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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Sjuksköterskeyrket har funnits länge men har inte alltid sett ut som nuförtiden. 
Idag är det ett yrke som kräver mycket av utövaren och det tar många år att utvecklas från 
nybörjare inom vården till att bli en erfaren och skicklig sjuksköterska.  
Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att inleda sitt arbetsliv.  
Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats bestående av sex informanters individuella 
upplevelser. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys togs meningsbärande enheter fram 
som kondenserades, kodades och slutligen placerades under lämpliga teman. 
Resultat: Som nyutexaminerad sjuksköterska upplever många en stor förväntan över att få 
börja arbeta och testa sina kunskaper. Samtidigt känner många också en stor osäkerhet i 
samband med arbetsstarten där man bland annat kan få erfara stress och höga krav. Något som 
är viktigt för att minska denna oro är exempelvis en bra introduktion och möjlighet att få vara 
ny. 
Slutsatser: En aspekt av det framkomna resultatet är längd och omfattning på introduktion i 
samband med arbetsstarten och det faktum att den skiljer sig markant emellan informanterna. 
Författarna funderar om det borde finnas några riktlinjer vad gäller introduktion för 
nyutexaminerade sjuksköterskor? Detta kanske kan bidra till minskad oro hos 
sjuksköterskorna och därmed öka patientsäkerheten på arbetsplatserna. 
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INLEDNING 

Under vår utbildnings gång har vi förstått att många sjuksköterskestudenter upplever oro och 
stress inför den kommande arbetsstarten som nyutexaminerad sjuksköterska, något som vi 
själva också till viss del kan känna igen. Många känner sig inte redo för det stora ansvar som 
väntar dem och möten med patienter kanske inte alltid blir som man från början tänkt sig. 
 
Vi vill med denna studie beskriva en nyutexaminerad sjuksköterskas upplevelser i sin nya 
yrkesroll. Detta på grund av att vi som nästan färdiga sjuksköterskor snart befinner oss i den 
aktuella situationen själva, och vill därför undersöka vilka problem som finns och hur man 
övervinner dem. Vi vill även undersöka möjligheterna som en nyutexaminerad sjuksköterska 
förhoppningsvis har.  
 
 

BAKGRUND 
 
Historik 
Sjuksköterskeyrkets rötter återfinns långt tillbaka i tiden. Under mitten och slutet av 1800-
talet samt en bit in på 1900-talet levde och verkade en kvinna som än idag har stort betydelse 
för dagens sjuksköterskeroll och utbildning. Hon ses på många sätt som en förebild och 
symbol för sjuksköterskor även i Sverige. Florence Nightingale var namnet på denna kvinna 
som kom från Florens i Italien och som redan vid unga år flyttade till England. Redan tidigt i 
hennes liv väcktes ett intresse för just sjukvårdsarbete och hennes idéer och teorier finns 
skrivna i boken ”Notes on nursing”. Boken innehåller dels konkreta råd och anvisningar vid 
sjukdom, men även texter om sjuksköterskeyrket i sig. Hon beskriver kvinnans roll i 
samhället och utifrån detta även sjuksköterskans roll som arbetsledare i vårdarbete. 
Ytterligare en aspekt som Nightingale tar upp är att skilja sjuksköterskeyrket och sjukvården 
ifrån religiös struktur, något som utvecklade sjuksköterskeyrket åt ett nytt håll (Andersson, 
2002 & Moberg 2007).  
 
Nightingale uttryckte också vissa principer som hon ansåg viktiga för utbildningen av unga 
sjuksköterskor. Dessa var att de helhjärtat skulle ägna sig ut sjukvård och efter utbildningens 
gång vara väl förberedda för sitt arbete. Vidare skulle de även en vissa fysiska och psykiska 
kompetenser samt inneha vissa förkunskaper för att lättare kunna tillgodogöra sig kunskap 
(Bohm, 1961). 
 
Florence Nightingales tankar spred sig och en av de första svenska sjuksköterskorna vid namn 
Emmy Rappe utbildades i England och vid hemkomsten till Sverige så blev hon 
föreståndarrinna för Röda korsets sjuksköterskeutbildning (Andersson, 2002). Dock så dröjde 
det ytterligare en tid innan den riktiga svenska sjuksköterskan växte fram. Det var först 1889 i 
samband med att det så kallade Sophiahemmet öppnade som processen sattes igång på riktigt, 
och bland annat så förlängdes utbildningen till två år istället för ett och ett halvt (Bohm, 
1961).  
 
År 1910 bildades svensk sjuksköterskeförening som hade till syfte att upprätthålla 
sjuksköterskans ställning och status genom att säga ifrån (Bohm, 1961). Endast kvalificerade 
sjuksköterskor skulle samlas i föreningen och fick under de närmsta åren ett stort inflytande 
över den kommande yrkesutvecklingen i Sverige (Andersson, 2002). 
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Segesten (1995) beskriver en förändring av dagens sjuksköterskeyrke över tid och att dagens 
sjukvård mer och mer kommer att innebära att patienter skickas hem från sjukhusen så snart 
det är möjligt för att fortsätta sin vård i hemmet. Detta är något som kommer att ställa större 
krav på sjuksköterskan då hon inte alltid har ett helt sjukhusteam runt sig utan arbetar mer 
självständigt i hemmen hos patienterna. Detta ställer också högre krav på utbildning av 
sjuksköterskor och det är viktigt att utbildningen följer utvecklingen. 
 
I dagens Sverige så blir människor allt äldre och därmed ökar behovet av sjukvård. 
Sjuksköterskan står inför många nya utmaningar och dessutom så går också utvecklingen 
framåt vad gäller teknik och utrustning, vilket också kommer att innebära många nya krav för 
sjuksköterskan att bemästra samt ett ökat ansvar i yrkesrollen. Dagens befolkning blir 
dessutom allt mer pålästa och många har stora förväntningar och krav på vården vilket också 
ställer ökade krav på sjuksköterskan. En del av befolkningen söker dessutom själv aktivt 
information på egen hand och vill känna sig väl informerade.  Många patienter är också väl 
medvetna om sin rätt till självbestämmande vad gäller sin egen vård och sjuksköterskans roll 
kommer mer och mer att handla om att ge råd och visa på olika möjligheter och vårdalternativ 
för patienten. Teknologins ständiga utveckling och alla dess möjligheter ställs mer och mer 
gentemot den tidigare vårdvetenskapens tankar och frågan är om den senare kommer påverkas 
negativt? Om sjuksköterskan blir för fokuserad på allt det tekniska finns risken att hon 
glömmer bort det viktigaste, att faktiskt finnas till hands för patienten (Kirkevold & Nortvedt, 
2006). 
 
 
Från nybörjare till expert 
Som vårdare krävs inte bara att man har en hög kompetens utan också en förmåga att kunna 
arbeta autonomt. Detta är dock inget som man automatiskt får genom utbildning utan det 
handlar lika mycket om den personliga utvecklingen som man genomgår i samband med att 
man blir medveten om sina värderingar och känslor (Wiklund, 2003). 
 
Benner (1993) beskriver att det finns fem olika stadier i den nyutexaminerade sjuksköterskans 
utveckling. Det första stadiet benämner hon novis, eller nybörjare och det innefattar både 
sjusköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom ett för dem nytt 
område. Det som kännetecknar denna fas är att nybörjarnas svårighet ligger i att hantera de 
nya situationer de möter och deras brist på erfarenhet. I dessa situationer behövs regler för att 
underlätta deras val av handlingar. Nästa stadium benämns avancerad nybörjare och innefattar 
de som kan uppmärksamma och hantera olika situationer på ett godtagbart sätt, efter att ha 
upplevt dessa tidigare. Benner (1993) fortsätter med att beskriva att både noviser och 
avancerade nybörjare har svårt att se en helhet, därför att de måste koncentrera sig så mycket 
på att utföra sin tilldelade uppgift. I det tredje stadiet benämns sjuksköterskan som kompetent, 
då denna har arbetat under samma eller liknande förhållanden i två till tre år. Trots att den 
kompetenta sjuksköterskan saknar den skickligas förmåga att anpassa sig, kan hon eller han 
nu klara av olika situationer som uppstår. Den kompetenta sjuksköterskan blir också mer 
effektiv och kan planera omvårdnaden av sina patienter på ett tillfredställande sätt. Den 
skickliga sjuksköterskan kallas den som befinner sig i det fjärde stadiet och här kan 
sjuksköterskan tolka situationer i sin helhet. Här kan han eller hon förutse vad som kommer 
att hända och upptäcka när något sker utanför de normala gränserna. Detta är något som 
kommer naturligt genom erfarenhet och en viss tid i yrket. I det femte och sista stadiet är 
sjuksköterskan enligt Benner (1993) expert inom sitt område. Här förlitar han eller hon sig 
inte längre på riktlinjer eller regler, utan kan uppfatta situationen fullständigt i sin helhet via 
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instinktivt tänkande. Sjuksköterskan har nu fått en förmåga att se vad som är rätt och fel att 
göra i olika situationer och urskilja vad som behövs göras. I denna fas har sjuksköterskan 
många års yrkeserfarenhet, upp emot femton år.  
 
 
Kompetensbeskrivning 
Som legitimerad sjuksköterska i Sverige så styrs man av en hel del lagar och föreskrifter som 
det är viktigt att man har tagit del av och vet vad dem innebär såväl i teorin som i praktiken. 
Enligt Socialstyrelsen (2005) så ställer sjuksköterskeyrket ständiga krav på självständigt 
arbete, vetenskapligt förhållningssätt och förmågan att ta ett professionellt ansvar. Det är 
också av stor vikt att man har förmågan och förstår vikten av att söka och använda sig av 
evidensbaserad kunskap i sitt arbete. Dessutom kan man läsa att just nyutexaminerade 
sjuksköterskor har ett särskilt stort behov av en bra introduktion för att kunna leva upp till 
dessa krav och att man måste ges möjlighet att få uppöva sin yrkesskicklighet. Denna 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskan som beskrivs syftar i grund och botten till att kunna 
ge patienten en god och säker vård, genom att tydliggöra yrkets profession. 
 
 
Aktuellt forskningsläge 
Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) beskriver nyutexaminerade sjuksköterskors 
upplevelse av deras första år som färdiga sjuksköterskor på en ny arbetsplats. Studiens resultat 
pekar bland annat på att många av informanterna upplevde osäkerhet inför arbetet både 
pågrund av okända patienter, och nya medarbetare. Någon beskrev vidare att hon kände sig 
beroende av de skriftliga instruktioner som fanns till vissa arbetsuppgifter. Det beskrivs dock 
också positiva aspekter bland annat att sjuksköterskorna fick möjligheten att vara nya i sitt 
arbete och uppmuntrades att fråga de mer erfarna kollegorna om de hade frågor, vilket de såg 
som väldigt tryggt. Osäkerhet tas även upp i Clark och Holmes (2007) som beskriver att de 
nyutexaminerade sjuksköterskor som deltog i deras studie inte kände sig redo att börja arbeta 
självständigt och att de saknade viktig kunskap och kompetens. De hade exempelvis svårt att 
omsätta den teoretiska kunskap de lärt sig under utbildningen i verkliga situationer med 
patienter.  
 
Lofmark, Smide och Wikblad (2006) har i sin studie undersökt sjuksköterskestudenter 
upplevelse av kompetens under deras sista vecka på utbildningen, dvs. när de är så gott som 
färdiga sjusköterskor, vilket kan säga ganska mycket om hur deras framtida arbete kan 
komma att bli. Studien undersöker dessa sjuksköterskors syn på sin egen kompetens och 
kunskap när de ska ge sig ut i arbetslivet. Resultatet visar att sjuksköterskestudenterna ansåg 
sig vara bra föreberedda för sina kommande arbeten, och att de menade på att de hade en 
starkt utvecklad förmåga att ge god omvårdnad vid sin framtida arbetsstart. 
 

Problemformulering 
Att vara nyutexaminerad sjuksköterska kan med största sannolikhet vara både roligt och 
skrämmande. Arbetet medför ett stort ansvar som man kanske inte alltid känner sig helt redo 
att ta, vilket kan skapa situationer av otrygghet och osäkerhet. Detta kan riskera både 
patientsäkerheten och sjuksköterskans egen självkänsla, något som kan få allvarliga 
konsekvenser. Även att som nyutexaminerad sjuksköterska möta patienter kan upplevas som 
svårt och mötet blir kanske inte alltid som man föreställt sig. Med denna studie vill vi därför 
undersöka och belysa möjligheter samt svårigheter i den för sjuksköterskan nya yrkesrollen. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Fenomenologin är en vetenskapsteori som går ut på att förstå ett visst fenomen, det som 
medvetandet uppfattar eller det som vi upplever. Det som man i sin livsvärld upplever är det 
intressanta och det är det som man vill inrikta sig mot om man utgår ifrån fenomenologiska 
tankar. Det handlar om att gå till sakerna själva för att förstå dem (Sohlberg, 2009).  
Även Kvale och Brinkman (2009) tar upp fenomenologin i samband med intervjustudier och 
menar på att man belyser informantens medvetande och dennes livsvärld och även är öppen 
för vad informanten faktiskt säger. I vår studie strävar vi efter att förstå hur det kan vara att 
vara nyutexaminerad sjuksköterska genom att lyssna och ta del av deras unika berättelser. 
  
Studien är även inriktad på ett vårdvetenskapligt perspektiv och Wiklund (2003) beskriver att 
människan alltid måste ses och förstås i relation till det sammanhang som han eller hon 
befinner sig i och bör inte ses som en isolerad enhet. Den unika livsvärlden, med erfarenheter 
och upplevelser måste förstås och man måste även ha ett flerdimensionellt synsätt gentemot 
personen. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver på ett 
liknande sätt livsvärldsperspektivet och menar på att livsvärlden innefattar hur man ser, 
förstår samt beskriver hur en person egentligen upplever sin situation. I intervjustudien 
kommer vi att med hjälp av informanternas unika upplevelser kunna ta del av individuella 
berättelser för att sedan se en helhet som avspeglar verkligheten. 
 
Wiklund (2003) tar upp trygghet som ett viktigt fenomen i vårdvetenskapen och beskriver 
Bowlbys anknytningsteori. Strävan efter trygghet är ett medfött beteende som vi alltid har 
med oss, men som blir extra framträdande i situationer som präglas av exempelvis 
påfrestningar eller rädsla vilket kan kopplas till många olika situationer. I utsatta situationer 
söker människan instinktivt lindring genom kontakt med medmänniskor. 
 
Vårdrelation är ytterligare ett begrepp som Dahlberg et al. (2003) tar upp. Vårdrelationen är 
av stor vikt i många avseenden och en förutsättning för att kunna uppnå en god vård vilket 
innefattar såväl att lindra lidande som att främja välbefinnande. En rad faktorer kan påverka 
vårdrelationen, såsom tidsaspekten, men även osäkerhet hos vårdaren kan innebära problem 
på vägen mot en fungerande relation.  
 
Att som patient utsättas för felaktig eller utebliven vård kan skapa ett onödigt vårdlidande och 
att vårdpersonalen inte lyssnar på vad patienten säger kan förvärra detta lidande. Just 
vårdlidande är starkt kopplat till sjukvården i sig samt brister i denna. I och med detta faktum 
har också vårdaren en stor möjlighet att undvika detta lidande genom att vara uppmärksam på 
patientens signaler, exempelvis symtom på smärta (Wiklund, 2003). Dahlberg et al. (2003) tar 
också upp vårdlidande och beskriver Katie Erikssons tankar kring detta. Enligt Eriksson är 
vårdlidande något som ofta uppstår i samband med bristande kunskap och reflektion samt ett 
omedvetet handlade hos vårdpersonal.  
 
I studien används ett induktivt förhållningssätt, där det först fokusera på de olika delarna för 
att sedan skapa en helhet, så finns det enligt Sohlberg (2009) s. 129 alltid en viss del osäkerhet 
vad gäller dess sanningsanspråk. Man kan inte utgå ifrån att sanningen alltid är densamma, 
utan den kan förändras över tid. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att inleda 
sitt arbetsliv. 
 

Frågeställningar 
 

- Hur upplever nyutexaminerade sjuksköterskor sin situation när de börjar sin första 
anställning efter examen? 

- Vilka svårigheter kan nyutexaminerade sjuksköterskor uppleva i sin nya yrkesroll? 
- Vilka möjligheter kan nyutexaminerade sjuksköterskor uppleva i sin nya yrkesroll? 

 

METODOLOGI  
 
Studien har en kvalitativ ansats för att på ett djupare plan beskriva informanternas 
upplevelser. Datamaterialet har inhämtats genom sex personliga intervjuer.  
 

Datainsamling 
 
Urvalsförfarande 
Thomsson (2010) beskriver att urvalet till stor del handlar om kontaktbarhet, men även 
attraktionsvärdet, det vill säga en känsla av att man vill prata med just den personen man 
väljer. Utöver detta styrs urvalet också av tillgänglighet. Utifrån det syfte som tagits fram för 
intervjustudien ansågs det nödvändigt att ha vissa specifika inklusionskriterier och 
exklusionskriterier för att få fram ett så sanningsenligt och användbart resultat som möjligt.  
 
Författarna kom fram till att det var rimligt att intervjua legitimerade allmänsjuksköterskor 
som arbetet inom yrket i maximalt två år. Vi valde att utesluta sjuksköterskor med 
specialistutbildning. Anledningen till att de inte skulle ha arbetet längre än två år var för att 
det ansågs viktigt att de skulle ha färska minnen ifrån sin arbetsstart. Deltagarnas ålder ansågs 
dock ha mindre betydelse för studiens resultat och författarna valde därför att inte lägga någon 
vikt vid detta i jakten på informanter. Två av informanterna till studien hittade vi genom 
tidigare praktikplatser och för att hitta resterande fyra informanter valde vi ut avdelningar 
inom länssjukvården som är inriktade mot medicin och kirurgi och kontaktade 
avdelningschefer, alternativt personalansvarig. Detta på grund av att inom just dessa områden 
arbetar många allmänsjuksköterskor. Vi fick på så sätt svar från fyra personer som ville ställa 
upp på en intervju. Tre av dessa arbetade på ett annat sjukhus i länet än de två som redan var 
klara för intervjun och fördelningen av informanter blev därför jämn mellan två olika sjukhus.  
 
Informanter/Undersökningsgrupp 
Antalet deltagande i en intervjustudie behöver enligt Thomsson (2010)  inte nödvändigtvis 
vara så stort. Författaren menar på att för studenter som arbetar med C-uppsats och gör 
intervjustudie kan antalet intervjupersoner vanligen ligga någonstans mellan 5-10 stycken. 
Detta beror på att man ofta har en viss tidsram och att det då kan vara svårt att hinna hantera 
och analysera det framtagna resultatet. Vi ansåg att sex informanter var lagom för att kunna 
svara till vårt syfte. 
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Intervju/Observation 
För studien har vi valt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, med till viss 
del öppna intervjufrågor. (Bilaga 1) Informanterna fick själva bestämma tid och plats för 
intervjun och samtliga genomfördes i en lugn och avskild miljö. Intervjuerna genomfördes i 
slutet av februari och i början av mars 2011 och tog cirka 15 minuter var att genomföra. Den 
första intervjun sågs som en så kallad pilotintervju för att kontrollera intervjufrågornas 
kvalité. Intervjun ansågs hålla hög kvalité och fick fram ett användbart resultat vilket gjorde 
att intervjun inkluderades i studien. Vid de två första intervjuerna deltog båda forskarna för att 
säkerställa att intervjuerna genomfördes på ett likartat sätt, och därefter medverkade endast en 
forskare vid de nästkommande intervjuerna. Sammanlagt genomförde forskarna tre intervjuer 
var. Efter intervjun skrevs samtalet ut i sin fulltext och resultaten sammanställdes, samt 
analyserades. Därefter presenterades resultatet skriftligt i form av en uppsats. För att kunna 
återge informanternas berättelser på ett så korrekt sätt som möjligt valde vi att spela in 
intervjuerna på bandspelare, något som Thomsson (2010) beskriver som avgörande för att 
kunna förstå och analysera resultatet.  
 
Valet av metoddesign grundar sig främst på att vi vill på ett djupare plan ta del av den unika 
individens personliga upplevelser och personliga intervjuer ansågs som en bra metod för 
detta. Enligt Thomsson (2010) kan intervjuer bidra till en ökad förståelse och innebära en 
möjlighet till mer detaljerad beskrivning av händelser. Vi uteslöt att använda oss av 
kvantitativ metod på grund av att vi ville få fram just detta djupa resultat och ta del av den 
unika berättelsen hos varje individ som deltog i studien. Detta hade varit svårt om vi använt 
oss av en kvantitativ metod, exempelvis enkäter. Sohlberg (2009) beskriver på ett liknande 
sätt att den kvantitativa metoden inte kan ge kan samma flerdimensionella resultat, utan 
snarare fokuserar på mer mätbar data. Även Polit & Beck (2006) redogör för att kvantitativa 
studier istället får fram ett mer exakt material, vilket är i motsats till den mer beskrivande och 
förståelseinriktade studien vi ska göra och därmed inte vore ett lika passande metodval för vår 
studie. 
 

Analys 
Avsikten med analysen av data är enligt Polit och Beck (2006) att organisera, strukturera och 
förstå meningen med materialet, vilket kan göras på många olika sätt. Analysen i vår studie 
inriktades både på skillnader och likheter av det framtagna resultatet för att på så sätt kunna se 
det unika i varje intervju, vilket var av stor vikt i en kvalitativ studie. Detta gjorde vi genom 
en kvalitativ latent innehållsanalys och på så sätt fick vi fram en bra och tydlig struktur. Detta 
är något som Forsberg och Wengström (2008) redogör för. Författarna beskriver hur forskaren 
arbetar på ett systematiskt sätt genom att klassificera data, och kan då komma fram till 
lämpliga teman för resultatet. Detta sker genom att ta fram meningsbärande enheter i texten, 
samt att ta fram koder för dessa, för att på ett lättare sätt kunna jobba med det framtagna 
resultatet.  
 
Även Graneheim och Lundman (2003) beskriver denna innehållsanalys och beskriver hur de 
två forskarna självständigt analyserar det preliminära resultatet var för sig för att sedan 
jämföra, diskutera och komma fram till ett gemensamt resultat. På ett liknande sätt valde vi att 
arbeta och funderade över resultatet var för sig innan vi gemensamt kom fram till slutliga 
koder och teman. 
 
Tabell 1. Exempel på analys 
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Meningsbärande 
enheter  

Kondensering  Kod  Kategori  

”Jag tycker väl att 
LINK:en1 är det 
absolut största. Det 
tar jättemycket tid. 
När man gör 
praktiken så tycker 
jag inte att man får 
någon egen inlogg, 
det blir liksom att 
handledaren fixar 
det.”  

LINK:en var en 
svårighet att 
bemästra som 
nyutexaminerad. 

Svårighet i arbete. Brist på kunskap och 
tid. 

 
 
Enligt Friberg (2006) kan analysen innebära en process där man arbetar utifrån både delar och 
helheter. På ett liknande sätt var vår tanke att bryta ner intervjuberättelserna från sin helhet till 
delar, för att sedan analysera de olika delarna var för sig och så småningom sätta ihop ett nytt 
resultat i en ny helhet. Författaren beskriver även att det kan vara en fördel att sammanställa 
varje enskild studie innan man börjar analysera för att på så sätt lättare kunna sätta samman 
ett bra resultat, vilket också var vår tanke. 
 
 
Etiska övervägande 
Enligt Polit och Beck (2006) är etiska övervägande av extra stor betydelse när man gör en 
kvalitativ studie, men de är självklart viktiga även i en kvantitativ studie. Anledningen till 
detta är att man i en kvalitativ studie ofta får en annan slags relation till informanterna, då 
man tar del av deras egna upplevelser, tankar och känslor och på så sätt kommer dem 
närmare. 
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) så finns det vissa regler för hur en studie baserad på 
människors berättelser bör gå tillväga vad gäller etiska överväganden. Förutom skriftligt 
inhämtat samtycke (Bilaga 3) ska deltagarna i studien även informeras om syftet med studien 
samt vad materialet ska användas till. De ska även informeras om deras rätt att självständigt 
välja om de vill deltaga i studien, samt att de som väljer att medverka har rätt att dra sig ur när 
som helst, utan att behöva ange ett skäl. Vikten av anonymitet och konfidentialitet i studien är 
ytterligare en aspekt som informanterna ska meddelas om före intervjun. Alla dessa aspekter 
har vi noggrant vägt in och tillämpat i vår studie. 
 
Eftersom vi valde att göra en intervjustudie, där samtalen spelades in var det även av stor vikt 
att fråga informanten före intervjun om det gick bra för denne att bandspelare användes, något 
som Thomsson (2010) belyser. 
 

RESULTAT 
 

                                                 
1 En modul i datasystemet cosmic för att samordna landstinget och kommunens arbetsinsatser.  
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Efter att ha genomfört de sex olika intervjuerna och även gjort den aktuella analysen som 
beskrivits ovan, var det möjligt att på ett korrekt sätt komma fram till lämpliga teman att 
utforma resultat efter för att på ett bra sätt kunna presentera det.  
 
De fem teman som vi kom fram till var följande: 
 
- Äntligen färdig sjuksköterska 
- En nödvändig läroprocess 
- Stöd och brist på stöd 
- Brist på kunskap och tid 
- Relationen till patienterna 
 
 

Äntligen färdig sjuksköterska 
Alla informanter som deltog i intervjustudien tyckte att det varit positivt och roligt att börja 
sitt arbete, samtidigt som det fanns blandade känslor hos vissa, där bland annat osäkerhet och 
nervositet framkom. 
 
Några av informanterna beskrev en ganska stark oro inför arbetsstarten med tankar om att de 
kanske inte skulle klara sina kommande arbetsuppgifter som sjuksköterska. Samtidigt beskrev 
de att man måste lära sig att komma över detta hinder och att man måste klara saker och ting 
på egen hand, något som de insåg efter tid.  
 
Det som var gemensamt för de flesta informanter var att de beskrev att det var skönt att 
äntligen vara färdig med sin utbildning och nu få komma ut och praktisera det man faktiskt 
lärt sig under utbildningen. Man beskrev att man vill utnyttja och testa sina nya kunskaper och 
se om det man lärt sig verkligen fungerar i praktiken. Även möjlighet till nya utmaningar och 
att hela tiden få möjlighet att lära sig nya saker beskrevs som positivt. Ytterligare en positiv 
aspekt var att man nu fick möjlighet att tjäna egna pengar, något som togs upp av en del av 
informanterna. 
 
Tillfredsställelsen av att nu få ta eget ansvar var något som togs upp av flera informanter. Att 
man numera som färdig sjuksköterska själv skulle få exempelvis signera läkemedel och inte 
längre behöva dubbelkolla saker med en handledare var en stor förändring som dock även av 
vissa informanter beskrevs som lite läskig i början. 
 

”Första gången var det Guuud, tänk om jag gör fel?! Jag gav den och signerade 
och så, men första gången var lite pirrigt. Eftersom att ingen annan kollar att 
man nu gör rätt, så kollar man extra noga själv.” (Informant 2) 

 
En informant hade lite annorlunda tankar inför sin arbetsstart, som skiljde sig lite ifrån de 
övriga. Informanten beskrev att hon inte hade några höga krav eller förväntningar på sig själv 
i samband med att hon skulle börja arbeta som sjuksköterska. Anledningen till detta var att 
informanten inte ville bli besviken på sig själv, vilket kunde skett om hon hade satte upp för 
höga krav. Informanten beskrev att hon försökte att tänka ganska negativt inför arbetsstarten 
och att det faktiskt var okej att inte kunna allt. Många av de andra informanterna hade tvärt 
om väldigt höga krav på sig själv och att man nu skulle klara allt, helst på en gång. En 
informant beskriver att hon hade väldigt stora krav på sig själv att klara allting själv eftersom 
man faktiskt är färdigutbildad nu och att hon ansåg att man nog måste ha en del krav både på 
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sig själv och ifrån arbetsplatsen, för att det ska hända något och man ska utvecklas i sin 
yrkesroll. 
 

En nödvändig läroprocess 
Introduktion är något som samtliga informanter beskriver som viktigt. Längden på 
introduktion skiljde sig dock till viss del mellan de intervjuade. En informant fick möjligheten 
till en lång introduktion på cirka åtta veckor, men kände efter ungefär sex veckor att hon då 
var redo att gå själv. Introduktionen var lite öppen, och hon hade själv möjlighet att avgöra 
när hon kände sig redo att arbeta mer självständigt, något som hon ansåg vara mycket bra. 
 
Övriga informanter hade mellan två och tre veckors lång introduktion och samtliga av dessa 
ansåg att man skulle ha möjlighet till minst tre veckors introduktion för att känna sig redo för 
att börja arbeta självständigt. Det beskrevs även som viktigt att man fick möjlighet att stämma 
av någon gång i mitten av introduktionen för att få prata om hur det känns, och hur man ska 
gå vidare. 
 

”Få en bra bredvidgång och att man får en liten handledning i mitten av 
bredvidgången där man sätter sig ner och pratar. Både handledaren och jag 
pratar om huruvida jag känner mig redo att börja jobba själv och så. Och hur 
man går vidare och så, det tycker jag är viktigt.” (Informant 2) 

 
En informant berättade om sin introduktion som egentligen inte var så mycket ”bredvidgång” 
utan att det mer blev så att hon fick göra allt själv från början men med möjlighet att gå och 
fråga handledare vid problem. Hon beskrev att hon hade tyckt att det var bättre att i början 
bara få gå bredvid någon annan och inte göra så mycket utan bara få möjlighet att observera. 
 
Många av informanterna beskrev att det som ny inte gick att hålla reda på allting i arbetet och 
att man omöjligt kan kunna allt när man är nyutexaminerad sjuksköterska, utan det hela 
beskrivs som en läroprocess där man lär sig saker med tiden. Det var dessutom en bra 
möjlighet att fråga erfarna kollegor och ta del av deras erfarenhet för att på så sätt utöka sin 
egen kunskap. 
 
Några informanter upplevde att man har kravet på sig själv att man ska klara allting själv för 
att nu är man färdig sjuksköterska. I och med detta var delegering av arbetsuppgifter något 
som ibland beskrevs som svårt då man själv gärna ville göra allt och ha koll på allt runt 
omkring patienterna.  
 

”Det var ju lätt så att man ville göra allt själv. Svårt att delegera ut… Man ville 
samla ihop brickorna, för att ha koll på hur mycket patienterna har ätit. Man 
ville vara med i omvårdnaden.” (Informant 3) 

 
En informant berättade att hon i inledningen av yrkesrollen stressade upp sig i vissa 
situationer, till exempel då hon skulle ge patienter och anhöriga dåliga nyheter. Detta är en 
situation som inte kan läras in genom att läsa en bok, utan det är ett hinder man måste vara 
med om och lära sig hantera beskrev informanten. Det gäller att ge det tid, och att låta det ta 
tid. Att lära sig genom erfarenheter helt enkelt. 
 
Möjlighet till utbildningar är något som har varierat mellan informanterna. De flesta har fått 
grundläggande utbildning i exempelvis brand och säkerhet samt hjärt-lungräddning. De flesta 
beskrev dock att de inte fått möjlighet till särskilt mycket utbildningar, ibland på grund av 
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brist på tid. En informant beskrev dock att hon har fått stora möjligheter att delta i 
utbildningar och upplevde till och med ibland att det kunde bli lite mycket. Hon beskrev att 
det är mycket som man ska hinnas med och att det är en del arbete med det. 
 

Stöd och brist på stöd 
Alla informanterna i studien tog upp vikten av att man vågar fråga när man är nyutexaminerad 
sjuksköterska och att man måste känna att det är normalt att inte veta allt och vara bäst i 
början. Det är inget fel i att fråga. En informant beskrev att man helt enkelt får låta det ta den 
tid det tar i början för att undvika att stressa upp sig i onödan, vilket hon annars upplevde att 
det var lätt att göra. Att känna att man hade ett bra stöd i kollegor beskrevs som viktigt. 
 
De flesta informanterna kände att de fick möjlighet att vara just nya och att det inte var några 
problem att fråga mer erfarna kollegor om hjälp eftersom de tog hänsyn till att det var svårt i 
början. En informant beskrev att det på hennes arbetsplats var många sjuksköterskor som 
endast arbetat i några år, och att de därför hade en större förståelse för att hon var ny. En 
annan informant upplevde dock att vissa dagar var väldigt stressiga och att det då var jobbigt 
att fråga erfarna kollegor om hjälp. 
 

”Men sen är det vissa dagar det är jättemycket att göra, mycket även för de som 
varit där länge, och man märker ju att de har fullt upp och jättestressigt med 
sina patienter. Det finns inte jättemycket tid att fråga kan man ju känna. Man 
vill inte störa dem i sitt utan man får liksom försöka reda ut det.” (Informant 1) 

 
Tre av informanterna arbetade på ett sjukhus där man tillämpar så kallat mentorskap, vilket de 
ansåg positivt och stödjande. Detta innebar kortfattat att man under sin tid som ny 
sjuksköterska och även en tid framöver blir tilldelad en mentor utanför avdelningen. Denna 
person fungerade som ett stöd som man kunde prata med och reflektera tillsammans med 
angående olika situationer och svårigheter man har mött, för att undvika att man tar med sig 
jobbet hem och funderar i onödan. 
 

”Det är också viktigt att alltid vända sig till någon när du känner att du vill 
prata om något, eller fråga något. Det är jätteviktigt att fråga alla andra, 
absolut. Jag har en mentor till exempel, jag har någon att prata med om det 
händer något, en konstig situation eller så. (Informant 5) 

 

Brist på kunskap och tid 
Brist på tid är något som många informanter tog upp som negativt med deras arbetsstart. En 
informant beskrev att man kastades väldigt mycket in i arbetet och att det var mycket snabba 
ryck som gällde. Hon upplevde hela arbetsplatsen väldigt stressig från första stund och att det 
hela tiden var jättemycket att göra. En annan informant berättar att hon i början hade väldigt 
mycket övertid på sin arbetsplats. Hon beskrev att när de andra gick hem för dagen så skulle 
hon äntligen sätta sig ner och börja dokumentera om dagen. Detta var dock något som hon 
valde själv. 
 
Att under arbetes gång hinna med att kolla upp saker som man känner sig osäker inför 
beskrivs lite olika bland informanterna. Hälften av informanterna ansåg att tiden fanns att 
exempelvis läsa i FASS eller i PM för att på ett lätt sätt hitta det svar man sökte. Resterande 
hälft tyckte att tiden inte räckte till detta utan att det var lättare att bara fråga någon mer 
erfaren kollega. 
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”Så då tyckte jag att man hade kanske inte tid att leta i en pärm kanske… Det 
var lättare att bara gå och fråga någon… Alltså såhär gör man. Möjligheten 
fanns väl, men jag tycker inte att man hade den tiden, eller ro att göra det… 
faktiskt.” (Informant 4) 

 
Ytterligare en viktig aspekt som beskrevs av flera informanter var brist på kunskap, inom 
olika områden. Det var mycket som skulle kommas ihåg och hålla redas på, bland annat var 
det administrativa arbetet något som många upplevde som svårt i början. I några intervjuer 
togs detta upp särskilt och en bidragande orsak till att man upplevde det svårt torde vara att 
man under sin praktik oftast inte fick möjlighet att lära sig detta. Många gånger lämnades 
vissa delar av de administrativa delarna över till handledaren. Ett exempel som nämns i en av 
intervjuerna var LINK:en, det system som samordnar landstingets och kommunens insatser. 
Informanten beskrev att man som student inte fick skriva i detta system, och att praktikerna 
istället mycket fokuserades på vårdteknik, vilket både var bra och dåligt. 
 
Kunskap om läkemedel är något som en del av informanterna beskrev som bristande. Tiden 
till att kolla upp olika läkemedel fanns inte alltid och därför ställdes det stora krav på att man 
var ordentligt påläst om olika preparatnamn innan man började arbeta. Detta var dock inte 
något som alltid togs upp tillräckligt på utbildningen, vilket några informanter upplevde 
negativt. En informant sa att hon inte alltid hann kolla vad det är för läkemedel som hon gav 
till patienten, och sa att om patienten skulle fråga så skulle hon kanske inte alltid kunna svara 
på vad det är för substans, dess verkan samt biverkningar. 
 
Ännu en svaghet i utbildningen som beskrevs av två informanter var att man inte lärde sig 
tillräckligt mycket om palliativ vård. En av dessa beskrev det som en svårighet i arbetet att 
handskas med både anhöriga och patienter i livets slut. Hon menade dock på att detta var en 
kunskap som man egentligen inte kunde läsa sig till, utan måste uppleva och på så sätt få 
erfarenhet. På Linneuniversitetet i Växjö finns palliativ vård som en valbar kurs i 
sjuksköterskeprogrammet, men en av informanterna menade på att denna kanske borde vara 
obligatorisk för alla. 
 

”Sen tycker jag att man skulle läsa mer palliativ vård under utbildningen, jag 
har redan haft ett dödsfall sen jag började jobba och det är svårt. (Informant 1) 

 
En informant nämnde dessutom att hon och många i hennes tidigare klass upplevde att 
utbildningen bestod av för mycket vårdvetenskap, vilket ledde till att man fick en bristande 
kunskap vad gäller exempelvis sjukdomar. 
 
Att ta egna beslut är en del av yrket som sjuksköterska. En informant upplevde detta som en 
av de svåraste delarna av hennes arbetsuppgifter. Att veta när man ska ringa läkaren eller ej 
beskrev hon som ett svårt beslut, speciellt när man inte hade så mycket erfarenhet sedan 
innan. Att kunna bedöma en patients tillstånd kunde vara svårt, och själv fatta avgörande 
beslut upplevde hon jobbigt i början. 
 
En annan informant som tidigare arbetat som undersköterska under en längre tid på samma 
ställe, beskrev att hon visste vad hon gav sig in på och att hon såg utbildningen lite som en 
utveckling. Hon kände att arbetsstarten gick jättebra och att hon hade en fördel då hon visste 
ungefär vad som förväntades av henne i yrket. 
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Relationen till patienterna  
Själva mötet med patienterna beskrev alla informanter som positivt eller neutralt. De flesta 
upplevde att många patienter var positiva till dem och tacksamma för att det fanns folk som 
ville utbilda sig och arbeta inom vården och att de verkligen behövs. En informant beskrev att 
någon patient sagt att de som nya sjuksköterskor är mer noggranna i sitt arbete än de som 
arbetat ett tag.  
 
En annan informant beskrev att hon upplevde sig ha nytta av sitt tidigare arbete som 
undersköterska, då hon var mycket van att möta patienter och samtala med dem. Det var 
ingenting konstigt för henne. Samma informant berättade även att det på hennes arbetsplats 
arbetar mest sjuksköterskor och att de därför ibland får arbeta som så kallad ”ute-sköterska”. 
Man får då arbeta som undersköterska och vara mer bland patienterna i omvårdnadsarbetet, 
vilket var något hon såg som positivt. 
 

”Man lär känna patienterna jättebra, och det har man stor nytta av om man 
rondar dagen efter. Man får reda på så mycket man inte skulle vetat annars, så 
man ska inte vara rädd för att vara ute och jobba. Man ska inte bara dela 
mediciner och sitta vid datorn och skriva, ut och prata med patienterna så får 
man reda på jättemycket.” (Informant 6) 

  
Det som några informanter beskrev som något svårt kopplat till patientperspektivet kan 
exempelvis vara om patienten ställde frågor som man som nyutexaminerad inte hade svaret på 
i huvudet. Detta kunde leda till att man kände sig otillräcklig, även om många informanter 
också påpekade att det oftast inte var något problem att säga till patienten att man inte vet, 
men att man ska ta reda på det. Även tidsfaktorn togs upp av många informanter och beskrevs 
som frustrerande. Att man helt enkelt inte hann sitta ned och prata med patienter i den mån 
man kanske skulle vilja. 
 
 

DISKUSSION 
 
I studien framkom att upplevelsen som nyutexaminerad sjuksköterska innefattar såväl positiva 
som negativa aspekter. Det faktum att man nu äntligen får komma ut och praktisera sina 
kunskaper på riktigt ställs emot den stora osäkerhet som många faktiskt också upplever. 
Vikten av att få möjlighet till en god introduktion som nyutexaminerad sjuksköterska var 
tydligt framträdande. Dock skiljer sig både längd och omfattning på denna emellan de olika 
informanternas arbetsplatser.  
 
Metoddiskussion 
Urvalet i studien innefattar både inklusionskriterier och exklusionskriterier. Bland annat ansåg 
vi att informanterna ej skulle ha någon specialistutbildning utan endast vara 
allmänsjuksköterskor. Om vi hade valt att inkludera sjuksköterskor med specialistutbildning 
hade förmodligen vårt resultat sett annorlunda ut, då man i och med en specialistutbildning 
förmodligen har både mer kunskap, mer erfarenhet samt en ökad trygghet i sin yrkesroll. Vi 
tror att man kanske inte väljer att vidareutbilda sig om man inte känner sig helt trygg i det 
man redan gör, trots att man också kan känna sig ny i specialistlistrollen. Därmed hade en 
intervju av en sådan informant troligen givit en annan riktning på resultatet. Vi anser att detta 
ökar trovärdigheten på studien då vi undersöker det vi från början menade att undersöka och 
höll oss till våra inklusions- och exklusionskriterier. 
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Vår tanke har hela tiden varit att vår intervjustudie skulle innefatta omkring sex informanter, 
då det kändes som en rimlig siffra med tanke på tidsbegränsningar, vilket också är något som 
Thomsson (2010) tar upp och beskriver som rimligt. Trots vårt låga antal informanter var det 
inte helt enkelt att hitta personer som ville ställa upp och som passade in på våra 
urvalskriterier. Två av informanterna var redan tidigt klara för intervjun då vi kände dessa 
sedan innan. Vi hade sedan tänkt utnyttja snöbollsmetoden och fråga dessa två informanter 
om ytterligare informanter, men valde att fortsätta leta på egen hand då vi själva ville ha 
kontroll över och ansvara för vilka vi ville inkludera i vår studie, något vi anser höja styrkan 
på studien. Även Thomsson (2010) menar på att det finns vissa negativa aspekter med just 
snöbollsmetoden då man inte aktivt är med i urvalsprocessen, vilket vi också anser. Vi satte 
upp ett informationsblad (bilaga 2) på ett sjukhus i länet, men fick inget svar av detta. Vi 
började då ringa avdelningschefer alternativt personalansvarig på de båda sjukhusen i länet 
och fick på så sätt tag på lämpliga informanter. Vi valde att kontakta en person på samma 
sjukhus som de tidigare två och tre stycken ifrån ett annat sjukhus för att på så sätt få en jämn 
fördelning dem emellan. Våra informanter arbetar till viss del på olika slags avdelningar, 
något som vi tror har berikat och stärkt vårt resultat.  
 
Datainsamlingen bestod av sex intervjuer varav tre informanter arbetar på ett sjukhus och de 
andra tre på ett annat i samma län. Anledningen till denna fördelning var inte i första hand att 
jämföra de två sjukhusen utan mer se om det fanns några intressanta olikheter i 
sjuksköterskornas upplevelser. Att informanterna själva fick bestämma tid och plats för 
intervjun tror vi har bidragit till en mer avslappnad stämning och även att de genomfördes på 
en lugn plats bidrog till detta. Vi tror att om man som informant känner sig avslappnad och 
lugn så har man förmodligen lättare att uttrycka sina tankar och känslor vilket gör att vi som 
intervjuare får ut mer av intervjun.  
 
En faktor som annars kunde bidragit till att informanterna kunde känna sig obekväma var att 
vi valde att spelade in intervjuerna. Detta var dock inget som märktes på någon informant 
vilket vi tror hänger ihop med att vi redan innan intervjun berättade om detta för 
informanterna. Vi ansåg att genom att spela in intervjuerna med informanterna så kunde vi 
fokusera mer på samtalet med patienten och inte behöva anteckna under samtalets gång. Detta 
säkerställde även att inget av det framkomna materialet och informanternas berättande 
upplevelser skulle gå förlorat. Kvale och Brinkman (2009) beskriver också vikten av att man 
som intervjuare har förmåga att lyssna på informanten. Detta är något som vi anser oss ha 
gjort på ett tillfredställande sätt i och med vår valda undersökningsmetod där vi alltså valde att 
spela in intervjuerna och då faktiskt kunna fokusera mer på just lyssnandet. 
 
Intervjufrågorna som var noga genomtänkta och diskuterade med handledare var de samma 
vid alla intervjuer och är formulerade för att kunna få öppna och djupa svar. Vi ställde vissa 
följdfrågor vid behov om vi ansåg det positivt för att kunna få ut ett ännu djupare svar ifrån 
informanten. Informanterna fick möjlighet att berätta om individuella erfarenheter och i och 
med detta blir det också olika följdfrågor i de olika intervjuerna. Vi anser att alla våra 
intervjuer har bidragit med djupa och användbara svar, vilket vi tror beror till viss del på våra 
öppna frågor, samt till viss del vårt urval.  Därmed anser vi alltså att vår metod har varit 
tillfredställande och givit svar på de frågor vi ämnat undersöka. 
 
I och med att vi valde att göra en intervjustudie där resultatet innefattar människors subjektiva 
åsikter och upplevelser samt vår förståelse av dessa så tror vi att det alltid finns en viss risk att 
det informanterna berättar kan förstås på ett felaktigt sätt. Vi anser dock att vi har gått in med 
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en neutral inställning och fokuserat på att tygla vår förförståelse och därmed minskat denna 
risk, något som vi anser ökar studiens pålitlighet. Vi försökte att lägga våra personliga 
värderingar bakom oss och vara helt öppna för det framkomna resultatet. Dessutom ställde vi 
lämpliga följd- och kontrollfrågor vid behov för att kontrollera att vi förstått informanterna på 
ett korrekt sätt. Dock vill vi påpeka att eftersom vi snart befinner oss i samma position som 
informanterna och de även har befunnit sig i en sits liknande vår sits som snart färdiga 
sjuksköterskor så fanns det förmodligen en viss förståelse oss emellan som kan ha påverkat 
intervju- och framförallt följdfrågor. Detta är dock något som vi från början varit medvetna 
om och därför anser vi att risken för eventuell påverkan ändå är relativt liten. 
 
Utrustningen som användes vid inspelningen av intervjuerna var noggrant kontrollerad av 
forskarna innan intervjuerna genomfördes för att vara säkra på att den fungerar på ett 
tillfredställande sätt. Patel och Davidson (2003)  uttrycker att en inspelning är en lagrad bild 
av verkligheten, som också därför kan ses i repris flera gånger vilket kan vara viktigt för att 
försäkra sig om att man som intervjuare har uppfattat innehållet korrekt. Även detta anser vi 
vara positivt för studiens pålitlighet.  
 
I vår analys har vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys vilket vi anser har 
bidragit till att vi fått ett strukturerat, lättförståeligt och giltigt resultat. Att med hjälp av 
kondensering och kodning ansåg vi att det var lättare att se samband mellan våra olika 
intervjuer. I och med detta såg vi även skillnaderna på enklare sätt vilket hjälpte oss mycket i 
vårt resultatskrivande. Vidare valde vi att utforma resultatet i fem olika huvudteman, dock 
utan underkategorier då vi ansåg våra huvudteman vara såpass tydliga, talande och 
framträdnade att underkategorier skulle bli överflödigt. Vi valde dessutom att genomföra 
analyserna tillsammans efter att vi först hade tolkat dem enskilt. Detta för att vi ville få ett så 
brett resultat som möjligt utan påverkan av varandra, och sedan sammanställa resultatet som 
en gemensam tolkning. I och med detta säkerställde vi att samtliga intervjuer tolkades på ett 
likartat sätt, något vi ansåg viktigt för studiens slutgiltiga resultat. 
 
I vårt resultat har vi valt att använda oss av några citat för att göra resultatet mer levande samt 
öka förståelsen för läsaren. Citaten vi har valt att använda anser vi vara ett bra komplement till 
den övriga resultattexten och ger en röd tråd genom hela texten. Dessutom har vi valt att 
använda citat från samtliga intervjuer, något vi ansåg viktigt för att få ett så sanningsenligt 
och rättvist resultat som möjligt. 
 
Resultatdiskussion 
Något som framkom i resultatet är vikten av en bra och tillräckligt lång introduktion. Samtliga 
informanter menade på att den bör vara minst tre veckor lång för att kunna ge dem 
möjligheter att på ett tryggt sätt kunna genomföra sitt arbete.  
 
I en artikel av Andersson och Edberg (2010) beskrivs att nyutexaminerade sjuksköterskor i 
studien erbjöds en till fem veckors lång introduktion och att samtliga ansåg att detta var 
tillräckligt. I vår studie ansåg däremot samtliga att introduktionen bör vara minst tre veckor 
medan en del av informanterna i artikeln ansåg att en kortare tid var tillfredsställande. 
Resultatet i vår studie visar en stor variation vad gäller längd och omfattning på introduktion. 
En informant i studien beskriver att hon endast fick nio dagars introduktion och sedan fanns 
det inte möjlighet till mer, utan då var det dags att börja arbeta självständigt. Hon ansåg att 
detta var något lite och att hon inte hade möjlighet att själv uttrycka sina önskemål om 
eventuellt längre introduktion, vilket i motsats till en annan informant på ett annat sjukhus 
som blev erbjuden hela åtta veckors lång introduktion. De två sjukhusen ingår i samma län 



15 
 

och landsting, men trots detta skiljer sig introduktionen dem emellan. Detta anser vi är lite 
förvånande, särskilt med tanke på att sjukhusen trots allt har ett visst samarbete och de 
aktuella avdelningarna var likartade. Vi funderar över om det inte bör finns någon form av 
”allmänna riktlinjer”, vad gäller introduktion i länet för nyutexaminerade sjuksköterskor, men 
att det trots denna vore rimligt att introduktionen kan variera lite från avdelning till avdelning 
beroende på typ av arbetstyngd, förekommande diagnoser och tidigare erfarenheter. Även 
socialstyrelsen i Sverige betonar vikten av en god introduktion. I en kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor, utgiven i februari 2005, står att en god introduktion är viktig för både 
nyanställda och nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta för att de sedan ska kunna utföra de 
svåraste arbetsuppgifterna självständigt på ett bra sätt. (Socialstyrelsen, 2005) När det alltså 
till och med står i Socialstyrelsens riktlinjer av kompetensbeskrivning, varför tar inte alla 
arbetsgivare upp introduktion på ett likartat sätt och ger de nya sjuksköterskorna en rättvis, 
bra och givande introduktion? Det känns som att man till viss del tolkar 
kompetensbeskrivningen på olika sätt. 
 
 
Andersson och Edberg (2010) redogör inte enbart för introduktion, utan uttrycker även att 
sjuksköterskorna tidigt ville inta en självständig roll efter att i flera år ha varit studenter och 
inte haft möjlighet till samma ansvarstagande och självständighet. Även i vårt resultat belyses 
självständighet och ansvar i arbetet på ett likartat sätt och stärker därmed vårt resultat. Flera 
informanter i vår studie ansåg på ett liknande sätt som i artikeln det som positivt att få börja 
arbeta självständigt och inte längre ha exempelvis någon handledare som kontrollerar allt man 
gör, även om vissa upplevde detta som skrämmande i början. Att numera själv ha allt ansvar 
över det du gör bör innebära en stor omställning, och att inte längre kunna förlita sig på någon 
annan tror vi också måste innebära viss förändring. På ett liknande sätt beskriver även O`Shea 
och Kelly (2007) att informanterna i deras studie ansåg att självständigt arbete utan en 
handledare i början upplevdes som otäckt.  
 
 
På ett av de två sjukhusen tillämpades alltså så kallat mentorskap, något som av informanterna 
beskrev som mycket positivt. Liknande mentorskap beskriver Ronsten, Andersson och 
Gustafsson (2005) där det bland annat beskrivs hur mentorskapet hjälpte de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna inom många olika områden. Bland annat tas aspekter upp vad gäller att 
tillsammans med sin mentor reflektera över olika upplevda situationer då många av 
mentorerna som tilldelas har lång arbetserfarenhet och därmed har lättare att se helheten i 
olika situationer på ett tydligare sett. Även självförtroende och kunskap ansågs öka tack vare 
detta mentorskap. Två informanter i vår studie beskriver reflektion på ett liknande sätt och att 
de hade möjlighet att sitta ner tillsammans med sin mentor för att diskutera situationer de hade 
tyckt var svåra. I och med att vi gjort denna studie har vi förstått att det upplevs som väldigt 
positivt att få möjlighet till just detta mentorskap. Trygghet är ett begrepp som kan kopplas 
samman med just stöd, exempelvis i form av en mentor. Dahlberg och Segesten (2010) 
beskriver att förtroendefulla relationer kan vara viktiga för att kunna uppleva en trygghet och 
känna kontroll i sin situation, något som vi anser speglar informanternas upplevelser. En 
annan informant i vår studie som inte hade någon mentor, upplevde arbetsstarten mer stressig 
och påfrestande. Vi tror att om denne hade fått möjlighet till en mentor utanför avdelningen så 
hade kanske hennes arbetsstart underlättats något, då hon hade fått chans att diskutera sin 
situation med en utomstående person. Dock är informanterna i studien så få till antalet att en 
generell slutsats inte går att dra vad gäller detta mentorskaps positiva sidor. 
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I en studie av O´Shea och Kelly (2007) har man genom intervjuer bett sjuksköterskor att 
reflektera över deras upplevelser i samband med arbetsstarten som nyutexaminerad 
sjuksköterska. Samtliga informanter upplevde nervositet och kände sig osäkra i början. För 
vissa fortsätter denna osäkerhet en längre period medan för andra gick den över efter ungefär 
en vecka på avdelningen. Liknande resultat har framkommit även i vår studie där flera 
informanter också upplever en stark oro och nervositet inför arbetsstarten, men att man måste 
ta sig igenom denna period. Det man kan fundera över vad gäller just detta är varför så många 
upplever denna starka osäkerhet i början? Självklart är det naturligt med ett visst mått av 
osäkerhet och nervositet i samband med arbetsstart, men vi anser inte att det är rimligt att man 
ska behöva känna sig så oförberedd inför sitt kommande arbete som den del faktiskt 
beskriver. Man har trots allt gått en utbildning på tre år. Är det denna som brister? En del 
informanter tog upp just utbildningsfrågan i intervjuerna och menade på att man dels inte har 
tillräckliga kunskaper vad gäller sjukdomar och läkemedel. Kanske borde man fokusera mer 
på dessa delar i utbildningen, och därmed minska osäkerheten i samband med arbetsstart? 
Kunde utbildningen utformas på annat sätt? 
 
Vikten av stöd är något som belyses i Jackson (2005) och studien visar på att just stöd ifrån 
kollegor är en viktig komponent för att arbetsdagen för nyutexaminerade sjuksköterskor ska 
bli bra. Vidare beskriver en informant i studien att när andra människor tror på dig och att du 
klarar av det du gör så avtar även rädslan som man som nyutexaminerad sjuksköterska många 
gånger upplever inför nya arbetsuppgifter. De flesta informanterna i vår studie kände att de 
hade ett gott stöd i sina kollegor och beskriver hur viktigt detta var. Att se och förstå en annan 
människas livsvärld så som den är och faktiskt upplevs av personen tas upp i Dahlberg et al 
(2003). Att som kollega ha förmåga till detta bör ses som positivt då det kan tyckas bidra till 
ett ökat stöd hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. Just stöd och att man känner att övriga 
kollegor tror på en anser vi är något som många gånger kan vara avgörande för hur du själv 
känner inför olika arbetsuppgifter. Om någon annan redan tror på dig blir det förmodligen 
lättare för också dig själv att tro på din egen förmåga. 
 
O´Shea och Kelly (2007) beskriver tidsaspekten i arbetet som betydelsefull och många 
informanter uttryckte oro över den begränsade tiden som fanns att tillgå i olika 
arbetsuppgifter, exempelvis i samband med patientmöten. Tidsaspekten i patientmöten 
framkom även i vårt resultat och många informanter beskriver en liknande frustration över att 
man inte hinner sitta ner och prata med patienterna så mycket som man kanske skulle vilja. 
Tidsbristen kan även påverka vårdrelationen till patienten och Dahlberg et al. (2003) beskriver 
tid som ett hinder i skapandet av en god vårdrelation. Att som vårdare känna sig stressad i en 
patientsituation kan innebära att möjligheten till en relation kan gå förlorad, något som med 
stor sannolikhet påverkar sjuksköterskan i hennes arbete. Frustration över att inte ha möjlighet 
att ge patienterna önskad tid beskrivs även i Mooney (2007) där några informanter upplevde 
det jobbigt att istället för att vara ute och möta patienter tvingades ordna med många andra 
uppgifter på avdelningen som de egentligen inte ansåg tillhöra deras yrkesuppgifter.  
 
Dock framkommer det också i O´Shea och Kelly (2007) positiva aspekter vad gäller 
patientmöten. Att känna sig uppskattad i det man gör utav patienter upplevs som 
tillfredsställande och att veta att man har gjort en skillnad i deras situations sågs som givande. 
Även vår studie beskriver patienters tacksamhet gentemot sjuksköterskan och dennes arbete 
vilket alltså stärks av resultatet i artiklen. Många sjuksköterskor utbildar sig idag just på grund 
av att de vill möta patienter och vårda dessa, och därför tror vi att uppskattning just från 
patienterna själva är värt mycket i en sjuksköterskas ögon. På grund av detta tror vi att det blir 
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också därför extra jobbigt när man inser att man tyvärr inte hinner ge patienterna den tid man 
egentligen vill.  
 
I samma irländska studie av O´Shea och Kelly (2007) beskrivs en aspekt angående rutiner och 
det som inte klassas som rutiner för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Att utföra sådant 
som de hade gjort mycket under deras utbildning ansåg de som oproblematiskt, däremot fanns 
det vissa arbetsuppgifter som de aldrig hade sett eller gjort innan. Dessa ansågs lite svårare för 
de oerfarna sjuksköterskorna, men samtidigt hade de inga problem att fråga mer erfarna 
kollegor om hjälp. Detta poängteras även i vårt resultat, där många informanter påpekar 
vikten av att våga fråga om hjälp då man känner sig osäker vilket alltså stämmer överrens 
med artikelns resultat. 
 
I en studie av Björkstöm, Athlin och Johansson (2008)  beskrevs Randle´s tankar om vikten 
av en god självkänsla hos sjuksköterskor. Denne menar på att sjuksköterskors självkänsla 
spelar en stor roll på kvaliteten på vården och hon menar på att man förmodligen kommer att 
få svårt att fullfölja tuffa uppgifter och ej nå upp till de krav som ställs om man har låg 
självkänsla. En av informanterna i vår studie beskrev att hon gick in i arbetet med väldigt låga 
förväntningar och låga tankar om sig själv, och vad hon skulle komma att klara själv. Denna 
inställning grundade sig dock i att hon inte ville bli besviken. Vi tror också att självkänslan 
spelar stor roll i det arbete man utför, men samtidigt så tror vi att denne informant i vår studie 
kanske valde att gå in med denna inställning just på grund av att hon hade en bra självkänsla. 
Att hon helt enkelt kände sig själv väl och sina egna brister samt var trygg i sig själv och 
därmed också insåg att det är omöjligt att vara bäst på allt i början. Tankarna kan också ses 
som en form av försvarsmekanism för att undvika en känsla av besvikelse. Alla misslyckas 
förmodligen i början med arbetsuppgifter man inte stött på tidigare i sitt yrke som 
sjuksköterska. Om man inser detta så kanske man också kan slippa den besvikelse och förlust 
av självkänsla som informanten talar om? 
 
Just arbetsuppgifter som man inte tidigare varit med om, exempelvis hantering av dödsfall, 
beskrivs i O`Shea och Kelly (2007) som svåra att bemästra. En oro över om man verkligen 
utför alla uppgifter i samband med detta på ett korrekt sätt och har tillräcklig kunskap beskrivs 
av en informant. Två informanter i vår studie tar upp samma ämne och beskriver det också 
som svårt när man är nyutexaminerad sjuksköterska att hantera dessa situationer både med de 
aktuella patienterna men även med deras anhöriga, ett resultat som stärks av ovan nämnda 
artikel. Eriksson beskriver i Dahlberg et al. (2003) att brist på kunskap och omedvetet 
handlade i olika arbetssituationer kan leda till ett vårdlidande för patienten. Brist på kunskap 
tror vi kan riskera patientsäkerheten på mer än ett sätt och även till stor del påverka anhöriga. 
Vad gäller dödsfall och nyutexaminerades hantering av dessa så tror vi att utbildningen spelar 
en betydande roll. Trots att man förmodligen inte kan läsa sig till denna kunskap fullt ut, så 
tror vi ändå att mer utbildning inom området kan bidra till en större kunskap och säkerhet hos 
sjuksköterskan i dessa situationer. Mentorskap tror vi också är något som kan underlätta i 
situationer likt denna, då man kan få möjlighet att reflektera och prata om situationer man 
berörts av eller upplevt som svåra. 
 
Mooney (2007) tar upp aspekten av krav och informanterna i artikeln beskriver sig ha väldigt 
stora krav på sig själva, men även ifrån avdelningen sett. Bland annat beskrivs att de efter en 
viss tid på en avdelning inte längre kände att det var okej att fråga mer erfarna kollegor om 
hjälp vid osäkerhet, då de förväntades att helt enkelt klara det själva som registrerade 
sjuksköterskor. Kraven var inte bara stora från avdelningen i sig utan även från patienter och 
dess anhöriga. Vidare beskrivs att de försökte nå upp till dessa krav, men att de kände sig 
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otillräckliga när de inte lyckades på alla plan. I vår studie tar några av informanterna upp de 
olika krav som de upplever i sin nya arbetssituation på ett synonymt sätt. Många av de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna beskriver att de hade stora krav på sig själva, men att det 
även fanns ett relativt stort mått med krav ifrån arbetsplatsen på dem. Några informanter i vår 
studie beskrev vidare att de trots stora krav ändå alltid kände att de hade möjlighet att fråga 
mer erfarna kollegor om hjälp och att det alltid var okej att känna sig osäker inför nya 
uppgifter, något som dock skiljer sig ifrån ovan nämnda artikel. Kanske är det en 
nödvändighet att ställa krav på nyutexaminerade sjuksköterskor, men samtidigt bör man inte 
glömma bort att det kan vara både svårt och tufft i början för alla när man ny inom sitt 
område. 
 
Slutsatser 
I samband med att författarna har skrivit denna uppsats och tagit dela av informanternas 
upplevelse har förståelsen inom ämnet ökat. I resultatet har det framkommit att 
nyutexaminerade sjuksköterskor till viss del inte känner sig tillräckligt förberedda inför sin 
arbetsstart och att detta är till stor del kopplat till osäkerhet och brist på kunskap. Ett 
perspektiv som förts fram av informanterna är introduktionens betydelse för det kommande 
självständiga arbetet. Författarna anser att omfattningen på denna introduktion skiljer sig åt 
från arbetsplatserna för mycket, för vad som faktiskt är rimligt. Finns det verkligen inga 
allmänna riktlinjer att gå efter? Om inte så tycker vi att detta borde utformas, helst i samråd 
med yrkesverksamma sjuksköterskor som själva har lämpliga erfarenheter i frågan. Även 
sjuksköterskestudenter som förmodligen har en uppfattning om hur de vill att deras framtida 
introduktion ska komma att se ut bör vara delaktiga i frågan. På så sätt kan förmodligen även 
den oro många upplever när de ska ge sig ut i arbetslivet till viss del minskas och en mer 
strukturerad introduktion kan därmed indirekt också öka säkerheten på arbetsplatsen gentemot 
patienter. Vi hoppas att den kliniska verksamheten kan komma att ta del av vårt resultat och 
fundera över sina egna rutiner i samband med anställning av nyutexaminerade sjuksköterskor. 
 
Ytterligare en fråga som tagits upp i vårt resultat är utbildningen. Uppenbarligen finns det 
vissa brister som gör att sjuksköterskorna många gånger inte känner sig helt förberedda inför 
det stora ansvar som väntar dem som färdig sjuksköterska och detta tycker vi bör 
uppmärksammas och undersökas vidare, kanske genom en större enkätundersökning på flera 
olika universitet i Sverige. 
 
Mentorskap är också något som belysts i vårt resultat. Vi tror att det tillsammans med en god 
introduktion är något som arbetsgivare skulle kunna använda som ett verktyg i sin 
marknadsföring för att locka ny personal till deras arbetsplats och på så sätt erbjuda en unik 
start med en ökad trygghet.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 

• När blev du färdig sjuksköterska?  
• Vad hade du för förväntningar innan arbetsstarten?  
• Fick du möjlighet till introduktion? (I så fall hur lång/hur omfattande?)  
• Hur upplevde du sjukvårdens krav på dig som nyutexaminerad? 
• Hur var den första tiden som nyutexaminerad? Fick du det stöd och den tid du 

behövde? 
• Vilken möjlighet hade du att "läsa på" vid osäkerhet i arbetet? 

 
• Har du stött på svårigheter i ditt arbete då du var nyutexaminerad? (I så fall vad?) 
• Upplevde du det jobbigt att fråga mer erfarna kollegor om hjälp? (Fick du någon gång 

ett dåligt bemötande då du gjorde detta?)  
• Vad hade andra, mer erfarna kollegor för attityd gentemot dig som nyutexaminerad?  
• Hur upplevde du mötet med patienter som nyutexaminerad sjuksköterska? Positiva 

aspekter? Negativa aspekter? 
 

• Vad tyckte du var positivt med att börja arbeta och vad fanns det för möjligheter för 
dig som nyutexaminerad? (Lära dig av mer erfarna kollegor etc.?)  

• Känner du att arbetsplatsen gav dig utrymme för personlig utveckling under arbetstid? 
(Handledning & utbildning etc.?)  
 

• Kan du ge något tips för nyutexaminerade sjuksköterskor på deras första arbetsplats?  
• Vad anser du är viktigt att arbetsplatsen erbjuder dig som nyutexaminerad 

sjuksköterska för att du ska känna sig trygg i ditt arbete? (Blev du erbjuden detta?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 

Nyutexaminerad sjuksköterska? 
 

Vi heter Sofie Selander och Caroline Wallenius och går i termin 5 på 
sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller just nu på att skriva vår C-
uppsats som handlar om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta, och 

vi är intresserad av att intervjua sjuksköterskor! 

 
De sjuksköterskor som vi vill intervjua bör max ha arbetat i ca. 2 år, just på grund av att vi vill 

ha relativt färska minnen från deras arbetsstart. Dessutom bör de inte ha någon 
specialistutbildning. 

 
Intervjuerna som kommer att fokuseras på dina upplevelser (exempelvis svårigheter och 

möjligheter) du var med om som ny sjuksköterska i ditt arbete. Hur du upplevde din 
arbetsstart som nyutbildad sjuksköterska och hur det var att gå från student till riktig 

sjuksköterska. Kanske stötte du på några svåra situationer som du som ny sjuksköterska kände 
osäkerhet inför? Eller något särskilt som underlättade din arbetsstart? 

 
Intervjun kommer att ta ca 15 minuter. Tiden samt platsen bestäms av dig som vi intervjuar. 

Du kommer som deltagare i studien att vara helt anonym och resultatet av det du berättar 
kommer inte att kunna återkopplas till dig. Du har när som helst rätt att dra dig ur utan att 

behöva ange anledning. Du kommer dessutom att få ge ditt skriftliga samtycke till att delta i 
studien. Materialet kommer endast att användas i vår C-uppsats och får inte användas i något 

annat syfte 
 
 
 

Vi vore väldigt tacksamma om just du kan tänka dig att vara med i vår intervjustudie! 
 
 
 
 
 

Vill du vara med i vår intervjustudie eller har du ytterligare frågor? Hör gärna av dig, så 
skickar vi mer information! Vi hörs! ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Wallenius  -  tel: 073 758 85 05 mail: cwarx09@student.lnu.se 
Sofie Selander – tel: 076 864 91 41 mail: sseqb09@student.lnu.se 



 

BILAGA 3  
 

Skriftligt samtycke – Intervjustudie 
 

 
 
 
Tack för att du vill deltaga i vår intervjustudie!  
 
Som informant har du självklart rättighet att… 

- Vara anonym genom hela förloppet. 
- Avbryta din medverkan när du vill. 
- Själv bestämma var du vill att intervjun ska äga rum, samt när. 

 
 
Härmed godkänner jag som intervjuas att det framtagna materialet får användas i resultatet av 
forskarnas C-uppsats. 
 
Forskarna intygar att materialet inte kommer att användas i annat syfte än till vår C-uppsats 
samt att materialet kommer avidentifieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------.                    --------------------------------------------------- 
Ort, datum, underskrift                 Ort, datum, underskrift  
 
 


