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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter under 

verksamhetsförlagd utbildning har olika förutsättningar att ge god handledning utifrån 

tillgång till information, stöd och resurser.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva de förutsättningar sjuksköterskor 

upplevde sig ha vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd 

utbildning. 

Metod: Studien hade en beskrivande design med en kvalitativ deduktiv ansats. Som 

teoretiskt ramverk användes Kanters teori gällande strukturell empowerment. Tio 

legitimerade handledande sjuksköterskor som tjänstgjorde på fyra olika 

medicinavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer vilka analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenterades under tre kategorier: Tillgång till information, tillgång 

till stöd och tillgång till resurser utifrån formell och informell makt. Resultatet visade att 

förutsättningarna varierade vid avdelningarna där studien utfördes. Studiens resultat 

stödjer Kanters teori angående att tillgång till strukturell empowerment påverkar 

sjuksköterskans förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter. Några handledare 

ansåg sig få tillräckliga förutsättningar för att kunna ge god handledning. Dessa 

handledare hade en specifik handledargrupp som ansvarade för handledningen till 

sjuksköterskestudenter på avdelningen. Övervägande antalet handledare ansåg dock att 

det fanns bristande förutsättningar för handledare att ge god handledning. Tydligaste brist 

var tillgång till resurser såsom avsatt tid under handledningsperioden för reflektion, 

feedback och möjlighet till förberedelser inför VFU period. En del av handledarna 

upplevde att det fanns materiella brister såsom lokala utrymmen och skrivplatser för 

studenterna. Stöd och bekräftelse från chef ansågs som en viktig förutsättning men stödet 

var ofta bristfälligt. Stöd från närmaste medarbetare och ett tillåtande arbetsklimat var en 

viktig förutsättning. Tillgång till information varierade och de flesta handledare ansåg sig 

få tillräcklig och ändamålsenlig information men de såg även en förbättringspotential.  

Sammanfattning: Några handledare ansåg sig få tillräckliga förutsättningar att ge god 

handledning till sjuksköterskestudenterna men övervägande handledare ansåg att det 

råder brist i förutsättningarna. I huvudsak stöd från chef och medarbetare och avsatt tid 

före och under VFU period. 

Nyckelord: Förutsättningar, handledare, handledning, sjuksköterskeutbildning, 

sjuksköterskor 



Abstract 

Background: Nurses who supervise nursing students during their clinical practice have 

different prerequisites to provide good supervision based on access to information, 

support and resources. 

Aim: The aim of the present study was to describe the structural conditions nurses 

experienced when supervising nursing students in their clinical practice. 

Method: The study had a descriptive design with a qualitative deductive approach. As a 

theoretical framework Kanter’s theory on structural empowerment was used. Ten 

registered nurses working in four various medical wards in a hospital in central Sweden 

participated in the study. Data were collected from semi structured interviews which 

were analyzed through qualitative content analysis. 

Result: The result was presented through three categories: Access to information, 

access to support and access to resources based on formal and informal power. The 

result showed that the conditions varied at the wards where the study was implemented. 

The result from the study supports Kanter’s theory that access to structural 

empowerment affects nurses prerequisites to supervise nursing students. Some 

supervisors considered that they had sufficient prerequisites to provide good 

supervision. These supervisors had a specific supervisor group responsible for the 

supervision. The predominant number of supervisors considered that there was a lack of 

prerequisites for supervisors to provide good supervision. The clearest shortcoming was 

access to resources as deposited time during the supervision period for reflection, 

feedback and opportunity for preparation before the VFU period. Some of the 

supervisors experienced material shortcomings such as local spaces and documentations 

area for the students. Support and confirmation from the head of the department was 

considered as an important prerequisite, but the support was often inadequate. Support 

from nearest employees and a tolerant working climate was an important prerequisite. 

Access to information varied but most supervisors considered that they received 

adequate and appropriate information, but also an improvement potential.  

Conclusion: Some supervisors considered that they received sufficient prerequisites to 

provide good supervision to nursing students but predominantly supervisors 

experienced that there was lack of prerequisite. Mainly support from the head of the 

department and deposited time. 

Keyword: Prerequisite, supervisor, supervision, nursing education, nurses 
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1 Inledning 

I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår att handleda sjuksköterskestudenter under deras 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) (SSF 2017). Sjuksköterkor skall ha förmåga att 

handleda, undervisa och bedöma studenter (Svensk författningssamling 1992). Denna 

uppgift kan vara extra påfrestande för sjuksköterskor eftersom hen samtidigt ska bedriva 

och ansvara för omvårdnaden kring patienten. Arbetstempot inom vården är högt och 

ofta upplever sjuksköterskor stress. Förbättrad struktur och ökad kunskap inom 

handledningsområdet kan minska känslan av stress hos sjuksköterskor (Carlson, Wann-

Hansson & Pilhammar 2009). Denna intervjustudie kommer beskriva de strukturella 

förutsättningar sjuksköterskor upplever sig ha vid handledning av 

sjuksköterskestudenter under deras VFU. Förhoppning är att handledningssituationen 

kan förbättras genom synliggörandet av de förutsättningar som råder och finna möjliga 

förbättringsområden. Sjuksköterskors huvudområde är omvårdnad och består av fyra 

centrala begrepp som innefattar människa, hälsa, miljö och vårdande. Dessa begrepp 

står i linje med ICNs (ICN 2012) etiska koder att sjuksköterskor har huvudansvaret för 

att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning. Även att arbeta för en hållbar arbetsmiljö, verkar för gott samarbete och 

upprätthålla respekt för kollegor och medarbetare. I detta arbete kommer fokus att ligga 

på begreppen människa och miljö. 

 

1.1 Bakgrund 

Handledning av sjusköterskestudenter har varit en självklar del av sjuksköterskors 

arbetsuppgifter, men i den alltmer slimmade vården och ökat antal 

sjuksköterskestudenter ökar behovet av bättre handledningsstrategier (Hutchings 2005). 

Studenters lärande är beroende av en fungerande handledning för att de själva ska få den 

kunskap som behövs för att kunna bedriva god omvårdnad till patienter. Det är av stor 

vikt att studenter får goda förutsättningar att uppnå lärandemålen under sin VFU 

(Elsevier 2017). Handledarens förmåga att ge studenter den handledning den behöver 

har visat sig vara beroende av de strukturella förutsättningar som finns där 

handledningen sker (Mårtensson Engström, Mamhidir & Kristofferzon 2012). 

  

1.1.1 Sjuksköterskeutbildningen 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige är en 3 årig Högskoleutbildning som leder till en 

kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad. Enligt Högskolelagen (1992) ska 
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utbildning på grundnivå utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och 

kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och få 

beredskap att möta förändringar i arbetslivet (SFS 1992). För att uppnå detta ingår VFU 

i sjuksköterskeutbildningen och är därmed en central del av utbildningen. VFU utgörs 

av kurser där utbildningen är förlagd till olika kliniska verksamheter inom öppen och 

sluten hälso- och sjukvård eller omsorg. Under handledning ska studenterna få praktisk 

färdighetsträning och möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper inom sina 

huvudområden; omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap. Syftet med VFU är att öva 

praktiska färdigheter, utföra och leda omvårdnadsarbete som vilar på vetenskaplig 

grund samt utveckla ett professionellt förhållningssätt (Vårdförbundet 2017). 

 

1.1.2 Handledning 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att en sjuksköterska ska 

kunna ”handleda studenter genom att planera, genomföra och utvärdera pedagogiska 

insatser som stödjer studenters förmåga att omsätta och använda teoretisk kunskap i 

mötet med patienter och närstående. Medverka i bedömning av studenter i 

verksamhetsförlagd utbildning”. Att handledning är en pedagogisk process och att 

handledning i omvårdnad kräver en speciell kompetens (SSF 2015). Olika definitioner 

av handledning finns. Tveiten (2014) definierar handledning som en pedagogisk och 

relationsrelaterad process med upptäckt, inlärning, växande och utveckling som mål och 

där den som lär är i fokus. Det är handledarens ansvar att bana väg för att detta ska ske. 

En annan definition lyder att handledning är en konsultation med utbildande syfte och 

praktik genomförd utifrån den handleddes förståelse (Lauvås & Handal 2001). 

Handledning kan innebära att fånga upp någon, föra denne in i något gripbart och göra 

honom eller henne lämpad för detta (Selander & Selander 2007). Vid handledning av 

studenter finns olika traditioner. En modell är mästare och lärlingsmodellen där 

mästaren lär upp lärlingen i yrkesutbildningar och hantverk. Handledningsprocessen är 

identisk med den verksamhet som pågår. Den här traditionen av att följa med och gå vid 

sidan om under lång tid fungerar även idag men med ett ökat teoretiskt inslag 

(Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark 2010). Handlings och reflektionsmodellen 

som idag är vanligast kommer inte från någon stark tradition utan utvecklades i syfte att 

komplettera den traditionella hantverksmodellen. Den avser att utveckla den 

kunskapsmässiga basen för professionell yrkesverksamhet genom en växling mellan 

handling och reflektion (Mogensen 2010). Carlsson (2008) anser att det är viktigt att 
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handledare använder olika strategier och tekniker vid handledningen. Att handledning är 

en ständig aktiv process med justering, reflektion och utvärdering. En viktig del vid 

handledning är att ta sig tid att hitta studentens nivå med utgångspunkt där studenten 

befinner sig kunskapsmässigt för att optimera handledningen. En annan viktig del vid 

handledning är det pedagogiska samtalet där syftet är att kontrollera kunskaperna kring 

en omvårdnadshandling. Genom samtalet med handledare får studenten bekräftelse på 

det som görs rätt eller fel samt se vilka normer och värderingar som utmärker 

professionen som sjuksköterska (Pilhammar 2012). I en svensk studie undersöktes 

vilken handledarstrategi, stödjande eller utmanande som var mest gynnsam för 

studentens lärande. Resultatet visade att studenterna ansåg stödjande handledarstrategi 

som den bästa förutsättningen för lärandet (Kristofferzon, Mårtensson, Mamhidir & 

Löfmark 2013). En dansk kvalitativ studie påvisar att relationen mellan handledare och 

student bör vara balanserad både på professionellt och på ett personligt plan för att 

optimera lärandet hos studenten (Nielsen et. al. 2017). 

 

1.1.3 Handledaren 

En handledare till sjuksköterskestudenter kan definieras som en erfaren praktiserande 

sjuksköterska som lär ut, instruerar, övervakar och står som förebild för studenter under 

en begränsad tid och enligt en handledningsplan (Mills, Francis & Bonner 2005). Den 

kliniska handledaren bör ha positiva handledningsstrategier såsom en reflekterande och 

stödjande funktion. Förmåga att lära ut kritiskt och analytiskt tänkande och ge 

konstruktiv feedback (Myrick & Yonge  2004). Kritiskt förhållningssätt är en viktig 

egenskap hos en handledare. En studie visade att det behövs utvecklas nya metoder och 

modeller för att lära ut detta till sjuksköterskestudenter under deras VFU (Chan 2013). 

Handledaren agerar som ett säkerhetsnät när studenten tar sig an utmanande uppgifter 

utan att vara redo att utföra dessa på egen hand (Nielsen et al. 2017). Även handledarens 

positiva eller negativa attityd gentemot studenten kan påverka inlärning positivt eller 

negativt (Smedley 2008).  I en tysk studie framkom att vissa specifika egenskaper hos 

handledaren främjade lärandet för studenten. De specifika egenskaperna var god 

kommunikationsförmåga, god kunskap, flexibilitet, god utvärderingsförmåga och stort 

tålamod (LÉcuyer, Hyde & Shatto 2018).  Huvudhandledare har en mer övergripande 

handledande roll. Dessa har tätt samarbete med klinisk adjunkt i uppdraget ingår det att 

stödja kliniska handledare, utbilda och stödja studenter. Definition av 
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huvudhandledarens roll bör förtydligas eftersom det är den handledarroll som upplevs 

oklar (Kristofferzon, Mårtensson, Mamhidir & Löfmark 2013). 

 

1.1.4 Handledarens strukturella förutsättningar till handledning 

Resultat från flera studier visar att det kan vara svårt för den kliniska handledaren att 

hinna med att handleda studenter. I en kvalitativ observationsstudie påvisade resultatet 

att handledare ofta upplevde stress på grund av tidsbrist men att de försökte dölja 

känslan av stress inför studenterna (Carlson, Wann-Hansson & Pilhammar 2009). I en 

annan kvalitativ studie upplevde flera handledare att deras arbetssituation var stressad 

som den var. När de också skulle handleda en eller två studenter bidrog det till ökad 

upplevelse av stress och tiden räckte inte till (Duffy 2009). Två kvalitativa och en 

kvantitativ studie beskriver att stort behov finns hos handledaren att få tid avsatt för 

handledning. Detta upplevdes av många handledare som viktigt men förekom i liten 

utsträckning (Henderson, Fox & Malko-Nyhan 2006; Landmark, Storm, Bjones & 

Bohler 2003; Shannon, Walker-Jeffreys, Newbury, Cayetano, Brown & Petkov 2006). 

Bristande förståelse från chef att handledning kräver mycket tid gav en känsla av ökad 

arbetsbelastning (Bourbonnais & Kerr 2007; McCarthy & Murphy 2009). Barker och 

Pittmans (2010) studie påvisade att belöningen för den tid och energi som handledaren 

investerade i handledning av student var låg eller obefintlig. Belöningen som önskades 

av handledarna var utbildning, uppmuntran eller ekonomisk ersättning (Hyrkäs & 

Shoemaker 2007). En annan studie visade att minskad stress ledde till ökad 

tillfredsställelse att handleda sjuksköterskestudenter och det bidrar till att 

sjuksköterskorna var mer benägna att stanna på sin arbetsplats (Omansky 2010). 

  

Det har även framkommit att medarbetare ibland såg handledaren och studenten som två 

sjuksköterskor. Detta medförde att handledare och student tilldelades en ökad mängd 

patienter vilket försvårade handledningen. Arbetsledningen hade bristande 

framförhållning gällande studenter, vilket orsakade svårigheter med förberedelser inför 

handledningsperioden och medförde därför merarbete när sedan logistiska problem 

uppstod (Bourbonnais & Kerr 2007). Belastning ökade på handledare när kliniker tog 

emot fler studenter än de klarade av (Hutchings 2005). En viktig strukturell 

förutsättning för framgångsrik handledning var stöd från olika lärosäten med bl.a. 

information gällande studenter och möjlighet att tillsammans gå igenom studenternas 

målbeskrivning. Gott samarbete mellan lärosäte och VFU-plats var viktigt för att 
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optimera studentens förutsättningar och klargöra vilka förväntningar som fanns på 

handledare (Landmark, Hansen, Bjones & Bohler 2003; Lilliebridge 2007; Douglas, 

Garrity, Shepard & Brown 2016). Omanskys (2010) litteraturöversikt baserad på både 

kvalitativa och kvantitativa studier genomförda i Australien, Canada, England, USA och 

Sverige påvisade att handledande sjuksköterskor hade bristande utbildning gällande 

handledning samt upplevde att arbetsgivare hade bristande eller obefintlig förståelse för 

vilken arbetsinsats handledning innebar. Resultatet visade att hög arbetsbelastning och 

otillräcklig tid var de vanligaste problemen. Oklar definition av rollen som handledare 

och otydliga riktlinjer av vad som krävdes av handledaren bidrog även det till ökad 

stress hos handledaren. I samtliga länder rapporterades att handledning av studenter 

skapade ökad känsla av stress hos handledaren. Detta var en bidragande orsak till 

minskat intresse för handledning av sjuksköterskestudenter. Studenters 

inlärningsförmåga var starkt beroende av kvalitén på handledningen där den utfördes. 

Handledningskvalitén ökades genom att fler handledare genomgick handledarutbildning 

(Broadbent, Moxham, Sander, Walker & Dwyer 2014). 

 

Mårtensson, Löfmark, Mamhidir och Skytt (2016) undersökte handledarens uppfattning 

angående uppfattningen om deras roll som handledare före och efter genomförd 

handledarutbildning. Före utbildningen ansåg sig handledarna inte ha tillräckliga 

förutsättningar att handleda studenter medan de efter genomförd utbildning ökade sin 

kunskap och utvecklade förmåga till reflektivt lärande vilket stärkte rollen som 

handledare. Handledarutbildning gav sjuksköterskorna inre förstärkningar genom 

kunskap, kompetens och attitydförändring vilket kunde utveckla en mer positiv kultur 

på arbetsplatsen och öka sjuksköterskors vilja att handleda (Smedley 2008).  Tidigare 

forskningsresultat har även visat att när handledare fick förutsättningar till utveckling 

inom handledningsområdet ändrades handledarens attityd till det positiva och deras 

kunskapsnivå steg (Kamolo, Vernon & Toffoli 2017). En studie från USA visade dock 

att det inte räcker att genomgå en handledarutbildning utan kontinuerlig utbildning 

krävdes för att upprätthålla kompetens och få möjlighet att träna på nya pedagogiska 

inlärningsmetoder (Goss 2015).  

 

I en studie gjord av Mårtensson, Engström, Mamhidir och Kristofferzon (2012) 

undersöktes handledarens upplevda strukturella förutsättningar utifrån Kanters teori. 

Resultatet påvisade att de förutsättningar som främjade handledarens prestation var att 
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få feedback av sin funktion som handledare, få tillgång till resurser för att planera och 

förbereda inför handledningsperioden, få tillgång till stöd från avdelningschef och 

utbildning. Studien visade att när de strukturella förutsättningarna ökade steg känslan 

hos handledaren att de utförde ett bra arbete och därmed stimulerade studenterna. En 

engelsk studie påvisade resultat om närmiljöns påverkan på handledningen. Brist på 

lokaler för samtal, datorer och tid ledde till frustration hos handledarna (Rylance, 

Barrett, Sixsmith & Ward 2017). Handledande sjuksköterskor möter flera utmaningar 

relaterat till lärande, handledarrollen och är beroende av organisationens ramverk 

(Landmark, Storm, Bjones & Bohler 2003). 

 

1.2  Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har Kanters (1993) teori Structural Empowerment valts. 

Rosabeth Moss Kanter är en amerikansk sociolog och arbetar som professor vid 

Harvard Business School. Hennes filosofi innefattar definition av makt där makt 

beskrivs som ett verktyg för att finna kunskap och möjliggöra självbestämmande hos 

individer i stället för dominans och kontroll. Hennes teori bygger på begrepp som 

empowerment, ledarskap, formell och informell makt där fokus ligger på strukturen 

inom organisationen snarare än den enskilda individens kvalitéer. Power definieras som 

arbetsplatsens förmåga att mobilisera information, stöd och resurser och hon beskriver 

hur arbetsplatsens struktur påverkar personalens trivsel och arbetsinsats (Kanter 1993). 

 

Ifall arbetstagare får möjlighet att utvecklas genom att få de rätta strukturella 

förutsättningar såsom god information, gott stöd samt tillräckliga resurser som ökar 

empowement kan arbetsgruppen utföra ett bättre arbete med högre kvalité (Clavelle, 

Porter & Drencard 2013). Strukturell empowerment kan vara ett mått på den 

psykosociala arbetsmiljön som påverkar personalens upplevelse av inflytande, kontroll, 

socialt stöd, samt självbestämmande (Greco, Laschinger & Wong 2006). Orsaker till 

nedsatt strukturell empowerment kan vara hög arbetsbelastning, brist på utveckling eller 

begränsat deltagande för de anställda i beslutstagande (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van & 

Sermeus 2013). Den formella makten består av arbetsrelaterade aktiviteter som är av 

vikt för verksamheten medan den informella makten består av personalens nätverk, 

relationer till varandra, underordnade och överordnade både inom och utanför 

verksamheten (Kanter 2013).   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
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Kanters teori bygger på fyra strukturer: information, stöd, resurser och möjligheter. 

Tillgången till information innebär tillgång till den information som berör 

verksamheten/organisationens mål och policy och är nödvändig för att ha möjlighet att 

utföra sitt arbete. Tillgången till stöd kan innebära feedback och guidning från 

överordnade och arbetskollegor samt förståelse från andra på arbetsplatsen. Tillgången 

till resurser som krävs för att på ett bra sätt kunna utföra arbetet utifrån organisationens 

mål och policy, som material, pengar, tid, och utrustning. Tillgången till möjligheter 

såsom utvecklingsmöjligheter och fortbildning ingår i denna studie i strukturen resurser. 

Kanters teori har tidigare prövats gällande klinisk handledning av 

sjuksköterskestudenter och visat sig vara en användbar begreppsram.  

Dessa strukturer styr personers förutsättningar till utveckling och utbildning inom yrket 

(Laschinger & Fida 2015). Resultatet i den studien påvisade att strukturella förhållanden 

som feedback och stöd stärkte sjuksköterskor i allmänhet som handledare men inte 

främjade handledarens mål att vidarutbilda sig inom handledning (Mårtensson 

Engström, Mamhidir & Kristofferzon 2012). Kanter (1993) anser att arbetsmiljöfaktorer 

påverkar handledarens förutsättningar att handleda studenter. Utgångspunkten bör vara 

en helhetssyn på människan och utgå från varje individs personliga erfarenheter. 

 

1.3  Problemformulering 

VFU är en viktig del i sjuksköterskeutbildningen och det är känt sedan tidigare att det 

finns brister i samband med den kliniska utbildningen. Sjuksköterskor som arbetat kort 

tid som sjuksköterska handleder ofta studenter och få sjuksköterskor har 

handledarutbildning. Uteblivet stöd, resurser och information från chefen, 

utbildningssamordnare och kollegor kan minska de strukturella förutsättningarna till 

handledare att ge god handledning. Vid brist på stöd och ökad arbetsbelastning minskar 

motivationen att handleda studenter (Duffy 2009). Finns en risk att nyutexaminerade 

sjuksköterskorna lämnar yrket för gott när de upplever låg strukturell empowerment på 

arbetsplatsen (Smith, Andrusyszyn & Laschinger 2010). I omvårdnadsforskning ses många 

kvantitativa genomförda studier, men färre kvalitativa genomförda studier i ämnet.    

Bristen på sjuksköterskor är redan stor i hela Sverige och enligt Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) behöver cirka 225 000 personer rekryteras till vård- och 

omsorgssektorn fram till 2023. Studenter är framtidens medarbetare och en positiv VFU 

kan lägga grunden för en framtida rekrytering (Vårdförbundet 2016).  
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1.4  Syfte  

Syftet med studien var att beskriva de strukturella förutsättningar sjuksköterskor 

upplevde sig ha vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd 

utbildning. 

 

2 Metod 
 

2.1 Design 

I denna studie användes Kanters teori som teoretiskt ramverk (Kanter 1993). Studien 

har en beskrivande design med en kvalitativ deduktiv ansats, inspirerad av Elo och 

Kyngäs (2007). Metodvalet gjordes utifrån att en kvalitativ ansats rekommenderas när 

syftet är att beskriva personers erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck 2012). Ett 

deduktivt förhållningssätt innebär att gå från det generella (teorier eller modeller) till det 

specifika. Detta är ett lämpligt metodval när data ska testas i en ny kontext, teori, 

modell eller hypotes (Elo & Kyngäs 2007). 

2.2 Urvalsmetod och Undersökningsgrupp   

Genom ett ändamålsenligt urval inkluderades 10 verksamma sjuksköterskor från olika 

medicinavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. En av handledarna hade genomgått 

handledarutbildning 7,5hp. Sjukhuset har åtta medicinavdelningar varav fyra valdes ut 

till studien med anledningen av att författaren är verksam som huvudhandledare på de 

fyra andra avdelningarna. Dessa avdelningar valdes bort för att informanterna inte 

skulle hamna i beroendeställning till författaren. Inklusionskriterier för medverkan i 

studien var: legitimerad sjuksköterska som arbetat minst två år som sjuksköterska och 

erfarenhet av att handleda minst två sjuksköterskestudenter på grundnivå. 

Huvudhandledaren på dessa avdelningar hjälpte författaren att hitta de som uppnådde 

inklusionskriterierna. Totalt tillfrågades femton handledare. Tre återkopplade inte trots 

påminnelse och två avböjde medverkan utan att uppge orsak. Av de inkluderade 

deltagarna var nio kvinnor och en man. Deltagarnas ålder varierade mellan 24 till 44 år. 

De hade arbetat som sjuksköterska från 1,5 till 10 år och haft handledaransvar för 2 till 

20 sjuksköterskestudenter. På de inkluderade avdelningarna samarbetar läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor i viss mån vid handledning av 

sjuksköterskestudenter. Antalet informanter baserades på att analysenheten var 

tillräckligt stor för att kunna se variationer i handledarnas erfarenhet men samtidigt inte 

för stor så att materialet blev svårhanterbart (Graneheim & Lundman 2004).  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna som utfördes innehöll semistrukturerade frågor vilket innebar att 

författaren hade en lista med frågeområden som utgångspunkt, men ordningen kunde 

ändras och följdfrågor kunde läggas till (Elo & Kyngäs 2007). Genom att utgå från 

större frågeområden och inte specifika frågor blev samtalet mer flexibelt och kunde 

flöda mer naturligt. Informanten fick styra informationsflödet enligt rekommendation 

från Graneheim och Lundman (2004). Intervjuguiden innehöll bakgrundsvariabler som 

kön, ålder arbetslivserfarenhet och handledningserfarenhet.  

Frågeområdena (strukturerna) i intervjuguiden baserades på Kanters teori om strukturell 

empowerment (Kanter 1993).  Med teorin som stöd utgick frågeområdena från 

strukturerna: Tillgång till information, tillgång till stöd och tillgång till resurser vid 

handledning av sjuksköterskestudenter under VFU utifrån formell och informell makt. 

Under intervjuerna ställdes även två allmänna frågor angående handledning så som vad 

informanterna tyckte var viktigast vid handledning av sjuksköterskestudenter och vad 

de skulle vilja förbättra allmänt vid handledning. Dessa frågor har redovisats under den 

struktur där handledarnas erfarenheter stämmer in med vad kategorin handlar om. För 

att informanten skulle få möjlighet att fördjupa sina svar så ställdes följdfrågor 

relaterade till studiens syfte. Exempel på följdfrågor som användes var: Kan du berätta 

mer om..? Beskriv hur..?  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Ansökan om tillstånd för studiens genomförande lämnades till berörda 

verksamhetschefer (VC). Vårdenhetschef (VEC) och huvudhandledaren på berörda 

avdelningar identifierade tillsammans vilka sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna eftersom VEC och huvudhandledaren besatt kunskap om 

sjuksköterskornas kompetensnivå. Tillstånd från VC gavs och berörda informanter 

kontaktades av författaren via mail och därefter personligen genom besök på respektive 

avdelning. Mailet innehöll en förfrågan om deltagande i studien och information om 

studiens syfte och genomförande. Informanterna fick även information om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att motivera varför. Vid samtycke 

om deltagande bestämde informanten tid för intervjun. Intervjuerna som genomfördes 

med digital inspelning av författaren varade mellan 14-30 minuter och utfördes på 

informantens arbetsplats under arbetstid. Författaren var medveten om att intervjumiljön 

bör vara lugn och tyst samt så bekväm som möjligt för att informanten ska känna 
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trygghet. En första intervju utfördes och bedömdes av författaren och handledaren innan 

resterande intervjuer genomfördes. Den första intervjun ingår i studien. En ändring i 

intervjuguiden gjordes efter den bedömningen. Inledande fråga gjordes om till en fråga 

där informanten får beskriva fritt hur förutsättningarna ser ut på dennes avdelning. 

Testintervjun igår i denna studie. Alla intervjuer genomfördes mellan dec 2017-maj 

2018. 

  

2.5 Dataanalys 

Bearbetning av data utfördes med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo och 

Kyngäs (2008). Utgångspunkt för studien var syftet och Kanters teori användes som 

struktur, därav deduktiv ansats (Kanter 1993). Intervjuerna spelades in digitalt och 

texten bearbetades i flera steg. Texten transkriberades ordagrant i direkt anslutning till 

intervjuerna och lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. 

Meningsbärande enheter identifierades utifrån syftet och sorterades utifrån strukturerna: 

informell och formell information, informell och formellt stöd och informella och 

formella resurser. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna och målet var 

att viktigt innehåll i analysen inte skulle förloras. Trovärdighet för en studie är beroende 

av hur väl datainsamling och analysprocesser genomförs. Genom att välja deltagare med 

olika erfarenheter ökas trovärdigheten (Graneheim & Lundman 2004). Arbetets giltighet 

(validity) är beroende av författarens objektivitet och medvetenhet om förförståelsens 

betydelse vid tolkning av kvalitativt material (Malterud 2014). En checklista inriktad till 

preparationsfas, organisationsfas och rapporteringsfas ändvändes för att styrka 

trovärdigeten (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014). En 

testintervju utfördes med syfte att kontrollera att intervjuguiden var väl utformad och 

författaren gavs möjlighet till förberedelse. Analysprocessen diskuterades kontinuerligt 

med handledaren. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Struktur Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Område 

Formell information Mail kommer från 

huvudhandledare. Alla 

som ska vara 

handledare får det här 

mailet. Vilka studenter, 

telefonnummer och allt. 

Vilket schema dom ska 

gå på och kursplanen så 

vi vet vilka kursmålen 

är. 

Alla handledare får 

mail från 

huvudhandledaren med 

kontaktinfo, schema, 

kursplan och kursmål. 

Information från 

huvudhandledare 

fungerar bra 

Informell information Informationen kommer 

från oss alltså till 

arbetsgruppen. Den 

kommer ju från oss 

handledare. För vi 

tycker inte att det ska 

behövas en aktör 

utifrån.  

Information från den 

egna handledargruppen 

på avdelningen till 

resterande personal. 

Vill sköta 

informationen själva. 

Vill sköta 

informationen själva på 

avdelningen 

Formellt stöd Och då var det ju först 

tänkt att vi kan nog inte 

ta emot, kunna ha 

studenter ja men den 

här våren som var. Men 

sen då fick vi faktiskt 

mycket stöd från 

cheferna och dom gick 

in och hjälpte oss idet. 

Först tanken att inte 

kunna ta emot studenter 

våren som var men det 

kunde lösas med stöd 

från chef. 

Fungerande stöd från 

chef. 

Informellt stöd Ja dels stöd i 

bedömningar. Jag har 

haft en student som inte 

blev godkänd och då 

gjorde vi så att vi bytte 

handledare. Då hade jag 

henne hela tiden ifall att 

det skulle vara 

någonting. Där fick jag 

ju stöd av flera. Fick 

olika tips osv.  

Bra stöd från 

medarbetare i 

bedömning av student 

och handledartips. 

Fungerande stöd från 

medarbetare 

Formella resurser Det tar ju tid att ha 

studenter och man får ju 

ingen tid avsatt alltså 

extra tid. Om jag haft 

studenter en dag så vill 

man ju dokumentera 

och allt sådant får man 

ju göra sen. 

Ingen extra tid avsatt 

för handledning. Svårt 

att hinna med allt. 

Otillräcklig tid avsatt 

till handledning 

Informella resurser Vi är ju några 

handledare som är satta 

som ansvariga 

handledare på 

avdelningen men sedan 

kan vi ju fördela 

studenterna på vem som 

helst. 

Handledargrupp på 

avdelningen 

strukturerar 

handledningen 

Fungerande 

handledargrupp fördelar 

studenter 
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2.6 Forskningsetiska övervägande 

Denna studie vände sig inte till patienter i beroendeställning utan till handledande 

sjuksköterskor. Inga frågor ställdes om handledarens hälsa och deras privatliv utan 

endast frågor gällande upplevelser vid handledning av sjuksköterskestudenter. 

Intervjuerna utfördes på de avdelningar där författaren inte arbetar och därav hamnade 

sjuksköterskan inte i beroendeställning till författaren. Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor omfattar forskning på levande och avlidna personer, på 

biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga 

personuppgifter (SFS 2003). Utifrån detta ansåg författaren att tillstånd från 

Forskningsetiska rådet inte var nödvändigt för den genomförda studien. Informanterna 

fick skriftlig och muntlig information angående syftet med studien, studiens 

genomförande samt hur intervjumaterialet hanterades under processen. Att materialet 

behandlades konfidentiellt vilket innebär att ingen person kunde identifieras och att 

materialet skulle hållas inlåst under pågående arbete. Resultatet skrevs så att ingen 

arbetsplats kunde identifieras. Obehöriga har inte haft tillgång till det inlåsta materialet 

under arbetets gång. Vid studiens avslut kommer alla inspelade intervjuer att raderas. 

De forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

var uppfyllda. 

  

3 Resultat 
 

Vid analys av intervjuerna formades resultatet utifrån strukturerna information, stöd och 

resurs baserad på Kanters teori (Kanter 1993). Resultatet redovisas i löpande text med 

citat från intervjuerna för att styrka trovärdigheten i dataanalysen. 

 

3.1 Tillgång till information 

Tillgången till information beskriver hur handledaren fick information och från vem 

informationen lämnades samt om informationen var adekvat för att utföra god 

handledning. I den här studien innebär formell information, information från chef, 

klinisk adjunkt klinisk adjunkt och huvudhandledare. Informell information innefattar 

informationen som gavs från närmaste medarbetare. I studiens resultat framkom det att 

handledaren även får information från studenten. 
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3.1.1 Tillgång till formell information 

Den formella informationen som handledaren fick förmedlades framförallt genom mail 

men även genom personliga besök av klinisk adjunkt, och huvudhandledare på 

avdelningen där handledningen utfördes. I huvudsak var det huvudhandledare som 

förmedlade informationen om det praktiska men även information gavs angående 

studenternas kursmål. Handledarna fick även information från klinisk adjunkt dock i 

mindre utstäckning än från huvudhandledare. Övervägande antalet handledare ansåg att 

informationen de fick var ändamålsenlig och att den levererades i god tid innan VFU 

start. Även den löpande informationen från huvudhandledare och klinisk adjunkt under 

själva VFU-perioden var enligt de flesta handledare ändamålsenlig.  

 

”Mail kommer från huvudhandledare. Alla som ska vara handledare får det här mailet. 

Vilka studenter, telefonnummer och allt. Vilket schema de ska gå på och kursplanen så 

vi vet vilka kursmålen är” (I, 5) 

  

”Vi får mail från klinisk adjunkt så det tycker jag fungerar bra”(I, 8) 

 

Ibland upplevde handledarna att den formella informationen var bristfällig eller kom för 

sent. I vissa fall uteblev informationen helt. Informationsflödet försvårades när den 

ursprungliga planeringen förändrades beroende på yttre faktorer såsom sjuka handledare 

eller överbeläggningar på avdelningen. Snabba ändringar förhindrade informationen att 

nå alla medarbetare. Några saknade information angående hur vi använder 

sjuksköterskestudenternas bedömningsformulär. Information angående handledning av 

studenter från chefer saknades helt. 

 

”Informationen skulle komma från huvudhandledaren. Jag sa specifikt att jag ville ha 

en genomgång men det uteblev. Jag kommer att fråga om genomgång igen då kanske” 

(I, 6) 

 

”Hade inte fått ngn introduktion av studenten. Den ena hade varit undersköterska på 

operation och den andra hade varit på kemlab så dom hade ju olika kunskap. Hade 

velat ha den informationen innan dom kom”(I, 6) 
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3.1.2 Tillgång till informell information  

De flesta av handledarna insåg vikten av att den informella informationen var 

fungerande. Att handledarna pratade med varandra i arbetsgruppen. De avdelningar som 

hade en specifik handledargrupp tog själva ansvar för att informationen som gavs var 

aktuell och att alla medarbetare fick den aktuella informationen. Det framkom även att 

viss information kom från studenten själv (personligt brev) vilket av handledarna sågs 

som betydelsefullt för att ha möjlighet att lägga upp handledningen mer personlig till 

studenterna.  

 

”Informationen kommer från oss handledare, alltså till arbetsgruppen. 

Huvudhandledaren har ju sagt det att hon gärna kan komma in och informera på ett 

APT men vi har ju varit lite att vi vill ju gärna ta den här biten själv. För vi tycker inte 

att det ska behövas en aktör utifrån”(I, 3) 

 

”Personliga brev (från studenten) ibland innan de kommer och det uppskattas 

verkligen”(I, 8)  

 
Det visade sig att det även fanns brister i den informella informationen. Handledarna 

upplevde ovisshet kring vem som skulle informera resterande medarbetare vilket ibland 

medförde att ingen information gavs. Flera av handledarna saknade ett personligt brev 

från studenterna för att få bakgrundsinformation om vad de gjort innan, studentens 

personliga mål och lite personlig information för att kunna planera handledningen till 

enskilda studenten. 

 

” Vi ville jag ha  information men den uteblev helt”(I, 4) 

 

3.2 Tillgång till stöd 

Tillgången till stöd beskriver vilket stöd handledaren upplevde sig få och från vem 

stödet gavs samt huruvida stödet var tillräckligt för att ha möjlighet att ge god 

handledning. I den här studien innebär formellt stöd, stöd från chef, klinisk adjunkt och 

huvudhandledare. Informellt stöd innefattar att stödet gavs från närmaste medarbetare. 
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3.2.1 Tillgång till formellt stöd 

Tillgången till det formella stödet ansåg några av handledarna var tillräckligt och att 

stödet de fick från sin chef och eller vårdledare var relevant. De upplevde också att det 

på senare tid fått ökat stöd från chefen. Chefer var mer engagerade i handledning av 

studenter nu när bristen på sjuksköterskor råder. Chefen såg studenten som en framtida 

rekrytering. När handledarna fick förtroende och positiv feedback från chef och ökat 

eget ansvar för planering inför handledningsperioden ökade deras ansvarskänsla inför 

uppdraget. Att chefen var positivt inställd till studenter lyftes som viktigt för en lyckad 

handledning. De flesta handledare ansåg dock att det största stödet kom från 

huvudhandledare som de ansåg sig ha ett bra samarbete med. Stödet bestod av snabb 

återkoppling och god hjälp från huvudhandledare när det uppstod frågor eller problem 

med någon student. Även klinisk adjunkt kom till avdelningen för att träffa 

handledarna. Detta sågs som en god förutsättning för att i stunden kunna lyfta brister 

hos studenten och snabbt göra individuell åtgärdsplan. 

 

”Chefen sammankallade möten med klinisk adjunkt och handledare och så för att de 

tycker att den biten är viktig för oss men det är ju dels för rekrytering och så”(I, 3) 

 

”Det är viktigt att ha ett bra stöd från huvudhandledare och klinisk adjunkt för ibland 

när det kommer studenter som är eller man känner att här fattas det något. Risk för 

underkännande och sådant så man slipper stå där själv. Ta sådana beslut och få hjälp 

med strukturen” (I, 9) 

 

Det framkom även att det fanns brister i det formella stödet från chef. En del chefer 

lämnade över hela ansvaret till handledarna själva med budskapet fixa det här. En del av 

handledarna ansåg att chefen var oengagerad i handledning av studenter. Detta 

minskade chefens förståelse för handledarens problem. Handledarna fick eget ansvar 

vilket kunde upplevdas som positivt men de saknade uppmuntran och positiv feedback. 

Chefen pratade om möjligheter till förbättrat stöd vid handledning men åtgärderna 

uteblev. Bristande stöd framkom även från klinisk adjunkt och huvudhandledare. 

Handledarna saknade tips på hur ”jag som handledare” kan lösa situationer direkt på 

plats.  
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”Men alltså chefsmässigt så känns det som om hon liksom inte ens är inblandad i 

studenterna för det vet jag ju också att jag bad om att man kanske kan ha lite 

överseende i planeringen. Om jag har studenter t.ex. på röd sida den här veckan kan 

inte jag få vara där då”(I, 6) 

 

”Ja det är ju egentligen stödet i stunden. I situationer här och nu. Det övergripande 

stödet får jag från kliniska adjunkten och huvudhandledare men ibland kanske man 

skulle önska lite hands on. Hur ska jag lösa just den här situationen? 

Huvudhandledaren är ju inte där hela tiden utan är här några ggr i veckan. Man kan 

alltid spara sådana problem eller känsla och lämna det vidare så får de reda i 

problemet”(I, 9) 

3.2.2 Tillgång till informellt stöd 

Informellt stöd ansåg de flesta av handledarna att de fick från de närmaste 

medarbetarna. De flesta av handledarna upplevde att de fick förståelse från sina 

medarbetare att handledningen tog extra tid. Arbetsuppgifter delades upp utifrån 

vårdtyngd i respektive vårdlag och medarbetarna handledde studenterna där det passade 

bäst för dagen. Det största informella stödet för handledare fanns på enheter där 

specifika handledargrupper bildats dvs. ett mindre antal handledare ingick i en 

handledargrupp. De planerade och organiserade handledningen inför VFU-start 

tillsammans och fortlöpande under VFU perioden. Gruppen beslutade gemensamt om 

vem som skulle handleda respektive student samt medverka vid bedömningstillfällena. 

Handledarna som ingick i handledargruppen stöttade varandra och fungerade som stöd 

till resterande arbetsgruppen. De hjälptes åt att hämta in underlag inför 

bedömningstillfällena. 

  

”Ja så tycker jag vi jobbar liksom ihop på golvet. Man tänker på varandra här” 

 (I, 8)  

 

”Jag tycker att vi handledare som är i gruppen och planerat inför kommande studenter 

vi har ett bättre samarbete och stöttar varandra lite mer. Just om vi har stressigt så är 

det lätt att hänvisa studenterna till sin kollega som också handleder men inte har några 

studenter just på det passet”(I, 8) 
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En del av handledarna ansåg även att det fanns brister i det informella stödet. 

Framförallt när en del av medarbetarna upplevde studenterna som en extra resurs på 

avdelningen vilket gjorde att handledaren blev stressad och kunde därför inte kunde 

handleda studenten på ett bra sätt. Några av handledarna avsade sig helt att vara 

handledare. Detta sågs som en brist på stöd från medarbetare eftersom det bidrog till 

ökad belastning på resterande handledare. 

 

”Då känner jag att jag inte har tid att handleda liksom om de räknar oss som två och 

tror att vi ska kunna göra ngt extra. Då blir det ju fel. Det drabbar ju… Dels blir det 

stressigt för mig för man måste ju sköta sina patienter. Sen drabbar det ju studenten kan 

man ju tänka”(I, 4) 

 

”Saknar reflektion med andra handledare. Finns de som är ny som handledare och det 

finns de som har jobbat länge”(I, 1)  

 

3.3 Tillgång till Resurser 

Tillgången till resurser beskriver handledarens tillgång till resurser vid handledning av 

studenter och från vem resurserna ges samt om handledaren ansåg att resurserna var 

tillräckliga. Exempel på resurs är material såsom datorer, läkemedelsvagnar, tillgång till 

lokaler och tid/utbildning avsatt för handledning. I den här studien innebär formella 

resurser, resurser som tilldelas av chef, klinisk adjunkt och huvudhandledare. Informella 

resurser innefattar resurser som gavs från närmaste medarbetare. 

 

3.3.1 Tillgång till formella resurser 

Ett fåtal handledare upplevde att tillgången till formella resurser ökat under de sista två 

åren Handledarna hade fått ökad avsatt tid till för förberedelser och planering inför VFU 

perioderna. Några chefer var generösa att ge ansvarsturer tillägnade handledning. Några 

handledare fick även avsatt tid för att medverka vid bedömningstillfällena tillsammans 

med klinisk adjunkt och huvudhandledare. Detta minskade stress hos handledaren och 

de kunde fokusera på studentens bedömning. Ett flertal handledare ansåg att 

handledaren själv hade ett stort eget ansvar att signalera till sin chef när ansvarstur 

behövdes. Några hade fått tid avsatt för att gå handledarutbildning samt möjlighet att 

medverka vid handledarträffar som anordnats av huvudhandledare och klinisk adjunkt. 

Några enstaka handledare ansåg att det fanns tillräckligt med lediga lokaler på 
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vårdavdelningen för bedömningar och reflektion men att de fick själva leta efter lokaler 

som var lediga vid varje tillfälle.  På en avdelning fanns en whiteboardtavla som hjälp 

för studenter att strukturera upp dagen vilket underlättade handledningssituationen 

genom ökad tydlighet hur studenterna tänkte. En handledare upplevde att det fanns 

tillräckligt med läkemedelsvagnar och datorer vilket underlättade handledningen vid 

läkemedelsdelningen. 

 

”Chefen ger oss tid till handledning och de litar på oss att vi gör att bra jobb och så” 

”Jo dels har jag ju den förutsättningen att cheferna ger mig tid att avsätta till planering 

för att studenterna ska komma och lägga schema, lägga ansvarsturer”(I, 3) 

 

”Ja jag fått gå handledarutbildningen en gång i veckan. Det är ju sant, det är väldigt 

bra. Så den har vi ju faktiskt fått tid för”(1, 5) 

 

”Vi har ju studentvagn med egen dator och så där. Det är ju bra när man delar medicin 

och så. Då kan de ha sin egen dator. Fungerar bra”(I, 4) 

 

Flertalet handledare upplevde dock bristande tillgång till formella resurser, såsom avsatt 

tid till handledning och tid till förberedelser inför en VFU period. Samtidigt som de 

ansvarade för ett patientvårdlag skulle de medverka vid bedömningstillfällen vilket 

medförde stress hos handledaren. Detta ledde till att studenten inte fick den tid vid 

bedömningstillfället som den hade rätt till. Trots att flertalet handledare hade en positiv 

inställning till handledning upplevde flera av handledarna att det medförde dubbelt så 

hög arbetsbelastning under VFU perioden. Handledarna upplevde då även svårighet att 

hinna ha reflektionstid och ge feedback till studenterna. En handledare uppgav att hen 

arbetade hemma med förberedelser inför bedömningstillfället. Vissa arbetspass fanns 

det inte tillräckligt med erfarna handledare och nyutexaminerade sjuksköterskor fick 

handleda studenterna. Inte optimalt eftersom det skapade onödig stress att även behöva 

handleda studenter. Flertalet av handledarna upplevde att de under 

handledningsperioden även förväntades från chef klara av att utföra alla andra 

arbetsuppgifter och därtill handleda studenter. Inga extra bemanningsresurser fanns på 

vårdenheterna under VFU-perioden.  
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”Det tar ju tid att ha studenter och man får ju ingen tid avsatt alltså extra tid. Om jag 

haft studenter en dag så vill man ju dokumentera och allt sådant får man ju göra sen” 

(I, 6) 

 

Det upplevdes även svårt att få tid avsatt till utveckling/utbildning gällande 

handledning. Några handledare fick medverka vid en handledarträff per år vilket av 

handledarna inte ansågs vara tillräckligt för att bibehålla sin handledarkompetens. 

Handledningen av studenter förväntades ingå i de befintliga arbetsuppgifterna utan 

vidare tid avsatt för planering eller förberedelser.  

 

”Sitter hemma med AssCe-formuläret på fritiden och fyller i om det behövs. Ibland 

finns ju inte tiden här”(I, 8) 

 

”TID TID. Jag skulle vilja säga att det verkligen är det viktigaste. Har man inte tiden 

för att förklara för studenten, få chans att reflektera, svara på frågor”(I, 5) 

 

På vissa vårdenheter ansåg handledarna att det fanns brist på lokaler för bedömningar 

och reflektion. Även brist på datorer och läkemedelsvagnar sågs.  

 

”Ibland så när vi ska läsa på inför passet så finns det ju inte datorer. Då skulle man ju 

kanske vilja sitta med sin student. I de bästa av världar sitta bredvid men det finns ju 

inte datorer eller plats till det. Då kanske studenterna måste gå in i ett annat rum eller 

så”(I, 4) 

   

Flertalet handledare ansåg att chefen inte såg handledning som lönegrundande och i 

vissa fall berördes inte ens handledning som ansvarsområde under medarbetarsamtal 

och lönedialog.  

 

3.3.2 Tillgång till informella resurser och egna resurser 

Samtliga handledare ansåg att hur bra handledning blev var beroende av handledarens 

egen inställning till handledning samt hens personliga engagemang, erfarenheter och 

egenskaper. De stöttade varnadra och turades om att handleda studenterna. 

Medarbetarna tog även hänsyn till hur privatlivet såg ut hos den enskilde medarbetaren. 

Ifall någon handledare hade en jobbig period tog de andra större ansvar för 
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handledningen av studenterna. Några ansåg att det var viktigt att själva hitta de små 

medlen, strategier och flexibilitet. Det personliga intresset för handledning upplevdes 

som en drivkraft för att utveckla handledningen på arbetsplatsen. Även att strukturera 

arbetet annorlunda när man handledde studenter sågs som en god förmåga för att få till 

bra handledning. Några av handledarna ansåg att det var handledaren själv som hade 

ansvaret för planering av reflektionstid med studenterna. Några av handledarna ansåg att 

det gick bra att handleda studenter trots att de var relativt nya i sin profession i motsats 

till vissa handledare som upplevde det stressigt. De hade nyligen varit student själva och 

uppfattades enligt dem själva av studenterna som ödmjukare än de som arbetat längre 

tid. Studenterna upplevde att dessa lättare förstod vad studenterna behövde vilket 

uppskattades.  

 

”Jag har ju aldrig sett det som en stress att ha studenter. Men det är nog beroende på 

hur man är som person. Vissa kanske tycker att det är jättestressande för att de inte 

hittar de där rutinerna. Man måste hitta de små medlen”(I, 3) 

 

”Jag måste ju jobba på ett annat sätt när jag har studenter. Jag måste ju kunna lägga 

upp mitt jobb efter att jag handleder studenterna. Det kan ju se olika ut. Beroende på 

att studenterna är olika eller hur avdelningen ser ut eller både och”(I, 7) 

 

Några av handledarna hade uppfattningen att ifall de klagade på att det var stressigt att 

handleda studenter fick de höra från medarbetare att anledningen till detta var den egna 

förmågan att hantera stress. En handledare ansåg att handledning av studenter endast 

borde utföras av de som genomgått handledarutbildning. 

 

”Det är ju kul att ha studenter också. Det är mycket givande men det är det positiva mot 

det negativa. Då väger det negativa över”(1, 7) 

 

”Ingen förmildring från kollegor t.ex. färre patienter eller så, 

nej ingenting sådant utan det är ju som när man jobbar som vanligt”(I, 5) 
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva tillgången till de strukturella 

förutsättningar sjuksköterskor upplevde sig ha vid handledning av 

sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. Resultatet i denna studie stödjer 

Kanters teori angående att tillgång till strukturell empowerment påverkar 

sjuksköterskans förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter under deras 

verksamförlagda utbildning. Resultatet som framkom i denna studie redovisas utifrån 

Kanters strukturer: tillgång till information, tillgång till stöd och tillgång till resurser. 

Resultatet visade att handledarnas upplevelse av tillgång till strukturell empowerment 

varierar. Några handledare ansåg att tillräckligt med förutsättningar fanns tillgängliga 

för att ha möjlighet att ge god handledning till sjuksköterskestudenter. Några handledare 

såg sig få bra och ändamålsenlig information, tillräckligt med stöd från chef, klinisk 

adjunkt och huvudhandledare samt tillgång till resurser för att kunna ge god 

handledning till sjuksköterskestudenterna. Övervägande antalet handledare ansåg dock 

att det råder bristande förutsättningar för handledarna att ge god handledning till 

sjuksköterskestudenterna. De påtalade att tillgången till information var otillräcklig eller 

att den ibland uteblev från chef, klinisk adjunkt och i vissa fall även från 

huvudhandledare. Brister i stöd gällande handledning sågs både från chef, klinisk 

adjunkt och i vissa fall från huvudhandledare och medarbetare. Resultatet påvisade även 

att det fanns otillräckligt med tilldelade resurser för handledning. I huvudsak brist på 

frigörande av tid under själva handledningen men även tid avsatt för planering och 

förbättring av handledningsstrukturen på avdelningarna. Även brist på skrivplatser, 

datorer och få lokala utrymmen för bedömning och reflektion med studenterna. De 

handledare som ansåg sig få tillräckligt med information, stöd och resurser hade en 

specifik handledargrupp som ansvarade för handledningen till sjuksköterskestudenter på 

avdelningen. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Att handleda sjuksköterskestudenter under deras VFU ingår i sjuksköterskans 

profession och står beskrivet i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk 

sjuksköterskeförening 2015). Sjuksköterskan har även ett åtagande att ge patienten en 

säker och god vård (SFS 2016). Förutsättningarna för att klara dessa två åtaganden kan 

ibland ställas mot varandra.  
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Föreliggande studies resultat visade att handledarnas upplevelse av tillgång till 

strukturell empowerment låg på varierande nivå på de olika avdelningarna. Resultat i en 

svensk studie som undersökte sjuksköterskors upplevelse av strukturell empowerment 

visade på liknande resultat att tillgången varierar (Eriksson & Engström 2018).  

Resultatet i denna aktuella studie visade att vid enheter där handledarna ansåg sig få 

tillgång till information, stöd och resurser upplevde handledarna att handledningen av 

sjuksköterskestudenter fungera mer tillfredsställande. Det stämmer överens med 

Kanter´s (1993) teori angående att ökad tillgång till strukturell empowerment ökar 

personalens engagemang och arbetsglädje. En tidigare gjord studie påvisade att 

arbetsplatser med stark strukturell empowerment hade större andel nöjd personal som 

trivdes i sin profession. Arbetstagarna visade ökat engagemang i arbetet, upplevde ökad 

arbetsglädje och deras arbetsprestation steg. Ökad strukturell empowerment ökade även 

kvalitén på handledning av studenter. Detta stärkte lärandet och studenterna blev mer 

kvalificerade, vilket i sin tur ökade vårdkvalitén (Sarimento, Laschinger & Iwasiw 

2004). Även resultat från en svensk kvantitative studie påvisade att känslan av att utföra 

ett bra arbete steg hos handledare när strukturell empowerment ökade vilket även 

resulterade i ökad handledningskvalité för studenterna (Mårtensson, Engström, 

Mamhidir & Kristofferzon 2013). 

Den formella informationen gällande handledning av studenter som förmedlades till 

handledarna kom huvudsakligen från huvudhandledare. Mestadels förmedlades 

informationen via mail och övervägande antalet handledare ansåg att den var 

ändamålsenlig men även brister i informationen påtalades eller att den kom för sent. 

Ingen av handledarna fick någon information från sin chef. Avsaknaden av information 

från chef kan ha en förklaring i att det inte är hens huvudsakliga ansvar att ge den. 

Informationen skall i största utsträckning komma från lärosätet eller huvudhandledare 

för att ha uppdaterat innehåll. Resultatet från en kvalitativ studie beskrev formell 

information som viktigt men samtidigt svårt. Utmaning var att få ut samma information 

samtidigt till en större arbetsgrupp. När detta inte lyckades spred sig rykten. Ett bra sätt 

att förmedla information var att ta upp aktuella frågor på arbetsplatsträffar för 

diskussion (Skytt, Hagerman, Strömberg & Engström 2015). 

 

Alla handledare ansåg att den informella informationen var viktig för att arbetsgruppen 

skulle kunna samarbeta kring studenterna. Informationen fungerade bäst där det fanns 
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en specifik handledargrupp som tog ansvar för handledningen på avdelningen. I 

handledaruppdraget innebar det att informera resterande kollegor. Bristfällig eller 

utebliven information uppkom när ovisshet i arbetsgruppen fanns om vem som hade 

ansvaret för att informera gruppen. En kvalitativ studie visade att begränsad information 

gällande arbetsplatsen kan leda till rykten och en osäkerhetskänsla hos personalen 

(Eriksson & Engström 2018). Information som förmedlades från studenten själv ansågs 

väldigt viktig men kom oftast sent eller inte alls.  

 

Gällande det formella stödet ansåg några av handledarna sig få tillräckligt med stöd från 

sin chef. De ansåg att stödet till handledare ökat på senare tid nu när det råder brist på 

sjuksköterskor. När handledarna hade chefens förtroende, gavs positiv feedback samt 

ökat eget ansvar vid planering inför handledningsperioden ökade även handledarnas 

ansvarskänsla för uppdraget. Ett erkännande från närmaste chef och tid avsatt till 

handledning har visat sig vara av betydelse för att ge handledare goda förutsättningar till 

att handleda studenter (Mårtensson Engström, Mamhidir & Kristofferzon 2012). 

Resultatet av Wong och Laschingers (2012) studie visade att ledarskap hade stor 

inverkan på handledarens tillgång till strukturell empowerment, vilket även belyses 

genom Kanters (1993) teori angående chefens betydelse. I denna studie ansåg flertalet 

handledare att störst stöd kom från huvudhandledare framförallt när det uppstod 

problem med en student. Stöd från klinisk adjunkt ansågs viktigast vid tillfällen där 

kunskapsbrister sågs hos studenter. Att få hjälp att identifiera bristerna och tillsammans 

stödja studenten. Några handledare efterfrågade ökad tillgänglighet och samarbete med 

lärosäte under VFU-perioden. Resultat från en australiensk kvantitativ studie visade på 

bristande samarbete mellan lärosäte och klinisk verksamhet. Handledare upplevde 

otydlig rollbeskrivning i vad som förväntades av dem. Bristande samarbete ledde till 

osäkerhet hos handledaren (Broadbent, Moxham, Sander, Walker & Dwyer 2014). Att 

få till ett gott samarbete mellan lärosäte och den kliniska utbildningen har även i tidigare 

studier visat sig vara värdefullt för handledarens funktion (Douglas, Garrity, Shepard & 

Brown 2016; Lilliebridge 2007). De handledare som i denna studie upplevde hög 

tillgång till strukturell empowerment sade sig trivas och kände arbetstillfredsställelse 

och var engagerade i handledning av sjuksköterskestudenter vilket stödjer Kanters 

(1993) teori. 

Några handledare såg även bristande stöd från chef genom att chefen överlät allt ansvar 

till handledarna själva. Detta minskade chefens förståelse för deras arbete. Vissa chefer 



   24 

upplevdes som direkt ointresserad av handledningsfrågor och handledarna saknade 

uppmuntran och positiv feedback. Några handledare upplevde även bristande stöd och 

god kommunikation med huvudhandledare. Handledare efterfrågade ökat stöd från 

lärosätet i bedömningssituationer, vilket även resultat i en tidigare studie visat 

(Landmark, Hansen, Bjones & Bohler 2003).  

 

Det informella stödet från närmaste medarbetarna ansåg de flesta av handledarna vara 

tillräckligt och positivt. Största stödet fanns på de enheter där det fanns specifika 

handledargrupper. Där hjälptes handledarna åt och tog hänsyn till varandras mående vid 

fördelning av studenter. Tillsammans tog de gemensamma beslut vid organiseringen av 

handledningsperioderna och stöttade varandra i bedömningssituationen. En tidigare 

studie visade att det har positiv inverkan på handledaren att kollegor hjälps åt med 

studenterna (Omansky 2010). Några handledare lyfte att medarbetare ibland såg 

studenten som arbetskraft på avdelningen. Medarbetare såg då handledaren och 

studenten som två sjuksköterskor vilket gjorde att arbetsbelastningen och kraven ökade 

på handledaren. Detta resultat överensstämmer med tidigare studier som visade att 

handledare tilldelades patienter med ökat vårdbehov istället för förståelse från 

medarbetare att handledning tar extra tid (Bourbonnais & Kerr 2007; McCarthy & 

Murphy 2009).  I denna aktuella studie ansåg några handledare att medarbetare som helt 

avsade sig att handleda studenter sågs som en brist i det informella stödet eftersom 

resterande handledare då får ta ett större ansvar. Kommunikationen kunde ibland enligt 

några handledare vara bristfällig mellan handledande sjuksköterska och undersköterska. 

Förbättrad kommunikation skulle kunna förbättra samarbetet dem emellan i 

handledningssituationen. 

 

De formella resurserna som framkom var att vissa chefer tilldelade ansvarsturer till 

handledarna för att förbereda inför VFU period och medverka vid bedömningstillfällen. 

Vissa handledare ansåg att de själva hade stort eget ansvar att förmedla till sin chef när 

de var i behov av tid för handledning. De flesta handledare upplevde dock stor brist till 

avsatt tid för handledning vilket gav handledaren en känsla av stress och upplevelse av 

ökad arbetsbelastning. Problemet med tidsbrist och hög arbetsbelastning beskrivs även i 

tidigare studier (Carlson, Wann-Hansson & Pilhammar 2009; Duffy 2009; Shannon, 

Walker-Jeffreys, Newbury, Cayetano, Brown & Petkov 2006). De handledare som fick 

avsatt tid till förberdedelser upplevde minskad stress. En tidigare gjord studie visade att 
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minskad stressnivå främjar tillfredsställelse i arbetet och sjuksköterskor blir mindre 

benägna att byta arbetsplats (Omansky 2010). Även en tidigare utförd svensk studie 

påvisade ett positivt förhållande mellan tillgång till strukturell empowerment och 

arbetstillfredställelse (Engström, Skytt & Nilsson 2011).  

 

I denna nu aktuella studie sågs brist på avsatt tid för reflektion tillsammans med 

studenterna och handledarna arbetade ofta med handledningsfrågor hemma på icke 

betald tid. Handledning av studenter förväntades från chef att ingå i ordinarie 

arbetsuppgifter utan att de först fick genomgå handledarutbildning. Det upplevdes svårt 

att få avsatta resurser till utveckling/utbildning gällande handledning. Några handledare 

ansåg att utbildning skulle öka samsynen kring handledning. En tidigare gjord kvalitativ 

svensk studie jämnförde handledares förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter 

före och efter genomförd handledarutbildning. Resultatet visade på att ökad kunskap 

stärkte rollen som handledare, ökade kompetensen och det utvecklades en mer positiv 

kultur på arbetsplatsen vilket ökade sjuksköterskans förutsättningar att handleda 

studenter (Mårtensson, Löfmark, Mamhidir & Skytt 2016). En amerikansk 

litteraturstudie studie visar att även självförtroendet hos handledaren stärks av 

utbildning (Kamolo, Vernon & Toffoli 2017). I denna aktuella studie hade en av 

handledarna fått avsatt tid för att genomgå Handledarutbildning 7,5 hp jämfört med de 

andra handledarna som endast fick medverka vid en handledarträff per år, vilken 

anordnades av klinisk adjunkt och huvudhandledare. Medverkan vid en handlarträff 

ansågs inte av handledarna vara tillräckligt för en bibehållen handledarkompetens. 

Resultat från tidigare studie visade att kontinuerlig och återkommande utbildning 

behövs i större utsträckning för att ha möjliggöra bibehållen handledarkompetens (Goss 

2015; Omansky 2010). En tidigare gjord svensk intervjustudie använde sig av Kanters 

teori för att undersöka första linje chefers beskrivning och reflektion angående hur de 

upplevde personalens tillgång till strukturell empowerment. Resultatet visade att 

tillgången till strukturell empowerment ansågs av chefer vara mycket viktig för en bra 

arbetsmiljö (Skytt, Hagerman, Strömberg& Engström 2015). 

  

I aktuell studie ansåg flertalet handledare att handledning av studenter inte sågs från 

chef som en lönegrundande arbetsinsats. Belöning till handledare för deras engagemang 

och arbete såsom utbildning, uppmuntran eller ekonomisk ersättning var sällsynta. En 

tidigare gjord studie visade på liknande resultat så det verkar inte skett någon större 
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förändring i synen på handledningsfunktionen (Hyrkäs & Shoemaker 2007). Belöning 

behöver dock inte alltid bestå i ekonomisk ersättning utan uppskattning från chef, 

student eller lärosäte kan vara tillräckligt (Lillibridge 2007). Resultatet i en amerikansk 

litteraturstudie visade ett signifikant positivt samband mellan arbetet som handledare, 

belöning och förmåner (Goss 2015). Att stärka handledande sjuksköterskor i deras 

handledande funktion vore en stor vinst för framtida vård. I denna studie ansåg några 

handledare att det fanns tillräckligt med lokala utrymmen på avdelningarna ämnade för 

studenter. Några handledare ansåg att resurser såsom läkemedelsvagnar och datorer 

fanns i tillräcklig omfattning men större delen av handledarna ansåg att det råder brist 

på materiella resurser för handledning av studenterna. Flertalet handledare upplevde 

brist på lokaler vid bedömningstillfällen och reflektionsutrymme men även datorer och 

skrivplatser. En tidigare gjord studie visade att denna brist på materiella resurser kunde 

leda till ökad frustration hos handledaren när den fick leta efter lediga utrymmen 

(Rylace, Barrett, Sixsmith & Ward 2017). Det fanns även i denna studie en önskan från 

handledare att få tid avsatt till omstrukturering av handledningen på avdelningarna för 

att förenkla och åstadkomma en stabil och fungerande handledningsmiljö. Det resultatet 

överensstämmer med resultat i en finsk intervjustudie som påvisar att vi bör ompröva 

hela handledningsorganisationen och utgå från nya perspektiv med fokus på nya 

pedagogiska strategier och lyfta vikten av det gemensamma ansvaret för handledning av 

sjuksköterskestudenter (Hilli, Melander, Salmu & Jonsén 2014). 

 

När det gällde de informella resurserna ansåg samtliga handledare att den enskildes 

inställning till att handleda studenter hade stor inverkan på hur bra handledningen blev. 

Handledaren själv planerade in tid för reflektion och annan handledning samt anpassade 

sitt dagliga arbete när de handledde studenter. Egen förmåga till flexibilitet och 

engagemang är viktiga egenskaper hos en handledare. Resultat i en amerikansk 

litteraturstudie påvisar att dessa egenskaper är så viktiga att författarna föreslår 

upprättande av en rutin angående vilka kriterier som bör efterfrågas hos en handledare 

vid anställning av en sådan (Goss 2015). I denna aktuella studie ansåg en handledare att 

det fanns tillfällen där personliga egenskaper hos handledaren såsom egen förmågan att 

hantera stress eller flexibilitet kunde användas mot handledaren själv. Att det var deras 

egen oförmåga till flexibilitet och hantering av stress som gjorde att de inte hann med 

sitt dagliga arbete och samtidigt handleda studenter istället för att se att 

förutsättningarna för handledning på enheten var undermålig.  
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4.3 Metoddiskussion 

Endast ett sjukhus var involverad i föreliggande studie och det medförde att urvalet blev 

begränsat geografiskt vilket kan ses som en svaghet. Resultatet kan ha blivit annorlunda om 

flera sjukhus deltagit i studien. Resultatet i denna studie kan därför inte direkt appliceras till 

andra sjukhus (Polit & Beck 2012). Huvudhandledaren på de inkluderade avdelningarna 

bistod författaren i urvalsprocessen genom att undersöka vilka handledare som uppnådde 

inklusionskriterierna, vilket säkrade att urvalet var ändamålsenligt (Polit & Beck 2008). 

Innan genomförd studie var målet att informanterna skulle genomgått Handledarutbildning 

7,5 p men detta kriterium fick frångås eftersom få handledande sjuksköterskor genomgått 

den. Endast en av informanterna som ingick i studien hade genomgått Handledarutbildning 

7,5 p. Resultatet i studien kunde möjligen blivit annorlunda om fler handledare genomgått 

utbildningen. Informanternas ålder varierade mellan 24 till 44 år. De hade arbetat som 

sjuksköterska mellan 1,5 till 10 år och haft handledaransvar för 2 till 20 studenter. Målet 

med urvalet var att få en så stor variation som möjligt gällande informanternas 

arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av att handleda studenter vilket författaren tycker 

sig ha uppnått förutom att endast en man var inkluderad i studien vilket är en 

snedfördelning i genusperspektiv men att detta speglar den verkliga könsfördelningen 

inom vårdyrket. En intervjuguide utformades baserad på semistrukturerade frågor vilket 

gjorde att informanterna fick möjlighet att svara på frågorna och författaren ställde 

därefter öppna följdfrågor (Elo & Kyngäs 2007). Intervjuerna inleddes med en 

övergripande fråga och författaren utgick därefter från informantens svar och ställde 

ytterligare frågor. Informanten fick själv styra informationsflödet enligt 

rekommendation från Graneheim och Lundman (2004). En testintervju utfördes för att 

säkerställa att frågorna var relevanta och svara till syftet med studien. Detta var första 

gången författaren genomförde en intervjustudie och författaren upplevde vissa 

svårigheter vid de första intervjuerna med att få samtalet att flyta. Vid den första 

intervjun var författaren mer fokuserad på vad denne skulle fråga om än att lyssna på 

svaren från informanten. Detta kan påverkat innehållet i de inledande intervjuerna och 

därmed möjligtvis även resultatet. Detta hade kunnat avhjälpas med fler testintervjuer 

för att få träning på intervjuteknik innan de egentliga intervjuerna skulle genomföras. 

Författaren beaktade vikten av att vara neutral och inte styra i samtalet eller ha 

förutfattade förväntningar på informanternas svar (Malterud 2014). Intervjuerna 

spelades in digitalt med god kvalité på ljud och transkriberades med hjälp av ett 

dataprogram som medicinska sekreterare använder sig av vilket ökade trovärdigheten i 



   28 

studien (Graneheim & Lundman 2004). Att utgå från en redan förutbestämd teori kan ha 

sina fördelar men också sina nackdelar. Fördelen kan vara att det i förväg finns en klar 

struktur och det blir lätt för författaren att följa intervjufrågorna och analysera 

innehållet. Nackdelen kan vara att det inte kommer fram så mycket ny information från 

informanterna eftersom intervjufrågorna styrs av teorin (Elo & Kyngäs 2007).  

 

Författarens val att utgå från Kanters teori som baseras på begreppet strukturell 

empowerment grundade sig i teorins styrka och att den är testad under många år i 

klinisk verksamhet. (Kanter 1993; Sarimento, Laschinger & Iwasiw 2004; Clavelle, 

O´Grady & Drencard 2013; Kluska, Lashinger & Kerr 2004). Intervjumaterialet 

transkriberades inom kort efter genomförd intervju. Detta för att undvika att minnet av 

intervjun försämrades och viss information skulle falla bort (Malterud 2014). Analysen 

av materialet påbörjades under tiden för transkribering. Processen diskuterades 

fortlöpande med handledare. Bearbetning av data utfördes med kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2008). Meningsbärande enheter 

identifierades och fördes in i content areas under redan i förväg skapade strukturer 

beroende på att deduktiv metod användes (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & 

Kyngäs 2014).  Svaren delades in i strukturerna informell och formell tillgång till 

information, informell och formellt tillgång till stöd och informell och formell tillgång 

till resurser. Viss svårighet upptäcktes vid kategoriseringen av de meningsbärande 

enheterna till de förbestämda strukturerna. Viss data kunde passa in under flera 

strukturer. Författaren kontrollerade fortlöpande att det fanns en röd tråd i 

struktureringen och även om någon kommentar hamnat i fel struktur har all data 

analyserats. Själva analysprocessen utfördes av en författare. Trovärdigheten kunde ha 

ökats genom att två författare analyserat materialet för att lättare kunna se brister i 

analysprocessen. Finns alltid en viss risk för tolkning hos författaren (Graneheim & 

Lundman 2004). Att författaren använde sig av en checklista under analysprocessen 

ökade trovärdigheten för att processen gått rätt till väga. Checklistan var inriktad på 

preparationsfasen, organisationsfasen och rapporteringsfasen vilket underlättade för 

författaren att hålla ordning under processens gång (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, 

Utriainen & Kyngäs 2014).  Studiens resultat kan vara överförbar på liknande 

personalgrupper. 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet i denna kvalitativa studie är i linje med resultat från tidigare både kvalitativa 

och kvantitativa studier kommit fram till. Att få goda förutsättningar att handleda 

sjuksköterskestudenter är enligt resultatet i denna studie avgörande angående hur bra 

handledaningen blir. Hur vi kommer att utföra uppdraget som handledare påverkas av 

förutsättningarna på den enhet där handledningen utförs. Resultatet i denna studie kan få 

betydelse för handledande sjuksköterskor genom identifiering av vilka strukturella 

förutsättningar som råder och utifrån studiens resultat ge resurser och utföra åtgärder för 

att stärka handledarens roll och öka dess strukturella förutsättningar. Resultatet påvisar 

att specifika handledargrupper bidrar till ökade förutsättningar för handledarna att få 

information, stöd och resurser. Detta kan möjliggöra att statusen till handledning kan 

öka och genom synliggörande av brister i förutsättningar påverka ansvarspersoner och 

därmed underlätta handledningsmiljön och på så sätt minska stress. En god arbetsmiljö 

för sjuksköterskan kommer även förbättra kvalitén på handledningen för 

sjuksköterskestudenten. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

I föreliggande studie undersöktes sjuksköterskans förutsättningar att handleda 

sjuksköterskestudenter vid verksamhetsförlagda utbildning. Förslag till fortsatt utföra en 

jämförande studie mellan de olika avdelningars förutsättningar i strukturell empower i 

relation till hur studenterna upplever att handledningen fungerar på den specifika 

avdelningen. 

 

4.6 Slutsats 

Resultatet i aktuell studie visade att handledarna upplevde att strukturell empowerment 

påverkade sjuksköterskans förutsättningar att ge sjuksköterskestudenter god 

handledning. Alla tre strukturer information, stöd och resurser behövdes för att uppnå 

detta men framförallt resurser från chef var viktigast. De flesta handledare påtalade att 

tid avsatt för handledning och planering inför VFU-period var undermålig. Även 

chefens inställning till handledning av sjuksköterskestudenter upplevdes viktig och hur 

stort stöd och resurser hen är villig att investera. För att kunna öka strukturell 

empowerment i framtiden anser författaren att det är viktigt att ta vara på personalens 

intresse för handledning och ge tid för att öka arbetsnöjdhet hos handledarna. 
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