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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Sjuksköterskeyrket beskrivs som komplext då sjuksköterskan måste ha kunskaper 

och färdigheter för att kunna ge patienten en god och säker vård. Första året i yrket beskrivs 

som en känslomässig och ansträngande period då sjuksköterskor upplever tung 

arbetsbelastning och en hög stressnivå. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att 

tillräcklig introduktion och stöd från medarbetare är viktigt för att kunna utvecklas i 

yrkesrollen.  

Syfte: Att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av första året i yrket. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. 

Datainsamlingen utfördes i form av sju semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys tillämpades för att analysera datamaterialet. 

Resultat: Vid analysen av datamaterialet framkom tolv underkategorier vilka bildar fyra 

kategorier; första tiden i yrket, att utöva yrket, arbetsklimatet påverkar och behov av kunskap 

och utveckling. 

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett behov av ytterligare kunskap då 

utbildningen inte förberett dem tillräckligt och beskriver första tiden som utmanande men 

också lärorik. Tillräcklig introduktion, ett trevligt bemötande och stöd från kollegor beskrivs 

som särskilt viktigt under första tiden. Möten med patienter och anhöriga beskrivs som 

givande och ger upphov till en känsla av att göra en skillnad. 
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BAKGRUND 

 

Sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskeyrket har en hög komplexitet och sjuksköterskan måste förutom kunskap och 

färdighet, även ha förståelse, värderingsförmåga och relevant förhållningssätt för att kunna ge 

patienten en god och säker vård (Finnström, 2014). Sjuksköterskans egenskaper, kompetens, 

utbildning och funktion har genom yrkets utveckling genomgått olika stadier. Under 1800-

talet sågs yrket som ett kall där vårdandet gav sjuksköterskan möjlighet till en inre harmoni. I 

början av 1900-talet ersattes kallet alltmer av en individuell drivkraft. Florence Nightingale 

som var en förebild för yrket gjorde motstånd mot kvinnors bestämda roller. Hon hjälpte 

kvinnor med att genomföra utbildning och fick in dem på arbetsmarknaden. Sjuksköterskan 

skulle enligt Nightingale endast ansvara för omvårdnaden av patienten och med hjälp av god 

vård, renlighet och frisk luft förbättrade hennes arbete sjukvården. Under mitten av 1900-talet 

ersattes sjuksköterskans patientfokus av rollen som assistent åt läkaren då vården vid den här 

tiden kännetecknades av en dualistisk människosyn där kroppen var i fokus (Dahlborg 

Lyckhage, 2014). Sjuksköterskeyrket blev år 1958 ett legitimerat yrke vilket innebar krav om 

genomförd formell utbildning och innehavande av legitimation för att få kalla sig 

sjuksköterska och utöva yrket (Jakobsson Ung & Lützen, 2014). Under 70-talet påverkades 

vården av en humanistisk grundsyn som utgjordes av fria val, integritet och okränkbarhet och 

omvårdnaden lyftes fram där sjuksköterskan ansågs vara omvårdnadsexperten. 

Sjuksköterskans arbete skulle vara självständigt och beslut skulle kunna tas utan att konsultera 

läkaren (Dahlborg Lyckhage, 2014). 

 

Svensk sjuksköterskeförening gav 2017 ut en nationell kompetensbeskrivning för den 

legitimerade sjuksköterskans ansvarsområden vilka omfattar omvårdnad av patienten genom 

ledarskap, samordning och prioritering med vetenskaplig kunskap och humanistisk 

människosyn som grund. Sjuksköterskan ansvarar numera självständigt för beslut som 

möjliggör för patienten att återfå, bibehålla eller förbättra sin hälsa samt hantera sjukdom eller 

hälsoproblem för att uppnå livskvalitet och välbefinnande. Sjuksköterskans kompetens 

beskrivs utifrån sex kärnkompetenser vilka innefattar evidensbaserad vård, personcentrerad 

vård, säker vård, samverkan i team, informatik och förbättringskunskap. Evidensbaserad vård 

innebär att sjuksköterskan tillämpar metoder som baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet med patientens individuella behov som utgångspunkt. En personcentrerad vård 

karaktäriseras av en syn på patienten och närstående som unika individer med individuella 

behov och resurser. Sjuksköterskan ska genom att följa lagar, författningar och rutiner arbeta 

patientsäkert för att förebygga vårdskador och därmed uppnå en säker vård. Samverkan i team 

innebär att sjuksköterskan skapar dialog med andra i teamet för ett gemensamt beslutsfattande 

och lärande. Säkerhet och kontinuitet i vårdkedjan skapas genom samverkan och planering 

med andra professioner. Informatik innebär att informationsöverföring och kommunikation 

med patient, närstående och andra vårdgivare genomförs på ett säkert sätt samt att 

dokumentation sker i enlighet med fastställda dokumentationssystem genom hela 

vårdprocessen. Sjuksköterskan ska arbeta för förbättringskunskap och kvalitetsutveckling 

genom att kritiskt reflektera över vårdens kvalitet samt identifiera, dokumentera och utvärdera 

förbättringsarbete för en god och säker vård för patienten. Sjuksköterskan ansvarar även för 

handlednings- och utbildningsaktivitet för patienter, närstående, studenter och medarbetare 

genom ledarskap och pedagogik. Omvårdnadsarbetet leds av sjuksköterskan genom att 

samordna, organisera och prioritera samt delegera arbetsuppgifter. Ledarskapet innebär även 

att sjuksköterskan ska motivera medarbetare i omvårdnadsarbetet samt ge konstruktiv 

återkoppling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Från student till legitimerad sjuksköterska 

Den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige startade år 1867 och omfattade vid denna tid 

ingen teoretisk undervisning, utan enbart hård militär praktisk träning där disciplin, tålamod 

och uppoffring lärdes ut. Under slutet av 1800-talet ökade behovet av vårdpersonal då flera 

medicinska upptäckter innebar att allt fler sjukdomar blev botbara och patienterna behövde 

vård i samband med olika ingrepp och behandlingar, vilket resulterade i en satsning på 

utbildningen av sjuksköterskor för att möta det ökade behovet. År 1920 beslutades att endast 

utbildning som var godkänd av staten kunde leda till yrkesbehörighet och en tvåårig 

utbildning inrättades. I början av 1950-talet blev utbildningen istället treårig och öppnades 

även upp för män som tidigare inte kunnat utbilda sig till sjuksköterskor. Fram till början på 

1980-talet präglades utbildningen av medicinsk kunskap och en objektiv syn på patienten. När 

sjuksköterskeutbildningen 1982 blev en högskoleutbildning var sambanden mellan utbildning, 

forskning och utvecklingsarbete de huvudsakliga målen och utbildningen fokuserade på 

omvårdnad, utvecklingen av det praktiska kunnandet samt en helhetssyn på patienten och 

vårdandet. Politiska förändringar har påverkat sjuksköterskeutbildningen genom exempelvis 

ädelreformen som infördes år 1992 vilken innebar krav om bredare kompetens hos 

sjuksköterskan och vårdvetenskap blev huvudämnet i utbildningen. Utifrån Högskoleverkets 

riktlinjer kan lärosäten numera forma sina utbildningar och därmed kan innehållet variera 

genom olika utbildningsplaner (Dahlborg Lyckhage, 2014). För att uppnå 

sjuksköterskeexamen krävs det att studenten fullgjort 180 högskolepoäng samt innehar 

kunskap och förmåga för att utöva yrket. Ett professionellt förhållningssätt i mötet med 

patienter och närstående krävs av studenten samt att självständigt och i samverkan med dem 

identifiera vårdbehov och upprätta en omvårdnadsplan. Vidare krävs kunskap om 

utvecklingsarbete, aktuell forskning och den vetenskapliga grunden för omvårdnad samt 

kunskap om sambandet mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. Ytterligare krav för att 

erhålla yrkesexamen är korrekt läkemedelshantering, förebyggande och hälsofrämjande 

arbete, planering, samordning och ledarskap (Högskoleförordning, SFS 1993:100, Bilaga 2). 

 

Första året i yrket 

Nyutexaminerade sjuksköterskor rapporterar att de upplever att utbildningen inte förberett 

dem för yrket på grund av svårigheter att knyta teori till praktik och att lärare inte alltid lär ut 

uppdaterad kunskap (Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013). Nya sjuksköterskor 

upplever även att utbildningens innehåll ibland saknar överensstämmelse med hur yrket ser ut 

i verkligheten (Martin & Wilson, 2011). Det som upplevs svårast att hantera för 

nyutexaminerade sjuksköterskor i övergången från utbildning till yrke är bristande 

självförtroende, hög arbetsbelastning och förväntningar inför yrkesutövandet (Chanya & 

Pataraporn, 2017). 

 

Att träda in i yrkesrollen 

Den professionella yrkesrollen beskrivs som komplex och stundtals krävande för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. Som ny i yrket och på arbetsplatsen är det viktigt med en 

tillräcklig introduktion (Pennbrant et al., 2013). Sjuksköterskor som i genomsnitt haft tio 

veckors introduktion upplever att den delvis eller helt mötte deras behov (Laschinger, 2012). 

För att kunna växa in i rollen som sjuksköterska är det även viktigt att kunna ställa frågor, be 

om hjälp och att kunna säga till då osäkerhet uppstår vid utförandet av uppgifter (Pennbrant et 

al., 2013). Misstag och felbedömningar är vanligt förekommande under den första tiden i 

yrket och det är därför viktigt att känna stöd från medarbetare för att kunna utvecklas i 

yrkesrollen (Martin & Wilson, 2011). Parker, Giles, Lantry och McMillan (2014) beskriver att 

första tiden i yrket främst påverkas av stödet från medarbetare och benägenheten att lära sig 

och anpassa sig till arbetskulturen. Ytterligare faktorer som påverkar första tiden är egna och 
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andras förväntningar. Enligt Parker et al. (2014) upplever 26% av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna osäkerhet om vad som förväntas av dem, medan resterande 74% känner sig 

säkra i att möta andras förväntningar. Alltför höga förväntningar från medarbetare kan leda 

till sänkt självförtroende hos den nyutexaminerade sjuksköterskan (Pennbrant et al., 2013). 

Nya sjuksköterskor beskriver emellertid att självförtroendet växer i takt med att de börjar 

förstå arbetskulturen och när erfarenheter samlas samt kompetensen ökar (Parker et al., 2014). 

För att uppmuntra till lärande och utveckling, samt för ökad motivation anser sjuksköterskor 

att klinisk träning i bland annat interaktion med patienter är viktigt (Pennbrant et al., 2013). 

 

Faktorer på arbetsplatsen 

Att börja arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska beskrivs som utmanande, svårt och 

stressigt främst relaterat till hantering av arbetsplatsens rutiner och arbetsbelastning (Parker et 

al., 2014). Nya sjuksköterskor beskriver att tidsbrist bidrar till att de inte har tid att lära känna 

patienterna i den mån de önskar då patientbelastningen är densamma för nyutexaminerade 

sjuksköterskor som för de med 20 års erfarenhet. Tid som de önskat spendera med patienterna 

går exempelvis till dokumentation som då ses som en belastning. Sjuksköterskor rapporterar 

att en utökad introduktion och lägre patientantal per sjuksköterska vore gynnsamt för 

yrkesutövandet (Pellico et al., 2009). 

 

Stress inför läkemedelshantering och omhändertagande av särskilda patientgrupper kan ge 

upphov till oro och ångest hos den nya sjuksköterskan (Parker et al., 2014). Oro kan också 

uppstå vid delegering av arbetsuppgifter. Nya sjuksköterskor upplever även att de är tvungna 

att ta snabba beslut utan att hinna reflektera över beslutsfattandet (Dyess & Sherman, 2009). 

Enligt Pennbrant et al. (2013) upplever sjuksköterskorna att de inte får arbeta i en lugn takt 

utan att bli avbrutna av bland annat telefonsamtal. På grund av personalbrist och 

arbetsbelastning finns endast begränsad tid för reflektion. Dessa faktorer beskrivs påverka 

yrket negativt tillsammans med omorganiseringar och besparingar. I en undersökning utförd 

av Statistiska centralbyrån (2017) framkommer det att sjuksköterskor upplever att brist på tid 

och resurser dessutom resulterar i en vård som inte kännetecknas av patientsäkerhet. 

 

Sjuksköterskor beskriver en positiv stämning på arbetsplatsen och stöd från medarbetare samt 

chefer som två viktiga faktorer i början av arbetet som nyutexaminerad sjuksköterska. En 

miljö som är icke-dömande och stödjande kan ge sjuksköterskan motivation och trygghet. 

Sjuksköterskan uppnår professionell utveckling och ökat självförtroende genom positiv 

återkoppling från kollegor (Pennbrant et al., 2013). Även god kommunikation samt 

integrering i teamet har rapporterats som viktiga faktorer för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan (Chanya & Pataraporn, 2017). Sjuksköterskor beskriver att verkligheten inte 

motsvarat förväntningar de haft om att bli uppskattade och respekterade då de blivit 

oprofessionellt och otrevligt bemötta, vilket ökat stressnivån och orsakat en känsla av 

missnöje (Pellico et al., 2009). Laschinger (2012) beskriver att 36% av de nya 

sjuksköterskorna upplever att mobbning förekommit på arbetsplatsen och 24% rapporterar att 

de själva blivit utsatta. Enligt Dyess och Sherman (2009) upplever sjuksköterskor ensamhet i 

yrkesrollen då medarbetare varit upptagna och inte haft tid att hjälpa dem. Parker et al. (2014) 

menar att hög arbetsbelastning kan leda till att sjuksköterskor upplever svårigheter med att 

fråga sina medarbetare om hjälp. Vidare beskriver Parker et al. (2014) att flertalet 

sjuksköterskor trots detta upplever arbetsklimatet som positivt men beskriver att de önskat 

ytterligare engagemang, stöd, konstruktiv återkoppling, uppmuntran och intresse från sina 

medarbetare. 
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Första året i sjuksköterskeyrket beskrivs som en känslomässig och ansträngande period 

(Pellico et al., 2009; Parker et al., 2014). Enligt Parker et al. (2014) upplever 93% av 

sjuksköterskorna arbetet som känslomässigt utmanande, 94% upplever arbetsbelastningen 

som tung, 77% upplever en hög stressnivå och 93% beskriver arbetet som fysiskt krävande. 

Trots det rapporterar majoriteten av sjuksköterskorna att de har hopp om framtiden, men 

många upplever att det tagit ett år att landa i rollen (Pellico et al., 2009). Enligt Laschinger 

(2012) beskriver nya sjuksköterskor hög nivå av tillfredsställelse med arbetet och låga 

intentioner att lämna yrket. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Den aktuella studien utgår från vårdvetenskapen där människan betraktas som en helhet som 

utgörs av ande, själ och kropp (Arman, 2015a). Det huvudsakliga syftet inom 

vårdvetenskapen är att genom förståelse, kunskap, inspiration och nya idéer utveckla och 

förbättra vårdens praxis (Arman, 2015b). Jakobsson Ung och Lützén (2014) beskriver 

vårdvetenskap som ett forskningsområde där kunskap kan hämtas inom områden som 

sjukdom, vård och omsorg. Vårdvetenskap som kunskapsområde har stor betydelse för 

omvårdnadsarbetet (Ekebergh, 2015). Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan arbetar 

utifrån en vårdvetenskaplig grund i omhändertagandet av patienten. Sjuksköterskan med lång 

erfarenhet, den så kallade experten, kan arbeta mer spontant och utifrån sin intuition med 

vetenskaplig kunskap integrerad som tyst kunskap i sitt arbete. Den nyutexaminerade eller 

ovana sjuksköterskan, novisen behöver ofta mer stöd i arbetet genom exempelvis hårt 

strukturerade dokument och standardvårdplaner för omvårdnaden av patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Från novis till expert 

Benner (1993) beskriver förvärvande av färdigheter enligt Dreyfusmodellens fem stadier: 

novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Utifrån denna teori beskrivs 

sjuksköterskans utveckling genom klinisk erfarenhet. Den aktuella studien syftar till att 

beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av det första året i yrket och teorin 

som beskriver novisen ger en bild av det stadie som den nya sjuksköterskan befinner sig i. 
Första stadiet består av novisen som saknar erfarenhet och därför har ett regelstyrt beteende. 

Reglerna anses nödvändiga som vägledning för handlandet men kan emellertid begränsa 

arbetet då de inte beskriver vilka arbetsuppgifter som i verkliga situationer är relevanta. 

Novisen kan med sitt regelmässigt styrda beteende uppfattas osäker och har svårare för att 

anpassa sitt agerande till sammanhanget. I praktiken krävs mer avancerade och varierade 

yrkesfärdigheter än vad den nyutexaminerade sjuksköterskan fått lära sig under utbildningen. 

Som ny inom ett kliniskt område blir innebörden av läroböckerna svår att omsätta i praktiken 

för den nya sjuksköterskan. Den avancerade nybörjaren som befinner sig i det andra stadiet 

besitter erfarenhet av verkliga situationer men behöver fortsatt stöd i kliniska sammanhang. 

Sjuksköterskan börjar först nu bli medveten om återkommande och betydelsefulla mönster i 

arbetet. Det tredje av sjuksköterskans fem stadier i färdighet består av den kompetenta 

sjuksköterskan som bemästrar situationen och klarar av oförutsedda händelser, men saknar 

snabbheten och anpassningsförmågan som den skickliga sjuksköterskan besitter. Den 

skickliga sjuksköterskan som benämns vara i det fjärde stadiet har förmågan att se helheter 

och noterar därmed när något avviker från det förväntade och kan planera därefter. Det femte 

och sista stadiet beskriver sjuksköterskan som en expert som besitter en stor 

erfarenhetsbakgrund och inte längre är lika beroende av analytiska principer som regler och 

riktlinjer för att komma fram till lämpliga åtgärder (Benner, 1993). 
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Dahlberg och Segesten (2010) menar att det finns risker med novisens regelmässigt styrda 

omvårdnad. Den nyutexaminerade sjuksköterskan med begränsad erfarenhet kan få svårt att 

se viktiga förändringar hos den individuella patienten och riskerar därmed att förlora sitt fokus 

på patientens hälsa i vårdandet. Socialstyrelsen (2018) beskriver hur bristande erfarenhet kan 

leda till försämring av vårdkvaliteten, påverkan på patientsäkerheten och att risk för 

vårdskador kan uppstå. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) krävs viss struktur i 

omvårdnadsarbetet för att skapa en helhetsbild av patienten, men det krävs även att hälsan står 

i fokus samt att sjuksköterskan är öppen och följsam till patientens unika situation. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Sjuksköterskeutbildningen och yrket har med tiden förändrats genom medicinska upptäckter, 

politiska förändringar, personer som varit verksamma inom yrket, vetenskap och 

människosyn samt krav om formell utbildning och legitimation. Från början omfattade 

utbildningen endast hård militär praktisk träning och yrket sågs som ett kall. Under årens gång 

har utbildningens och yrkets fokus förändrats och numera karaktäriseras de av omvårdnaden 

och helhetssynen på patienten och vårdandet. Huvudämnet i dagens utbildning är 

vårdvetenskap som syftar till att förbättra vårdens praxis och därmed har en stor betydelse för 

omvårdnaden.  Övergången från utbildning till yrke beskrivs dock som utmanande i och med 
otillräckliga kunskaper och färdigheter från utbildningen. Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan, novisen, kan ha svårt att omsätta teori till praktik och har i och med begränsad 

erfarenhet och regelstyrt beteende svårare att anpassa sitt agerande till sammanhanget och kan 

därmed uppfattas som osäker. Första året som sjuksköterska har i tidigare studier beskrivits 

som ansträngande och svårt då rådande krav, förväntningar, stress och hög arbetsbelastning 

sätter stor press på den nyutexaminerade sjuksköterskan. Författarna vill genom följande 

studie beskriva de upplevelser nya sjuksköterskor har för att genom ökad kunskap och 

förståelse skapa bättre förutsättningar för att kunna möta den nyutexaminerade 

sjuksköterskans behov under första året i yrket. Vilka upplevelser har nyutexaminerade 

sjuksköterskor? Hur upplevs det att träda in i yrkesrollen? Vilka faktorer påverkar främst 

sjuksköterskornas första tid? 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av första 

året i yrket. 

 

METOD 

 

Den aktuella intervjustudien genomfördes med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. 

Den kvalitativa metoden beskrivs som relevant då forskningen syftar till att beskriva 

människors upplevelser av fenomen och har fokus på varje individs unika perspektiv. Ett 

fenomen är det som visar sig för individen vid upplevelser, tankar och fantasier vilket i den 

aktuella studien innefattar nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av första året i yrket 

(Kristensson, 2014). En induktiv ansats innebär ett förutsättningslöst sökande som inte bygger 

på några antaganden (Fridlund, 2012). Den kvalitativa metoden med en induktiv ansats ansågs 

därför vara lämplig då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

första året i yrket. 

 

Datainsamling 
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Då studiens syfte var att beskriva informanternas upplevelse av ett fenomen valdes intervjuer 

som metod för att samla in data. Denna datainsamlingsmetod ansågs vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt vid insamling av kvalitativ data (Kristensson, 2014; Danielson, 2012). 

Datainsamlingen genomfördes i form av sju intervjuer. 

 

Urvalsförfarande 

Författarna använde sig av en strategisk urvalsmetod vilket innebar att personer som kunde ge 

informationsrika beskrivningar om det fenomen som skulle undersökas valdes ut (Henricson 

& Billhult, 2012). Författarna beslutade att informanterna skulle bestå av sjuksköterskor inom 

slutenvården och tog därför kontakt via mail med verksamhetschefer och avdelningschefer på 

ett sjukhus i södra Sverige. Berörda avdelningschefer och verksamhetschefer gav 

godkännande via mail i första hand och författarna erhöll sedan även skriftliga godkännanden 

(bilaga 1 och 2). Initialt mailade författarna sju avdelningschefer för att informera om studien, 

komma i kontakt med informanter att intervjua och för godkännande av anställda 

sjuksköterskors medverkan i den aktuella studien. En avdelningschef svarade då att en 

sjuksköterska från avdelningen kunde tänka sig att medverka i studien. Informationsbrevet 

(bilaga 2) mailades då till sjuksköterskan som önskade medverka. Då svarsfrekvensen var låg 

mailade författarna en påminnelse till de övriga avdelningscheferna efter en vecka, vilket 

resulterade i rekrytering av ytterligare två informanter. Författarna kontaktade då 

informanterna via mail och bifogade informationsbrevet. Till de avdelningschefer som inte 

svarat mailades en ytterligare påminnelse efter tre veckor men trots påminnelser var 

svarsfrekvensen fortsatt låg och ledde inte till rekrytering av fler informanter. Författarna 

mailade då förfrågan om anställdas medverkan till ytterligare sex avdelningschefer där 

informationsbrevet bifogades för vidarebefordran till anställda sjuksköterskor som 

överensstämde med inklusionskriterierna. Två sjuksköterskor som önskade medverka i 

studien tog då kontakt med författarna. Resterande två informanter rekryterades vid besök på 

deras arbetsplatser. Inklusionskriterier för medverkan i studien var legitimerade 

allmänsjuksköterskor som arbetat på sjukhus i södra Sverige under högst ett år. Studiens 

exklusionskriterer var sjuksköterskor som arbetat längre än ett år, sjuksköterskor med 

specialistutbildning samt sjuksköterskor anställda inom kommun eller primärvård. 

 

Informanter 

Informanterna som medverkade i studien bestod av sex kvinnor och en man. Sjuksköterskorna 

var i åldrarna 22–32 år och hade två till tio månaders yrkeserfarenhet som sjuksköterska. 

Informanterna var yrkesverksamma inom akutsjukvård, medicinsk vård samt kirurgisk vård. 

Sex av informanterna hade mellan fyra månaders och fyra års tidigare yrkeserfarenhet inom 

vården innan påbörjad sjuksköterskeutbildning, varav en då arbetade som utbildad 

undersköterska. En av informanterna hade ingen tidigare yrkeserfarenhet inom vården. 

 

Intervju 

Den semistrukturerade intervjun valdes av författarna då den ansågs vara en lämplig 

intervjuform för en oerfaren intervjuare (Kristensson, 2014). Intervjumetoden valdes också 

för flexibiliteten att kunna ställa olika följdfrågor beroende på informantens svar (Danielsson, 

2012). Inför intervjuerna utformade författarna en intervjuguide där 14 frågor formulerades 

utifrån den aktuella studiens syfte. Intervjuerna baserades på öppna huvudfrågor med 

följdfrågor utifrån informanternas svar. Intervjuaren inledde med en huvudfråga till samtliga 

informanter och ställde sedan resterande huvudfrågor utan specifik ordningsföljd 

(Kristensson, 2014). 
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Datainsamlingen inleddes genom att en pilotintervju genomfördes för att utvärdera 

intervjuguiden samt som övning i intervjuteknik (Danielsson, 2012). Pilotintervjun 

exkluderades då författarna ansåg att den inte svarade mot syftet samt att frågorna i 

intervjuguiden inte överensstämde med en semistrukturerad intervju. Antalet frågor 

reducerades till fyra öppna huvudfrågor med följdfrågor utifrån informantens svar och en ny 

intervjuguide utformades (bilaga 3). Ytterligare en pilotintervju genomfördes utifrån de 

reviderade frågorna i den nya intervjuguiden. Pilotintervjun ansågs överensstämma med 

intervjumetoden samt svara mot syftet och inkluderades därför i resultatet. 

 

Intervjuerna genomfördes under informanternas fritid och de gavs möjlighet att själva 

bestämma plats för intervjun. En intervju genomfördes i informantens hem medan resterande 

genomfördes i grupprum på bibliotek. Platsen för de sistnämnda intervjuerna föreslogs av 

författarna då de informanterna inte själva hade några specifika önskemål eller förslag. I 

samband med intervjuerna försäkrade sig författarna om att informanterna tagit del av 

informationsbrevet och erhöll då ett muntligt godkännande för genomförandet av intervjun. 

För att intervjuerna skulle vara så enhetligt utförda som möjligt var det en och samma 

författare som intervjuade samtliga informanter medan den andra författaren observerade, 

förde anteckningar samt ansvarade för ljudinspelning. Samtliga informanter gav även 

godkännande för inspelning av intervjuerna vilka varade mellan 20–45 minuter. 

 

Analys 

Analysen av datamaterialet genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012). Analysmetoden valdes då den lämpar sig för bearbetning av 

texter såsom transkriberade intervjuer och syftar till att identifiera likheter och skillnader. 

Identifierade variationer kategoriseras sedan på olika nivåer utifrån textens manifesta innehåll, 

vilket innebär det textnära, uppenbara innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant i anslutning till 

samtliga intervjuer. De transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom individuellt flertalet 

gånger för att identifiera likheter och skillnader. Författarna identifierade enskilt 

meningsenheter ur det transkriberade materialet genom att plocka ut meningar och stycken 

som motsvarade den aktuella studiens syfte. Sedan kondenserades meningsenheterna vilket 

innebär att texten görs mer lätthanterlig men det centrala innehållet bevaras. Författarna 

benämnde sedan gemensamt de kondenserade meningsenheterna med koder vilka kort 

beskriver innehållet av meningsenheterna. Koderna skapade tolv underkategorier efter att de 

sorterats utifrån likheter och skillnader. Samtliga underkategorier delades till sist in i fyra 

sammanfattande kategorier (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). Exempel ur 

analysprocessen visas i nedanstående tabell (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det är jobbigt när 

man hamnar i såna 

situationer när de 

liksom ber en ge 

dem extra för att de 

ska somna in… Och 

de inte har någonting 

Det känns 

fruktansvärt när 

patienter säger att 

de inte har något 

kvar att leva för, 

att ingen kommer 

veta ifall de går 

Fruktansvärt 

att möta 

patienter 

som vill dö 

Möten i glädje 

och sorg 

Att utöva 

yrket 
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kvar att leva för, 

ingen som ens vet att 

de är där… Och de 

säger att ”dör jag nu, 

så är det ingen som 

kommer veta att jag 

går bort i alla fall”… 

Den känslan… Det 

är fruktansvärt… 

bort och ber en 

ge extra för att 

somna in. 

Att man blir 

välkomnad och att 

liksom, jag tycker 

mycket det här med 

det sociala med 

arbetskollegor så när 

man kommer in i 

fikarummet att de 

pratar med en och 

så, så att man inte 

känner sig ny eller 

utanför eller så.  

Man blir 

välkomnad, 

viktigt att 

kollegorna pratar 

med en så man 

inte känner sig 

utanför. 

Viktigt att 

bli 

välkomnad 

Betydelsen av 

god stämning 

bland kollegor 

Arbetsklimatet 

påverkar 

Man försöker 

underlätta för 

varandra, ger man 

något så får man 

tillbaka, ”om du gör 

detta så tar jag det 

här p-glukoset så 

länge”. 

Man försöker 

underlätta för 

varandra genom 

att ge och då få 

tillbaka. 

Att 

underlätta 

för varandra 

Samarbete 

underlättar 

Arbetsklimatet 

påverkar 

 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetik innebär att ansvar tas för de personer som medverkar i studien genom att på ett 

respektfullt sätt värna om deras välbefinnande samt hantera insamlad data på ett korrekt sätt 

(Kristensson, 2014). Genom att ta hjälp av etiska principer ökar sannolikheten att säkerhet, 

välbefinnande och rättigheter kan garanteras för de medverkande (Kjellström, 2012). De fyra 

centrala principerna är autonomiprincipen, rättviseprincipen, nyttoprincipen samt inte skada-

principen (Kristensson, 2014). I enlighet med autonomiprincipen erhöll informanterna 

muntlig och skriftlig information om frivilligt deltagande samt rätten att när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. I anslutning till intervjuerna gav informanterna 

muntligt samtycke om att delta i studien. Samtliga informanter deltog på lika villkor och 

behandlades likvärdigt enligt rättviseprincipen. Nyttoprincipen innebär att nyttan med studien 

överväger riskerna för skada, vilket författarna ansåg att den aktuella studien gjorde. I enlighet 

med inte skada-principen hanterades och förvarades intervjumaterialet avidentifierat och utan 

insyn för obehöriga (World Medical Association, 2013). Samtliga informanter kommer att få 

möjlighet att ta del av den färdigställda studiens resultat. Etisk egengranskning utfördes där 

samtliga sex frågor besvarades med ett nej (bilaga 4) vilket innebär att det inte krävs ett 
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godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (Etikkommittén sydost, 

2016). 

 

Förförståelse 

Förförståelse innebär att en forskare har antaganden om ett fenomen innan det studerats vilket 

bygger på tidigare erfarenhet, teoretisk kunskap samt förutfattade meningar (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelsen finns alltid som grund när ny förståelse skapas och 

kan vara såväl medveten som omedveten (Birkler, 2007). För att inte riskera att förförståelsen 

blir ett hinder för öppenheten är det viktigt att forskaren medvetandegör förförståelsen 

(Dahlberg, 1997). Författarna har tillsammans diskuterat och reflekterat över sin förförståelse 

för att medvetandegöra den vilket är ett sätt att stärka en studies pålitlighet (Priebe & 

Landström, 2012). Författarna ansåg att förförståelsen var viktig att medvetandegöra då det 

finns ett egenintresse för ämnet i och med att författarna inom ett år själva börjar arbeta som 

sjuksköterskor. 

 

RESULTAT 

 

Analysen resulterade i fyra kategorier och tolv underkategorier (Tabell 2). De kategorier som 

framkom var; första tiden i yrket, att utöva yrket, arbetsklimatet påverkar och behov av 

kunskap och utveckling. 

 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Förväntningar på yrket 

Behov av tillräcklig introduktion 

Vikten av att få vara ny 

Första tiden i yrket 

Erfarenhetens betydelse för yrkesrollen 

Hantering av arbetssituationer 

Möten i glädje och sorg 

Att utöva yrket 

Betydelsen av god stämning bland kollegor 

Samarbete underlättar 

Stress på arbetsplatsen 

Vikten av stöd och reflektion 

Arbetsklimatet påverkar 

Otillräcklig grund från utbildningen 

Delade meningar om kompetensutveckling 

Behov av kunskap och utveckling 

 

Första tiden i yrket 

Förväntningar på yrket 

Hos sjuksköterskorna fanns en gemensam upplevelse av att yrket stämde överens med deras 

förväntningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen som ingick i sjuksköterskeutbildningen 

gav en uppfattning om hur det skulle vara när de väl började arbeta och upplevdes ge en bild 

av yrket som sedan motsvarat verkligheten. Sjuksköterskorna uppgav att de förväntat sig att 

arbetet skulle vara roligt och lärorikt vilket sedan stämde överens med verkligheten. En 

sjuksköterska beskrev att yrket varit över alla förväntningar. 
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Jag har tyckt att det har varit jätteroligt. Och det har inte varit så stressigt som jag 

trodde det skulle vara, och det har inte heller varit så svårt som man tänkte att det 

skulle vara när man var nyfärdig. Utan, det har verkligen varit över alla 

förväntningar, det är så jäkla roligt. Väldigt lärorikt, väldigt utvecklande och givande. 

Informant 3 

 

Det framkom hos sjuksköterskorna att de hade förväntningar om underbemanning av 

sjuksköterskor på arbetsplatsen. En sjuksköterska upplevde att det varit otillräckligt 

bemannat, vilket visade sig genom att det fanns flera arbetspass som inte var tillsatta med 

personal. Förväntningar om att medarbetare under stress inte skulle ha tid att introducera 

nyanställda beskrevs av en sjuksköterska, men upplevdes sedan inte i verkligheten. En annan 

sjuksköterska hade förväntningar om att som ny behöva kunna allting själv och att det inte 

skulle finnas någon att fråga, vilket sedan inte överensstämde med verkligheten då 

upplevelserna av yrket innefattat teamarbete och stöd från kollegor. Det beskrevs även att det 

fanns mer tid att spendera hos patienterna än vad som hade förväntats. 

 

Behov av tillräcklig introduktion 

Majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte att de haft en bra introduktion. Första dagen gick 

sjuksköterskorna endast bredvid mentorn och observerade vilket beskrevs som positivt. Stöd 

och tillit från mentorn under introduktionen medförde att sjuksköterskan kunde agera 

självständigt och fick med tiden bättre kontroll över arbetet. Denna självständighet innebar att 

sjuksköterskan kunde utföra det patientnära arbetet med stöd av handledaren genom 

diskussion och reflektion. Det framkom av en sjuksköterska att det var mycket att läsa på 

hemma under introduktionstiden för att inte känna sig okunnig gällande den medicinska 

vetenskapen. 

 

De flesta sjuksköterskorna hade tre till fyra veckors introduktion och upplevde att det varit 

tillräckligt och hos två av dem fanns även möjlighet till ytterligare introduktion om behov 

skulle finnas. Den ena sjuksköterskan berättade att den möjligheten medförde att ingen press 

upplevdes i slutet av introduktionen inför att börja arbeta självständigt. Samtliga 

sjuksköterskor som upplevde att de fått tillräcklig introduktion kände sig i och med det trygga 

och bekväma i rollen och i slutet av introduktionen upplevde en sjuksköterska till och med en 

längtan efter att börja arbeta självständigt. Det framkom dock av en sjuksköterska som endast 

haft två veckors introduktion att första tiden kändes tung och att en konstant trötthet 

upplevdes. Sjuksköterskan ansåg även att två veckors introduktion var otillräckligt i 

förhållande till allt nytt som skulle läras in. 

 

Jag har ju hört om andra som fått tre och till och med fem veckor beroende på var de 

hamnat, men jag fick två då. Och det räcker inte, det gör det verkligen inte, för det… 

Man har ju inte alla sorters patienter inne under de två veckorna och sen är det något 

nytt man ska lära sig och just // hela tiden uppdatera sig om saker, så det är mycket, 

leta information och allt hinns inte med under de två introveckorna. 

Informant 6 

 

Vikten av att få vara ny 

Flertalet sjuksköterskor poängterade vikten av att få vara ny vilket bland annat innebar att 

kollegorna hade rimliga förväntningar om vad de som nya sjuksköterskor skulle kunna. 

Ytterligare faktorer som var viktiga som ny sjuksköterska var att kunna ställa frågor som 

kändes konstiga eller dumma utan att bli otrevligt bemött och även att kollegorna visade 

omtanke för dem som nya då de frågade hur det gick för dem. Det upplevdes underlätta att det 



11 
 

var extra bemannat de första dagarna som den nya sjuksköterskan började arbeta självständigt. 

En sjuksköterska upplevde att första tiden i yrket underlättades av tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning som genomförts på arbetsplatsen då det upplevdes lättare att komma in i rutinerna 

på arbetsplatsen i och med att sjuksköterskan kände till kollegorna och lokalerna sedan 

tidigare. 

 

Första tiden har varit bra // jag kände ju de som jobbade där lite grann innan och 

kände till lokalerna och hittade och sådär. Så det var ju lättare än att komma helt ny 

och inte ha sett det innan. 

Informant 2 

 

Det beskrevs av en sjuksköterska att det kunde kännas kaosartat i huvudet i början när det var 

mycket nytt att tänka på och uppgav även att det var tidskrävande att kontrollera arbetet ett 

flertal gånger i och med att det var lätt att glömma saker som ny. En annan sjuksköterska 

beskrev att det inte fanns utrymme för saker att ta längre tid trots att exempelvis 

läkemedelshantering och dokumentation tar längre tid i början och upplevde därför att 

verksamheten inte tillät en vara ny. 

 

Jag trodde att det fanns utrymme att vara ny, man har liksom den här föreställningen 

att ”klart man blir mer inkörd i yrket nu i början”, men det… Om verksamheten 

tillåter, lite så… 

Informant 6 

 

Att utöva yrket 

Erfarenhetens betydelse för yrkesrollen 

Flera sjuksköterskor uppgav att de med tiden och i takt med att de samlade erfarenhet 

upplevde ökad trygghet i rollen som sjuksköterska. En sjuksköterska beskrev att det kändes 

tryggt att under första månaden inte behöva arbeta själv med andra nya sjuksköterskor utan att 

de alltid skulle arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega. Svårigheter kring att lita på sig 

själv och sin kunskap upplevdes i början när erfarenhet saknades och flera sjuksköterskor 

uppgav att de i och med osäkerheten ställde många frågor till medarbetare. För att hantera 

olika situationer som oerfaren sjuksköterska så tänkte de även igenom olika moment flertalet 

gånger innan utförandet och ibland till och med utanför arbetstid kontrollerade de att de utfört 

arbetsuppgifter korrekt. En sjuksköterska upplevde nervositet inför att dagligen stöta på nya 

arbetsuppgifter och i början kunde även nervositeten bero på ansvaret över patienterna. Flera 

sjuksköterskor upplevde nervositet inför att självständigt iordningställa och signera läkemedel 

då ingen skulle kontrollera genomförandet men beskrevs av en sjuksköterska som en speciell, 

häftig känsla. Upplevelsen av att vara självständig och självsäker beskrevs bidra till att 

sjuksköterskorna kände sig bekväma i yrkesrollen. Flera sjuksköterskor upplevde ökad 

trygghet i och med att de hela tiden lärde sig nya saker. En sjuksköterska beskrev emellertid 

att det tagit tid att komma in i yrket ordentligt. 

 

Det är väl först nu man börjar känna att man börjar komma in i det ordentligt, att 

man inte behöver fråga varje dag. Men varje dag känns bara bättre och bättre. Och 

nu känner man sig rätt självgående faktiskt. Nästan ett år senare… 

Informant 7 

 

Hantering av arbetssituationer 

En sjuksköterska beskrev upplevelsen av att hela tiden försöka få arbetssituationen under 

kontroll då det alltid var mycket att göra. Det framkom att antalet patienter som 
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sjuksköterskan själv ansvarade över ökat från sex till åtta vilket upplevdes vara mycket att 

hålla reda på som ny. Det beskrevs innebära att sjuksköterskan tvingades springa mer och 

vara extra uppmärksam för att få kontroll över arbetssituationen. I och med akuta situationer 

som uppstod behövde sjuksköterskan prioritera om och upplevde då att andra arbetsuppgifter 

släpade efter. En annan sjuksköterska upplevde svårigheter i att prioritera och bedöma i akuta 

situationer. Med tiden upplevdes det emellertid bli lättare att prioritera då sjuksköterskan 

skapade en egen struktur utifrån det som ansågs vara viktigast. En sjuksköterska betonade 

vikten av att som ny förbereda sitt arbete. 

 

Sen tror jag att det är bra som ny att ha lite såhär att nu förbereder jag grejer innan 

jag ska göra det, när man inte riktigt vet hur lång tid det tar. 

Informant 5 

 

Arbetet underlättades även då sjuksköterskan fått rundvisning på avdelningen och visste var 

olika saker fanns. I och med vetskapen om att vissa situationer kan uppstå förberedde sig en 

sjuksköterska extra genom att läsa på mycket. Ytterligare en sjuksköterska betonade vikten av 

att läsa på och förbereda sig för att få kontroll över arbetet. 

 

Möten i glädje och sorg 

Möten med patienter och anhöriga upplevdes vara spännande och roligt. En sjuksköterska 

beskrev att det upplevs härligt att erfara patienters tillfrisknande under vårdtiden. Vid ett 

tillfälle där en patient inte talade svenska underlättade sjuksköterskan för patienten och fick då 

positiv återkoppling och upplevde känslan av att ha gjort något bra. Även en annan 

sjuksköterska beskrev upplevelsen av lättnad och känslan av att ha gjort ett bra jobb vid 

positiv återkoppling från patienter och anhöriga samt uttryckte att det var särskilt viktigt som 

ny att få den positiva återkopplingen. Möten med svårt sjuka patienter kunde upplevas 

betungande men en sjuksköterska upplevde att de patienterna ofta visade stor tacksamhet. 

En sjuksköterska beskrev möten med unga, palliativa patienter som särskilt svåra då 

vårdandet av dessa patienter upplevdes leda till ett tyngre klimat på arbetsplatsen men 

samtidigt var mycket lärorikt. Upplevelsen av dödsfall beskrevs av en annan sjuksköterska 

variera beroende på patientens sista tid i livet. Fina avslut där patienten inte haft någon smärta 

upplevdes lättare att hantera än avslut med svåra smärtor och lidande. Då avslutet innebar 

lidande för patienten tänkte sjuksköterskan mycket på det som hänt och upplevde att de kunde 

påverka sömnen. Sjuksköterskan beskrev också svårigheter med att möta patienter som ville 

få hjälp att somna in. 

 

Det är jobbigt när man hamnar i såna situationer när de liksom ber en ge dem extra 

för att de ska somna in… Och de inte har någonting kvar att leva för, ingen som ens 

vet att de är där… Och de säger att ”dör jag nu, så är det ingen som kommer veta att 

jag går bort i alla fall”… Den känslan… Det är fruktansvärt… 

Informant 4 

 

Sjuksköterskan poängterade dock att det känns bra att kunna stödja människor i svåra 

situationer. Upplevelsen av att få göra en skillnad för patienterna beskrevs av en annan 

sjuksköterska. 

 

Det känns ju verkligen att vi gör någonting som är livsviktigt för dem, och då får man 

känna att man gör en skillnad. 

Informant 3 
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Arbetsklimatet påverkar 

Betydelsen av god stämning bland kollegor 

Det fanns en positiv upplevelse av stämning och bemötande på arbetsplatsen hos samtliga 

sjuksköterskor då de upplevde öppenhet och ett trevligt bemötande från kollegor vilket 

underlättade den första tiden i yrket. En sjuksköterska beskrev kollegorna som trevliga, 

hjälpsamma och omhändertagande och upplevde att kollegorna hjälptes åt, brydde sig om hur 

det gick för andra samt såg till att alla fick sina raster. En annan sjuksköterska beskrev att det 

kändes bra att kollegorna varit omhändertagande då det är viktigt att som ny inte bara komma 

in i arbetet utan även i arbetsgruppen. God stämning bland kollegorna beskrevs av en 

sjuksköterska som en underlättande faktor för att komma in som ny på arbetsplatsen. 

 

Det är liksom ingen hård stämning eller så, vilket gör det lättare att komma in i 

gruppen och i hela arbetet. 

Informant 2 

 

Medarbetarna på arbetsplatsen beskrevs även som tillmötesgående, positiva och glada vilket 

beskrevs vara viktigt för den nya sjuksköterskan för att känna sig välkomnad. En 

sjuksköterska upplevde detta då kollegor tagit initiativ till samtal vilket gjort att 

sjuksköterskan inte känt sig utanför. Det beskrevs av en sjuksköterska att det inte tagit lång tid 

att lära känna kollegorna i och med att det varit lätt att prata om annat än arbetet. Kollegorna 

upplevdes bry sig om varandra och hade det roligt tillsammans vilket skapade en positiv 

stämning på arbetsplatsen. På en annan avdelning där sjuksköterskan arbetade extra upplevdes 

emellertid negativ stämning och missnöje bland kollegorna då det förekom att de talade illa 

om varandra. En annan sjuksköterska beskrev att vissa kollegor inte tyckte att arbetsklimatet 

var bra på grund av medarbetare som ignorerade och inte alltid hälsade på varandra. 

Sjuksköterskan upplevde dock att det bortsett från det var ett väldigt tillåtande och stöttande 

arbetsklimat. En annan sjuksköterska beskrev hög mognadsnivå bland kollegorna och 

upplevde att missnöje kunde förekomma vid tillsägelser men beskrevs övergå snabbt utan att 

konflikter uppstod. 

 

Samarbete underlättar 

Flera sjuksköterskor upplevde att de med tiden kom in i att arbeta i team vilket innebar att 

sjuksköterskan inte kände sig ensam i arbetet utan upplevde att det alltid fanns någon att ta 

hjälp av. En sjuksköterska beskrev att kollegor hjälptes åt då de såg att någon var stressad, 

utan att personen behövde be om hjälp. Det upplevdes av en annan sjuksköterska att 

kollegorna försökte underlätta för varandra genom att hjälpas åt med olika arbetsuppgifter. 

Om en kollega hade färre patienter och mindre att göra kunde den personen avlasta andra då 

de hade mycket att göra. En del av teamarbetet innebar att söka information tillsammans och 

att arbeta mot samma mål gällande patienterna enligt en av sjuksköterskorna. Det beskrevs av 

en annan sjuksköterska att teamarbetet även innebar kommunikation med andra professioner. 

 

För man jobbar väldigt mycket som ett team där jag jobbar, alltså undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeuter och alla som är involverade. 

Man håller liksom den här kommunikationen hela tiden med andra yrkesprofessioner. 

Informant 4 

 

Samarbetet med andra professioner upplevdes av flera sjuksköterskor som bra. En 

sjuksköterska upplevde att det fanns ett inarbetat system som underlättade samarbetet med 

bland annat sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister vilket underlättade och hjälpte 

sjuksköterskans arbete. Samarbetet med undersköterskorna beskrevs av en sjuksköterska vara 
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bra då de hade god initiativförmåga, var ansvarstagande och kompetenta. Det fördes dagligen 

en dialog för att tillsammans planera arbetet så bra som möjligt. Även samarbetet med läkarna 

upplevdes som bra då de var lyhörda och bra på att svara på frågor. En annan sjuksköterska 

beskrev att läkarna ibland försökte “köra över” en och att deras tid var viktigast då 

sjuksköterskan förväntades avbryta sitt arbete när läkaren kom för att ronda. Det krävdes då 

att sjuksköterskan var bestämd med att vissa arbetsuppgifter skulle slutföras innan ronden 

kunde påbörjas. Samarbetet med kurator och präst beskrevs av en sjuksköterska vara väldigt 

bra då de gav bra stöd, var lättillgängliga och alltid fanns där när de behövdes. 

Sjuksköterskorna menade att ett bra arbetsklimat utgjordes av teamarbete och god 

kommunikation vilket innebar att mötas av en vänlig ton och att få trevliga svar. 

 

Stress på arbetsplatsen 

Stress på arbetet upplevdes av flera sjuksköterskor och kunde uppstå till följd av osäkerhet i 

att agera i nya eller ovana situationer. En sjuksköterska beskrev att vissa dagar var stressigare 

än andra och att det främst berodde på att det var underbemannat på arbetsplatsen. Det kunde 

exempelvis upplevas när sjuksköterskan kom till arbetet på morgonen och såg att det fattades 

personal. En sjuksköterska som hade erfarenhet av arbete på två olika avdelningar beskrev 

skilda upplevelser av stress. På den avdelning där det upplevdes vara tillräcklig bemanning 

var stressnivån relativt låg i motsats till avdelningen där det upplevdes underbemannat. För att 

få utvecklas i en rimlig takt och under mindre stressiga förhållanden uttryckte en 

sjuksköterska en önskan om högre grundbemanning då det var ett högt tempo på 

arbetsplatsen. 

 

Man är igång verkligen, hjärnan är igång hela tiden. Väldigt sällan det finns lite 

lugnare stunder. 

Informant 6 

 

Den höga stressnivån medförde att sjuksköterskan inte alltid hann äta lunch under 

arbetspassen, vilket upplevdes tungt. En annan sjuksköterska beskrev känslan av att gå in i sig 

själv i stressiga situationer och upplevde sig därmed mindre uppmärksam. En sjuksköterska 

ansåg att stressen kunde påverkas av ens egna inställning och upplevde att inställningen att 

det löser sig kunde minska stressen. 

 

Vikten av stöd och reflektion 

Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av stöd och reflektion på arbetsplatsen. En 

sjuksköterska berättade att särskild tid för reflektion avsattes under varje arbetspass vilket 

beskrevs vara ett tillfälle där möjlighet gavs att lyfta sådant som kändes betungande. 

Sjuksköterskan beskrev att den avsatta reflektionstiden upplevdes vara ett tecken på att 

avdelningschefen bryr sig om sina medarbetare. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde 

ett behov av att prata om sådant som kändes jobbigt. 

 

Sen för sin egen del så tror jag att det är viktigt att man… inte skakar av sig det, men 

pratar om det och sen försöker släppa det för jag tror att det blir väldigt jobbigt 

annars, psykiskt, för en själv. 

Informant 5 

 

Vidare menade sjuksköterskan att utan reflektion kunde tankar om det som upplevdes på 

arbetet leda till insomningssvårigheter. Flera sjuksköterskor poängterade att det var viktigt att 

inte ta med sig tankar om arbetet hem och en sjuksköterska beskrev att reflektion under 

arbetspasset var ett bra sätt att bearbeta det som upplevts. Det upplevdes positivt att kunna 
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utbyta tankar och resonera med kollegor som var lyhörda. En sjuksköterska upplevde att stöd 

från kollegorna i form av hjälp och avlastning när arbetet kändes betungande var viktigt och 

även gav trygghet. En annan sjuksköterska upplevde stöd genom att kunna ställa frågor och 

upplevde det positivt med kollegor som gärna visade eller stod bredvid och stöttade vid 

osäkerhet inför utförandet av ett moment. 

 

Behov av kunskap och utveckling 

Otillräcklig grund från utbildningen 

En sjuksköterska kände sig mindre förberedd än väntat efter tre års studier. Flera 

sjuksköterskor beskrev att de fått med sig för lite från utbildningen och inte det som skulle 

behövas för att komma ut i yrket. Vårdvetenskapen beskrevs ge lärdom om bland annat etik, 

moral och personcentrerad vård men utbildningen ansågs innehålla för mycket vårdvetenskap 

och för lite medicinsk vetenskap. 

 

Man vill ju ha mer medicinteknik, läkemedelskunskap, anatomi och fysiologi, mer 

sjukdomar, för att man ska vara rustad för att komma ut i arbetet. Det tycker jag ändå 

är det som man behöver mest när man är ny. 

Informant 6 

 

En av sjuksköterskorna ansåg att utbildningen inte innehöll tillräcklig undervisning i 

dokumentation och menade att det behövdes ytterligare tid och möjlighet att undervisas i både 

uppbyggnad av dokumentationssystem samt hur dokumentationen ska utföras. En annan 

sjuksköterska betonade vikten av att tänka på ergonomin i det patientnära arbetet men att det 

som lärts ut under utbildningen inte alltid är genomförbart i praktiken då det bland annat 

upplevdes svårigheter med utrymme och tillgång till lämpliga hjälpmedel. För att erhålla 

tillräckliga kunskaper ansåg en av sjuksköterskorna att utbildningen kunde varit längre än tre 

år. 

 

Delade meningar om kompetensutveckling 

Sjuksköterskorna uppgav att de genomfört olika typer av utbildningar för 

kompetensutveckling sedan de börjat arbeta. En av sjuksköterskorna som medverkar i ett 

kliniskt utvecklingsprogram beskrev att innehållet i programmet inte upplevdes relevant eller 

motiverande då det innehöll mycket repetition och sjuksköterskan uttryckte ett behov av att 

istället lära sig nya saker. Irritation uppstod också kring programmet då sjuksköterskan hellre 

önskat fokusera på arbetet. 

 

I början var det mycket små internutbildningar // så man inte bara kunde få fokusera 

på jobbet. Det kommer jag ihåg var lite irriterande tyckte jag, jag tyckte att vi hade 

pluggat nog liksom. 

Informant 3 

 

En annan sjuksköterska berättade att 10 utbildningstillfällen tillhörande det kliniska 

utvecklingsprogrammet genomförts under de tre första månaderna i yrket och att 

tjänstgöringsgraden på 100 procent överskridits i och med det, då en del av 

utbildningstillfällena infallit utanför schemalagd arbetstid vilket upplevts påfrestande. 

Samtliga sjuksköterskor beskrevs regelbundet genomföra en typ av webbaserad 

kompetensutveckling som en sjuksköterska beskrev som en bra och lärorik metod.  

 

DISKUSSION 
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I studiens resultat framgår det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att den 

verksamhetsförlagda utbildningen ger en bild av yrket som överensstämmer med 

verkligheten. Sjuksköterskorna har överlag positiva upplevelser av första året i yrket då det 

beskrivs som roligt och lärorikt men även känslor som nervositet och stress uppstår när 

sjuksköterskan möter nya situationer. Tillräcklig introduktion, ett trevligt bemötande från 

stöttande kollegor samt upplevelsen av att tillåtas vara ny beskrivs som särskilt viktig under 

första tiden i yrket. 

 
Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra den aktuella studien med en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden är lämplig vid undersökning av upplevelser där forskaren vill nå djup förståelse för 

ett fenomen till skillnad från den kvantitativa metoden som syftar till att mäta, undersöka 

förekomster och jämföra olika grupper för att sedan kunna generalisera (Kristensson, 2014). 

Författarna anser därför att den kvalitativa metoden var mest lämpad i förhållande till syftet. 

 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom den anses lämplig då forskaren strävar 

efter att förstå fenomen genom beskrivningar som ges av informanten (Danielson, 2012). Om 

författarna istället valt enkäter som datainsamlingsmetod hade möjligheten funnits att ställa 

samma frågor till ett större antal och studiens resultat hade därmed representerat fler personer. 

Det hade dock inte funnits möjlighet att förtydliga frågorna för informanten eller ställa 

följdfrågor och risken hade därmed funnits att gå miste om fördjupade svar (Kristensson, 

2014). Då syftet med studien är att beskriva upplevelser anses därför intervjuer vara en 

lämplig datainsamlingsmetod för möjligheten till fördjupade svar. 

 

Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer vilket anses vara tryggt 

att börja med som oerfaren. Om författarna istället valt att genomföra öppna intervjuer hade 

resultatet kunnat bli djupare men materialet också mer omfattande och tidskrävande då denna 

intervjuform innebär att informanten får större utrymme att styra innehållet under intervjun 

(Kristensson, 2014). Den strukturerade intervjuformen utgörs av många frågor till ett större 

antal informanter och innebär att rekryteringen av informanter tar längre tid vilket författarna 

ansåg vara orimligt i förhållande till tidsplanen (Danielson, 2012). Vid strukturerade 

intervjuer ställs dessutom samma, slutna frågor i en bestämd ordningsföljd till samtliga 

informanter och hade därmed inte möjliggjort flexibiliteten att anpassa intervjun utifrån 

informantens svar vilket författarna eftersträvade (Kristensson, 2014). Den semistrukturerade 

intervjun genomförs med ett mindre antal deltagare. För få eller för många deltagare beskrivs 

kunna ge problem i arbetet med analysen och resultatet (Danielson, 2012). Det anses viktigare 

att informanterna är färre med olika erfarenhet än ett större antal med liknande erfarenhet 

(Henricson & Billhult, 2012). Sex intervjuer inkluderades i resultatet då en av 

pilotintervjuerna exkluderades. Författarna anser att kvaliteten säkerställs i och med 

tillräckligt antal intervjuer då det genomfördes en ytterligare intervju utöver minimiantalet 

samt att den andra pilotintervjun kunde inkluderas i resultatet. 

 

I och med semistrukturerade intervjuer var frågorna under intervjun grundade i den 

intervjuguide som författarna utformade för att få struktur över arbetet (Kristensson, 2014). 

Författarna anser att intervjuguiden gav en bra struktur för intervjun samt utgjorde ett stöd för 

intervjuaren att inte glömma de frågor som skulle beröras. Datainsamlingen inleddes med en 

pilotintervju för att kontrollera utformningen av intervjuguiden och innebar ett övningstillfälle 

i intervjuteknik. Därefter togs beslutet att en och samma författare skulle utföra samtliga 

intervjuer för att dessa skulle utföras så enhetligt som möjligt samt ge författaren möjlighet att 

utveckla sin intervjuteknik. Om båda författarna emellertid skulle vara delaktiga i att intervjua 
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skulle ett djupare resultat kunna insamlas genom att författarna kompletterar varandras 

intervjutekniker. Nackdelar med det skulle dock vara att informanten kan hamna i ett 

underläge och att osäkerhet kan uppstå vilket skulle kunna påverka informantens svar och 

därmed resultatet. Det krävs därför att intervjuaren lyssnar aktivt, är lyhörd för det som 

informanten säger, är uppmärksam på kroppsspråk och om frågor upplevs känsliga samt har 

en medvetenhet om sitt övertag (Kristensson, 2014). 

 

I den aktuella studien valdes en strategisk urvalsmetod för att rekrytera informanter som 

kunde delge informationsrika beskrivningar om fenomenet som studerades och författarna tog 

därför kontakt med avdelningschefer på ett sjukhus (Henricson & Billhult, 2012). 

Urvalsförfarandet visade sig ha både fördelar och nackdelar. Nackdelar med urvalsmetoden 

anses vara att svarsfrekvensen från avdelningscheferna var låg vilket medförde att författarna 

hade svårigheter att komma i kontakt med ett tillräckligt antal informanter inom den planerade 

tiden. Om rekrytering av samtliga informanter skett via besök på arbetsplatsen hade eventuellt 

rekryteringen varit mer tidseffektiv. Ytterligare en nackdel var att avdelningscheferna själva 

tog kontakt med anställda sjuksköterskor på avdelningen som överensstämde med 

inklusionskriterierna och gav förslag på sjuksköterskor som kunde tänka sig medverka i 

studien. Detta innebär att det finns en risk att avdelningscheferna avsiktligt skulle kunna välja 

ut informanter med positiva erfarenheter och att informanterna kände press i och med chefens 

vetskap om deltagandet vilket skulle kunna påverka resultatet. Endast två informanter tog 

själva kontakt med författarna för medverkan. Författarna anser att fördelarna med 

urvalsmetoden var att informanter från flera olika verksamheter inom slutenvården 

medverkade i studien vilket ökade chanserna för ett bredare datamaterial med en variation 

bland informanternas upplevelser. Om exempelvis snöbollsurvalet tillämpats anser författarna 

att det skulle kunna innebära ett mindre varierat resultat då denna urvalsmetod innebär att 

informanterna utgörs av en kedja med personer som känner varandra och informanterna skulle 

därmed kunna rekommendera kollegor med liknande erfarenhet. Kristensson (2014) beskriver 

att snöbollsurvalet innebär att en person tillfrågas om medverkan och att den personen i sin tur 

rekommenderar någon som sedan rekommenderar någon ytterligare. Denna urvalsmetod 

beskrivs vara lämplig om en grupp som kan vara svår att nå ska intervjuas. Författarna till den 

aktuella studien anser det även fördelaktigt att informanterna inte känner till varandras 

medverkan. Två av informanterna arbetade på samma avdelning men resterande informanter 

var verksamma på olika avdelningar. Författarna anser att spridningen av arbetsplatser bland 

informanterna var positiv för studien. 

 

En styrka i studien är att både kvinnor och män deltog trots att kvinnorna är 

överrepresenterade. Resultatet skulle eventuellt vara djupare om könsfördelningen mellan 

informanterna varit jämnare och skulle även kunna ha påverkats av ytterligare variation i ålder 

(Henricson & Billhult, 2012). Författarna menar att resultatets djup även skulle kunna 

påverkas av ytterligare variation i tidigare erfarenhet bland informanterna. De flesta 

informanter har tidigare yrkeserfarenhet inom vården vilket kan påverka deras upplevelser av 

första året i yrket i jämförelse med de som inte besitter någon tidigare erfarenhet. För att 

kunna öka resultatets bredd ytterligare skulle sjuksköterskor verksamma inom exempelvis 

hemsjukvård eller vårdcentral kunna rekryterats. Författarna valde emellertid att begränsa 

urvalet till sjuksköterskor anställda på sjukhus för att ge kunskap till andra verksamma inom 

hälso- och sjukvård om hur det upplevs att arbeta som sjuksköterska på olika vårdavdelningar 

inom slutenvården. 

 

Kristensson (2012) beskriver att intervjun bör ske på en avskild plats som informanten själv 

fått välja. Samtliga informanter i studien fick möjlighet att välja plats för intervjuerna men 
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endast en informant föreslog plats själv medan resterande överlät det åt författarna då de inte 

hade några specifika önskemål. Platserna som föreslogs av författarna var offentliga och 

därmed neutrala för både informanterna och författarna. Författarna anser att platserna för 

intervjuerna var lämpliga då de var avskilda och risken för störande moment var minimal. 

Den informant som själv valde plats föreslog att intervjun kunde ske hemma hos informanten. 

Bland de anteckningar som fördes under intervjuerna gällande bland annat kroppsspråk 

noterades att informanten som intervjuades i sitt egna hem hade ett mer rastlöst kroppsspråk. 

Då intervjun var den andra som författarna genomförde kan författarna ha upplevts osäkra 

eller nervösa vilket i sin tur kan ha påverkat informanten. Att platsen för intervjun var i 

informantens hem kan även ha lett till viss osäkerhet hos författarna som uppfattats av 

informanten genom författarnas kroppsspråk. Författarna upplever därför att en plats för 

intervjun som är neutral för såväl informanterna som för författarna är det mest lämpliga. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen anses av författarna vara lämplig då det är en vanlig metod 

inom vårdvetenskapen vid granskning och bearbetning av texter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). En annan analysmetod vid bearbetning av intervjuer är fenomenografisk 

analysmetod där fokus ligger på personens sätt att tänka i förhållande till fenomenet och syftar 

till att upptäcka mönster i personens tänkande snarare än att återge det som intervjupersonen 

sagt (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Då den aktuella studien syftar till att beskriva 

upplevelser ansågs därför fenomenografisk analysmetod inte stämma överens med studiens 

syfte. 

 

Det finns olika synsätt kring huruvida förförståelsen bör utnyttjas eller sättas åt sidan. Att 

sätta sin förförståelse åt sidan förespråkas av vissa författare men det kan vara svårt då 

tolkningar ofta påverkas av det omedvetna. Andra författare menar att förförståelsen istället 

kan utnyttjas för möjligheten att få ny kunskap och djupare förståelse. Den manifesta 

innehållsanalysen ger en beskrivning av det textnära innehållet och utgår därför inte ifrån 

tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna till den aktuella studien 

diskuterade och reflekterade över förförståelsen för att skapa en medvetenhet om den och för 

att kunna tygla den och därmed minimera risken att bearbetningen av det insamlade materialet 

påverkas av författarnas förförståelse. Den medvetna förförståelsen åsidosattes i största 

möjliga mån vid bearbetning av data för att undvika egen tolkning. Trots medvetandegörandet 

finns emellertid risk att bearbetningen av datamaterialet påverkats av omedveten förförståelse. 

 

Kristensson (2014) menar att begreppet trovärdighet beskriver och bedömer hållbarheten i en 

kvalitativ studie. Trovärdighetsbegreppet består av fyra delar: tillförlitlighet, verifierbarhet, 

giltighet och överförbarhet. Tillförlitlighet handlar om resultatets sanningshalt samt att 

tolkningarna grundas i den insamlade datan och inte i forskarens förförståelse. För att öka den 

aktuella studiens tillförlitlighet har författarna synliggjort analysprocessen genom att noggrant 

redovisa för tillvägagångssättet och ge exempel ur analysen. Tillförlitligheten stärks även då 

författarna genom triangulering analyserat materialet vilket innebär att analysen utförs av två 

personer och riskerar därmed inte att en enskild persons förförståelse speglas. Verifierbarhet 

handlar om i vilken omfattning resultat och tolkning kan verifieras vilket också kan stärkas 

genom triangulering av datamaterialet. Verifierbarheten kan även stärkas genom att 

författarna förtydligar och förstärker informanternas upplevelser genom att citera 

informanterna. Giltighet gäller resultatets och det insamlade materialets stabilitet vilket stärkts 

genom att författarna använt sig av en intervjuguide. Överförbarhet innebär i vilken grad 

resultatet kan tillämpas i andra sammanhang och stärks i den aktuella studien genom att 

författarna noggrant beskrivit informanterna utifrån kön, ålder, hur länge de arbetat som 

sjuksköterskor, tidigare yrkeserfarenhet inom vården innan påbörjad sjuksköterskeutbildning 
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samt vilka områden de är verksamma inom. Genom en noggrann beskrivning av 

informanterna och studiekontexten möjliggörs därmed tillämpandet av studiens resultat i 

andra sammanhang (Kristensson, 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Första tiden 

I den aktuella studiens resultat framkom det att flera sjuksköterskor upplever att de inte fått 

med sig tillräcklig kunskap från utbildningen och en sjuksköterska beskriver känslan av att 

vara mindre förberedd för yrket än förväntat. Upplevelser av skillnad mellan utbildningens 

innehåll och verkligheten, kopplat till svårigheter att omsätta teoretisk kunskap i praktiken 

beskrivs även av en sjuksköterska i den aktuella studien. Även Al Awaisi, Cooke och 

Pryjmachuk (2015) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att det som lärs ut 

under utbildningen inte alltid överensstämmer med verkligheten och att det gav upphov till 

förvirring i den nya yrkesrollen. Ovanstående upplevelser av utbildningen i förhållande till 

verkligheten styrks även av Pennbrant et al. (2013) och Martin och Wilson (2011) som nämns 

i den aktuella studiens bakgrund. Sjuksköterskor beskriver enligt Thrysoe, Hounsgaard, Dohn 

och Wagner (2011) att det känns oklart vad sjuksköterskeutbildningen skulle innebära och hur 

det skulle vara att arbeta som sjuksköterska. De anser även att utbildningens inriktning var för 

idealistisk i förhållande till vad de sedan upplevde som nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Bisholt (2012) beskriver att sjuksköterskeutbildningen förbereder sjuksköterskan för enskilda 

uppgifter men att vårdandet har högre komplexitet och innebär mer avancerade 

arbetsuppgifter och färdigheter i verkligheten. Detta beskrivs även av Benner (1993) som 

menar att verkligheten kräver mer varierade och avancerade yrkesfärdigheter än vad novisen 

lärt sig under utbildningen och att det kan vara svårt att omsätta teori till praktik.  Dock strider 

detta mot beskrivningen av Sneltvedt och Bondas (2016) där sjuksköterskorna känner en 

stolthet över de kunskaper och färdigheter som erhållits genom ansträngningen som lagts i 

utbildningen. Trots det anser författarna till den aktuella studien att majoriteten av nya 

sjuksköterskor har svårigheter att knyta teori till praktik, upplever att det som lärs ut under 

utbildningen inte alltid överensstämmer med verkligheten och att utbildningen inte är 

tillräckligt förberedande. 

 

Resultatet i den aktuella studien visar att sjuksköterskor upplever att den verksamhetsförlagda 

utbildningen som genomförts under utbildningen ger en bild av hur yrket ser ut i verkligheten. 

Det framkommer emellertid inte vad sjuksköterskorna anser om den verksamhetsförlagda 

utbildningens omfattning. Enligt Al Awaisi et al. (2015) upplever sjuksköterskor att den 

verksamhetsförlagda utbildningen inte är tillräcklig och att de därmed har begränsad praktisk 

erfarenhet. Dock menar författarna till den aktuella studien att skillnader i utbildningen kan 

förekomma då studien genomfördes i ett annat land än Sverige. 

 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien hade mellan två till fyra veckors introduktion. De som 

haft tre till fyra veckor upplever att det var tillräckligt för att känna sig trygga och bekväma i 

yrkesrollen inför det självständiga arbetet. Sjuksköterskan som endast haft två veckors 

introduktion upplever att det inte är tillräckligt i förhållande till det som ska hinnas med. Som 

nämns i den aktuella studiens bakgrund upplevs tio veckors introduktion möta nya 

sjuksköterskors behov (Laschinger, 2012). Andersson och Edberg (2010) beskriver emellertid 

att sjuksköterskor som hade en till fem veckors introduktion upplever det som tillräckligt. 

Under introduktionen blev de handledda av en mentor, vilket de upplevde gav dem 

självförtroende och de kände att de ville börja arbeta självständigt. Bisholt (2012) beskriver 

att novisen under introduktionstiden sökte kunskap genom mentorn, till stor del genom 

imitation. Novisen bad om detaljrika, omfattande och noggranna förklaringar, vilket beskrivs 
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tyda på avsaknad av tillräckliga yrkeskunskaper. I Al Awaisi et al. (2015) menar att 

sjuksköterskor upplever sig oberoende och självständiga efter en månads introduktion och 

beskriver att det sex månaders praktikprogram de försågs med underlättade övergången från 

student till yrkesverksam sjuksköterska. Författarna till den aktuella studien anser att varje 

sjuksköterska har ett individuellt behov av introduktion för att kunna känna sig trygg och 

bekväm inför det självständiga arbetet. 

 

Kollegorna 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien upplever ett positivt, trevligt och öppet bemötande av 

kollegor vilket underlättar första tiden i yrket. Även Gardiner och Sheen (2017) beskriver att 

majoriteten av nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de bemöts på ett respektfullt och 

stödjande sätt. Detta strider dock mot det som nämns i den aktuella studiens bakgrund då 

Pellico et al. (2009) menar att sjuksköterskor blivit otrevligt och oprofessionellt bemötta. 

Vidare beskriver sjuksköterskorna i den aktuella studien att kollegor upplevs hjälpsamma, 

tillmötesgående och glada. En sjuksköterska beskriver att kollegors initiativ till samtal leder 

till känslan av att inte känna sig utanför. Enligt Gardiner och Sheen (2017) upplever 

emellertid en del nya sjuksköterskor utanförskap i och med en negativ arbetsmiljö och ett 

otrevligt bemötande. Det otrevliga bemötandet visar sig bland annat genom kritik mot dem 

som personer snarare än för sitt arbete vilket påverkar de nya sjuksköterskornas 

självförtroende negativt. Även i den aktuella studien rapporterar en av sjuksköterskorna att det 

förekommit negativ stämning på arbetsplatsen då kollegor talat illa om varandra. 

 

Samtliga sjuksköterskor i den aktuella studien beskriver att de har positiva upplevelser av 

teamarbete på arbetsplatsen. En sjuksköterska anser att teamarbetet bör innebära arbete mot 

gemensamma mål gällande patienterna. Sjuksköterskorna beskriver också att teamarbete 

innebär att hjälpas åt för att underlätta för varandra när det är mycket att göra. Teamarbetet 

innebär även att det alltid finns någon att fråga och upplevs ge känslan av att inte vara ensam. 

Även Sneltvedt och Bondas (2016) beskriver sjuksköterskors upplevelser av att kunna 

rådfråga mer erfarna sjuksköterskor och därigenom få förslag om riktning för val i arbetet och 

hjälp att navigera. Gardiner och Sheen (2017) menar att sjuksköterskor som däremot upplever 

bristande stöd och hjälp vid hantering av komplexa och akuta situationer beskriver potentiella 

risker för patienten i och med eventuella misstag och fel i vårdandet. Sjuksköterskorna 

beskriver även svårigheter att be om hjälp då andra sjuksköterskor upplevs upptagna och får 

därmed förlita sig på sin egna bedömning och prestation. Upplevelsen av att det kan vara svårt 

att få hjälp av sina medarbetare styrks av Dyess och Sherman (2009) och Parker et al. (2014) 

som nämns i den aktuella studiens bakgrund. Sjuksköterskorna i den aktuella studien upplever 

att de kan fråga kollegor vid osäkerhet inför olika moment och att kollegorna då gärna visade 

eller stod bredvid och stöttade sjuksköterskan i utförandet. Det beskrivs även att de upplever 

avlastning av arbetet som en form av stöd från kollegor och att stödet gav de nya 

sjuksköterskorna trygghet. Författarna till den aktuella studien anser att stöd från kollegor och 

ett trevligt bemötande är viktiga faktorer för den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse 

av första tiden i yrket. Bristande stöd och hjälp från kollegor kan innebära risker för 

patienterna. 

 

I den aktuella studien anser majoriteten av sjuksköterskorna positiva upplevelser av 

samarbetet med andra professioner. Flera sjuksköterskor beskriver samarbetet med läkarna 

som bra varav en förklarar att läkarna upplevs lyhörda och bra på att svara på frågor. En av 

sjuksköterskorna upplever emellertid att läkarna anser att deras tid är viktigast då 

sjuksköterskan förväntas avbryta sitt arbete när läkaren kommer för att ronda. Al Awaisi et al. 

(2015) beskriver sjuksköterskors upplevelser av att bli behandlade som underordnade och 
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oprofessionella av läkare vilket gav upphov till ilska och beskriver även att det finns ett 

kommunikationsgap mellan läkare och sjuksköterskor. Numminen et al. (2016) beskriver 

däremot att nya sjuksköterskor har positiva upplevelser av relationen mellan sjuksköterskor 

och läkare. Författarna till den aktuella studien anser att nya sjuksköterskor framförallt har 

positiva upplevelser av samarbetet med läkare men att tidigare forskning och den aktuella 

studiens resultat tyder på att samarbetet och kommunikationen kan förbättras ytterligare. 

 

Vårdandet 

Sjuksköterskor i den aktuella studien upplever möten med patienter och anhöriga som 

spännande och roliga. Enligt en sjuksköterska leder positiv återkoppling från patienter och 

anhöriga till känslan av att ha gjort ett bra arbete. Sneltvedt och Bondas (2016) menar att 

sjuksköterskan visar engagemang genom att fokusera på patienter och anhöriga. Att få positiv 

återkoppling från patienter och anhöriga kan leda till stolthet men sjuksköterskorna kan även 

möta missnöje och uppleva osäkerhet kring vad som förväntas av dem. En sjuksköterska i den 

aktuella studien beskriver att det känns härligt att få följa patientens tillfrisknande under 

vårdtiden. Enligt Al Awaisi et al. (2015) upplever sjuksköterskorna att de har en viktig roll i 

att främja patienters hälsa men upplever också svårigheter i att hinna utföra den vård som 

patienterna är i behov av. Enligt Pellico et al. (2009) som nämns i den aktuella studiens 

bakgrund upplevs även där att det finns för lite tid att spendera med patienterna.  Al Awaisi et 

al. (2015) beskriver även att sjuksköterskor upplever yrket som känslomässigt krävande då det 

innefattar möten med döende patienter vilket upplevs svårt att hantera. Även sjuksköterskorna 

i den aktuella studien upplever svårigheter i att hantera dödsfall, men främst i situationer där 

patienten haft svåra smärtor och upplevt lidande. Möten med unga, palliativa patienter 

upplevs även särskilt svåra men samtidigt lärorika. Sjuksköterskor upplever enligt Sneltvedt 

och Bondas (2016) däremot att relationer med demenssjuka patienter kan vara utmanande. 

Parker et al. (2014) som nämns i den aktuella studiens bakgrund menar att omvårdnad av 

särskilda patientgrupper kan ge upphov till oro och ångest. Den aktuella studiens författare 

anser att möten med patienter och anhöriga kan vara svåra att hantera för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan men att mötena även är givande och lärorika. 

 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien beskriver svårigheter med att lita på sig själv och sin 

kunskap i och med begränsad erfarenhet vilket leder till osäkerhet. Det framkom även att 

sjuksköterskorna upplever svårigheter med att prioritera och bedöma i akuta situationer samt 

nervositet inför att självständigt ansvara över patienter. Dahlberg och Segesten (2010) menar 

att novisen behöver stöd i arbetet genom strukturerade dokument och vårdplaner. Bisholt 

(2012) menar att novisers begränsade erfarenhet av olika patientsituationer innebär 

svårigheter att uppskatta följderna av deras handlingar i vårdandet. Vidare beskrivs även att 

novisens begränsade kompetens i utförandet av uppgifter kan utgöra en risk för patienten och 

att förvärvandet av erfarenheter och utveckling av sin kompetens krävs för att kunna förstå 

vad en situation handlar om, hur något utförs samt varför något utförs på ett visst sätt. Även 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser riskerna med novisens regelmässigt styrda vårdande 

och menar att den begränsade erfarenheten innebär svårigheter att se viktiga förändringar hos 

den unika patienten. I den aktuella studien beskriver emellertid sjuksköterskorna ökad 

trygghet i rollen som sjuksköterska i och med att de med tiden samlar ytterligare kunskap och 

erfarenhet.  

 

Förslag om fortsatt forskning 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver enligt tidigare forskning blandade upplevelser av 

första tiden i yrket. För att möta nya sjuksköterskors behov av ytterligare kunskap, tillräcklig 

introduktion och stöd krävs vidare forskning om övergången från utbildning till yrke. Första 
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tiden är avgörande för sjuksköterskornas upplevelser av yrket och ytterligare forskning, 

kunskap och förståelse krävs därmed för att ge nya sjuksköterskor en positiv bild av yrket. 

Goda förutsättningar för nya sjuksköterskor kan bidra till att fler stannar kvar i yrket och 

minska risken för sjukskrivningar. 

 

SLUTSATS 
 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever att utbildningen inte är tillräckligt 

förberedande inför yrket och att det som lärs ut under utbildningen inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. Sjuksköterskan kan även uppleva svårigheter att omsätta den teoretiska 

kunskapen till praktiken. En tillräcklig introduktion är viktig för att kunna känna sig trygg och 

bekväm inför det självständiga arbetet och varje sjuksköterska har ett individuellt behov av 

introduktionens längd. Under första tiden i yrket är det viktigt med ett trevligt bemötande och 

stöd från kollegor. Ett bristande stöd från kollegor kan innebära risker för patienterna då den 

nya sjuksköterskan tvingas förlita sig enbart på sin egen kunskap i vårdandet. Samarbetet med 

övriga professioner upplevs till största del som positivt men både samarbetet och 

kommunikationen kan förbättras. Den nya sjuksköterskan kan uppleva svårigheter i att 

hantera möten med patienter och anhöriga samtidigt som det upplevs lärorikt och givande. 

Den begränsade erfarenheten innebär att den nyutexaminerade sjuksköterskan stöter på flera 

utmaningar i sitt arbete men i takt med ökad kunskap och erfarenhet skapas trygghet i rollen 

som sjuksköterska.  
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Bilaga 1 

Medgivande för anställdas deltagande i intervjustudie 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Linnéuniversitet i Växjö som skriver vårt examensarbete 

där syftet är att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av första året i 

yrket. 

Första året i sjuksköterskeyrket som nyutexaminerad kan upplevas som en utmaning. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till 

ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelse av första året i yrket. 

Allmänsjuksköterskor med max ett års yrkeserfarenhet som arbetar på vårdavdelningar på 

sjukhus inom region Kronoberg har tillfrågats om deltagande i denna intervjustudie.  

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan specifik orsak. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att säkerställa att ingen information som deltagaren 

delger uteblir. Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att 

avidentifieras. 
 

Härmed godkännes att intervjuer av sjuksköterskor på avdelningen genomförs: 

Ort och datum: ……………………………………………………………………………. 

Underskrift: ……………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande: ………………………………………………………………………. 

 

Studerande: 

Marianne David  Evelina Gustafsson 

Mailadress   Mailadress 

Telefonnummer  Telefonnummer 

Handledare: 

 

Christina Engvall 

Mailadress 

  



 
 

Bilaga 2 

Medgivande för deltagande i intervjustudie för anställda inom 

region Kronoberg 

Vi är två sjuksköterskestudenter som skriver vårt examensarbete där syftet är att undersöka 

den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av första året i yrket. 

Första året i sjuksköterskeyrket som nyutexaminerad kan upplevas som en utmaning. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till 

ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelse av första året i yrket. 

Allmänsjuksköterskor med max ett års yrkeserfarenhet som arbetar på vårdavdelningar på 

sjukhus inom region Kronoberg har tillfrågats om deltagande i denna intervjustudie.  

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan specifik orsak. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att säkerställa att ingen information som deltagaren 

delger uteblir. Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att 

avidentifieras. 
 

Härmed godkänner jag som verksamhetschef att anställda sjuksköterskor på de 

avdelningar jag ansvarar för får deltaga i denna intervjustudie: 

Ort och datum: ……………………………………………………………………………. 

Underskrift: ……………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande: ………………………………………………………………………. 

Verksamhetschef för: ……………………………………………………………………... 

Studerande: 

Marianne David  Evelina Gustafsson  

Mailadress   Mailadress 

Telefonnummer  Telefonnummer 

Handledare: 

 

Christina Engvall 

Mailadress 



 
 

Bilaga 3 

Till dig som är legitimerad allmänsjuksköterska - 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Första året i sjuksköterskeyrket som nyutexaminerad kan upplevas som en utmaning. 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda 

till ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelse av första året i yrket. 

Syftet med studien är att beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskors upplevelse av 

första året i yrket. 

Allmänsjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar på sjukhus inom region Kronoberg 

kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du har arbetat som 

allmänsjuksköterska under högst ett år skulle vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår 

studie kontaktar någon av oss via e-post eller telefon. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på en avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas 

ta 30–45 minuter. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

vårdavdelningar kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

Vi heter Marianne David och Evelina Gustafsson och går på Linnéuniversitetet i Växjö och 

läser till allmänsjuksköterska. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete i 

vårdvetenskap, vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du 

några frågor så hör gärna av dig. 

Växjö 2018-03-13 

 

Studerande: 

Marianne David  Evelina Gustafsson  

Mailadress   Mailadress 

Telefonnummer  Telefonnummer 

Handledare: 

 

Christina Engvall 

Mailadress 

 



 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsfrågor 

• Kön? 

• Ålder? 

• När tog du examen? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Har du tidigare yrkeserfarenhet inom vården innan utbildningen? 

 

 

Huvudfrågor  

 

• Kan du beskriva hur första tiden har upplevts? 

• Kan du berätta om introduktionen? 

• Motsvarade verkligheten de förväntningar du hade om yrket? 

• Hur upplevs arbetsklimatet? 

 

 

Följdfrågor 

 

• Kan du berätta mer detaljerat? 

• Kan du ge fler exempel? 

• Hur kändes det då? 

• Vad tänkte du då? 

• Vad gjorde du då? 
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Mall för etisk egengranskning 

 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

 

 

 

 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

     

  

X     

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

     

X  

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

     

X  

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

     

X  

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

     

X  

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

    

 

 

 

X  
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7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).  

      

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 

      

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 

och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

      

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 

Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 

om studenter, betyg etc. 

      

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för studien är namngivna (student och handledare) 

      

 

 


