artiklar som svarade till syftet och lästes på abstraktnivå. Efter granskning på 

abstraktnivå återstod 62 artiklar som fortfarande svarade till syftet och när dessa artiklarna 

lästs i fulltext återstod 17 artiklar varav tio från PubMed och sju från Cinahl som fortfarande 

svarade till syftet, se Bilaga 1.  

Kvalitetsgranskning 

De 17 artiklarna som återstod kvalitetsgranskades med granskningsprotokollet Critical 

Appraisal Skills Programme (CASP) för kvalitativa studier, se Bilaga 2. I de artiklarna med 

mixad metod kvalitetsgranskades endast den kvalitativa delen. Critical Appraisal Skills 

Programme (2018) beskriver att granskningsprotokollet består av tio frågor där de första två 

är övergripande och det är en förutsättning att Yes svaras på dessa för att granskningen ska 

fortsätta. Alla frågor har svarsalternativen Yes, No eller Can’t tell, vilka inte är poänggivande. 

Författarna i studien bestämde dock att inga artiklar med färre än åtta stycken Yes skulle 

inkluderas för att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet. Den första artikeln granskades 

tillsammans för att säkerställa samsyn i granskningen, sedan granskades hälften av artiklarna 

av varsin författare. Två artiklar gick inte genom kvalitetsgranskningen då de inte uppfyllde 

hög kvalitet vilket medförde att det efter kvalitetsgranskningen återstod 15 artiklar som låg 

till grund för resultatet, se Bilaga 3. 

Dataanalys  

Innehållsanalysen i denna studie har genomförts med ett manifest förhållningssätt vilket 

Olsson och Sörensen (2013, Kapitel 8) beskriver som ett förhållningssätt där författarna 

försöker fokusera på det synliga i texten, alltså vad den handlar om och minimera tolkning. 

Trots detta förhållningssätt är det inte möjligt att helt undgå någon form av tolkning. 

Innehållsanalysen utgick från Bengtssons (2016) tolkning bestående av fyra delar. I den 

första delen skapade författarna sig en helhetsbild av texten. I den andra delen bröts texten 

ned och meningsbärande enheter togs ut för att sedan kondenseras till koder. I det tredje 

steget kategoriserades koderna och i det fjärde avslutande steget gjordes en sammanställning 

av kategorierna till en ny text.  
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De 15 vetenskapliga artiklarna som återstod efter kvalitetsgranskningen lästes igenom av 

båda författarna för att åstadkomma en djupare förståelse för textmaterialet. Meningsbärande 

enheter togs ut genom markering med understrykningspennor i olika färger för att kunna 

urskilja dem. I de artiklarna som beskrev mer än sjuksköterskestudentens perspektiv 

användes bara det material som erfarits av sjuksköterskestudenterna och i de artiklarna med 

mixad metod användes endast den kvalitativa delen av resultatet. När meningsenheter valts ut 

diskuterades dessa gemensamt för att komma fram till konsensus gällande vilka 

meningsenheter som svarade till syftet. Slutligen framkom då 232 meningsbärande enheter. 

Dessa sattes in i en tabell och översattes till svenska. Författarna kondenserade ett par 

meningsenheter tillsammans för att säkerställa samstämmighet och resterande 

meningsenheter kondenserades sedan till koder enskilt, hälften var för att sedan gå genom 

samtliga gemensamt. Detta steg återupprepades flertalet gånger av båda författarna för att 

säkerställa att inget budskap förlorades i processen. Koderna skrevs sedan ut i två kopior, en 

till varje författare och varje enskild kod klipptes ut. Gruppering av koderna genomfördes 

enskilt av författarna och jämfördes sedan med varandras. De grupper som hörde ihop med 

varandra sammanfogades och bildade underkategorier. Underkategorier behandlade liknande 

ämne bildade sedan kategorier. Denna process, från gruppering av koder till färdiga 

underkategorier, genomfördes flertalet gånger tills båda författarna var nöjda med resultatet 

och att de meningsbärande enheterna bara passade in under en underkategori. När detta var 

genomfört framkom 12 underkategorier som sedan grupperades till fyra kategorier.  

 

Tabell 1. Exempel på hur analysarbetet har genomförts.   

Meningsbärande 
enhet 

Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

It should be noted 
that in some cases, 
the bullying 
behaviors were 
severe and 
associated with 
workplace 
violence against 
nursing students. 

Det borde noteras att i 
vissa fall, var 
mobbningsbeteendena 
allvarliga och 
förenade med 
arbetsplatsvåld mot 
sjuksköterske-
studenter. 

Mobbningsbeteendena 
kunde vara allvarliga 
och förenade med våld 

Mobbning 
och 
våldsamt 
beteende 

Att känna sig 
mobbad 

 

Erfarenheter av 
att känna sig 
utsatt till följd 
av bemötandet 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är den mest kända forskningsetiska riktlinjen och den 

beskriver att forskning bör vara noga övervägd och med en fördelaktig risk- och 

vinstbedömning (Helsingforsdeklarationen, 2018). Detta var något som studiens 
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författare tog hänsyn till och reflekterade över. De vetenskapliga artiklarna som låg till 

grund för resultatet är offentligt publicerade i databaserna Cinahl och PubMed. 

Grunden för studiens etiska ställningstagande var att de valda artiklarna fört ett etiskt 

resonemang eller att de blivit godkända av en etikprövningsnämnd. I artiklarna skulle 

det inte vara möjligt att identifiera vilka personer som deltagit och det skulle varit 

frivilligt att delta. Författarnas vilja var att hålla sig så textnära som möjligt och 

minimera tolkning för att bevara textens budskap, och alla data som svarade till syftet 

presenterades. Olsson och Sörensen (2013, Kapitel 2) förklarar att vid genomförande av 

forskningsprojekt måste etiska problem analyseras i förhållande till förväntade 

kunskapsvinster samt risk för skador och obehag. Utifrån ovanstående övervägande var 

det tydligt att studiens risk var mycket låg medan nyttan var stor då resultatet kan bidra 

till en ökad förståelse för vad bemötandet som vårdpersonalen ger till 

sjuksköterskestudenter under VFU har för betydelse. 

 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

kräver all forskning som samlar in känsliga personuppgifter godkännande av en 

etikprövningsnämnd. Känsliga uppgifter innebär att de kan kopplas till en enskild 

person, ras eller etniskt ursprung och personuppgifter om lagöverträdelser enligt 

personuppgiftslagen (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460). Eftersom den här studien inte berörde några känsliga uppgifter fanns det 

inget krav på ett godkännande från en etikprövningsnämnd. 

Resultat 

Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskestudenters 

erfarenheter av hur de blivit bemötta av vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning. 

Studiens analys genererade fyra kategorier och 12 underkategorier, de kategorier som 

framkom var Erfarenheter av att handledarskapet har betydelse för bemötandet, 

Erfarenheter av att känna sig utsatt till följd av bemötandet, Erfarenheter av att miljön på 

vårdenheten har betydelse för bemötandet och Erfarenheter av att vårdteamet har betydelse 

för bemötandet.  
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Figur 1. Illustration av kategorier med tillhörande underkategorier. 

Erfarenheter av att handledarskapet har betydelse för bemötandet 

I denna kategori framkom erfarenheter kring bemötandets betydelse för handledarskapet. Det 

avsåg personalens engagemang för handledarskapet men också de olika ansvar och 

möjligheter sjuksköterskestudenter fick för att få möjlighet att utveckla sina kunskaper. 

Utifrån kategorin identifierades fyra underkategorier vilka var Att ha en involverad 

handledare, Att ha en ointresserad handledare, Att mötas av varierande ansvar från 

handledare och Att mötas av varierande återkoppling från handledare. 

Att ha en involverad handledare  

Jansson och Ene (2016) beskriver att det ansågs positivt under verksamhetsförlagd utbildning 

att vara på en avdelning där personalen var hjälpsam och engagerad. Det sågs också som 

viktigt ur lärandesynpunkt med god kommunikation med handledaren då det skapade en 

trygghetskänsla (Aliafsari Mamaghani et al., 2018; Jansson & Ene, 2016). Positiva 

erfarenheter av handledarskap hade erhållits då handledaren involverade 

sjuksköterskestudenterna i sitt arbete och försäkrade sig om att de alltid hade något att göra 

(Bradbury-Jones, Sambrook, & Irvine, 2011). Det sågs också positivt när handledaren tog sig 

tid att förklara (Bradbury-Jones et al., 2011; Jansson & Ene, 2016; Paul et al., 2011) och hade 

tålamod när sjuksköterskestudenterna skulle utföra ett praktiskt moment (Jansson & Ene, 

2012).  

Erfarenheter av att 
handledarskapet har 

betydelse för 
bemötandet

Att ha en 
involverad 
handledare

Att ha en 
ointresserad 
handledare

Att mötas av 
varierande 
ansvar från 
handledare

Att mötas av 
varierande 

återkoppling från 
handledare

Erfarenheter av att 
känna sig utsatt till 
följd av bemötandet

Att känna sig 
mobbad

Att känna sig 
utanför

Erfarenheter av att 
miljön på vårdenheten 

har betydelse för 
bemötandet

Att befinna 
sig i en 

underbemannad 
vårdmiljö

Att känna sig 
underlägsen i en 
hierarkisk miljö

Att befinna sig i 
en konfliktfylld 

miljö

Att befinna sig i 
en stöttande 

miljö

Erfarenheter av att 
vårdteamet har 
betydelse för 
bemötandet

Att vara delaktig 
i teamet

Att relationen till 
personalen inom 

teamet har 
betydelse
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Det var positivt för inlärningen under verksamhetsförlagd utbildning när vårdpersonalen 

gjorde sig själva tillgängliga (Calleja, Harvey, Fox, & Carmichael, 2016; Paul et al., 2011). 

En utmärkt handledare var någon som var intresserad i sjuksköterskestudenternas lärande 

(Aliafsari Mamaghani et al., 2018; Ann Ridley, 2012) och som ställde frågor som fick dem 

att tänka (Ann Ridley, 2012). Att handledaren identifierade lärandebehov och skapade 

lärandemöjligheter uppskattades (Bradbury-Jones et al., 2011). När handledaren gjorde det 

möjligt för sjuksköterskestudenter att få följa en patients vårdförlopp och olika 

undersökningar skapades en helhetsbild och djupare förståelse för vården (Jansson & Ene, 

2016). Jahanpour, Azodi, Azodi och Khansir (2016) menar att en kompetent handledare med 

starkt självförtroende bidrog till att utveckla en bättre förståelse hos 

sjuksköterskestudenterna. En stödjande och stark handledare ansågs vara väsentlig för 

lärandet (Jack et al., 2018). Enligt Lee, Clarke och Carson (2018) är sjuksköterskor de mest 

inflytelserika personerna gällande sjuksköterskestudenters lärande då det är de som 

studenterna spenderar mest tid med och det är de som ska hjälpa studenten att utveckla sina 

omvårdnadskunskaper. Det ansågs positivt då personal som förväntade sig att 

sjuksköterskestudenterna skulle vara förberedda (Calleja et al., 2016). 

 

Handledarnas och personalens vänlighet och kompetens bidrog till att de sågs som goda 

förebilder (Jahanpour et al., 2016) och personal med gott omdöme kunde 

sjuksköterskestudenterna lita på (Ann Ridley, 2012). Det upplevdes som positivt att arbeta 

tillsammans med sjuksköterskor som var omhändertagande (Paul et al., 2011). Hela VFU 

blev en positiv erfarenhet med en kompetent handledare (Clements, Kinman, Leggetter, 

Teoh, & Guppy, 2016; Galvin, Suominen, Morgan, O’Connell, & Smith, 2015) samtidigt 

som sjuksköterskestudenternas egna engagemang var beroende av handledaren (Clements et 

al., 2016).  

Att ha en ointresserad handledare  

Det förekom att handledarna varit dåligt förberedda inför VFU, dels för att de inte var 

förberedda på att sjuksköterskestudenterna skulle komma men också på grund av de tidigare 

inte handlett studenter, vilket bidrog till en dålig start på praktikperioden (Calleja et al., 2016; 

Thomson, Docherty, & Duffy, 2017). Det framkom att de som inte varit handledare tidigare 

saknade kunskap kring hur lärandet anpassas till studenten (Jack et al., 2018) och personalen 

gav inte sjuksköterskestudenterna någon information eller något att göra (Ann Ridley, 2012). 
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Det fanns också personal som försökte lära ut på ett ohövligt sätt (McCloughen & Foster, 

2018).  

 

En studie av Honda, Levett-Jones, Stone och Maguire (2016) lyfter att sjuksköterskestudenter 

fick känslan av att de blivit avvisade vilket resulterade i att de kände sig isolerade och 

därmed gick miste om viktiga inlärningstillfällen. Det framkom att studenter inte tilläts öva 

på väsentliga moment som de var i behov av inför framtiden (Aliafsari Mamaghani et al., 

2018; McCloughen & Foster, 2018) samt att de hade nekats att hjälpa till trots att de kunde 

utföra momentet (Honda et al., 2016). Oftast ville inte handledaren hjälpa till (Calleja et al., 

2016), en del handledare tvivlade dessutom på sjuksköterskestudenterna då de var osäkra på 

vad de faktiskt kunde (Ann Ridley, 2012). Det fanns bristfällig kommunikation mellan 

personal (Jansson & Ene, 2016; McCloughen & Foster, 2018) vilket bidrog till ett dåligt 

samarbete mellan handledarna och ett sänkt självförtroende hos studenterna (Aliafsari 

Mamaghani et al., 2018). Sjuksköterskestudenterna möttes av en negativ attityd vilket 

hindrade dem från att kunna kommunicera professionellt (Aliafsari Mamaghani et al., 2018).  

 

Det gick att känna av om handledaren inte var entusiastisk till att lära ut nya saker och om 

den var intresserad av sjuksköterskestudenterna. I vissa fall var handledaren sällan på 

avdelningen och studenterna fick ta ett stort ansvar för sin egen inlärning (Jack et al., 2018). 

De sjuksköterskestudenter som haft många olika handledare fick utföra samma uppgifter 

upprepade gånger vilket bidrog till dålig utveckling för dem (Jansson & Ene, 2016). Andra 

saknade kontinuitet i sitt lärande och det fanns ingen framförhållning angående vem de skulle 

gå med från dag till dag (Thomson et al., 2017). Alla sjuksköterskestudenter var inte redo att 

inta rollen som sjuksköterska eftersom de hade bristande kliniska färdigheter och ett lågt 

självförtroende (Ann Ridley, 2012). Ibland blev studenterna tvingade att ifrågasätta sitt betyg 

eftersom handledaren inte ens sett dem arbeta på avdelningen (McCloughen & Foster, 2018). 

Att mötas av ett varierande ansvar från handledare 

Clements et al. (2016) lyfter i sin studie att det fanns orimliga förväntningar på 

sjuksköterskestudenter och att de blev använda som personal. Detta var något de inte var redo 

för vilket påverkade deras självförtroende negativt (Clements et al., 2016). 

Sjuksköterskestudenterna förväntades ta egna beslut och vid behov fråga om hjälp (Bradbury-

Jones et al., 2011) samt utföra uppgifter utan att förstå varför (Jack et al., 2018). 

Sjuksköterskestudenter uttryckte att det ansvar de fått under verksamhetsförlagd utbildning 
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inte anpassades efter hur mycket de klarade av (Aliafsari Mamaghani et al., 2018; Jansson & 

Ene, 2016) och att de ofta behövde berätta att de inte fick lov att utföra vissa moment och 

därmed inte kunde hjälpa till (Galvin et al., 2015). Sjuksköterskestudenterna upplevde en 

begränsning i studentrollen gällande vilka uppgifter de fick utföra (Ann Ridley, 2012; Galvin 

et al., 2015) och några hade inte fått ansvara för egna patienter förrän sista veckan under 

VFU (Thomson et al., 2017). Det fanns dock sjuksköterskestudenter som hade erfarenheter 

av att deras handledare låtit dem stegvis ta mer och mer ansvar i takt med att de var redo för 

det (Jansson & Ene, 2016).  

Att mötas av varierande återkoppling från handledare 

Kontinuerlig reflektion tillsammans med handledaren stärkte sjuksköterskestudenterna i deras 

roll (Jansson & Ene, 2016) och bidrog till en ökad förståelse för varför de utför vissa saker på 

ett speciellt sätt (Calleja et al., 2016). Genom återkoppling kunde studenterna också 

informeras om vad de behövde förbättra (Jansson & Ene, 2016). Thomson et al. (2017) menar 

att många sjuksköterskestudenter hade fått bra kontinuerlig återkoppling och det sågs som 

viktigt, till och med nödvändigt, under den sista praktikperioden. Andra 

sjuksköterskestudenter hade erfarenhet av bristande återkoppling och av att ha blivit 

avvisade, utpekade (Thomson et al., 2017) och mötts av en negativ attityd när de efterfrågat 

återkoppling (Jansson & Ene, 2016). 

Erfarenheter av att känna sig utsatt till följd av bemötandet 

I denna kategori framkom erfarenheter kring hur bemötandet kunde medföra att 

sjuksköterskestudenter kände sig utsatta. Vilket avsåg att de utsattes för mobbning och kände 

sig utanför på den verksamhetsförlagda utbildningen. Utifrån detta identifierades två 

underkategorier vilka var Att känna sig mobbad och Att känna sig utanför.  

Att känna sig mobbad 

Sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av att mobbning förekom i olika former och 

sjuksköterskor kunde agera aggressivt och med våld mot dem (Courtney-Pratt, Pich, Levett-

Jones, & Moxey, 2018). Våldet bestod av slag och knuffar men även av verbal mobbning 

(Aliafsari Mamaghani et al., 2018) och utskällning förekom (Bradbury-Jones et al., 2011; 

Courtney-Pratt et al., 2018; Jack et al., 2018; McCloughen & Foster, 2018). Denna mobbning 

och fientliga miljö som fanns (Courtney-Pratt et al., 2018) medförde att 

sjuksköterskestudenterna började tvivla på den kommande yrkesrollen (Ann Ridley, 2012), 
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fundera på att hoppa av utbildningen (Bradbury-Jones et al., 2011) och faktiskt hoppa av 

utbildningen (Courtney-Pratt et al., 2018).  

 

Det fanns erfarenhet av att öppen diskriminering förekom, sjuksköterskor kunde vara elaka 

mot sjuksköterskestudenter eftersom de ansåg att dagens utbildning är för lätt i jämförelse 

med hur det var på deras tid (Jack et al., 2018) och Ann Ridley (2012) beskriver i sin studie 

att manliga sjuksköterskestudenter blev särbehandlade då de ansågs vara ett hot mot kvinnor. 

De flesta sjuksköterskestudenterna i (Aliafsari Mamaghani et al. (2018) studie upplevde att 

opassande interaktioner var vanligt förekommande och Jahanpour et al. (2016) beskriver att 

studenterna kunde bli utskrattade när de upprätthöll omvårdnadsstandard i de fall där 

sjuksköterskan inte gjorde det. Det var också förekommande att sjuksköterskestudenterna 

blev orättvist behandlade jämfört med andra studenter (Courtney-Pratt et al., 2018). 

Sjuksköterskorna kunde förödmjuka sjuksköterskestudenter och var inte samarbetsvilliga om 

studenterna inte gjorde som de sa (Aliafsari Mamaghani et al., 2018). Sjuksköterskestudenter 

sågs på med en negativ attityd och att de inte jobbade tillräckligt hårt (Jack et al., 2018). De 

var inte tillåtna att sitta ner och vila eftersom sjuksköterskorna övervakade dem och blängde 

på dem (Lee et al., 2018; Paul et al., 2011).  

Att känna sig utanför 

Sjuksköterskestudenter väntade sig att personalen skulle vara välkomnande och involverade i 

deras lärande, men när så inte var fallet kände de sig som en börda och obekväma 

(McCloughen & Foster, 2018). Det fanns erfarenheter av att inte känna sig välkommen 

(Clements et al., 2016; Galvin et al., 2015; Jack et al., 2018), av att vara oönskad (Galvin et 

al., 2015; Jack et al., 2018) och av att vara ignorerad (Jack et al., 2018). En del sjuksköterskor 

uppfattades inte vilja ha med studenter att göra (Courtney-Pratt et al., 2018; Galvin et al., 

2015; Paul et al., 2011) och handledarna kunde vara irriterade över att ha studenter eftersom 

de ansåg sig ha andra problem att tänka på (Thomson et al., 2017). Sjuksköterskestudenter 

ansåg att deras professionsidentitet hotades när personalen inte såg dem som kollegor 

(Clements et al., 2016) och att de fick söka stöd i varandra då de inte fick något stöd från 

sjuksköterskorna (Paul et al., 2011).  

 

Studenterna upplevde att personalen hade dåliga attityder (Bradbury-Jones et al., 2011) och 

inte var tillmötesgående mot dem (Courtney-Pratt et al., 2018; Galvin et al., 2015; Jansson & 

Ene, 2016). Det kunde dröja flera veckor innan handledare eller annan personal talade med 
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sjuksköterskestudenterna (Courtney-Pratt et al., 2018; Jack et al., 2018). Att få gå med 

mindre vänliga sjuksköterskor medförde att sjuksköterskestudenter besvärades av huvudvärk 

eller magont (Lee et al., 2018). Då studenterna framförde kritik gällande personalens 

bemötande togs det inte emot väl (Galvin et al., 2015). Sjuksköterskestudenter kände sig 

ensamma (Aliafsari Mamaghani et al., 2018; Lee, Clarke, & Carson, 2018; Thomson et al., 

2017). Detta innebar att sjuksköterskestudenter inte fick träning i olika moment (Clements et 

al., 2016) eller blev omhändertagna, särskilt när handledaren inte var på plats (Jack et al., 

2018). Att lämnas utan direktiv skapade oro (Ann Ridley, 2012).  

Erfarenheter av att miljön på vårdenheten har betydelse för bemötandet 

I denna kategori framkom erfarenheter kring hur miljön på vårdenheten har betydelse för 

bemötandet som sjuksköterskestudenter ges. Det avsåg omgivande faktorer så som 

underbemanning, hierarki samt om miljön var konfliktfylld eller stöttande. Utifrån kategorin 

identifierades fyra underkategorier vilka var Att befinna sig i en underbemannad vårdmiljö, 

Att känna sig underlägsen i en hierarkisk miljö, Att befinna sig i en konfliktfylld miljö och Att 

befinna sig i en stöttande miljö. 

Att befinna sig i en underbemannad vårdmiljö 

Lee et al. (2018) berättar i sin studie att sjuksköterskestudenterna upplevde att alla var 

upptagna på sjukhuset. Det kunde vara stressigt på en underbemannad vårdavdelning vilket 

kunde resultera i att handledaren inte hade möjlighet att spendera tid med 

sjuksköterskestudenten (Jack et al., 2018; Thomson et al., 2017). Handledaren kunde vara 

stressad vilket medförde att sjuksköterskestudenten behövde göra allt själv och därmed 

upplevde att möjligheten till lärande gick förlorad (Jansson & Ene, 2016). En stressig miljö 

gjorde det också svårt för studenter att hitta ett tillfälle att ställa frågor (Lee et al., 2018). 

Trots att handledaren var fenomenal kunde en underbemannad vårdenhet göra det omöjligt 

för handledaren att spendera tillräcklig mängd tid med sjuksköterskestudenten (Jack et al., 

2018). Det framkom även situationer där sjuksköterskor som i vanliga fall var vänliga kunde 

få en dålig attityd på grund av de blev stressade av tidsbristen (Paul et al., 2011).  

Hög arbetsbelastning sågs som orsaken till att sjuksköterskor inte hade möjlighet att spendera 

tid med sjuksköterskestudenten (Calleja et al., 2016). Enligt Ann Ridley (2012) bidrog 

minskad tid med handledaren till försämrad utveckling och reflektionstid för studenten. Det 

framkom dessutom en situation där det blev dagligt förekommande att bli hemskickad på 

grund av att handledaren inte hade någon tid (Ann Ridley, 2012). Handledarens framgång var 
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beroende av deras tidsoptimering och om den möjliggjorde att de kunde ta hand om studenten 

(Jack et al., 2018). Det identifierades vara problematiskt när sjuksköterskestudenten inte fick 

någon introduktion till avdelningen, då det kunde skapa en farlig situation för patienter 

(McCloughen & Foster, 2018).  

 

Jack et al. (2018) lyfter i sin studie en situation där förväntningar på att arbeta med 

sjuksköterskan istället möttes med krav på att hjälpa till med annat arbete och det framkom 

till och med att sjuksköterskestudenter tvingades arbeta dagar då deras handledare inte var 

där på grund av personalbrist (Jack et al., 2018). Sjuksköterskestudenter lämnades ofta 

ensamma på grund av att sjuksköterskorna var upptagna (Lee et al., 2018). Enligt Jack et al. 

(2018) blev det en dålig lärandemiljö när studenter fick arbeta med olika personer från dag 

till dag och de upplevde ofta att de förväntades hjälpa till med saker när de istället hade 

lärandekrav som behövde uppnås. Det framkom också situationer där sjuksköterskestudenter 

användes som ordinarie personal istället för att deras lärande prioriterades (Galvin et al., 

2015) och när studenter användes som extrahjälp upplevdes det som att studentrollen inte 

respekterades (Bradbury-Jones et al., 2011; Jack et al., 2018). Ett behov av att få lära sig nya 

saker överskuggades många gånger av avdelningens rutinuppgifter (Jack et al., 2018; 

Jahanpour et al., 2016), att ordna middag kunde prioriteras före nya inlärningsmoment 

(Bradbury-Jones et al., 2011). Det upplevdes att tiden under verksamhetsförlagd utbildning 

var bortkastad när studenterna tvingades utföra dessa rutinuppgifter som inte sågs ha något 

värde för den kliniska kunskapsutvecklingen, vilket beskrevs som att de användes som 

betjänter (Aliafsari Mamaghani et al., 2018). Studenter hade även erfarenheter av att känna 

sig utnyttjade av personalen (Jansson & Ene, 2016). 

Att känna sig underlägsen i en hierarkisk miljö 

Det fanns erfarenheter av hierarki på avdelningen mellan personal och studerande, 

studenterna kände sig lägre rankade under verksamhetsförlagd utbildning (Lee et al., 2018) 

och de hade en låg auktoritet i studentrollen vilket ofta resulterade i att de var tysta i 

interaktioner med personalen (McCloughen & Foster, 2018). Det fanns även erfarenheter av 

att de bara var tillåtna att vara där men att det inte fanns någon jämställdhet mellan dem och 

personalen (Honda et al., 2016). Det framkom en situation där det fanns en osäkerhet kring 

hanterandet av material och sjuksköterskans agerande fick sjuksköterskestudenten att känna 

sig underlägsen och avskräckt (Calleja et al., 2016). 
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Vårdpersonalen såg ned på studenter, ansåg att de inte var kompetenta (Clements et al., 2016) 

och litade inte på deras arbete, skulle något dåligt hända var det studenten som fick skulden 

(Jahanpour et al., 2016). Det framkom också erfarenheter av att studenter inte kände sig 

behövda (Courtney-Pratt et al., 2018) och vissa kände sig som värdelösa (Lee et al., 2018). 

Sänkt självförtroende kunde vara ett resultat av att sjuksköterskestudenten blivit nedtryckt 

vilket kunde få den att känna sig oduglig (Bradbury-Jones et al., 2011), studenter ansågs 

nämligen odugliga om de inte var på ett visst sätt (Jack et al., 2018). 

 

Det framkom situationer där sjuksköterskestudenter blivit underminerade och nedvärderade 

då deras tidigare erfarenhet förminskades (McCloughen & Foster, 2018). Många gånger sågs 

studenten som nybörjade trots tidigare erfarenhet (Jack et al., 2018) vilket medförde att de 

kände sig inkompetenta (Clements et al., 2016). Det framkom även att sjuksköterskestudenter 

kände sig stressade och rädda för att ta upp saker med sjuksköterskor eftersom de inte ville 

bli utskällda (Lee et al., 2018). Det fanns en allmän rädsla för sjuksköterskan (Jack et al., 

2018; Lee et al., 2018) samt en rädsla för att ta plats (Aliafsari Mamaghani et al., 2018).  

Att befinna sig i en konfliktfylld miljö 

Miljön beskrevs ofta som konfliktfylld vilket uppfattades som oprofessionellt, var oerhört 

påfrestande och kunde lätt förstöra upplevelsen av VFU (McCloughen & Foster, 2018; 

Courtney-Pratt et al., 2018). Konflikter mellan personal och studerande var ofta relaterade till 

att sjuksköterskestudenterna upplevde att de behövde lyfta fram något som de upplevde 

orättvist, vilket ofta resulterade i motstånd och konfrontation (McCloughen & Foster, 2018). 

Det fanns också erfarenheter kring en kultur som inte var tillåtande mot studenter (Honda et 

al., 2016). Sjuksköterskorna var oförskämda mot varandra men även mot studenter 

(Courtney-Pratt et al., 2018) och det upplevdes obekvämt för studenterna att vara kring 

konflikter och osämja (McCloughen & Foster, 2018). Det framkom även situationer med 

mycket konflikter och skvaller mellan personalen som sjuksköterskestudenten förväntades 

blanda sig in i, vilket inte var uppskattat från studentens sida (McCloughen & Foster, 2018). 

Att befinna sig i en stöttande miljö 

Miljön och kulturen kunde upplevas som studentvänlig (Jansson & Ene, 2016) och de 

attityder som sjuksköterskestudenter möttes av varierade, vilket påverkade deras lärande (Lee 

et al., 2018). Interaktioner med vårdpersonalen var en viktig del i den studerandes stöd 

(Clements et al., 2016). En atmosfär där sjuksköterskor var hjälpande och stöttande medförde 
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att studenterna kände sig bekväma och motiverade till inlärning (Honda et al., 2016). När 

personalen lyssnade till studenten och gav den förtroende upplevde studenten sig värdefull 

(Bradbury-Jones et al., 2011). Det var även positivt att bli välkomnad (Honda et al., 2016), de 

sjuksköterskestudenter som blivit välkomnade kände sig värdefulla och närmre den 

kommande professionen (Clements et al., 2016). Att bli hälsad på eller få beröm kunde också 

få studenten att känna sig accepterad (Bradbury-Jones et al., 2011). 

 

Det fanns erfarenheter av mycket stöd ifrån handledarna (Calleja et al., 2016; Paul et al., 

2011) och när studenterna blivit stöttade kände de inte sig utsatta och det gav även intrycket 

att personalen ville lära ut (Thomson et al., 2017). När handledaren funnits där för dem 

medförde det trygghet samt bidrog till utveckling och lärande (Jansson & Ene, 2016). Det 

märktes tydligt när handledaren tyckte om att handleda studenter (Bradbury-Jones et al., 

2011) och det spelade en stor roll om handledaren var entusiastisk (Jack et al., 2018). Det 

identifierades att kliniska miljöer som var stöttande och välkomnande förstärkte deltagarnas 

känsla av sammanhang vilket sågs som centralt i deras motivation till inlärning (Honda et al., 

2016) samt att vårdenhetens miljö kunde bidra till studentens framgång (Paul et al., 2011). 

Erfarenheter av att vårdteamet har betydelse för bemötandet 

I denna kategori framkom erfarenheter kring vårdteamets betydelse för det bemötande som 

sjuksköterskestudenter ges. Det avsåg om teamet kunde möjliggöra att studenten blev 

delaktig samt betydelsen för relationer inom teamet. Utifrån kategorin identifierades två 

underkategorier vilka var Att vara delaktig i teamet och Att relationen till personalen inom 

teamet har betydelse. 

Att vara delaktig i teamet 

Flera studier (Ann Ridley, 2012; Clements et al., 2016) lyfter erfarenheter kring 

sjuksköterskestudenter som känt sig inkluderade och en del i teamet medan flera studier lyfter 

erfarenheter som beskriver motsatsen, eftersom en del studenter inte kände sig involverade i 

teamet (Clements et al., 2016; Honda et al., 2016; Courtney-Pratt et al., 2018). Att bli 

erbjuden en stol fick studenten att känna sig som en del i teamet (Ann Ridley, 2012) men i 

kontrast till detta kunde en känsla av att inte vara välkommen medföra att studenten kände sig 

utanför teamet (Clements et al., 2016). Det framkom att sjuksköterskestudenter menade att 

allt handlade om att passa in eller inte eftersom det i sin tur påverkade deras självförtroende 

(Bradbury-Jones et al., 2011).  
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Calleja et al. (2016) beskriver att sjuksköterskestudenter betonade vikten av att känna sig 

involverade och delaktiga under sin verksamhetsförlagda utbildning. Att bli involverade i 

uppgifter istället för att bara stå vid sidan om och se på medförde att studenterna kände sig 

mer delaktiga i omvårdnadsarbetet. Thomson et al. (2017) menar att möjligheten till att få 

bidra och bli tagen på allvar ansågs vara förutsättningar för att bli involverad. I kontrast till 

detta kunde studenter känna att de inte blev involverade i teamet när deras handledare gav 

intrycket av att de inte ville ha studenter och de kände sig då som ett hinder (Thomson et al., 

2017). När personalen verkligen lyssnade till studenten upplevde de sig inkluderade i teamet 

vilket medförde en känsla av sammanhang medan att bli utfryst från teamet visade sig ha en 

negativ påverkan på känsla av sammanhang (Honda et al., 2016). Det framkom att 

avdelningen kunde upplevas oorganiserad när det inte fanns någon sammanhållning eller 

laganda och när personalen var sammansvetsad blev det svårt för studenten att passa in (Jack 

et al., 2018). 

 

Paul et al. (2011) lyfter i sin studie att flera sjuksköterskestudenter beskrev bristande 

samarbete inom teamet. Det förekom att personalen inte var samarbetsvillig med 

omvårdnaden kring en patient som studenten var tilldelad som därför fick göra allt själv (Paul 

et al., 2011). Ett stöttande team var viktigt och det betonades att ett välkomnande team hade 

en positiv inverkan (Ann Ridley, 2012). Teamet hade en stor påverkan, när studenten sågs 

som en ”reservdel” var den inte en del av teamet, om studenten däremot blev inkluderad fick 

den känslan av hur det var att arbeta som en riktig sjuksköterska (Bradbury-Jones et al., 

2011).  

Att relationen till personalen inom teamet har betydelse 

Det identifierades att negativa relationer mellan student och vårdpersonal resulterade i 

negativ påverkan på lärandet (Aliafsari Mamaghani et al., 2018; Calleja et al., 2016). Vidare 

visade det sig att den mellanmänskliga kommunikationen mellan student och vårdpersonal 

var en av de mest påverkande faktorerna gällande det kliniska lärandet (Jahanpour et al., 

2016). När en relation byggdes upp med handledaren och vårdpersonal bidrog det till ett ökat 

självförtroende (Jack et al., 2018). Relationen till handledaren kunde påverka om 

sjuksköterskestudenten upplevde att de kunde ställa frågor och få de besvarade (Lee et al., 

2018). Ett positivt och kamratligt förhållande mellan sjuksköterskestudent och handledare var 

en stor påverkande faktor kring lärandet då det kunde öka självförtroendet samt göra det 

möjligt för studenten att lära sig mer (Jahanpour et al., 2016). Relationen till vårdpersonalen 
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kunde även påverka sjuksköterskestudenternas identifiering till professionen samt förstärka 

deras engagemang (Clements et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit 

bemötta av vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning. Eftersom bemötande ofta 

associeras med hur någon hälsar beskriver författarna i bakgrunden att bemötandet involverar 

mycket mer för att förhindra att läsaren anser att resultatet svävar utanför syftet.  

 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning för att testa olika kombinationer av sökord för att 

finna en sökning som gav en träfflista med relevanta vetenskapliga artiklar och därmed få ett 

urval som svarade mot studiens syfte. Polit och Beck (2017, Kapitel 21) menar nämligen att 

urvalet inom kvalitativ metod inte är slumpmässigt eftersom de som ingår i studien behöver 

ha erfarenheter om det fenomen som ska studeras. Artikelsökningen i Cinahl respektive 

PubMed var olika vilket kan ses som en styrka enligt Polit och Beck (2017, Kapitel 5) då 

databaserna är uppbyggda på olika sätt. Flertalet synonymer användes till sökorden 

sjuksköterskestudent och verksamhetsförlagd utbildning då de benämns på flera olika sätt på 

engelska. Ordet bemötande går inte att översätta till engelska vilket kan vara en svaghet i 

studien men eftersom de valda artiklarna besvarade syftet bör det inte ha påverkat resultatet. 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren vilket kan 

ha resulterat i att relevant forskning exkluderats från studien men eftersom författarna ville 

försäkra sig om att de verksamhetsförlagda utbildningarna såg liknande ut var det en lämplig 

avgränsning.  

 

När artiklarna lästes på titelnivå, abstraktnivå och sedan i fulltext gjordes detta gemensamt 

med syfte att inte gå miste om relevanta artiklar som svarade till syftet. Detta kan ses som en 

styrka då det innebär att ingen forskning exkluderats från resultatet av misstag. De 

vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för resultatet är genomförda i flera olika länder, 

se Bilaga 3. Detta kan identifieras som en styrka då resultatet representeras av ett 

internationellt datamaterial men det kan även ses som en svaghet eftersom utbildning, 

sjukvården och andra förutsättningar kan skilja sig åt mellan länderna. En av artiklarna tar 
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upp erfarenheter hos både sjuksköterskestudenter och apotekarstudenter men eftersom 

författarna bara inkluderade sjuksköterskestudenternas erfarenheter när det var lätt att urskilja 

ifrån apotekstudenternas erfarenheter bör det inte ha påverkat urvalet.  

 

Kvalitetsgranskningsprotokollet CASP för kvalitativa studier användes i denna studie då det 

innehåller en tydlig och utförlig beskrivning av tillvägagångssättet vilket sågs som positivt. 

Protokollet innehåller tio frågor vilka besvaras med Yes, No eller Can’t tell, frågorna är inte 

poänggivande (Critical Appraisal Skills Programme, 2018) vilket förutsätter att en tolkning 

sker av författarna för att komma fram till en slutsats gällande artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet vilket kan ses som negativt. För att minska graden av tolkning i granskningen valde 

författarna därför att exkludera artiklar som fick mindre än åtta frågor besvarade med Yes.  

 

Det manifesta förhållningssättet där minimal grad av tolkning sker var i vissa fall en 

utmaning och i enlighet med vad Olsson och Sörensen (2013, Kapitel 8) beskriver är det svårt 

utesluta tolkningar helt och hållet. De meningsenheter som valdes ut från de vetenskapliga 

artiklarna diskuterades mellan författarna för att säkerställa att de svarade till syftet och att de 

inte innehöll flera olika budskap, vilket kan ses som en styrka i studien. Det som också blev 

svårt och var tidskrävande, var att identifiera meningsenheter på grund av att bemötande inte 

har en tydlig definition vilket kan ses som en svaghet i studien. Detta medförde att författarna 

ofta fick gå tillbaka till bakgrunden för att jämföra med definitionen och på så vis kunna 

avgöra om det handlade om bemötande och därmed svarade mot syftet.  

 

När översättningen av meningsenheter genomfördes fördes en löpande diskussion mellan 

författarna för att säkerställa samstämmighet gällande graden av tolkning, som skulle 

minimeras, samt förmågan att bevara budskapet i meningsenheten. Att samla in data från 

vetenskapliga artiklar i en litteraturstudie innebär att data som redan blivit analyserad 

analyseras igen. Detta tillvägagångssätt kan ifrågasättas eftersom det inte nödvändigtvis är 

positivt att utföra en analysprocess flera gånger på samma data. Enligt Polit och Beck (2017, 

Kapitel 5) bidrar dock litteraturstudier till att kunna ge mer evidens vilket argumenterar för 

motsatsen.  

 

En hög mättnad identifierades då båda författarna upplevde att liknande data framkom ofta 

vilket är i enlighet med Olsson och Sörensen (2013, Kapitel 7) beskrivning av att mättnad 

innebär en upplevelse av att data som framkommer är utbytbar mot tidigare insamlade data. 
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Vidare beskrivs det att identifiera en mättnad i studien bygger på forskarens subjektiva 

uppfattning av att upprepad datainsamling med samma metod inte tillför något nytt till 

kategorier (Olsson & Sörensen, 2013, Kapitel 7). Kondenseringsprocessen utfördes enskilt av 

författarna men ett resonemang fördes sedan kring hela materialet för att säkerställa att inget 

budskap förlorats. Innehållsanalysen som tillämpades i denna studie utgick från Bengtssons 

(2016) tolkning som beskriver hela processen på ett pedagogiskt sätt med betoning på att 

trovärdigheten ska upprätthållas genom hela processen.  

 

Studiens trovärdighet kan bedömas genom de fyra begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet. Tillförlitligheten i studien innebär sanningshalten i de resultat 

som presenteras utifrån det insamlade datamaterialet och hur väl detta är beskrivs (Polit & 

Beck, 2017, Kapitel 24). Författarna presenterade en tabell samt bilaga med exempel på hur 

analysförfarandet genomförts vilket ökar tillförlitligheten. Författarna har också under 

processens gång haft den egna förförståelsen i åtanke och haft ett öppet förhållningssätt till 

data som samlats in vilket också stärker tillförlitligheten. Överförbarheten i sin tur syftar till 

om resultatet kan vara giltigt i andra sammanhang än det som representeras i studien, vilket 

är något som läsaren bedömer (Polit & Beck, 2017, Kapitel 24). Eftersom läsaren avgör om 

resultatet är överförbart till andra kontext presenterade författarna en utförlig artikelöversikt, 

se Bilaga 3, samt en noggrann metodbeskrivning för att underlätta bedömningen. Läsaren kan 

även lättare spekulera kring överförbarheten då de länder där artiklarna är gjorda i redovisas 

under artikelöversikten. Studiens giltighet innebär dess stabilitet över tid (Polit & Beck, 2017, 

Kapitel 24), vilket författarna styrkte genom att göra det tydligt när materialet blivit insamlat. 

Verifierbarheten i studien syftar till hur väl det presenterade resultatet återfinns i det 

insamlade datamaterialet samt i vilken utsträckning tolkningar kan verifieras (Polit & Beck, 

2017, Kapitel 24). Eftersom analysprocessen utfördes enskilt av författarna och sedan 

diskuterade tillsammans tills konsensus uppstod ökar verifierbarheten, vilket är i enlighet 

med Bengtsson (2016) förslag på hur verifierbarheten kan stärkas. Författarna hade även 

möjligheten att diskutera analysprocessen med en handledare vilket kan ses som ett 

ytterligare sätt verifierbarheten stärktes.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit 

bemötta av vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning. Utmärkande resultat visar att 
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vårdpersonalens bemötande har betydelse för studenten på flera olika sätt och det genomsyrar 

studentens utveckling och trivsel under hela praktikperioden. Det framkom även att det 

påverkade studenten efter praktikperioden då bemötandet kunde ha betydelse för 

professionsidentifieringen samt viljan att fortsätta utbildningen. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskestudenterna ansåg det positivt med en engagerad, 

hjälpsam (Jansson & Ene, 2016) och intresserad handledare (Aliafsari Mamaghani et al., 

2018; Ann Ridley, 2012) som tog sig tid (Bradbury-Jones et al., 2011; Jansson & Ene, 2016; 

Paul et al., 2011) samt involverade sjuksköterskestudenterna i omvårdnaden (Bradbury-Jones 

et al., 2011). I kontrast till detta fanns det dock erfarenheter av att sjuksköterskestudenternas 

handledare på vissa verksamhetsförlagda utbildningar inte var entusiastiska kring att 

handleda studenter (Jack et al., 2018), vilket bidrog till en dålig start (Thomson et al., 2017). 

De studenter som fick känslan av att de blev avvisade gick miste om viktiga 

inlärningstillfällen (Honda et al., 2016) och tilläts inte öva på väsentliga moment (Aliafsari 

Mamaghani et al., 2018). Detta visar på att sjuksköterskestudenterna inte alltid möts av ett 

gott bemötande som enligt Fossum (2019) handlar om vänlighet och hjälpsamhet. 

Mogensen (2010, Kapitel 6) poängterar att målet med den verksamhetsförlagda utbildningen 

är att studenterna ska få vara delaktiga i vårdarbetet. Detta var något som alla 

sjuksköterskestudenter inte fick möjlighet till på grund av hur deras handledare bemötte dem 

vilket medförde att deras lärande påverkades negativt. Handledarna uppfyllde inte de 

egenskaper de ska ha som enligt Severinsson (2013) är att visa generositet, dela kunskap och 

erfarenheter samt närvara i dialogen. I en legitimerad sjuksköterskas arbete ingår det att 

handleda bland annat studenter (SSF, 2017), trots detta fanns det sjuksköterskor som inte 

ville handleda studenter (Lapeña-Moñux et al., 2016) vilket strider mot deras arbetsuppgifter 

och yrkesprofession.  

 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskestudenter utsatts för mobbning där 

sjuksköterskor kunde agera med våld (Courtney-Pratt et al., 2018) och skrika på (Courtney-

Pratt et al., 2018; Jack et al., 2018; McCloughen & Foster, 2018) eller skratta åt dem 

(Jahanpour et al., 2016). Att utsättas för detta beteende fick studenter att börja tvivla på den 

kommande yrkesrollen (Ann Ridley, 2012) och faktiskt hoppa av utbildningen (Courtney-

Pratt et al., 2018). Det blir tydligt i sjuksköterskestudenternas situation att de kanske inte 

finner någon begriplighet då (Antonovsky, 2011, Kapitel 2) beskriver att motsatsen till 
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begriplighet är när en person ser situationen som oförklarlig och kaotisk. Enligt Antonovsky 

(2011, Kapitel 2) behöver en person ha en hög känsla av begriplighet för att kunna hantera 

oförutsägbara situationer. Holmlund et al. (2010) beskriver att sjuksköterskestudenter är 

utsatta och sårbara i studentrollen. Mogensen (2010, Kapitel 9) lyfter dessutom att studenter 

ser framemot verksamhetsförlagda utbildningarna med glädje. Detta är något som bidrar till 

en ökad utsatthet och att förväntningarna som studenterna har inte blir förverkligade. 

Severinsson (2013) betonar att det vanligaste är att kliniskt verksamma sjuksköterskor 

handleder sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Vilket medför att 

sjuksköterskorna har ett stort inflytande på studenterna och Fossum (2019) beskriver att 

studenter tar in mycket intryck under denna tid. Då sjuksköterskestudenter utsätts för 

mobbning och hoppar av utbildningen har verksamheten misslyckats med tanke på det som 

Mogensen (2010, Kapitel 1) poängterar angående att den verksamhetsförlagda utbildningen 

är ett sätt för vårdverksamheten att rekrytera nya medarbetare.  

 

Resultatet visade att det kunde vara stressigt på en underbemannad vårdavdelning vilket 

kunde resultera i att handledaren inte hade möjlighet att spendera tid med 

sjuksköterskestudenten (Jack et al., 2018; Thomson et al., 2017). Likaså var hög 

arbetsbelastning en orsak till att sjuksköterskor inte hade möjlighet att spendera tid med 

studenten (Calleja et al., 2016). Detta är något som Veltri (2014) vidare beskriver då det 

förklaras att de dagar det är ont om personal eller då sjuksköterskor arbetat flera pass i rad 

upplever de att det blir tufft och stressigt att handleda sjuksköterskestudenter och att de 

därmed inte får optimala inlärningsförhållande. Det förekom dessutom erfarenheter av att det 

blev dagligt förekommande att sjuksköterskestudenter blev hemskickade på grund av att 

handledaren inte hade någon tid (Ann Ridley, 2012) vilket ytterligare visar på vikten av att 

handledaren behöver ha tid för att utföra handledning. Handledarskapet är nämligen en del av 

den legitimerade sjuksköterskans arbete, inte bara handledning kring patienter utan även av 

medarbetare och studenter (SSF, 2017). Vidare beskriver Severinsson (2013) att 

sjuksköterskans handledande roll och att vara aktiv som handledare är betydelsefullt för både 

professionsutvecklingen och vårdens kvalitet. Hanterbarhet är en av de centrala delarna inom 

Antonovsky (2011, Kapitel 2) teori om känsla av sammanhang, vilket syftar till den grad en 

person upplever att det finns resurser till förfogande och att dessa resurser är under ens egen 

kontroll. Det beskrivs att en person med hög grad känsla av hanterbarhet inte kommer känna 

sig som ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2011, Kapitel 2). Eftersom det ofta var 

hög arbetsbelastningen som gjorde att handledaren inte hade möjlighet att spendera någon tid 
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med studenten (Calleja et al., 2016) är det möjligt att studenten upplever att det inte finns 

några resurser till förfogande och därmed inte upplever någon känsla av hanterbarhet. Det 

kan leda till att studenten upplever sig som ett offer för omständigheterna, vilket i detta fallet 

blir en underbemannad vårdavdelning eller en hög arbetsbelastning. 

 

I resultatet framgick också erfarenheter av att bli inkluderad i teamet (Ann Ridley, 2012; 

Clements et al., 2016) samtidigt som en del sjuksköterskestudenter kände att de inte blev 

involverade i teamet (Clements et al., 2016; Honda et al., 2016). Calleja et al. (2016) beskrev 

att sjuksköterskestudenter betonade vikten av att känna sig involverade och delaktiga under 

sin verksamhetsförlagda utbildning. När personalen verkligen lyssnade till studenten 

upplevde de sig inkluderade i teamet vilket medförde en känsla av sammanhang medan att bli 

utfryst från teamet visade sig ha en negativ påverkan på känsla av sammanhang (Honda et al., 

2016). Detta är något som Levett-Jones et al. (2009) också poängterar då de menade att 

känslan av sammanhang har ett direkt samband till sjuksköterskestudenters upplevelser av  

att de blir inkluderade eller exkluderade av vårdpersonalen. Vidare förklarades det att känslan 

av sammanhang i högsta grad påverkar studentens självförtroende, självbild och motivation 

till inlärning (Levett-Jones et al., 2009), vilket visar på vikten av att sjuksköterskestudenten 

blir inkluderad och delaktig i teamet. Meningsfullhet är en av de centrala delarna i KASAM 

och att vara delaktig, känna engagemang och motivation är viktigt för att kunna känna 

meningsfullhet (Antonovsky (2011, Kapitel 2), vilket kan förklara varför delaktighet i teamet 

är viktigt för sjuksköterskestudenten ska ha möjligheten att kunna uppleva en känsla av 

sammanhang. Vikten av att ha en känsla av sammanhang beskriver Antonovsky (2011, 

Kapitel 2) som avgörande för hälsa, mående och utveckling. 

Slutsats  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit 

bemötta från vårdpersonal under verksamhetsförlagd utbildning. Studien visar att ett gott 

bemötande kan underlätta för studentens utveckling och leda till en bättre trivsel medan ett 

sämre bemötande kan få studenten att tvivla på den kommande yrkesrollen. Det framkom att 

det inte bara var handledarens bemötande som kunde påverka studenten utan även 

bemötandet ifrån vårdpersonalen samt vårdenhetens miljö och relationen till dess 

teammedlemmar. Att bli delaktig och inkluderad i teamet visade sig vara en förutsättning för 
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att kunna känna en känsla av sammanhang som i sin tur påverkar studentens självförtroende 

och utveckling.  

 

Studiens resultat kan användas för att öka kunskapen hos handledare och vårdpersonal om 

bemötandets betydelse vilket är användbart vid handledarskap. Det är av stort värde att 

handledare och personal förstår betydelsen som deras bemötande får för studenten och 

därmed gör ansträngningar till förbättring. Lärosäten kan även få en inblick i hur avgörande 

det är med en praktikplats där studenten blir bemött på ett bra sätt och därmed kanske inte 

erbjuder praktikplatser som fått återkommande negativ respons ifrån studenter. Studiens 

resultat visar att sjuksköterskestudenter hade många negativa erfarenheter kring bemötandet 

de erfarit under VFU vilket tyder på att mer forskning behövs om hur vårdpersonal istället 

ska kunna ge ett gott bemötande till alla studenter och då vilka faktorer kan påverka. Detta 

för att sjuksköterskestudenter ska kunna ges optimala inlärningsförhållande och därmed vilja 

fullfölja sin utbildning, vilket ökar antalet legitimerade sjuksköterskor.  

Självständighet 

Arbetet utfördes med ett genomgående gott samarbete. Bakgrundens olika avsnitt delades 

lika mellan författarna och samtliga bearbetades sedan gemensamt. Metodavsnittet skrevs 

gemensamt. I resultatdelen hade Amanda huvudansvar för kategorierna Erfarenheter av att 

handledarskapet har betydelse för bemötandet och Erfarenheter av att känna sig utsatt till 

följd av bemötandet. Vikingur hade huvudansvar för kategorierna Erfarenheter av att miljön 

på vårdenheten har betydelse för bemötandet och Erfarenheter av att vårdteamet har 

betydelse för bemötandet. I diskussionen skrevs metoddiskussionen tillsammans och i 

resultatdiskussionen hade vardera författare huvudansvar för de fynd som framkom från de 

rubriker de haft ansvar för i resultatet. Slutsatsen skrevs sedan tillsammans.  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  

 

CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a Qualitative research 

How to use this appraisal tool: Three broad issues need to be considered when appraising a 
qualitative study: 

  Are the results of the study valid? (Section A) 

  What are the results?  (Section B) 

  Will the results help locally?  (Section C) 

The 10 questions on the following pages are designed to help you think about these issues 
systematically. The first two questions are screening questions and can be answered quickly. 
If the answer to both is “yes”, it is worth proceeding with the remaining questions. There is 
some degree of overlap between the questions, you are asked to record a “yes”, “no” or 
“can’t tell” to most of the questions. A number of italicised prompts are given after each 
question. These are designed to remind you why the question is important. Record your 
reasons for your answers in the spaces provided. 

About: These checklists were designed to be used as educational pedagogic tools, as part of a 
workshop setting, therefore we do not suggest a scoring system. The core CASP checklists 
(randomised controlled trial & systematic review) were based on JAMA 'Users’ guides to the 
medical literature 1994 (adapted from Guyatt GH, Sackett DL, and Cook DJ), and piloted with 
health care practitioners. 

For each new checklist, a group of experts were assembled to develop and pilot the checklist 
and the workshop format with which it would be used. Over the years overall adjustments 
have been made to the format, but a recent survey of checklist users reiterated that the basic 
format continues to be useful and appropriate. 

Referencing: we recommend using the Harvard style citation, i.e.: Critical Appraisal Skills 
Programme (2018). CASP (insert name of checklist i.e. Qualitative) Checklist. [online] Available 
at:  URL. Accessed: Date Accessed. 

©CASP this work is licensed under the Creative Commons Attribution – Non‐Commercial‐
Share A like. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐
sa/3.0/ www.casp‐uk.net  
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Hög  
9/10 

Ann Ridley, C., 2012, 
Storbritannien 

Students’ experiences of a 
placement with health 
visitors during their adult 
nurse training. 

Syftet med denna studie var att utforska vuxna 
sjuksköterskestudenters erfarenheter av att haft 
en placering med hälsopersonal. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer   

10 sjuksköterske-
studenter, 8 kvinnor 
och 2 män 

Hög 
9/10 

Bradbury-Jones, C., 
Sambrook, S., & Irvine, 
F., 2011, Storbritannien 

Empowerment and being 
valued: A 
phenomenological study of 
nursing students’ 
experiences of clinical 
practice. 

Syftet med studien var att utforska 
möjliggörandet för sjuksköterskestudenter under 
verksamhetsförlagd utbildning.  

Hermeneutisk 
fenomenologi med 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer 
 

13 förstaårs 
sjuksköterske-
studenter 
Ändamålsenligt 
urval  

Hög 
8/10 

Calleja, P., Harvey, T., 
Fox, A., & Carmichael, 
M., 2016, Australien 

Feedback and clinical 
practice improvement: A 
tool to assist workplace 
supervisors and students 

Syftet med studien var att beskriva en 
utvärdering av ett verktyg som hjälper studenter 
på verksamhetsförlagd utbildning med sin 
utvärdering och självreflektion. Ett ytterligare 
mål med studien var att identifiera vanliga 
inlärningsstrategier samt hinder för studenten på 
verksamhetsförlagd utbildning.  

Två kohortstudier. 
Enkätformulär med 
kvantitativa frågor 
samt kvalitativa öppna 
frågor 

297 stycken 
sjuksköterske-
studenter, andra och 
tredje året 
 

Hög 
10/10 

Clements, A. J., Kinman, 
G., Leggetter, S., Teoh, 
K., & Guppy, A., 2016, 
Storbritannien 

Exploring commitment, 
professional identity, and 
support for student nurses. 

Studien syfte var att utforska 
sjuksköterskestudenters upplevelser av 
engagemang, identitet till professionen och stöd 
med ett fokus på verksamhetsförlagd utbildning.  

Enkätformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer 

9 sjuksköterske-
studenter från andra 
eller tredje året, 8 
kvinnor och 1 man 

Hög 
10/10 
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Courtney‐Pratt, H., Pich, 
J., Levett‐Jones, T., & 
Moxey, A., 2018, 
Australien 

“I was yelled at, 
intimidated and treated 
unfairly”: Nursing students 
experiences of being 
bullied in clinical and 
academic settings 

Syftet med studien var att utforska upplevelser 
av mobbning hos sjuksköterskestudenter under 
verksamhetsförlagd utbildning samt akademisk 
miljö. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer 

29 sjuksköterske-
studenter 

Hög 
10/10 

 

Galvin, J., Suominen, E., 
Morgan, C., O’Connell, 
E. ‐J., & Smith, A. P., 
2015, Storbritannien 

Mental health nursing 
students’ experiences of 
stress during training: a 
thematic analysis of 
qualitative interviews. 

Syftet med studien var att utforska upplevelser 
av stress under verksamhetsförlagd utbildning 
hos sjuksköterskestudenter på grundnivå som 
har någon form av psykiatrisk registrering efter 
grundutbildningen.  

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer  

12 sjuksköterske-
studenter varav 8 
kvinnor och 4 män 

Hög 
9/10 

Honda, K., Levett-Jones, 
T., Stone, T., & 
Maguire, J., 2016, Japan 

Japanese nursing students’ 
sense of belonging: A story 
of Uchi (insider) and Soto 
(outsider). 

Syftet med denna studie var att mäta i vilken 
utsträckning japanska sjuksköterskestudenter 
upplevde känsla av sammanhang under kliniska 
placeringar och utforska de faktorer som 
påverkar dem och konsekvenser av de 
upplevelserna.  

Mixad design 
Kvantitativ: Känsla av 
sammanhangs-skalan  
Kvalitativ: 
semistrukturerade 
intervjuer 

92 sjuksköterske-
studenter totalt, 6 av 
dessa intervjuades  

Hög 
8/10 

Jack, K., Hamshire, C., 
Harris, W. E., Langan, 
M., Barrett, N., & 
Wibberley, C, 2018, 
Storbritannien 

”My mentor didn’t speak 
to me for the first four 
weeks”: Perceived 
Unfairness experienced by 
nursing students in clinical 
practice settings. 

Syftet med studien var att utforska upplevelser 
av orättvisor hos sjuksköterskestudenter under 
verksamhetsförlagd utbildning.  

Deskriptiv narrativ 
metod med 
enkätformulär och 
intervjuer.  

22 sjuksköterske-
studenter 
medverkade i 
intervjuades. 1425 
deltagare i enkäten.  

Hög 
10/10 

Jahanpour, F., Azodi, P., 
Azodi, F., & Khansir, A. 
A., 2016, Iran 

Barriers to Practical 
Learning in the Field: A 
Qualitative Study of 
Iranian Nursing Students’ 
Experiences. 

Syftet med denna studien var att ta reda på vilka 
faktorer som kan hindra sjuksköterskestudenters 
kliniska lärande. 

Kvalitativ studie med 
reflekterande 
loggboksskrivning 

12 sistaårs 
sjuksköterske-
studenter 

Hög 
9/10 

Jansson, I., & Ene, K. 
W., 2016, Sverige 

Nursing students’ 
evaluation of quality 
indicators during  
learning in clinical 
practice. 

Syftet med denna studien var att beskriva 
sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda 
utbildning baserad på kvalitetsindikatorer och 
att beskriva studenternas erfarenheter av vad 
som underlättade eller hindrade deras lärande.  

Mixad design 
bestående av digital 
enkät med stängda och 
öppna frågor.  

269 sjuksköterske-
studenter 

Hög 
8/10 
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Lee, J. J., Clarke, C. L., 
& Carson, M. N., 2018, 
Korea 

Nursing students’ learning 
dynamics and influencing 
factors in clinical contexts. 

Syftet med studien var att utforska faktorer som 
påverkar sjuksköterskestudenters 
verksamhetsförlagda utbildning.  

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

16 sjuksköterske-
studenter och 4 
legitimerade 
sjuksköterskor. 

Hög 
9/10 

McCloughen, A., & 
Foster, K, 2018, 
Australien 

Nursing and pharmacy 
students’ use of 
emotionally intelligent 
behaviours to manage 
challenging interpersonal 
situations with staff during  
clinical placement: A 
qualitative study. 

Syftet med studien var att identifiera utmanande 
mellanmänskliga interaktioner under 
verksamhetsförlagd utbildning och strategier för 
att hantera sådana situationer.  

Kvalitativ design med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

20 sjuksköterske-
studenter samt 
apoteksstudenter i 
sitt sista år  

Hög 
10/10 

Paul, P., Olson, J., 
Jackman, D., Gauthier, 
S., Gibson, B., Kabotoff, 
W., Weddell, A., & 
Hungler, K., 2011, 
Kanada 

Perceptions of extrinsic 
factors that contribute to a 
nursing internship 
experience. 
 
 
 

Syftet med denna studien var att rapportera 
resultat från en studie som utforskat student och 
personals uppfattningar om yttre faktorer som 
stödjer eller hindrar lärandet under 
verksamhetsförlagd omvårdnadspraktik.  

Mixad metod.  
Kvantitativ: Enkät 
Kvalitativ: 
Fokusgrupper 

30 sjuksköterske-
studenter, 16 från 
verksamheten och 
14 fackliga 
medlemmar 

Hög 
9/10 

Thomson, R., Docherty, 
A., & Duffy, R., 2017, 
Skottland 

Nursing students’ 
experiences of mentorship 
in their final placement. 

Syftet med studien var att utforska 
sistaårsstudenters erfarenheter av 
handledarrollen i deras sista 
verksamhetsförlagda utbildning, för att ta reda 
på deras förväntningar på handledarrollen men 
också deras behov av stöd och handledning.  

Tolkande 
fenomenologisk med 
ostrukturerade 
intervjuer 

7 sistaårs 
sjuksköterske- 
studenter  
Målmedvetet urval 

Hög 
10/10 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarandet  

 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The following 
student described an 
understaffed area in 
which students were 
required to work at 
the weekend, even 
though their mentor 
was not present. 
(Jack et al., 2018, s. 
932) 

Följande student 
beskrev en 
underbemannad 
situation där 
studenter blev 
tvingade att arbeta 
på helgen, trots att 
deras handledare 
inte var 
närvarande. 

Tvingades 
arbeta på grund 
av en under-
bemanning 

Arbeta på 
grund av 
underbema
nning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att befinna sig i 
en under-
bemannad 
vårdmiljö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfarenheter 
av att miljön 
på 
vårdenheten 
har betydelse 
för 
bemötandet 
 

 

 

 

 

A lack of staff on 
placements made the 
clinical side of the 
course more 
demanding. Students 
often felt like they 
were treated like an 
extra pair of hands on 
the ward. (Galvin et 
al., 2015, s. 777) 

En brist på 
personal på 
praktiken gjorde 
den kliniska delen 
av utbildningen 
mer krävande. 
Studenter kände 
ofta att det blev 
använda som ett 
extra par händer 
på vård-
avdelningen.  

Personalbrist på 
praktiken var 
utmanande och 
studenterna 
kände att de 
användes som 
ett par extra 
händer  
 

Personal-
brist gjorde 
att de 
användes 
som ett par 
extra 
händer 

Students are looked 
at as “objects” 
irrespective of life 
experience you are 
“just a student & 
fresh faced”. (Jack et 
al., 2018, s. 933) 

Studenter ses ofta 
på som ”objekt”, 
oavsett 
livserfarenhet är 
man ”bara en 
student och 
nybörjare”. 

Ses ofta som 
nybörjare trots 
livserfarenhet 
 
 

Ses som 
nybörjare 

 
 
 
 
 
 
 
Att känna sig 
underlägsen i en 
hierarkisk miljö 

Nursing students take 
the lowest position in 
the hierarchy, and 
they assert that the 
hierarchical 
relationship is 
maintained during 
their learning 
process. (Lee et al., 
2018, s. 105) 

Sjuksköterskestud
enter har den 
lägsta positionen i 
hierarkin, och de 
hävdar att det 
hierarkiska 
förhållandet 
kvarstår genom 
hela 
lärandeprocessen. 

Lägsta 
positionen i 
hierarkin och 
det kvarstår 
genom hela 
lärandet 
 
 

Lägsta 
positionen 
i hierarkin 
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They acknowledged 
it was not 
uncommon for staff 
to discuss with 
them the details of 
the conflict or to 
gossip about the 
people involved. 
Students felt there 
was an expectation 
to takes side even 
though they were in 
the workplace 
temporarily and did 
not want to be 
involved. 
(McCloughen & 
Foster, 2018, s. 
2703) 

De bekräftade att 
det inte var ovanligt 
för personal att 
diskutera med dem 
detaljer kring 
konflikter eller 
skvaller om 
involverade 
personer. Studenter 
upplevde att de 
förväntades välja 
sida trots att dem 
bara var på 
arbetsplatsen 
temporärt och inte 
ville bli inblandade. 

Förväntades 
välja sida kring 
konflikter och 
skvaller, ville 
inte bli 
inblandad 
 
 
 

Förväntas 
inblandning 
i konflikter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att befinna sig 
i en 
konfliktfylld 
miljö 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Erfarenheter 
av att miljön 
på 
vårdenheten 
har betydelse 
för 
bemötandet 
 

Conflict-based 
situations were 
extremely testing 
and generally 
unanticipated. 
(McCloughen & 
Foster, 2018, s. 
2702) 

Konfliktsituationer 
var oerhört 
påfrestande och 
generellt oväntade. 
 

Konfliktsituatio
ner var oerhört 
påfrestande. 
 
 

Påfrestande 
konflikter  
 

Clinical 
environments that 
were supportive and 
welcoming 
enhanced the 
participants’ sense 
of belonging and 
this was seen as 
pivotal to their 
motivation for 
learning. (Honda et 
al., 2016, s. 88) 

Kliniska miljöer 
som var stöttande 
och välkomnande 
förstärkte 
deltagarnas känsla 
av sammanhang 
och detta var sett 
som centralt till 
deras motivation för 
lärande. 

Stöttande och 
välkomnande 
kliniska miljöer 
stärkte känslan 
av sammanhang 

Stöttande 
och 
välkomnand
e miljö  

 
 
 
 
 
 
 
 
Att befinna sig 
i en stöttande 
miljö 

Many students 
argued that the 
ward had a student-
friendly atmosphere 
and that the other 
staff was helpful, 
supportive and 
encouraging. 
(Jansson & Ene, 
2016, s. 20) 

Många studenter 
menade att 
avdelningen hade 
en studentvänlig 
miljö och att annan 
personal var 
hjälpsam, stöttande 
och uppmuntrande. 

Avdelningen 
hade en 
studentvänlig 
miljö och 
personalen var 
stöttande 

Student-
vänlig miljö 
och personal 

 

 

 

  


