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Sammanfattning    
Den svenska sjuksköterskeutbildningen har genomgått flera förändringar under historien. 
Idag får lärosätena själva utforma utbildningen så länge målen uppfylls. Efter examen 
förväntas den nyutexaminerade sjuksköterskan ha den kunskap som sjuksköterskearbetet 
kräver. Sjuksköterskans arbete innebär ett stort ansvar för andra människor i relation till 
liv och hälsa. Dock har inte nyutexaminerade sjuksköterskor tillräckligt med kunskap för 
alla situationer de kan förväntas möta. Ett bra stöd kan underlätta övergången. Dock visar 
forskning att nyutexaminerade sjuksköterskor fortfarande upplever hög arbetsbelastning 
och stress. Övergången från student till sjuksköterska kan således ses som problematisk. 
Studenter upplever blandade känslor inför att anta rollen som sjuksköterska. Syftet med 
studien var att belysa sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande yrkesroll. 
Data samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer. Informanterna var 
sjuksköterskestudenter i termin fem på högskolan i Borås. Intervjuerna analyserade 
utifrån en innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet presenterades genom två 
huvudkategorier; Positiva förväntningar och Negativa förväntningar, med sex 
subkategorier; Mötet med människan, Rollen som sjuksköterska, Utveckling av kunskap, 
Brist på erfarenhet, Hög arbetsbelastning och Brist på stöd. Resultatet visar att 
sjuksköterskestudenters förväntningar till stor del stämmer överens med 
nyutexaminerades upplevelser. De negativa förväntningarna ses kunna bero på 
omfattande problem avseende sjuksköterskeprofessionen i förhållande till 
sjuksköterskeutbildningen samt vårdverksamheten. Författarna uppmanar till att stärka 
forskning om sjuksköterskestudenters förväntningar. Såväl sjuksköterskeutbildningen 
som vårdverksamheten har ett ansvar för att gemensamt hitta en lösning. Politiker måste 
också ta sitt ansvar. Sjuksköterskestudenter måste ges optimala förutsättningar för en god 
hälsa i övergången samt anständiga arbetsvillkor, vilket också kan öka förutsättningarna 
för en patientsäker vård.  

 
Nyckelord: Sjuksköterskestudent, förväntningar, förhoppningar, farhågor, övergång, the 
theory-practice gap, reality shock, nyutexaminerad sjuksköterska 
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INLEDNING 
Övergången mellan studier och arbetsliv innebär en stor förändring. Denna förändring 
börjar vi, två sjuksköterskestudenter i termin sex, nu att närma oss. Det är många tankar 
och funderingar som cirkulerar i våra huvuden. Hur ska vi ta oss an den nya yrkesrollen? 
 
I media rapporteras det om brist på sjuksköterskor samt om deras dåliga 
arbetsförhållanden. Flera sjuksköterskor vittnar om en stressig arbetsmiljö med hög 
arbetsbelastning, något som inskränker på patientsäkerheten (Karlsson 2019). Det har 
också framkommit att sjuksköterskor upplever att vården går i fel riktning. De tror att 
vården kommer att fungera sämre om några år än vad den gör idag (Wihlborg 2019). Den 
rådande situationen har lett till att flera sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke (Karlsson 
2019). 
 
Denna verklighet väntar sjuksköterskestudenter. Samtidigt ska de som kommande 
sjuksköterskor kunna ge god vård och säkerställa patientsäkerheten. Det innebär ett stort 
ansvar för andra människor i relation till liv och hälsa. Därför anser vi att det finns goda 
skäl att belysa sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande yrkesroll.  
 

BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningen 
Under historien har sjuksköterskeutbildningen genomgått flera förändringar. I början på 
1990-talet bestämdes att sjuksköterskeutbildningen skulle vara treårig och akademisk, där 
en kandidatexamen i omvårdnad blev en del av utbildningen. Utbildningen blev då 
målstyrd och lärosätena fick tillåtelse att själva utforma utbildningen efter målen 
(Segesten 2011, ss. 20-21).  
  
Utbildningen ska enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) utveckla studentens förmåga att 
ta beslut, se och hantera problem samt hantera omställningar i yrkeslivet. I 
högskoleförordningen (SFS 1993:100) går det att finna examensordningar där 
examensmål för varje utbildning betonas. Examensmål för sjuksköterskeexamen handlar 
om att studenten under studierna ska erhålla den kunskap och förmåga som 
sjuksköterskearbetet kräver. Under utbildningens gång får sjuksköterskestudenten träna 
samt förbättra sina kunskaper i omvårdnad. Detta görs bland annat genom reflektion, 
seminarier, föreläsningar och genom övning på kliniskt träningscentrum (KTC), men 
också under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Berglund & Ek 2015, ss. 52-54).  
  
Förmåga till reflektion är en förutsättning för att studenten ska utöka sin kunskap och 
förståelse. Då försöker studenten sätta sin förförståelse åt sidan för att sedan kunna 
sammanfläta den tidigare kunskapen med den nya, vilket genererar ny kunskap som bildar 
en ny förförståelse (Ekebergh 2015a, ss. 21-23). På KTC ges studenten möjlighet att träna 
på praktiska moment samt i olika patientscenarier. Då lyfts således både den teoretiska 
och praktiska kunskapen, som sammanflätas genom egen och/eller handledd reflektion. 
KTC kan ses som en förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen. Under VFU 
ges sedan studenten möjlighet att kunna se helheten i omvårdnaden då hen får träna på att 
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omsätta sina teoretiska kunskaper i den kliniska vårdmiljön (Berglund & Ek 2015, ss. 59-
60). Det är följaktligen genom reflektion som den teoretiska kunskapen kan integreras i 
vårdverkligheten, vilket benämns som praxis. Den teoretiska kunskapen kan få en 
synligare innebörd i vårdsammanhang samtidigt som vårdsammanhang kan vara lättare 
att förstå med hjälp av begrepp och teorier (Ekebergh 2015a, s. 36).  

 
Sjuksköterskans arbetsområde 
Sedan 1953 krävs utbildning och legitimation för att få kalla sig för sjuksköterska 
(Jakobsson Ung & Lützén 2014, s. 31). Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad, 
vilket handlar om de specifika vårdhandlingar som sjuksköterskan är ansvarig för men 
också om kunskap i förhållande till sjuksköterskans vårdarbete. För att kunna ge en god 
omvårdnad behövs också förståelse för vårdvetenskap (Ekebergh 2015b, ss. 17-18), 
beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap. Den kunskap som omvårdnadsarbetet 
kräver förväntas en legitimerad sjuksköterska att ha (Svensk sjuksköterskeförening 
2017a, s. 3).  
 
Sjuksköterskan har följaktligen en ledande roll i omvårdnadsarbetet. Arbetet styrs genom 
lagar och styrdokument samtidigt som sjuksköterskan ska ta hänsyn till hållbar 
utveckling. Vidare förväntas arbete bedrivas säkert för patienterna och vara beprövat på 
vetenskapliga grunder. Vården som sjuksköterskan ger ska ges på lika villkor för alla 
människor (Svensk sjuksköterskeförening 2017a, ss. 4-8). International council of nurses 
(ICN) har tagit fram en kod för att beskriva sjuksköterskans etiska ansvar. Detta kan 
hjälpa sjuksköterskan att utföra omvårdnadsarbetet med god kvalitet. Koden innebär att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017b, ss. 3-4).  
  
Utgångspunkten i sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att varje patient är unik, precis 
som deras vård. Därför måste den enskilda patientens behov av vård fokuseras. För att 
sjuksköterskan ska kunna främja patientens behov av vård måste en holistisk syn på 
människan omfatta vårdandet. Det innebär att de psykiska respektive fysiska aspekterna 
inte kan särskilja. För att sjuksköterskan ska kunna stärka patientens hälsa och 
välbefinnande krävs också att patientens värdighet, integritet och autonomi respekteras 
(Svensk sjuksköterskeförening 2017a, ss. 4-8).  Att få patienten delaktig i vården är därför 
av stor betydelse för att dennes unika behov ska kunna uppmärksammas. Det är av denna 
anledning viktigt att sjuksköterskan försöker förstå patientens livsvärld, vilket innebär att 
försöka se världen med patientens ögon. Patienten är expert på sin hälsa och sitt lidande, 
något som sjuksköterskan, med en öppenhet och en reflekterande hållning, måste ta 
hänsyn till för att kunna främja en god vård (Ekebergh 2015b, ss. 18-19).  

 
Vårdvetenskapligt perspektiv 
Ämnet vårdvetenskap är kunskap om teorier och begrepp som kan användas i vårdandet 
(Wiklund 2003, s. 29). På så vis är vårdvetenskap inte enbart knutet till 
sjuksköterskeyrket. Det är således kunskap som bör tillämpas av alla yrkesgrupper som 
är delaktiga i patientens vård (Ekebergh 2015b, s. 17). Vårdvetenskap handlar om att 
vårdaren ska kunna utveckla och skapa kunskap som kan hjälpa denne att beakta, tyda 
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och hantera fenomen i en nyanserad klinisk vårdverklighet. Detta med en ontologisk 
utgångspunkt. Genom att förena den teoretiska kunskapen i den kliniska 
vårdverkligheten, praxis, stöds vårdandet. Följaktligen kan vårdvetenskapen ses som ett 
förhållningssätt för att möta patienten på bästa sätt, men också som de vårdande 
handlingar som främjar patientens välbefinnande och hälsa (Wiklund 2003, ss. 24-30). 
Mot denna bakgrund är vårdvetenskap inte något som bortser från ämnet omvårdnad, 
vårdvetenskap kan istället ses som en grund för god omvårdnad (Ekebergh 2015b, s. 17). 

 
Från novis till expert 
Utifrån modellen ”från novis till expert” beskriver Patricia Benner sjuksköterskans 
förvärvande av kunskap och färdigheter som tillämpas inom omvårdnadsarbetet. Denna 
modell skildrar fem olika kompetensstadier, novis, avancerad nybörjare, kompetent, 
skicklig och expert.  Något som kan konstateras är att sjuksköterskan som novis eller 
avancerad nybörjare inte självständigt förväntas klara alla de uppgifter som åligger en 
sjuksköterska. Anledningen är att färdigheterna inte är tillräckliga. Det är först när 
sjuksköterskan uppnår stadiet kompetent som hen ser samband och handlar utifrån 
långsiktiga mål och planer, samt kan hantera oförutsedda situationer. Det tar dock 
vanligtvis mellan två till tre år för en sjuksköterska att uppnå detta stadium. Färdigheter 
kommer genom erfarenhet från kliniska situationer och är det som förbättrar prestationen 
hos sjuksköterskan. Genom ytterligare erfarenhet kan sedan sjuksköterskan bli skicklig 
och slutligen expert (Benner, Rooke & Grundberg 1993, ss. 37-50).  
 
Som novis saknas erfarenhet och förståelse för de verkliga situationerna som novisen 
förväntas möta. Teoretisk kunskap finns, men denna kan inte tillämpas i praktiken. Det 
finns då behov av struktur, regler och riktlinjer som ger vägledning i arbetet. För det mesta 
är det sjuksköterskestudenter som är noviser, men också nyutexaminerade sjuksköterskor 
samt sjuksköterskor med flera års erfarenhet kan prestera på denna nivå om de saknar 
förståelse för den nya patientgruppen. En nyutexaminerad sjuksköterska presterar dock 
vanligtvis på en avancerad nybörjares nivå. Då har sjuksköterskan tillräckligt med 
erfarenhet för att få en uppfattning om sådana situationer som återkommer, men då något 
nytt uppstår saknas fortfarande erfarenhet. Hen kan ännu inte begripa helheten i kontexten 
och är fortfarande styrd av regler. Därmed är den avancerade nybörjaren ännu i behov av 
stöd från mer erfarna sjuksköterskor för att prioritera rätt samt öka sin medvetenhet 
(Benner, Rooke & Grundberg 1993, ss. 37-40). När författarna i detta examensarbete 
använder ”nyutexaminerad sjuksköterska” inbegriper det enbart sjuksköterskor under sitt 
första yrkesverksamma år. Vidare karaktäriserar författarna kunskap som en erfarenhet. 

 
The theory-practice gap 
Reflektion är en förutsättning för att vårdaren ska kunna integrera teori och praxis. Om 
det uppstår problem med att tillämpa teorin i den kliniska vårdverkligheten finns risk för 
att vårdaren upplever teorin som abstrakt och meningslös. Då blir vårdandet otydligt och 
etiska aspekter kan hotas. När oklarheter mellan teori och praxis uppstår kan 
benämningen bli ”gap”. Då gäller det för vårdaren att genom reflektion försöka förstå 
teori och praxis i relation till varandra. Detta kan förklaras genom att försöka ”bygga en 
bro”, så vårdaren lättare kan röra sig fram och tillbaka (Wiklund 2003, ss. 33-34). 
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Att det finns ett gap mellan den teoretiska kunskapen och den kliniska vårdverkligheten 
har länge varit ett känt problem inom omvårdnaden, vilket benämns som ”the theory-
practice gap”. Om begreppet är korrekt utformat diskuteras av flera forskare. Dock visar 
forskning att det finns ett gap mellan hur teorier och begrepp används i förhållande till 
den praktiska dimensionen av omvårdnad, vilket ger konsekvenser i omvårdnadsarbetet 
(Greenway, Butt & Walthall 2019). Detta medför svårigheter när sjuksköterskor påbörjar 
sin yrkeskarriär (Blomberg & Welander 2019). Något som Monaghan (2015) menar 
resulterar i att nyutexaminerade sjuksköterskor sällan kan agera självständigt och säkert 
i arbetet. Hatlevik (2012) menar dock att en god reflekterande förmåga kan minska gapet 
genom att förståelsen för samspel mellan teoretisk kunskap och det praktiska arbetet ökar. 
När det finns ett balanserat samspel mellan teoretisk kunskap och praktiskt arbete ökar 
möjligheten för att kunna integrera teorin i den kliniska vårdverkligheten.  

 
För att underlätta övergången 
Utifrån Patricia Benners teori är nyutexaminerade sjuksköterskor i behov av handledning 
och stöd från erfarna sjuksköterskor under första tiden i yrket (Benner, Rooke & 
Grundberg 1993, ss. 37-40). Gardiner och Sheen (2016) menar att ett bristande stöd kan 
bidra till en ökad stress för den nyutexaminerade sjuksköterskan, vilket kan ge negativ 
effekt på patientsäkerheten. Stöd från erfarna kollegor betonar Thomas, Bertram och 
Allen (2012) har stor betydelse. De betonar också vikten av någon form av 
orienteringsprogram under det första året som sjuksköterska.   
  
2016 gjorde den svenska regeringen en större satsning på kompetensförsörjningen inom 
hälso- och sjukvården. Knappt hälften av Sveriges landsting valde då att satsa på 
nyutexaminerade sjuksköterskor i form av olika introduktionsprogram. Syftet var att 
genom bättre stöd underlätta övergången från student till sjuksköterska samt bidra till 
kompetensutveckling som stödjer sjuksköterskan in i arbetet. Detta med förhoppning om 
att främja en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård, men också i förhoppning om 
att göra arbetsplatsen mer eftertraktad (Socialstyrelsen 2017).  
  
Ett sådant introduktionsprogram har exempelvis Västra Götalandsregionen infört för de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna, ett kliniskt basår. Detta pågår under ett års tid och 
inbegriper utbildningsdagar, handledning, simulering, reflektion med andra 
nyutexaminerade sjuksköterskor samt möjlighet till auskultation på andra avdelningar. 
Introduktionsprogrammet har till viss del genererat den nyutexaminerade sjuksköterskan 
ökad trygghet i sin nya arbetsroll. Dock finns önskemål om starkare förankringsarbete 
samt en tydligare struktur (Eklund & Skyvell Nilsson 2018). Gustavsson, Frögéli och 
Rudman (2017) påvisar i sin rapport att en bra introduktion har en positiv inverkan på den 
nyutexaminerade sjuksköterskans rollklarhet, handlingskraft samt sociala integrering i 
arbetsgruppen. Detta leder till högre upplevelse av arbetstillfredsställelse, vilket minskar 
negativa upplevelser av stress. En mindre lyckad introduktionsperiod ökar risken för 
press, stress och utbrändhet. 
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Hög arbetsbelastning och stress 
Kelly och Ahern (2009) fann att nyutexaminerade sjuksköterskor, som upplever att de har 
goda kunskaper för att klara sjuksköterskans arbetsuppgifter, snabbt kan ändra 
uppfattning då de möter den kliniska vårdverkligheten. Detta kan leda till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en ”reality shock” (Al Awaisi, Cooke & 
Pryjmachuk 2015). Denna chock kan begränsa deras förmåga att se helheten (Murray, 
Sundin & Cope 2019).  
  
Att inte ha tillräckligt med resurser för det krav som arbetet ställer resulterar i en hög 
arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket 2018a). Halpin, Terry och Curzio (2017) menar att 
hög arbetsbelastning bidrar till att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever stress. Detta 
betonas också av Suresh, Matthews och Coyne (2013) som dessutom menar att hög 
arbetsbelastning kan medföra en tidspress och stress som kan leda till att den holistiska 
synen i omvårdnaden försämras. Murray, Sundin och Cope (2019) fann att 
nyutexaminerade sjuksköterskor många gånger kan uppleva att de står i valet mellan att 
arbeta patientsäkert eller låta sig styras av tidspress. Att arbeta patientsäkert upplevs 
många gånger ta längre tid men då sker arbetet under kontroll. Om sjuksköterskan pressas 
till att arbeta snabbt kan det uppfattas som tidseffektivt men patientens behov är då inte 
främsta utgångspunkten i vårdandet. 
  
Stress kan definieras som kroppens reaktion på fysiska eller psykiska påfrestningar 
(Nationalencyklopedin u.å.). Det finns därmed arbetsförhållanden som kan öka risken för 
arbetsrelaterad stress, vilket kan förklaras utifrån Karaseks och Theorells krav- och 
kontrollmodell. Modellen betonar att då en person upplever höga krav i arbetssituationen 
samtidigt som hen har litet beslutsutrymme, dvs. inflytande eller kontroll, i 
arbetssituationen uppstår en spänd arbetssituation. Detta förklaras följaktligen vara 
faktorer som kan leda till stress (Währborg 2009, ss. 91-93).  
  
Gustavsson, Frögéli, Dahlgren, Lövgren och Rudman (2015) fann att 
sjuksköterskearbetet ofta medför höga krav då arbetet många gånger innebär tidspress 
samt högt arbetstempo och ändå behov av snabba och komplexa beslut. Dessutom 
beskrivs arbetet ställa krav på fysisk uthållighet samt krav på att kunna styra över 
känslomässiga upplevelser. Vidare fann de att sjuksköterskor ofta upplever sig ha små 
möjligheter att påverka sin arbetssituation. Gardiner och Sheen (2016) betonar att 
upplevelsen av stöd från erfarna kollegor har betydelse för hur nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever stress. Vidare poängterar de att hög arbetsbelastning och stress 
kan resultera i att nyutexaminerade sjuksköterskor drabbas av utbrändhet. Utbrändhet är 
den tidigare benämningen för utmattningssyndrom och kan uppstå då en person utsätts 
för långvarig exponering av stress, utan återhämtning. Då uppstår vanligen både fysiska 
och psykiska svårigheter (Johansson 2017).   
  
En rapport från Arbetsmiljöverket (2018b) visar att fyra av tio sjuksköterskor upplever 
besvär till följd av arbetet. Den vanligaste orsaken till besvären är hög arbetsbelastning, 
vilket Alenezi, Aboshaiqah och Baker (2018) betonar som främsta anledningen till stress 
hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) har en av tio 
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sjuksköterskor lämnat arbetet inom vård och omsorg. Arbetsvillkor samt stress och hög 
arbetsbelastning framkommer som de vanligaste orsakerna.  
  
Rudman, Omne-Pontén, Wallin och Gustavsson (2010) fann att ungefär en av tio 
sjuksköterskor avser att lämna yrket efter ett år. En annan studie belyser att det andra 
yrkesverksamma året oftast upplevs som mest stressande samt att nästan var femte 
sjuksköterska har tankar på att lämna yrket inom de tre första åren. Symptom på 
utbrändhet med framförallt depressiva besvär betonas som främsta orsaken till att vilja 
lämna (Rudman & Gustavsson 2011). Efter fem år överväger fortfarande var femte 
sjuksköterska att lämna sitt arbete (Rudman, Gustavsson & Hultell 2014).  

 
Tidigare forskning 
Övergången mellan studier och arbetsliv innebär en utmaning. Det är en ny roll som 
väntar och det som länge varit bekant, studietiden, kan för studenter upplevas som 
skrämmande att lämna (Andrews 2013). Saber, Anglade och Schirle (2016) fann i sin 
studie att sjuksköterskestudenter, redan under studietiden, utvecklar copingstrategier för 
att lättare kunna hantera den stress de förväntar sig i arbetet. Detta på grund av att de 
redan under studietiden uppmärksammat skillnader mellan utbildningen och den kliniska 
vårdmiljön. En annan studie visar att majoriteten av sjuksköterskestudenter upplever att 
de har fått tillräckligt med kunskap för att kunna hantera det kommande arbetet som 
sjuksköterska (Doody, Tuohy & Deasy 2012). 
 
Högman, Gustavsson, Frögéli och Rudman (2017) påvisar i sin rapport att 
sjuksköterskestudenter både ser fram emot samt oroar sig för arbetet som sjuksköterska. 
Studenterna ser fram emot att få använda sina kunskaper samt utvecklas inom 
professionen och ta ansvar. Samtidigt finns en oro för stress, rolloklarhet och dåligt stöd.   
 

PROBLEMFORMULERING  
Den svenska sjuksköterskeutbildningen har genomgått flera förändringar under historien. 
Idag får lärosäten själva utforma utbildningen så länge målen uppfylls. Efter examen 
förväntas den nyutexaminerade sjuksköterskan ha den kunskap som sjuksköterskearbetet 
kräver. Arbetet innebär ett stort ansvar för andra människor i relation till liv och hälsa. En 
nyutexaminerad sjuksköterska verkar dock inte klara alla de uppgifter som åligger en 
sjuksköterska. Genom ett gott stöd från kollegor och introduktionsprogram kan dock 
övergången från student till sjuksköterska underlättas. Dock visar fortfarande studier att 
den nyutexaminerade sjuksköterskans arbete präglas av hög arbetsbelastning och stress, 
vilket inskränker på patientsäkerheten samt gör att flera överväger att lämna yrket. 
  
Det finns studier som visar att sjuksköterskestudenter upplever blandade känslor inför 
den kommande yrkesrollen. Studenter ser fram emot att få använda sina kunskaper 
samtidigt som de förväntar sig en stressig arbetsmiljö med hög arbetsbelastning. Utan 
förståelse för studenternas förväntningar kan inte verksamheten vara medveten om det 
behov av stöd som finns vid övergång från studier till arbetsliv. Skolan kan inte heller ge 
optimal förberedelse och stöd utan kunskap om studenternas förväntningar. Det finns 
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därför goda skäl att stärka och bedriva fortsatt forskning om sjuksköterskestudenters 
förväntningar inför kommande yrkesroll. 
 

SYFTE 
Syftet är att belysa sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande yrkesroll.  
 

METOD 
Studiens data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
analyserades sedan i enlighet med hur Elo och Kygnäs (2008) beskriver en kvalitativ 
innehållsanalys av induktiv ansats. Denna metod används många gånger inom 
sjuksköterskestudier för att systematiskt och objektivt beskriva fenomenet bakom ett 
problem. Lundman och Hällgren Graneheim (2015, s. 188) beskriver att en induktiv 
ansats är lämplig att använda då människors berättelser i sammanhanget ska fokuseras. 
Då söks efter mönster och variationer i informanternas berättelse, något som förutsätter 
att forskarna är medvetna om den egna förförståelsen.  

 
Urval  
Informanterna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket Polit och Beck (2018, 
s. 199) menar är vanligt förekommande vid kvalitativa studier. Det innebär att de personer 
som är lättast tillgängliga väljs ut till studien.  
 
Studiens informanter omfattar åtta sjuksköterskestudenter i termin fem på Högskolan i 
Borås. Alla informanter var kvinnor mellan 22-34 år. Antal år av vårderfarenhet innan 
påbörjad utbildning varierade mellan 0-8 år. Hälften av informanterna hade innan 
påbörjad utbildning arbetat som undersköterska. De har olika funderingar om vart de vill 
börja arbeta som sjuksköterska. Allt från avdelning på sjukhus till vårdcentral eller i 
hemsjukvård. Inklusionskriterier för deltagandet var att sjuksköterskestudenterna befann 
sig i termin fem, Högskolan i Borås.  
 
Författarna fick kontakt med informanterna genom deras klass facebookgrupp. I 
facebookgruppen publicerades ett öppet inlägg om förfrågan till medverkan samt 
information om studien. Författarna skrev också meddelande till flera medlemmar i 
gruppen och tog hjälp av bekanta för att rekrytera informanter. Målet var att få ihop minst 
åtta deltagare för att klara av att genomföra studien även om det skulle bli något avhopp. 
Nio sjuksköterskestudenter angav sitt intresse för att delta i studien. Dessa personer erhöll 
studiens informationsbrev genom e-post (se bilaga 1). När författarna åter tog kontakt 
med dessa personer för att planera in intervjuer hade en person valt att avbryta sitt 
deltagande. Därmed var det åtta sjuksköterskestudenter som deltog i studien.  
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Datainsamling 
Trost (2010, s. 65) betonar vikten av en ostörd miljö samt att informanten upplever 
intervjuplatsen som trygg. Tid och plats för intervjuerna bestämdes därför i samråd med 
informanterna. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda grupprum på Högskolan i 
Borås. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna informationsbrevet muntligt 
förklarade för sig. Detta för att säkerställa att de tagit emot informationen samt var 
införstådda i hur uppgifterna kommer att behandlas. Därefter erhölls ett skriftligt 
samtycke från samtliga informanter (se bilaga 1). När skriftligt samtycke säkerställts 
påbörjades intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter.  
  
Åtta individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes. Enligt Polit och Beck (2018, 
s. 204) innebär semistrukturerade intervjuer att det finns förberedda frågor inom området. 
Dessa frågor utformas så informanterna fritt kan formulera sina svar. För att skapa 
relevanta frågor utifrån studiens syfte valde författarna att utforma intervjufrågor i samråd 
med handledaren (se bilaga 2).  Utifrån svaren kunde författarna välja att ställa 
följdfrågor. Exempel på följdfrågor kunde vara: ”Kan du utveckla det du precis 
berättade?” och ”kan du ge några exempel?”.  
 
Trost (2010, s. 75) betonar att det är en fördel om forskningsledaren själv genomför flera 
intervjuer eftersom det under analysprocessen underlättar att veta vad som sagts. Mot 
denna bakgrund valde båda författarna att delta under intervjuerna. De varierade mellan 
att vara den ledande i intervjun och den mer passiva som ibland inflikade med följdfrågor. 
Efter första intervjun skedde en viss korrigering av ett par intervjufrågor då några frågor 
framkom som otydliga. Första intervjun bedömde dock ändå författarna som innehållsrik 
och valde därmed att inkludera denna i resultatet. 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafoner som lånades från Högskolan i Borås. 
Detta menar Trost (2010 s. 74) gör det möjligt för författarna att fullt kunna fokusera på 
det som sägs under intervjun utan att behöva föra anteckningar. Inspelningen möjliggör 
också för författarna att sedan kunna lyssna till exempelvis tonfall, men också för att 
kunna skriva ut intervjuerna ordagrant.  

 
Dataanalys 
I enlighet med Elo och Kygnäs (2008) tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats för att analysera inhämtad data. Författarna valde att dela upp intervjuerna 
inför transkriberingen och vardera författare transkriberade de fyra intervjuer som hen 
varit ledande inför. Intervjuerna transkriberades ordagrant, därefter påbörjades 
analysprocessen, se exempel på analysprocessen i Tabell 1. 
 
I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 196-197) har författarna 
strävat efter ett reflekterande förhållningssätt för att inte låta den egna förförståelsen färga 
resultatet. För att undvika misstag i analysprocessen följdes beskrivningen av Elo och 
Kygnäs (2008). Det manifesta budskapet valdes att enbart analyseras. Det manifesta 
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budskapet inbegriper det textnära, dvs. det som informanterna uttrycker (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 189). 
 
Med hänvisning till Elo och Kygnäs (2008) läste författarna det transkriberade materialet 
flera gånger, både enskilt och tillsammans. Tillsammans identifierades meningsbärande 
enheter som stämde överens med studiens syfte. Utvalda meningsenheter kondenserades 
för att materialet skulle bli lättare att hantera. För att uppmärksamma så många aspekter 
som möjligt förde författarna under läsningen anteckningar och rubriker i marginalerna. 
Detta gjorde att en känsla av helhet uppnåddes. Flera diskussioner mellan författarna ägde 
rum och föranledde rubriker som sedan utgjorde grunden för kodning av de 
meningsbärande enheterna. Genom kodning och samtal började sedan subkategorier och 
huvudkategorier att växa fram. Författarna fick länge röra sig fram och tillbaka mellan 
koder, subkategorier och huvudkategorier som hela tiden kontrollerades mot de 
meningsbärande enheterna. Kategorierna möjliggjorde slutligen en ökad förståelse och 
kunskap kring det specifika fenomenet. 
 
     Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 
”Jag älskar att jobba med 
människor. Jag älskar att 
träffa nya människor och 
hjälpa. Jag vill ha ett yrke 
som är liksom gynnsamt, 
inte bara sitta någonstans i 
något kontor… Nej det är 
inte jag...” 

Älskar att arbeta, 
träffa och hjälpa 
människor. Vill 
ha ett gynnsamt 
arbete. 

Vill möta 
och hjälpa 
människor 

Mötet med 
människan 

Positiva 
förväntningar 

 
Etiska överväganden 
För att forskning ska bedrivas på god etisk nivå behöver tre delar beaktas. Det handlar 
om essentiella frågor, vetenskaplig kvalité samt ett etiskt utförande. Vidare är det viktigt 
att genomföra en riskanalys, där nytta respektive risk vägs mot varandra (Sandman & 
Kjellström 2013, ss. 119-121). Författarna såg inga risker med genomförandet av studien. 
   
Eftersom studien innefattar deltagare måste etiska ställningstagande särskilt tas. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är krav 
som forskaren måste förhålla sig till (Olsson & Sörensen 2011, ss. 84-85). Enligt 
Högskolan i Borås riktlinjer (2019, s. 2) behöver inte examensarbete på kandidatnivå 
genomgå prövning hos etikprövningsnämnden. Dock måste ändå lagar och regler 
avseende forskningsetik följas.  
 
Informationskravet har säkerställts genom att informanterna både delgivits skriftlig och 
muntlig information om studiens syfte samt vad ett deltagande i studien innebär. 
Samtyckeskravet har upprätthållits då författarna inhämtat skriftligt samtycke från 
informanterna. Informanterna var väl medvetna om att deltagandet var frivilligt samt att 
de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan konsekvenser. Konfidentialitetskravet 
har medfört att författarna varit varsamma om uppgifter och data från informanterna. 
Författarna har därför behandlat insamlad data med största möjliga konfidentialitet så att 
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utomstående inte kunnat ta del av informationen. Slutligen har nyttjandekravet inneburit 
att insamlad data endast används i denna studies syfte. Inspelade intervjuer raderades efter 
transkriberingen. När examensarbetet blivit godkänt kommer allt material att raderas.  
 

RESULTAT 
Studiens resultat baseras på enskilda intervjuer med åtta sjuksköterskestudenter. 
Resultatet presenteras nedan utifrån två huvudkategorier med tillhörande subkategorier. 
Författarna har valt att använda sig av citat för att ge läsaren större inlevelse i 
informanternas förväntningar. Identifiering av huvudkategorier och subkategorier 
redovisas att i Tabell 2.  
  
     Tabell 2. Presentation av resultatets huvudkategorier och subkategorier.  

Huvudkategorier Subkategorier 
 
 
Positiva förväntning 
 
 

- Mötet med människan 
 

- Rollen som sjuksköterska 
 

- Utveckling av kunskap 
 
 
Negativa förväntningar 
 
 

- Brist på erfarenhet 
 

- Hög arbetsbelastning 
 

- Brist på stöd 

 
Positiva förväntningar 

Nedan kommer informanternas positiva förväntningar att presenteras utifrån 
subkategorierna; ”Mötet med människan”, Rollen som sjuksköterska” samt ”Utveckling 
av kunskap”. Informanterna upplever över lag att de fått tillräcklig med kunskap från 
skolan för att kunna anta rollen som sjuksköterska. De mest givande delarna i 
utbildningen ser informanterna som KTC och VFU. 

 
Mötet med människan 
Samtliga sjuksköterskestudenter ser fram emot att få hjälpa andra människor. Viljan av 
att hjälpa andra beskrivs som främsta anledningen till varför de valt yrket. Att möta och 
samtala med patienter är något som studenterna känner sig trygga inför och tycker ska bli 
roligt. Detta är också något som de tror att de kommer klara av bra. En del studenter 
nämner också att de ser fram emot mötet med närstående. 
 

”Jag gillar ju den här patientkontakten. Jag gillar ju att prata mycket med 
patienter, så det tror jag ju att jag kommer klara av bra... Jag gillar ju att 
kunna möta patienter i svåra situationer och eventuellt, eller 
förhoppningsvis, kunna göra det lite bättre för dem.” 
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Flera sjuksköterskestudenter upplever att vårdvetenskapliga begrepp har gett dem ökad 
förståelse i mötet med andra människor. De ser fram emot att arbeta med hela människan 
samt uppmärksamma patientens enskilda behov. Studenterna beskriver att de har en 
strävan efter att vilja lyssna på patienten och förstå patienten utifrån dennes situation. 
Detta är också något som de tror att de kommer klara av bra.  
 

”Sen är det ju även det här tragglandet av de vårdvetenskapliga 
begreppen… Asså jag känner att jag förstår dem på ett annat sätt nu när 
jag snart är klar än vad jag gjorde första terminen. Det har nog ändå hjälpt 
mig väldigt mycket att kunna sätta mig in i patientens situation.” 

 

Rollen som sjuksköterska 
Sjuksköterskestudenterna ser fram emot att bli klara med skolan och få använda sina 
kunskaper i rollen som sjuksköterska. De ser arbetet som roligt, meningsfullt och 
varierande. En sjuksköterskestudent beskriver särskilt att hon tycker sig ha de egenskaper 
och förmågor som krävs för att klara av arbetet. Vidare känner de flesta studenterna sig 
trygga inför flera praktiska moment, exempelvis blodtrycksmätning, venprovtagning 
samt kateterisering.  
 

”Jag ser fram emot att faktiskt få komma ut och göra det som jag har 
pluggat för i tre år.” 

 
Ansvaret som medföljer en sjuksköterska upplever de flesta sjuksköterskestudenter som 
spännande, men också utmanande. Många längtar efter att vara självständiga och kunna 
planera omvårdnaden kring sina patienter. Att kunna identifiera omvårdnadsbehov tror 
de allra flesta att de kommer vara duktiga på. En sjuksköterskestudent beskriver att hon 
upplever sig ha goda kunskaper i att kunna se samband mellan vitala parametrar och 
dåliga patienter. Detta för att hon har tidigare erfarenheter av dåliga patienter och därmed 
vet hur fort förloppet kan gå. 
 

”Jag ser fram emot att kunna vara självständig, liksom kunna planera upp 
min dag, ha mina patienter och hjälpa människor.” 

 
Att ha en ledande roll i omvårdnadsarbetet är också något som flera studenter ser fram 
emot, likaså att samverka med andra yrkeskategorier. Teamarbetet som sjuksköterskan är 
involverad i är något som sjuksköterskestudenterna ser som roligt samt något som de tror 
att de kommer klara av bra. En del studenter som tidigare arbetat som undersköterskor 
ser sin erfarenhet som en fördel inför kommande samarbete med undersköterskor. De tror 
erfarenheten kommer medföra större förståelse för undersköterskornas arbetsuppgifter, 
något som kan främja samarbetet.  
 

”Jag tror ju samverkan i team, jag gillar ju att jobba i lag. Så det tror jag 
kommer gå bra. Och sen förhoppningsvis att kunna stå upp för patienterna 
med, och se till att de hamnar i första hand och att de faktiskt blir en 
människa.” 
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En del av sjuksköterskestudenterna betonar bedömningar samt hantering av läkemedel 
som något de ser fram emot. En student som inte känner sig säker på 
läkemedelshanteringen känner sig däremot trygg i att hon vet vart hon kan vända sig för 
att finna informationen hon behöver. Flera studenter känner sig trygga i att veta vart de 
kan hitta information. 
 

”Ifall jag inte har den informationen jag behöver, så vet jag vart jag kan 
vända mig.” 

 

Utveckling av kunskap 
En del av sjuksköterskestudenterna berättar att de ser fram emot att få vara med i vårdens 
utveckling, med hopp om att göra vården bättre för patienterna. En sjuksköterskestudent 
menar att hon blir inspirerad av alla de som kämpar inom vården idag, vilket gör att hon 
blir mer motiverad till att göra skillnad och utvecklas. 
 

”Man hör ju mycket nyhetsinslag och så om hur vården förbättras och hur 
många mer som tillfrisknar från cancer eller andra sådana kroniska 
sjukdomar idag... Och det är ju fantastiskt att få vara med i det och 
förhoppningsvist kunna jobba framåt för att ännu fler ska bli mer friska…” 

 
Det framkommer att sjuksköterskestudenterna ser fram emot att ta del av kunskap från 
erfarna kollegor. Flera menar att de troligen kommer utveckla många kunskaper genom 
att ställa frågor till erfarna. Något de ser fram emot. De beskriver att de har en stark 
önskan om att få stöd från chefer och kollegor då de ser detta som grundläggande för att 
de ska kunna utveckla sina kunskaper samt komma in i rollen som sjuksköterska. En väl 
fungerande introduktion betonas också som viktigt för studenterna. Flera studenter menar 
att en bra arbetsgrupp med ett öppet arbetsklimat där kollegorna har en positiv inställning 
till att ta hjälp och lärdom av varandra är av stor betydelse.  
 

”Man är inte starkare än den svagaste länken och man hoppas ju på 
kollegor som stöttar och ändå har tid till att vara undervisande.” 

 
Sjuksköterskestudenterna ser fram emot ett varierande arbete med 
utvecklingsmöjligheter. Detta beskrivs som roligt och lockande. Flera studenter ser redan 
nu fram emot tänkbara vidareutbildningar. De studenter som tidigare arbetat som 
undersköterskor upplever det som givande att nu tagit sina kunskaper ytterligare en nivå 
och ser fram emot ett kliv upp i ansvarsrollen. 
 

”Nu har man ändå jobbat som undersköterska i många år och nu tar man 
ändå ett kliv, ett kliv uppåt liksom. Man får mer ansvar med patienterna.”  

 
Negativa förväntningar 
Nedan kommer informanternas negativa förväntningar att presenteras utifrån 
subkategorierna; ”Brist på erfarenhet”, Hög arbetsbelastning” samt ”Brist på stöd”. 
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Informanterna upplever att de önskat haft mer förberedelse av KTC och VFU för att 
minska gapet från student till sjuksköterska. 

 

Brist på erfarenhet 
Det är flera sjuksköterskestudenter som under VFU upplevt brister då de uppmärksammat 
att verkligheten sällan stämt överens med teorin från skolan. Därmed finns en oro inför 
hur de ska hantera skillnaderna i rollen som sjuksköterska. En del studenter som tidigare 
arbetat som undersköterskor tror det kommer vara svårt att lämna undersköterskerollen. 
Detta tros kunna medföra svårigheter i övergången till rollen som sjuksköterska. 
 

”Man är ju inte färdig bara för man har sin legitimation.” 
 

Samtliga sjuksköterskestudenter är överens om att de inte besitter all kunskap för att klara 
alla uppgifter som sjuksköterska. Flera uttrycker bestämt att de inte ser fram emot att vara 
nya och oerfarna. Detta då de förväntar sig att arbetsuppgifter kommer ta betydligt längre 
tid för dem än vad det gör för mer erfarna sjuksköterskor. Något som flera studenter tror 
kommer leda till en känsla av otillräcklighet. En del studenter menar också att de troligen 
kommer ha svårt för att tro på den egna förmågan då de är självkritiska. 
 

”Just min brist på erfarenhet, att jag inte har så mycket att luta mig tillbaka 
mot typ. Och att vara ny i den situationen känns… Det ser jag inte fram 
emot.” 

 
Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntar sig studenterna att sakna kunskap i 
situationer de förväntas möta, vilket flera uttrycker som en stark farhåga. De akuta 
situationerna framkommer som mest oroväckande. Flera sjuksköterskestudenter 
beskriver en oro inför att göra fel bedömningar eller av misstag förbise något som kan 
orsaka skada. Akuta situationer är något de framförallt upplever sig fått begränsade 
kunskaper om från skolan, men också något som de mött i begränsad utsträckning under 
VFU. Den största oron som beskrivs handlar om att studenter inte känner sig trygga inför 
hur de ska agera. Vidare är det också flera som uttrycker en rädsla inför att behöva ha 
”flera bollar i luften” samtidigt. En del känner oro för att detta ska medföra att de av 
misstag utelämnar något av betydelse. 
 

“Att se typ tecken och göra bedömningar i dom akuta situationerna, det 
känns svårt... Aa… Kanske för att jag inte har träffat på så många eller 
hamnat i dom situationerna” 
 

Under VFU har sjuksköterskestudenterna upplevt både bra och dåligt bemötande. En del 
studenter känner därför viss oro inför att inte bli tagna på allvar av patienter eller andra 
yrkeskategorier när de börjar arbeta som sjuksköterska. Detta till följd av att de är 
nyutexaminerade eller unga samt för att de inte har den kunskapen som en erfaren har.  
 

”… Sen tror jag väl många gånger att man kommer bli sedd som den nya 
sjuksköterskan som inte har så mycket erfarenhet, eller inte kan så 
mycket.” 
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Hög arbetsbelastning 
Samtliga sjuksköterskestudenter förväntar sig en hög arbetsbelastning och stress i sin 
kommande roll som sjuksköterska. Detta eftersom de redan under VFU eller tidigare 
arbeten uppmärksammat den dåliga arbetsmiljön för sjuksköterskor, men också för att 
media många gånger betonar bristerna och inte det positiva i yrket. En del studenter 
beskriver att de redan nu försöker förbereda sig mentalt på verkligheten de förväntas 
möta. 
 

”Det är ett konstant springande och konstant stress liksom. När man är 
klar hos en patient så är det direkt till nästa. Och det… Det har jag inte 
känt mig förberedd på. Det var ju en chock första gången jag kom ut på 
praktik.”  

 
Sjuksköterskestudenterna beskriver arbetssituationen som oroväckande. Flera är rädda 
för att det ska sättas orimligt höga krav på dem som resulterar i en pressad och stressad 
arbetssituation med risk för att göra misstag eller tappa kontrollen. Att ha ansvar över ett 
stort antal patienter framkommer som skrämmande. Flera menar att de känner rädsla inför 
att inte kunna upprätthålla en patientsäker vård. Detta till följd av ett stort patientantal i 
kombination med höga krav. En del studenter fruktar för en upplevelse av tidspress som 
skulle kunna resultera i att de inte kan utföra arbetet med tillräcklig noggrannhet. Några 
studenter tror dock att stressen kan göra att de blir mer skärpta och noggranna. 
 

”Jag kommer bli orkeslös. Jag kommer känna uppgivenhet tror jag. Men 
samtidigt kommer det att motivera mig till att bli ännu effektivare för att 
kunna klara av det. Det tror jag...” 

 
Majoriteten av sjuksköterskestudenterna tror att de kommer påverkas negativt av den 
stressade arbetsmiljön. Flera beskriver att de förmodligen kommer uppleva sig 
otillräckliga samt ha svårt att koppla av när de kommer hem. Det finns en rädsla inför att 
de inte ska få den återhämtningen som de egentligen tror att de behöver.  
 

”Jag kommer nog tycka att det är jobbigt personligen för jag kanske inte 
får den återhämtningen jag behöver eller känner att jag är för långsam för 
att möta efterfrågan på arbetsplatsen.” 

 
Flera sjuksköterskestudenter är bekymrade över hur de ska påverkas av den höga 
arbetsbelastningen och tror dessvärre att arbetsbelastningen kommer öka ännu mer i takt 
med sjukskrivningar. Detta har medförts att studenter redan nu känner oro inför att de i 
framtiden inte ska orka med arbetet eller bli sjukskrivna. Flera uttrycker rädslan om att 
bli utbrända. De finns dock också de studenter som har en tro på att arbetsbelastningen 
ska bli mer rimlig i framtiden. En student menar att om lönen hade varit bättre kanske 
också sjuksköterskor hade orkat med den höga arbetsbelastningen. Detta just för att de då 
vet att de får bra betalt för det slitsamma arbetet. 
 

”Jag får la se vad jag möter och orkar jag inte mer än två-tre år så är det 
inte värt att fortsätta.” 
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Brist på stöd 
Flera studenter känner oro inför att hög arbetsbelastning och stress ska resultera i att de 
inte får chansen att vara nya. Nästan alla tror att den pressade arbetssituationen kommer 
medföra att de inte får det stöd som de behöver. Flera beskriver en oro inför att ta examen 
till sommaren, just för att arbetsbelastningen oftast är högre då, vilket de tror kommer 
medföra sämre förutsättningar för bra introduktion samt stöd av kollegor. 
 

”Om vi nu pratar oro för vad som ska komma skall, det är isåfall just det, 
att få chans att vara ny. Att hinna, att kunna vara ny när det är brist på 
personal och mycket att göra.” 

 
Samtliga sjuksköterskestudenter upplever att de är i behov av stöd för att klara av 
övergången från student till sjuksköterska. Främst för att de inte har tillräckligt med 
kunskap för att hantera situationer. En bra introduktion med stöd från chefer och kollegor 
framkommer som det största behovet. En arbetsgrupp med god sammanhållning som 
visar förståelse inför känslan av att vara ny beskrivs som viktigt. En student menar att det 
är viktigt att kollegor också är intresserad av den kunskap som hon för med sig. 
Studenterna berättar att de vill kunna be om hjälp utan att de möts av tråkiga kommenterar 
eller känner att de är till besvär.  
 

”Man ska få vara ny. Du ska inte bara få bli inkastad. Det ska finnas 
stöttning… Det ska inte vara två-tre nya på samma pass, utan det ska alltid 
finnas någon erfaren.” 

 
Utan stöd av kollegor tror de flesta sjuksköterskestudenterna att de kommer känna 
uppgivenhet samt svårigheter i den nya rollen som sjuksköterska. Ett bra arbetsklimat 
med stöd från kollegor framkommer som grundläggande för att de som nyutexaminerade 
sjuksköterskor ska känna sig trygga samt våga ställa frågor. Brist på stöd beskriver flera 
studenter som en risk för patientosäker vård.  
 

”Om kommunikationen i arbetsgänget inte fungerar eller om man inte 
vågar lite på sina kollegor eller... Aa, på olika sätt kommunicerar dåligt. 
Det tänker jag också kan riskera patientsäkerheten.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande 
yrkesroll. Det ursprungliga målet var därför att rekrytera åtta sjuksköterskestudenter i 
termin sex, från olika lärosäten i Västra Götalands- och Hallandsregionen. Detta ansågs 
ge ett brett perspektiv. Flera försök till kontakt togs via olika Facebook-grupper samt det 
privata kontaktnätet. Dock uppstod svårigheter att rekrytera tillräckligt många deltagare 
för att studien skulle vara genomförbar. Detta medförde att inklusionskriterier för 
deltagandet till studien ändrades, vilket slutade med att informanterna var åtta 
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sjuksköterskestudenter från termin fem på Högskolan i Borås. Åtta informanter ansågs 
vara ett tillräckligt antal för att kunna besvara syftet med studien.  
 
Att informanterna befinner sig i termin fem kan ses som en svaghet då de har längre tid 
kvar på utbildningen. Å andra sidan befinner de sig i slutet på termin fem och har därför 
inte långt kvar till examen. Av denna anledning ansågs det som möjligt att besvara 
studiens syfte utifrån deras förväntningar. Vidare kan det ses som en svaghet att några av 
informanterna var bekanta med en av författarna. Förhoppningen var att bekanta inte 
skulle inkluderas i studien, men då intresset för medverkan var begränsat och författarna 
inte kunde senarelägga intervjuerna efter v. 45 sågs ingen annan utväg. Det fanns därför 
en risk för att intervjuerna skulle skilja sig åt. Med facit i hand upplevdes dock ingen 
skillnad på intervjuerna, varken genomförandet eller innehållet. Därmed ansågs samtliga 
intervjuer som tillförlitliga. Informanternas ålder, vårderfarenhet samt intresse av 
arbetsplats varierade, tämligen omedvetet, vilket Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 198) beskriver som eftersträvande då det ger flera olika perspektiv på det som 
studeras. Detta styrker studiens tillförlitlighet. Att informanterna tillhör samma lärosäte 
och rekryterades utifrån ett bekvämlighetsurval minskar dock resultatets överförbarhet. 
Enligt Polit och Beck (2018, s. 199) är bekvämlighetsurval tämligen effektivt, men kan 
både över- och underrepresentera den typiska populationen. Annan forskning som 
bekräftar eller dementerar fynden i studien kan däremot styrka studiens resultat. 
 
Genom intervjuer ges möjlighet att försöka förstå fenomen utifrån informantens 
perspektiv (Kvale & Thorell 1997, s. 13). Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för 
informanten att besvara frågorna fritt samt kan fungera som vägledning till den som 
intervjuar (Polit & Beck 2018, s. 204). Av denna anledning lämpade sig valet av 
intervjumetod då författarna ville ta del av informanternas subjektiva förväntningar 
samtidigt som de var oerfarna intervjuare och därmed föredrog att kunna utgå från ett 
frågeformulär. 
 
Trost (2010, s. 65) betonar vikten av att genomföra intervjuer på en plats där 
informanterna känner sig trygga. Att informanterna fick bestämma plats visar på 
författarnas lyhördhet och känslighet för informanterna. Att vara nyfiken och ställa 
följdfrågor var också ett sätt att uppmuntra informanterna till att berätta mer. Författarna 
har dock förförståelse om ämnet som inte helt kan frånses, vilket Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, s. 197) menar kan begränsa förmågan till att vara öppen och lyhörd för 
det som sägs. Författarna valde därför att i förväg reflektera kring hur förförståelsen skulle 
kunna begränsa förmågan att förstå. Genom reflektion och medvetenhet kan samtidigt 
möjligheten till öppenhet öka, vilket ger goda förutsättningar till lyhördhet och empati för 
informanternas berättelser. 
 
Båda författarna valde att delta under intervjuerna eftersom det sågs som en fördel för 
analysprocessen. Trost (2010, s. 67) menar att två intervjuare som är samspelta många 
gånger leder till högre kvalitet på intervjun. Vidare betonar Kvale och Thorell (1997, s. 
136) att intervjukunskaper utvecklas genom erfarenhet. Efter varje intervju reflekterades 
kring vad som gick bra eller mindre bra. Detta för att hela tiden sträva efter att hålla så 
god kvalitet på intervjuerna som möjligt. Författarna upplevde att samspelet under 
intervjuerna gick bra samt att de kompletterade varandra väl. 
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Samtidigt kan det ses direkt olämpligt att vara två intervjuare eftersom det kan sätta 
informanten i en mer utsatt situation (Trost 2010, s. 67). Detta har medfört flera 
reflektioner om hur en god forskning ed ska upprätthållas. Kvale och Thorell (1997, ss. 
104-105) menar att etiska frågor ständigt måste övervägas. Reflektion, medvetenhet, 
känslighet och lyhördhet har därför genomsyrats under hela studiens gång. 
Informanternas svar var omfattande och de talade öppet om brister och farhågor. Detta 
kan antyda att de kände sig trygga i intervjun. Att informanterna ska ha uppfattat 
situationen som utsatt är inte något som kunnat uppmärksammas. Däremot har reflektion 
i förhållande till etiska aspekter ständigt tagits i beaktande. De fyra grundkraven som 
presenterades i metodavsnittet bedömde författarna utifrån den specifika studien. Flera 
samtal avseende etiska värderingsfrågor har förts författarna emellan. Informanterna gavs 
informerat samtycke både muntligt och skriftligt då författarna velat säkerställa att de 
varit införstådda med vad ett deltagande i studien inneburit. Informanterna var väl 
medvetna om risker respektive fördelar samt att de när som helst fick avbryta sitt 
deltagande. Data som kunnat härledas till specifik person har inte inkluderats i resultatet. 
Kvale och Thorell (1997, s. 109) betonar betydelsen av att skydda informanternas 
integritet. Detta för att informanterna inte ska utsättas för onödiga skada. Författarna har 
inte sett anledning till att studiens genomförande skulle medföra skada eller hot gentemot 
informanterna. Uppgifter och data har behandlats konfidentiellt. 
 
En kvalitativ innehållsanalys av induktiv ansats tillämpades. Detta för att 
förutsättningslöst få kunskap om informanternas berättelse (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2015, s. 188). Analysen utfördes i enlighet med Elo och Kygnäs (2008).  
Därigenom blev författarna tvungna att tidigt bestämma om de skulle analysera det latenta 
budskapet. Författarna valde att inte göra detta. Att tolka det som sägs mellan raderna 
upplevde författarna som mer riskfyllt. Därför fokuserades endast det manifesta 
budskapet. Analysprocessen upplevdes emellanåt som rörig men slutligen framkom 
kategorier och subkategorier som upplevdes presentera data på ett tillförlitligt sätt. 
Författarna anser att resultatet är giltigt då resultatets presentation lyfter fram det typiska 
utifrån informanternas beskrivningar, vilket också Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, ss. 197-198) menar har positiv betydelse avseende studiens giltighet.  

 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande 
yrkesroll. I resultatet framkom att sjuksköterskestudenter ser fram emot att möta 
patienter, kunna använda sina kunskaper samt utveckla ytterligare kunskaper. De såg inte 
fram emot att ha otillräcklig kunskap, hög arbetsbelastning, stress samt brist på stöd. 
Nedan kommer resultatet att diskuteras i fyra delar; ”Kunskap i rollen som sjuksköterska”, 
”Hög arbetsbelastning och stress”, ”Stöd bidrar till lärandet” samt ”Hållbar utveckling 
och praktisk tillämpning”.   

 

Kunskap i rollen som sjuksköterska 

I resultatet framkommer att sjuksköterskestudenter upplever att de fått bäst kunskap 
genom praktiska moment. De önskar mer tid på KTC och VFU. Gardulf et al. (2015) fann 
också att sjuksköterskestudenter upplever att kliniska kurser bidrar till högre kompetens 
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än teoretiska kurser. Dock visar resultatet i vår studie att flera sjuksköterskestudenter 
också upplever sig fått goda kunskaper genom den vårdvetenskapliga undervisningen.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskestudenter ser fram emot arbetet som sjuksköterska. 
Många upplever sig ha goda kunskaper inför att möta patienten samt kunna se dennes 
behov. Gardulf et al. (2015) har med en självrapporteringsskala påvisat att 
sjuksköterskestudenter som snart tar examen skattar sin kompetens som högst inom 
patientrelaterad omvårdnad. Kelly och Ahern (2009) fann att sjuksköterskestudenter 
många gånger anser att de har kunskaperna som krävs i sjuksköterskearbetet, något som 
sedan inte visat sig stämma. Vår studie visar att studenter är medvetna om att deras 
kunskaper inte är fullständiga inför alla situationer de kan förväntas möta. Akuta 
situationer framställs som mest oroväckande. Flera studenter beskriver en rädsla inför att 
göra misstag till följd av bristande kunskap. Detta fynd styrks också av Phillips, Kenny, 
Esterman och Smith (2014) som betonar att många nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplever sig sakna kunskap som sjuksköterskearbetet kräver. Sterner, Andersson 
Hagiwara, Ramstrand och Palmér (2019) fann att svårigheter vid akuta situationer kan 
uppstå när sjuksköterskeutbildningens integrering av teori i praktiken har brustit.  
 
Resultatet visar att flera sjuksköterskestudenter upplevt att verkligheten inte 
stämt överens med den teori de fått från skolan. Detta har medfört att de förväntar sig 
svårigheter i övergången till sjuksköterska. Denna uppfattning framkommer också i en 
studie av Blomberg och Welander (2019), något som orsakat problem för 
nyutexaminerade sjuksköterskor då de mött den kliniska vårdverkligheten. Detta kan ses 
som brist på erfarenhet och leda till en uppkomst av ”the theory-practice gap” (Greenway, 
Butt & Walthall 2019). Al Awaisi, Cooke och Pryjmachuk (2015) menar att en ”reality 
shock” kan uppstå då integrationen av teoretisk kunskap i den kliniska vårdverkligheten 
inte lyckas. Detta till följd av begränsad praktisk erfarenhet. Resultatet visar att studenter 
önskar mer tid på KTC och VFU. Om mer tid avsätts till detta i utbildningen skulle det 
kunna leda till ökad kunskap som gör att studenterna riskerar en mindre chockupplevelse 
i övergången till sjuksköterska.    

 

Hög arbetsbelastning och stress  
Resultatet belyser att sjuksköterskestudenter förväntar sig en hög arbetsbelastning och 
stress i sin kommande roll som sjuksköterska. Detta är också något som Suresh, Matthews 
och Coyne (2013) fann i sin studie. I en studie av Halpin, Terry och Curzio (2017) 
bekräftas att hög arbetsbelastning leder till stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Detta fann också Maddalena, Kearney och Adams (2012), som beskriver att 
nyutexaminerade sjuksköterskor kastas in i en vårdverklighet där det förväntas att de ska 
ta ansvar och klara arbetsbelastningen. Detta förklaras med begreppet ”hit the ground 
running” och hindrar nyutexaminerade sjuksköterskor från att få vara nya.  
 
Resultatet synliggör en rädsla inför att inte få möjlighet att vara ny på grund av hög 
arbetsbelastning i kombination med höga krav. Vidare visar resultat att studenter känner 
oro inför att ha ansvar över ett stort antal patienter i kombinationen med hög 
arbetsbelastning. Feng och Tsai (2012) fann att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 
en svår omställning då de plötslig får betydligt fler patienter att ansvara för än vad de 
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tidigare haft som studenter. Detta föranledde en stor frustation samt en känsla av 
hjälplöshet hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna.  
 
I resultatet framkommer att studenter tror att de kommer känna otillräcklighet. De tror 
också att den höga arbetsbelastningen kan riskera ett hot mot patientsäkerheten, vilket 
också framkommer i rapporten av Högman et al. (2017). I en annan studie betonas att hög 
arbetsbelastning kan medföra en tidspress för nyutexaminerade sjuksköterskor som leder 
till trötthet och risk för att inte kunna upprätthålla en patientsäker vård (Hoeve, Kunnen, 
Brouwer & Roodbol 2018). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska dock all 
hälso- och sjukvård planeras utan risk för vårdskador. Om patientsäkerheten hotas måste 
åtgärder vidtas. Detta förklaras också i kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2017a, s. 8). Att inte studenter eller 
nyutexaminerade sjuksköterskor upplever goda förutsättningar för att kunna bedriva en 
patientsäker vård måste ses som alarmerande och ett bevis på en icke-fungerande 
sjukvård. 
 
Det påvisas i resultatet att sjuksköterskestudenter känner oro inför hur deras hälsa ska 
påverkas av hög arbetsbelastning. Forskning visar att en hög arbetsbelastning är mentalt 
krävande för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta har medfört problem med trötthet 
och utmattning som bidragit till behov av sjukskrivningar samt en vilja av att lämna yrket 
(Flinkman & Salanterä 2014). Rudman och Gustavsson (2011) fann att nästan var femte 
sjuksköterska har tankar på att lämna yrket inom de tre först åren. I resultatet framkommer 
att studenter är rädda för att inte orka arbeta i framtiden. Att vården framöver ska behöva 
ta hand om just de som tidigare ansvarat för andras vård ser författarna som en synnerligen 
olycklig konsekvens av att tjänstemän och politiker misslyckats. 

 
Stöd bidrar till lärandet  
Sjuksköterskestudenter uttrycker att de har en stark önskan om ett välfungerande stöd i 
övergången till sjuksköterska. Detta kan ses som god medvetenhet kring egna 
begränsningar och upplevda utmaningar. Bristande kunskaper samt hög arbetsbelastning 
och stress beskrivs bidra till att behovet av stöd finns. Ett gott kollegialt stöd kan dock 
minska upplevelsen av stress vid en spänd arbetssituation (Währborg 2009, ss. 91-93). 
Andrews (2013) belyser i sin studie att sjuksköterskestudenter inte förväntar sig att klara 
arbetet som sjuksköterska utan stöd från kollegor. Detta stämmer således överens med 
denna studies resultat. Mot denna bakgrund menar författarna att det är av stor betydelse 
att värna om sjuksköterskans arbetsmiljö. Om sjuksköterskor inte vill stanna på sin 
arbetsplats riskeras kompetens gå förlorad. Detta kan leda till en negativ inverkan på 
patientsäkerheten. Det kan också leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor inte får 
möjligheter till ett optimalt kollegialt stöd av erfarna kollegor. 
 
I resultatet uttrycker sjuksköterskestudenter ett stort behov av stöd samt en stark rädsla 
inför att sakna detta. De ser sig inte som fullärda och menar att de därför är i behov av 
stöd. Stöd beskrivs vara grundläggande för ett gott lärande. En studie av Phillips, 
Kenny, Esterman och Smith (2014) visar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett 
stort behov av stöd i övergången till sjuksköterska. Patricia Benner understryker i sin 
teori, från novis till expert, behovet av stöd. Detta på grund av att varken noviser eller 
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avancerade nybörjare beskrivs ha tillräckligt med erfarenhet för att klara alla 
arbetsuppgifter på egen hand (Benner, Rooke & Grundberg 1993, ss. 39-40).  
 
Resultatet visar att sjuksköterskestudenter har en önskan om god introduktion. Olika 
introduktionsprogram, har tagits fram för att stödja den nyutexaminerade sjuksköterskan 
in i rollen som sjuksköterska (Socialstyrelsen 2017). Kliniskt basår har visats generera 
effekt, men behöver också förbättras (Eklund & Skyvell Nilsson 2018). Resultatet visar 
dock att sjuksköterskestudenter inte förväntar sig få tillräcklig introduktion. 
Vårdförbundet (2018) har ett förslag om att introducera introduktionsprogram under ett 
års tid med mentorskap för alla nyutexaminerade sjuksköterskor i Sverige. Detta för att 
minska upplevelsen av stress och fokusera på lärandet. Författarna ser utmaningen i att ta 
fram ett program som tillfredsställer den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av stöd. 
Om ett sådant program ändå skulle lyckas verkställas skulle förmodligen också 
sjuksköterskestudenter ha mer positiva förväntningar på tillfredställande stöd inför den 
nya rollen som sjuksköterska.  
 
Det framkommer i resultatet att sjuksköterskestudenter känner oro inför att avsaknad av 
stöd ska göra att de inte får chansen att vara nya. Högman et al. (2017) menar att 
studenters förväntningar på bra eller dåligt stöd har betydelse avseende om 
förväntningarna är positiva eller negativa på yrket. Phillips, Kenny, Esterman och Smith 
(2014) fann att upplevelsen av stöd har stark koppling till arbetstillfredsställelse. Vidare 
belyser de att flera nyutexaminerade sjuksköterskor som saknar stöd känner sig 
utlämnade och överväger att lämna yrket. Detta stämmer överens med resultatets negativa 
förväntningar som sjuksköterskestudenter har avseende brist på stöd. 
 
Då forskning visar brist på stöd hos nyutexaminerade sjuksköterskor (Philips, 
Kenny, Esterman & Smith 2014; Gardiner & Sheen 2016) samtidigt som teorier betonar 
vikten av stöd (Benner, Rooke & Grundberg 1993, ss. 39-40; Währborg 2009, ss. 91-93) 
anses det också som lämpligt att sjuksköterskestudenter förväntar sig behöva stöd. Ett 
öppet arbetsklimat där det ges möjlighet att ställa frågor menar studenter skulle generera 
trygghet. Detta är också något som framkommer hos nyutexaminerade sjuksköterskor 
(Philips, Kenny, Esterman & Smith 2014). 

 
Hållbar utveckling och praktisk tillämpning 
Övergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska är problematisk. Redan på 1970-
talet beskrev Kramer (1974) begreppet ”reality-shock” vid övergången från student till 
sjuksköterska. Än idag existerar denna chock. Vad har egentligen gjorts åt problemet 
under alla dessa år?  
 
Resultatet visar att det både finns positiva och negativa förväntningar på 
sjuksköterskeyrket. De negativa förväntningarna ser författarna bero på omfattande 
problem avseende sjuksköterskeprofessionen i förhållande till sjuksköterskeutbildningen 
samt vårdverksamheten. Det är inte hållbart att sjuksköterskestudenter ska känna oro inför 
sin kommande yrkesroll. Det är inte heller hållbart att sjuksköterskestudenter förväntas 
möta en arbetssituation som varken gynnar sjuksköterskors eller patienters hälsa. För att 
sträva mot en hållbar framtid har 17 mål tagits fram. God hälsa och välbefinnande är ett 
av målen. Ett annat mål är anständiga arbetsvillkor (Regeringskansliet 2017).  
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Att redan som student förvänta sig att behöva möta en hög arbetsbelastning med orimligt 
höga krav visar resultatet kan medföra en stress och oro. Att sedan som nyutexaminerad 
sjuksköterska utsättas för dessa höga krav menar Flinkman och Salanterä (2014) kan leda 
till ohälsa och sjukskrivningar. Detta medför stora kostnader för samhället i form av 
sjukförsäkringar, sjukfrånvaro, vård, rehabilitering och läkemedel. Läkemedel är ett 
exempel på något som kan ge negativ inverkan på miljön. 
 
Hållbar utveckling handlar om att leva på ett sätt idag som inte äventyrar resurserna för 
kommande generationer. Det innefattar sociala, ekonomiska samt ekologiska aspekter. 
(Sandman & Kjellman 2013, ss. 338-339). Eftersom sjuksköterskans arbete omfattar ett 
hänsynstagande som ska gynna en hållbar framtid (Svensk sjuksköterskeförening 2017a, 
s. 4) ser författarna det som nödvändigt att varken frånse primära eller sekundära 
konsekvenser av en mindre lyckade övergång från student till sjuksköterska. Sandman 
och Kjellman (2013, s. 339) menar att genom att främja människors hälsa kommer inte 
lika mycket av jordens resurser att förbrukas, inte minst inom hälso- och sjukvården. 
Därmed vill författarna understryka att det finns behov av förbättring avseende 
övergången från student till sjuksköterska och att detta kräver anständiga arbetsvillkor. 
Detta bör ses som nödvändigt för en hållbar framtid, vilket förutsätter att lärosäten och 
vårdverksamheten gemensamt eftersträvar förståelse för övergången från student till 
sjuksköterska. Det förutsätter också att politiker tar sitt ansvar och fördelar resurser på ett 
sätt som gynnar samhällets framtid. Om detta sker kan studenters oro minskas samtidigt 
som de nyutexaminerade sjuksköterskorna kan uppleva ett gott stöd samt en gynnsam 
arbetsbelastning. Det skulle kunna resultera i att fler sjuksköterskor upplever god hälsa 
och stannar på arbetsplatsen. På så vis kan kompetensen bevars, vilket ger bättre 
förutsättningar för att arbeta patientsäkert.  
 

SLUTSATSER 
Resultatet visar att sjuksköterskestudenter både har positiva och negativa förväntningar 
inför kommande yrkesroll. Positiva förväntningar handlar om att få använda sina 
kunskaper i ett varierande arbete där möjlighet till utveckling finns. Negativa 
förväntningar är främst kopplat till bristande erfarenhet, hög arbetsbelastning och stress, 
vilket studenterna är rädda för ska påverka både dem och patienterna negativt. Detta 
riskerar att medföra sjukskrivningar och patientosäker vård.  
 
Sjuksköterskeutbildningen tycks inte kunna förbereda sjuksköterskestudenter optimalt 
inför kommande yrkesroll. Vårdverksamheten tycks inte heller kunna ge studenter 
optimala förutsättningar för att anta rollen som sjuksköterska. Denna studie kan ge ökad 
förståelse för detta dilemma. Såväl sjuksköterskeutbildningen som verksamheten har ett 
ansvar för att gemensamt hitta en lösning. Allt för att underlätta övergången från 
sjuksköterskestudent till sjuksköterska. 
 
Sjuksköterskestudenternas förväntningar stämmer till stor del överens med 
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser. Nyutexaminerades upplevelser är däremot 
betydligt mer utforskat än de förväntningar som studenter har. Författarna anser därför att 
det finns goda skäl till att stärka och bedriva fortsatt forskning om sjuksköterskestudenters 
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förväntningar inför kommande yrkesroll. Forskning kan utveckla och generera ytterligare 
kunskap som är av betydelse för både sjuksköterskeutbildningen och vårdverksamheten. 
Sjuksköterskestudenter måste självfallet också ges möjlighet att gå in i ett yrke där 
arbetsmiljön ger förutsättningar för att bevara den egna hälsan, men också patienternas. 
Av denna anledning vill författarna uppmana till det akuta behovet av förändring som 
finns i sjuksköterskornas odrägliga arbetssituation. Det är högst orimligt att 
sjuksköterskestudenter idag är oroliga inför tanken att kanske bli utbrända och 
sjukskrivna. Sveriges politiker måste börja ta ett större ansvar. 
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BILAGA 1 
 

Information angående ett examensarbete om 
sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande 
yrkesroll 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete ”sjuksköterskestudenters 
förväntningar inför kommande yrkesroll”. Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar 
på sjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 
Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grundnivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Övergången mellan studier och arbetsliv innebär en stor förändring för den blivande 
sjuksköterskan. Som sjuksköterska tillkommer ett ansvar för andra människor i relation 
till liv och hälsa. Idag finns forskning som visar att många sjuksköterskor upplever en 
hög arbetsbelastning, något som kan leda till stress. 

Det finns mer forskning på hur sjuksköterskeyrket upplevs som nyexaminerad än på de 
förväntningar som sjuksköterskestudenter har. Vi anser därför att det finns anledning att 
belysa sjuksköterskestudenters förväntningar inför kommande yrkesroll. 

Vi har genom din klass facebookgrupp frågat efter Ditt intresse för deltagande till vår 
studie. Du som sjuksköterskestudent i termin fem på Högskolan i Borås befinner dig snart 
i övergången mellan studier och arbetsliv. Snart väntas en ny roll för dig. Det vore därför 
intressant att höra vad just Du har för förväntningar inför din kommande yrkesroll som 
sjuksköterska. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
För att denna studien ska kunna genomföras planerar vi att intervjua Dig, för att få reda 
på dina förväntningar inför din kommande yrkesroll. Intervjuerna kommer ske under 
vecka 43-45 och beräknas ta max 45 minuter. Tid och plats bestäms efter ditt önskemål. 
Intervjuerna kommer att spela in och sedan transkriberas. Därefter kommer materialet 
analyseras med hjälp av en innehållsanalys. 
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Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 
examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 
önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att ge några konsekvenser. För att delta behöver du lämna 
ditt samtycke. 
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 
nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 
resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 
material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Det datamaterial som samlats in, bakgrundsinformation och intervjuer, kommer att 
förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt varvid 
personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 
22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas 
i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av 
uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i 
dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första 
hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen 
att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. 
Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
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Ansvariga för examensarbetet 
Kurs: Examensarbete 15 HP. 

Linda Isaksson  
Sjuksköterskestudent, termin sex 
Tel: 07xxxxxxxx  
E-post: xxxxxxxxxx  

Emma Grönbäck  
Sjuksköterskestudent, termin sex 
Tel: 07xxxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxx 

Anders Sterner  
Leg. Sjuksköterska  
Doktorand, Universitetsadjunkt  
Akademi för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
E-post: xxxxxxxxxx 

 
Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 
Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 
till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 
ovan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledarens namnteckning 

 

 

 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen. 

Jag samtycker till att delta i examensarbetet ”Sjuksköterskestudenters förväntningar inför 
kommande yrkesroll” och att uppgifter om mig samlas in och behandlas på det sätt som 
beskrivs i informationen ovan. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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BILAGA 2 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Frågorna ställs utifrån hur studenterna förväntar sig den kommande yrkesrollen som 
sjuksköterska, under första tiden i yrket.  
 

• Hur gammal är du? 
• Har du arbetat inom vården innan du påbörjade sjuksköterskeutbildningen?  

Om JA - vart någonstans, som vad och hur länge? 
• Vart tänker du att du ska börja arbeta när du är klar?  

 

Vad ser du fram emot i arbetet som sjuksköterska? 
 
Är det något du inte ser fram emot?  
 
 
Vad tror du att du kommer klara av bra i ditt arbete som sjuksköterska? 
 
Vad tror du kommer vara svårast i ditt arbete som sjuksköterska? 
 
 
På vilket sätt anser du att skolan har förberett dig väl inför din kommande roll som 
sjuksköterska? 
 
Finns det områden/situationer som du upplever att skolan skulle kunnat förbereda dig 
bättre på? 
Om JA - vad? 
 
 
Hur förväntar du dig att chefer och kollegor kommer att bemöta dig som ny 
sjuksköterska?  
 
 
Upplever du att det som rapporteras i media och sociala media påverkar/påverkat dina 
förväntningar på yrket? 
 

Har du några tankar eller förväntningar på sjuksköterskeyrket som du vill tillägga?  
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