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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor är idag eftertraktade eftersom personalbristen inom yrket är hög. 

Tidigare studier visar att det första året som yrkesverksam är komplext och att upplevelserna 

är mycket varierande. Tidigare studier visar att det tagit nyutexaminerads sjuksköterskor upp 

till ett år att känna sig säkra i sin roll.   

Syfte: Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året i 

yrkeslivet. 

Metod: Studien baserades på en kvalitativ metod där nyutexaminerade sjuksköterskor 

intervjuades med hjälp av semistrukturerade frågor. Intervjuerna spelades in, transkriberades 

och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades och redovisades med hjälp av underkategorier; 

Upplevelsen av introduktionen till arbetsplatsen, Upplevd egen kompetens, Arbetets 

emotionella effekter och Upplevelsen av att växa in i yrkesrollen. Det första året upplevdes 

mycket intensivt.  De nyutexaminerade sjuksköterskorna uttryckte stresskänslor som främst 

hade sin grund i det ansvar yrket krävde och för högt ställda inre krav. De berättade att stöd 

och bekräftelse underlättade för dem och att de lärt sig mycket. Trots svårigheterna 

uppskattade de och var nöjda med sitt yrkesval.  

Slutsatser: De första tiden upplevs intensiv men samtidigt givande och lärorik. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna är medvetna om sin kompetens och patientsäkerheten 

riskeras därav inte. Mer forskning behövs för att underlätta för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Ambitionen hos arbetsgivarna bör vara att verka för att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin yrkesroll innan de förväntas agera helt självständigt.  
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INLEDNING  
Sjuksköterskeutbildningen är tre år och under dessa år har författarna upplevt det som både 

skrämmande och avlägset att de snart ska axla det ansvar som yrket innebär. Eftersom 

sjuksköterskeexamen nu närmar sig för författarna finns ett personligt intresse i att undersöka 

hur andra nyutexaminerade sjuksköterskor erfarit sitt första år. Hur har det gått för dem?  En 

fördjupad förståelse för deras upplevelser anses kunna underlätta den första tiden inom yrket 

både för författarna och för andra nyutexaminerade sjuksköterskor. 

BAKGRUND  

Sjuksköterskeyrket   

Sjuksköterskeyrket är ett komplext yrke som innefattar många olika delar, det krävs bland 

annat engagemang för andra människor, ett vårdvetenskapligt grundat förhållningsätt, 

medicinsk kunskap - allt för att uppnå en patientsäker omvårdnad. Sjuksköterskor måste även 

följa en etisk kod som beskriver deras fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Finnström, 2014). 

 

För att bli sjuksköterska krävs en utbildning på högskolenivå, vilket innebär att det är ett 

professionellt yrke som innefattar en viss status (Finnström, 2014). Enligt 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) måste sjuksköterskestudenter bland annat visa 

självkännedom, empati och förmåga att se hela människan samt kunna göra relevanta 

åtgärdsbedömningar för att ta examen. För att sedan utöva yrket krävs en legitimation som 

fungerar som en garanti, dels för att yrkesutövaren besitter den kunskap som krävs, dels att 

arbetet utförs på ett säkert sätt enligt lagen. Legitimationen innebär även att yrket räknas som 

betydelsefullt för samhället (Finnström, 2014).  

Situationen för dagens sjuksköterskor  

Det råder brist på sjuksköterskor i de flesta länder och Sverige är inget undantag. Sveriges 

vårdsystem har förändrats på grund av besparingar och krav på kostnadseffektivitet, 

resurserna har minskat och samtidigt har patienternas krav och rättigheter ökat (Gardulf et al., 

2008). Svenska sjuksköterskor beskriver att det förändrade vårdsystemet väcker frustration 

och känslor av att inte räcka till och det skapar en ilska mot politikerna som fattar besluten. 

Sjuksköterskorna beskriver att tiden inte räcker till, exempelvis upplever de att det inte finns 

tid till dokumentation, de behöver ofta arbeta på sina raster eller efter passets slut för att 

hinna göra klart sina arbetsuppgifter. De beskriver också att de upplever att de har för lite tid 

hos patienterna, vilket resulterar i att de får en sämre vård (Hallin & Danielson, 2007). 

Sjuksköterskor finner sitt yrke mycket känslomässigt utmanande och upplever stundtals att 

det känns som att huvudet ska sprängas (Wing, Regan & Spence Laschinger, 2015). Dessa 

stunder är dock kortvariga och Hallin och Danielson (2007) menar att det kanske är just dessa 

intensiva situationer som gör sjuksköterskeyrket till ett så skrämmande men samtidigt 

spännande yrke. Hallin och Danielson framhäver också att yrket ytterligare beskrivits som 

mycket stimulerande av yrkesverksamma sjuksköterskor. Dock blir tyvärr många 

sjuksköterskor utbrända och de uttrycker sig vara missnöjda med sin arbetssituation, 

följaktligen lämnar många sjukvården och ser sig om efter andra yrken.  
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Nyutexaminerade sjuksköterskor  

Nyutexaminerade Sjuksköterskor (NS) är betydelsefulla inom dagens sjukvård på grund av 

den rådande sjuksköterskebristen (Gardulf et al., 2008). Enligt Universitetskanslersämbetet 

(2014) utexaminerades 5390 nya sjuksköterskor i Sverige år 2013-2014, vilket är en ökning 

på 4 % jämfört med året innan. För att inte förlora denna viktiga arbetskraft menar Gardulf et 

al. (2008) att det är angeläget att försöka få en djupare förståelse för hur NS upplever sitt 

yrke. Gardulf et al. poängterar att ytterligare forskning behövs för att förbättra arbetslivet för 

dem samt göra arbetsplatsen mer attraktiv. 

 

Enligt Andersson och Edberg (2010a) tar det 6-12 månader att gå från att vara nybörjare som 

strävar efter acceptans och respekt från sina medarbetare, till att faktiskt känna sig som 

legitimerade sjuksköterskor som tar ansvar, prioriterar rätt arbetsuppgifter och inger 

självförtroende gentemot patienterna. I början av sitt yrkesliv känner de sig osäkra på sig 

själva och de upplever höga förväntningar, både från sig själva och andra (a.a). Den första 

tiden som NS kan enligt Parker, Giles, Lantry och McMillan (2014) ses som en personlig resa 

där det sker en utveckling av både kunskap och självförtroende och även en förståelse för 

arbetsplatsens rutiner skapas. Det som försvårar denna tid är saker som utmanar alla 

sjuksköterskor generellt, yrkets alla svårigheter och dess komplexitet. Flertalet NS beskriver 

att de under sitt första år fått uppmuntran och stöd från sina kollegor (a.a). Dock finns det de 

som känner sig missnöjda på grund av otillräckligt stöd och för höga förväntningar på sig. De 

upplever dessutom att de blev “testade” av sina mer erfarna kollegor. Wing et al. (2015) 

beskriver också vikten av kollegornas stöd och de menar att stöd från kollegor gör att NS 

lättare kan anpassa sig till den nya yrkesrollen. Bristande stöd ökar risken för att NS på grund 

av ansvaret och påfrestningarna drabbas av emotionell utmattning.   

 

Andersson och Edberg (2010b) menar att NS upplever att de från utbildningen erhåller den 

kunskap och de verktyg de behöver för att klara av yrket. Även deras självförtroende ökar 

kontinuerligt med deras växande erfarenheter och kunskaper (Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 

2014). Emellertid beskriver de att för att de till fullo ska kunna applicera kunskaperna i 

praktiken behövs ungefär ett år av praktiskt erfarenhet (Andersson & Edberg, 2010b).  

 

Tre väsentliga faktorer som anses vara viktiga för patientsäkerheten är ledarskap, klinisk 

handledning och goda interprofessionellas relationer. NS upplever att dessa faktorer behöver 

förbättras och beskriver att otillräckligt stöd och brist på förståelse skapar känslor av 

övergivenhet och oro. De upplever även att deras brist på erfarenhet påverkar 

patientsäkerheten (Gardulf et al., 2008). Samband mellan NS självförtroende, 

interprofessionella relationer och patientsäkerheten lyfts fram även av Pfaff et al. (2014). 

Tidigare interprofessionellas möten där ingen respekt funnits sänkte självförtroendet medan 

ömsesidig respekt professionerna emellan visades bidra till ökat självförtroende hos NS. 

Goda interprofessionella relationer beskrivs därav vara viktiga för att patientsäkerheten inte 

ska riskeras (a.a).  
 

TEORETISK REFERENSRAM  
Vårdvetenskapen har fyra bärande konsensusbegrepp som definierar dess innehåll; hälsa, 

patient, miljö och vårdande. Inom vårdvetenskapen är hela individen i fokus och ett 

livsvärldsperspektiv används för att beskriva och förstå andras livssituationer i relation till 

hälsa och vård. En öppen och flexibel hållning intas där kunskap baseras på människors 

subjektiva upplevelser och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom det är NS 
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subjektiva upplevelser som ska studeras anses därför vårdvetenskapen vara en passande 

grund för studien. 

 

Nedan beskrivs vårdvetenskapliga begrepp som är betydelsefulla i studien för att beskriva NS 

upplevelser: 

 

Hälsa 

Hälsa är vårdvetenskapens centrala begrepp och vårdandets fokus. Hälsa är ett komplext 

begrepp och kan tolkas på olika sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). En vanlig utgångspunkt 

för sjuksköterskor är att hälsa är en känsla av både psykiskt och fysiskt välbefinnande men 

hälsa kan även upplevas trots sjukdom. Hälsa kan också beskrivas som en upplevelse av att 

vara i jämnvikt och i balans. Hälsa måste förstås som något mångdimensionellt och är inget 

som är konstant utan kan förändras. Hälsa speglar människans hela livssituation och vad som 

pågår i den just nu (a.a). NS upplevelser av sin arbetssituation kan också relateras till 

hälsobegreppet. Det är tänkbart att med stöd i vad Dahlberg och Segesten skriver måste NS 

för att uppleva hälsa på något sätt känna att de är i jämnvikt. Deras hälsa kan därav påverkas 

om deras arbetssituation skulle upplevas som påfrestande. På samma sätt kan känslor av 

arbetstillfredsställelse bidra till en bättre upplevd hälsa. 

Livsvärld 

Livsvärlden är unik och personlig för varje individ och går inte att träda ur. Alla upplever 

saker på olika sätt och har därav olika erfarenheter som formar livsvärlden. Vid fysiska och 

psykiska förändringar ändras livsvärden och även hur individen förhåller sig till den 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Yrkeslivet ingår i och påverkar livsvärlden hos alla människor. 

Följaktligen kan NS arbetssituation med olika påfrestningar påverka dem även på andra plan i 

livet eftersom allt är sammankopplat genom livsvärlden. Det är också genom livsvärlden 

personer kan förstå sig själva och varandra (a.a). Det innebär att en ansats att förstå 

livsvärlden är en förutsättning för en individanpassad och välfungerande första tid inom 

yrket. 

Trygghet 

Trygghet är en känsla som är nära kopplad till självkänslan och kan grunda sig i en bra 

barndom, inre mognad eller religion. Trygghet kan även vara bunden till yttre faktorer såsom 

materiella förhållanden, arbetsliv och förtroendefulla relationer (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Med stöd i vad Dahlberg och Segesten säger är det viktigt att NS känner trygghet i sig själva 

och i sin yrkesroll, uteblir tryggheten kan deras hälsa påverkas eftersom trygghet är starkt 

kopplat till upplevelsen av hälsa. Att uppleva trygghet kan också enligt Santamäki Fischer 

och Dahlqvist (2014) motverka exempelvis negativa effekter av stress samt underlätta vid 

svåra situationer, vilket enligt tidigare forskning båda är något NS ofta utsätts för. 

Mening/sammanhang 

Människor har en naturlig längtan till både mening och sammanhang. De båda begreppen är 

kopplade till varandra och även till upplevelsen av hälsa; hälsa kan inte uppnås om livet 

saknar mening och sammanhang. Känslan av mening och sammanhang är unik för varje 

människa, något som är betydelsefullt för någon kan vara meningslöst för någon annan 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Mening kan ge en person styrka och kraft till att klara stora 

påfrestningar. Omvänt kan en meningslös tillvaro sänka individens upplevelse av hälsa 

(Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Även upplevelsen av sammanhang är viktig eftersom en 

individ som känner tydligt sammanhang blir styrkt i sin hälsa. En individ som upplever starkt 
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sammanhang med exempelvis en grupp kan följaktligen bli stärkt även individuellt (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Som NS är det således viktigt att uppleva arbetssituationen som ett 

förståeligt sammanhang och att finna mening med sina arbetsuppgifter. 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I Sverige sker det stora besparingar inom vården och det dras ner på både vårdplatser och 

vårdpersonal. Den sämre arbetsmiljön har lett till att allt färre vill arbeta inom vården och 

bristen på bland annat sjuksköterskor är därför stor. Forskning visar dessutom att den 

förändrade arbetssituationen leder till att många sjuksköterskor inte mår väl och det kan leda 

till utbrändhet.  

  

Forskning visar att yrket innebär ett stort ansvar och att det kan göra det första året extra 

utmanande. Utmaningen kan i sin tur påverka den vård som ges och äventyra 

patientsäkerheten. Eftersom sjuksköterskeyrket handlar om att utföra en patientsäker 

omvårdnad ökar intresset för att genomföra studien. Utökad kunskap och förståelse för NS 

upplevelser under första året kan förbereda sjuksköterskestudenter på vad som väntar. Det 

kan även belysa viktiga faktorer som påverkar den första tiden som sjuksköterska. Vad 

upplever de som positivt under det första året? Vad upplever de som negativt? Upplever de 

sig tillräckligt förberedda för att klara av sina arbetsuppgifter?  

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året i 

yrkeslivet. 

METOD  
För att kunna ta del av NS upplevelser utfördes en intervjustudie med en kvalitativ ansats. En 

kvalitativ ansats kan användas när förståelse ska skapas för en person och dennes 

livssituation (Segesten, 2012). Med denna metod fås olika individers tolkningar av ett och 

samma problem (Thomssson, 2010).  

 

Urvalsförfarande 

Undersökningsgruppen var nyutexaminerade sjuksköterskor och i studien definieras de som 

sjuksköterskor som har arbetat mellan fyra och tolv månader. Definitionen har sin grund i den 

tidigare forskning som beskrivs i bakgrunden. 

 

För att finna informanterna till studien användes ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet valdes för 

att det är både praktiskt, tids- och kostnadseffektivt. Dessutom känner ofta informanterna sig 

trygga eftersom de känner antingen författarna eller en annan deltagare. I ett snöbollsurval 

lokaliseras en eller flera informanter ur exempelvis forskarens bekantskapskrets. 

Informanterna tillfrågas sedan om de känner till någon annan som skulle passa in under 

studiens kriterier och i så fall kontaktas de (Polit & Beck, 2012). Tre av informanterna 

påträffades genom den gemensamma utbildningen. De kontaktades via epost där de fick 

information samt tillfrågades att delta i studien, samtliga accepterade att delta i studien. De 

tillfrågades sedan om de kände någon annan som passade in under kriterierna och dessa 

kontaktades sedan på samma sätt. Totalt tillfrågades tio potentiella informanter varav tre 

visade sig inte passa in under inklusionskriterierna och en tackade nej av hälsoskäl. Kvar blev 
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sex informanter och efter att de accepterat att delta i studien fick de informationsbrev i två 

exemplar hemskickat där de skriftligt kunde ge sitt medgivande till att delta i studien. De 

ombads sedan att ta med sina undertecknade informationsbrev till intervjun där de fick 

behålla det ena exemplaret och författarna det andra.  

 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i 4 -12 månader, som arbetade 

på vårdavdelningar med inriktning kirurgi, ortopedi och medicin och hade liknande 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö.  

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor som arbetade i högspecialiserad vård, i intensivvård och 

neonatalvård. 

 

Endast sjuksköterskor som arbetade på sjukhus intervjuades för att de hade liknande 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Av samma anledning exkluderades sjuksköterskor som 

arbetade på specialiserade avdelningar så som exempelvis en neonatalavdelning. Informanter 

som arbetat mindre än fyra månader exkluderades eftersom de ansågs ha arbetat för kort tid 

för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Informanter 

Sex nyutexaminerade sjuksköterskor deltog i studien varav fem var kvinnor och en var man i 

åldrarna 22 till 33 år. De arbetade på tre olika sjukhus i södra Sverige och hade gjort det i fem 

till tio månader.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, vilket enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) ger en bredare bild och fler nyanser än strukturerade 

intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer finns ett fåtal förberedda frågor och mycket 

utrymme ges till följdfrågor och utveckling av svaren. På det sättet ges mer möjlighet till att 

subjektiva upplevelser uppdagas (a.a). För att relevant data skulle samlas in utarbetades en 

semi-strukturerad intervjuguide med teman som rörde studiens frågeställningar och syfte. 

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju, vilket enligt Dalen (2015) alltid måste göras i 

kvalitativa intervjustudier för att testa intervjuguiden och sig själv som intervjuare. Under 

pilotintervjuns gång uppfattades ett par av frågorna av författarna som något ledande så 

efteråt korrigerades och färdigställdes intervjuguiden (se Bilaga 1). Efter att ha genomfört 

samtliga intervjuer bedömdes ändå pilotintervjun vara av god kvalité eftersom fynden den 

genererade inte var avvikande från de resterande intervjuerna. Således inkluderades även 

pilotintervjun i resultatet.  

Genomförande av intervju  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes tillsammans med informanterna. En lugn plats där 

risken för att bli störd är liten är idealisk för intervjuer (Polit & Beck, 2012). En semi-privat 

plats i form av ett bokningsbart rum i en offentlig byggnad föreslogs och accepterades av 

samtliga informanter. För att skapa en avslappnad atmosfär inleddes intervjuerna med lite 

”kallprat” därefter startade själva intervjuerna och tog mellan 30-45 minuter vardera. 

Intervjuerna genomfördes med stöd av intervjuguiden och spelades in med informantens 

tillstånd.  

 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och innefattade även eventuell icke-verbal 

kommunikation såsom känslouttryck och tankepauser. Detta är enligt Rosberg (2008) viktigt 
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för att kunna skapa en känsla för varje enskild informant. För att den icke-verbala 

kommunikationen skulle fångas på rätt sätt genomfördes alla transkriberingar omedelbart 

efter varje genomförd intervju. 

 

Analys 

För att analysera datan genomfördes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) rekommendationer. Denna metod används vid kvalitativa studier för att på 

ändamålsenligt sätt föra fram budskapet i texten.  Det transkriberade materialet lästes flera 

gånger enskilt och var för sig av båda författarna för att undvika påverkan av varandra. Sedan 

valdes meningsenheter ut, vilka ansågs vara de meningsbärande delarna av texten. Dessa 

kondenserades sedan, vilket innebär att de kortades ner och gjordes mer lätthanterliga 

samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Därefter försågs de olika meningsbärande 

meningarna med koder som kortfattat beskrev deras innehåll. Slutligen skapades 

underkategorier som summerade flera olika koder som hade ett liknande innehåll. Med grund 

i underkategorierna bildades fyra kategorier; Upplevelsen av introduktionen till arbetsplatsen, 

Upplevd egen kompetens, Arbetets emotionella effekter och Upplevelsen av att växa in i 

yrkesrollen. Ett exempel på analysprocess finns i Tabell 1. Under analysens gång valdes 

relevanta och beskrivande citat ut som sedan inkluderades i resultatet. Detta för att ge läsaren 

en tydligare bild av informanterna (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel från den kvalitativa innehållsanalysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Så då blev det att 

jag fick vara 

sjuksköterska vissa 

dagar under min 

bredvidgång ändå. 

För det var brist, 

dem tog inte in 

någon annan 

sjuksköterska. 

Jag fick vara 

självgående 

sjuksköterska 

under min 

brevidgång på 

grund av 

personalbrist. 

Ansvar under 

introduktionen 

Introduktionens 

utformning och 

dess inverkan 

på upplevelsen 

Upplevelser av 

introduktionen 

till 

arbetsplatsen 

Asså man har ju 

ändå en 

legitimation och 

man måste ju 

skydda sig själv. 

Det är ju bättre att 

göra en sak en gång 

för mycket än en 

gång för lite. 

Man har en 

legitimation att 

skydda. Det är 

bättre att göra 

en sak en gång 

för mycket än 

för lite. 

Skydda sin 

legitimation 

Ansvar och oro 

över att göra fel 

Upplevd egen 

kompetens 

Jag grät första 

gången när en 

läkare skällde på 

mig. Det var 

Jag grät när en 

läkare skällde 

på mig. Det var 

inte mitt fel och 

Stressad, 

Orättvisa 

Varierande 

arbetsglädje  

Arbetets 

emotionella 

effekter  
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absolut inte mitt fel. 

Jag var jätte 

stressad. 

jag var 

jättestressad. 

 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning genomfördes (se Bilaga 2) som visade att ingen ansökan till en 

etikkommitté krävdes. Intervjuerna genomfördes enligt Helsingforsdeklarationens (2013) 

krav. Hänsyn togs till samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

sekretessavtalet. Dessutom strävade författarna under hela studien efter att hantera materialet 

utan att förvränga det.  

  

Informanterna fick genom ett utskickat informationsbrev (se Bilaga 3) kännedom om studien 

och dess syfte. De fick även information om hur de med sitt deltagande i intervju kunde bidra 

till ökad förståelse och kunskap om hur det är att vara nyutexaminerade sjuksköterska. 

Informanterna blev även informerade att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan 

samt att de var anonyma genom hela studien. Informationsbrevet klargjorde slutligen att 

intervjumaterialet skulle avidentifieras och hanteras endast av författarna samt förvaras på ett 

säkert ställe tills den tidpunkt då uppsatsen blev godkänd. Det klargjordes även att materialet 

då skulle förstöras. Informanterna godkände skriftligt sitt deltagande samt att de förstått 

informationen de erhållit.   

 

RESULTAT 
Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier. Den första är Upplevelser av introduktionen till 

arbetsplatsen och den redogör för hur betydelsefull introduktionen är för hur NS upplevde sin 

första tid i yrkeslivet. Den andra är Upplevd egen kompetens och beskriver NS upplevelser av 

den egna kompetensen och dess inverkan på arbetet. Den tredje är Arbetets emotionella 

effekter och klargör den emotionella effekt som arbetet hade både på arbetsplatsen och 

privatlivet. Den sista är Upplevelsen av att växa in i yrkesrollen och beskriver de 

omständigheter som påverkar NS förmåga att växa in i sin nya yrkesroll samt deras råd till 

kommande NS.  

Upplevelser av introduktionen till arbetsplatsen  

Introduktionen visade sig ha stor betydelse för NS första tid inom yrket och påverkade i 

samtliga fall deras fortsatta tid på avdelningen. Flertalet upplevde att deras introduktion var 

otillräcklig och att de därav inte var redo att vara självständiga när den var slut. Det fanns 

även de som var nöjda med sin introduktion och som hade fått ett bra stöd. Flera NS 

efterfrågade en annan utformning på sin introduktion, majoriteten hade dock ingen möjlighet 

att påverka introduktionens utformning. Kategorin har sin grund i underkategorierna 

Introduktionens utformning och dess inverkan på upplevelsen och Betydelsen av att kunna 

påverka utformningen. 

 

Introduktionens utformning och dess inverkan på upplevelsen  

Det fanns hög variation på antal veckor och den upplevda kvalitén på introduktionen som 

erbjöds. I flera fall hade de blivit tvungna att börja arbeta innan introduktionsperioden som 

utlovats var slut, i vissa fall redan efter ett fåtal dagar, detta på grund av personalbrist.  
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Men sen blev de ju så att det blev calicivirus på min avdelning, Så då blev det att jag fick vara 

sjuksköterska vissa dagar under min bredvidgång ändå. För det var brist, de tog inte in 

någon annan sjuksköterska. Det tycker jag var jättedåligt för jag var inte färdig. (Informant 

5) 
 

Det fanns även NS som hade haft sin praktik på den avdelning där de sedan började arbeta. 

De började arbeta redan innan introduktionsperioden var över eftersom de upplevde sig vara 

tillräckligt förberedda redan då. 

 

Det var inte bara längden på introduktionen utan även dess utformning som påverkade hur 

NS upplevde den. Några upplevde att de fick ta allt för mycket eget ansvar under sin 

introduktion, vilket gav upphov till stress och några upplevde att det även orsakade inre 

känslor av panik. Det fanns även en som ansåg att för lite ansvars gavs, vilket resulterade i att 

hen inte fick göra något själv och inlärningen blev lidande. Flera uttryckte även att 

personalen inte riktigt hade tid för dem. ”Jag gick bredvid i tre veckor och det var lite dåligt 

för de hade inte riktigt tid att lära mig saker, man fick mest glida med när de skötte sitt 

jobb.” (Informant 1). Samtliga NS poängterade även att det spelade stor roll vilken 

handledare de gick med. Bemötandet de fick från handledaren hade stor betydelse för hur 

mycket de vågade fråga och hur mycket de vågade ta för sig under introduktionen. Även 

tidpunkten för introduktionen påverkade dess kvalité. NS som gick ut i januari och började 

sin introduktion i februari upplevde att kvalitén var högre eftersom det var skönt att det fanns 

mycket ordinarie personal i jämförelse med sommaren då flera andra NS uttryckte att de 

ibland saknade erfaren personal att fråga.  

 

Betydelsen av att kunna påverka utformningen  

Möjligheten att kunna styra över sin introduktion visade sig vara en viktig faktor för att 

kunna känna trygghet i sin nya yrkesroll. Att själv kunna bestämma och anpassa 

introduktionen utefter sina egna behov upplevdes vara betydelsefullt och tyvärr var det inte 

alltid möjlighet. Flera upplevde att det inte gick att påverka till exempel introduktionens 

längd, även fast de blev erbjudna att få en introduktionsvecka till vid behov ville de inte be 

om det på grund av rädsla för att uppfattas som inkompetenta. Många beskrev även att de 

upplevde att introduktionen hade blivit bättre om den utformats på ett liknande sätt som deras 

praktik från utbildningen.  De beskrev att under praktiken portionerades ansvar ut successivt 

och efter den egna förmågan. Handledaren fungerade som ett stöd där lösningar uppnåddes 

genom gemensamma diskussioner.  

  
Så man kan ju försöka göra som man gör på praktiken. Ja, jag går bredvid nu men jag 

försöker göra allting. Men jag har handledaren med mig, så den personen inte bara sticker 

iväg och gör något annat. För då är du ju helt plötsligt själv och har ansvar. Men om man ser 

till att man få ha med sig sin handledare om man känner att man vill det, och om man känner 

att man kan börja göra mer själv så får det ju vara okej. Men det ska ju vara utifrån sig själv, 

man går ju bredvid för sin egen skull. (Informant 2) 
 

NS som upplevde att det fanns möjlighet att påverka introduktionens utformning och längd 

kände sig inte lika stressade över att stå på egna ben. Det skapade en form av trygghet 

eftersom de kände att de fick ta det i sin egen takt. En NS som var mycket nöjd med sin 

introduktion beskrev den som att omedelbart bli självständig och handledaren fungerade som 

en stöttepelare som hen förde en ständig dialog med.  



 

9 

 

 

Upplevd egen kompetens  

NS upplevde att sjuksköterskeyrket krävde en hög kompetens och att det var ett stort ansvar 

som måste anammas.  De upplevde sig ha allt för höga inre krav på sig själva, vilket 

resulterade i en känsla av att vara en belastning för sina kollegor. Slutligen hade NS olika 

upplevelser av kunskaperna de erhållit genom sin utbildning och lyfte fram både positiva och 

negativa synpunkter. Kategorin har sin grund i underkategorierna Ansvar och oro över att 

göra fel, Höga inre krav - räcker jag till? och Upplevelsen av att vara förberedd.  

Ansvar och oro över att göra fel 

Blandade känslor beskrevs kring det ansvar de fick när de började arbeta självständigt, det 

var både skrämmande och spännande. Flera beskrev just känslan när de första gången skulle 

administrera medicin. De upplevde att det var skönt att få vara självständiga men de var 

nervösa över att göra fel och kontrollerade allt de gjorde flera gånger.  

 
Sen är det ju alltid lite läskigt att stå på egna ben.. Jag vet att första, när man fick sitt kort 

och skulle gå in i läkemedelsrummen själv och blanda morfin, det var ingen som stod och 

kollade en. “Men gud, är det ingen som vill se att jag gör rätt?” eller så...Så det var, ja, lite 

läskigt att stå på egna ben. (Informant 3). 
 

Ansvarskänslan sträckte sig även utanför läkemedelsadministreringen och det upplevdes 

skrämmande att plötsligt stå själv och ta alla beslut. De beskrev att de ville göra saker en 

extra gång, till exempel blodtryckskontroller, för att vara på den säkra sidan. Även om det var 

tidskrävande gjorde de hellre det än att missa något eftersom de var rädda om sin 

legitimation. De upplevde det också skönt att även om det var de som hade ansvaret så kunde 

de alltid be om råd om hur de skulle agera. 

 

Höga inre krav - räcker jag till? 

Samtliga NS beskrev att de hade höga inre krav på sig själva, krav som de själva satt upp där 

de jämförde sig med de erfarna sjuksköterskorna på avdelningen. Jämfört med dem upplevde 

de sig inte kunna någonting. En NS upplevde att allt gick dåligt för hen och att de höga inre 

kraven gjorde så att hen aldrig var nöjd med en arbetsdag. Flera upplevde det dessutom som 

stressande att inte kunna svara på frågor som ställdes till dem av patienter och anhöriga.  

 
Men just känslan av att, jag borde kunna detta, jag borde ha koll på detta..  och det har man 

inte i början. Och den känslan var ganska jobbig, liksom att man... Det är nog mer att man 

har så höga krav på sig själv kanske? Att man har lite, liksom man vill gärna kunna allting 

och man vill kunna svara på alla frågor och sådär. (Informant 4) 
 

En annan sak flera beskrev var känslor av att vara en belastning för den övriga personalen 

och de upplevde att de inte hann med allt de ville för att saker tog dem allt för lång tid. Det 

resulterade i att de behövde lämna över saker till den avbytande personalgruppen, vilket 

väckte en känsla av otillräcklighet. Slutligen berättade samtliga NS att deras höga inre krav 

sänkts med tiden allteftersom de insett att det fanns en stor skillnad gentemot de krav 

avdelningen ställde på dem. De upplevde nu att deras inre krav blivit mer likvärdiga med 

avdelningens förväntningar. 
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Upplevelsen av att vara förberedd 

Flertalet NS upplevde att de blivit väl förberedda inför yrket eftersom de fått en bred 

kunskapsgrund att stå på från sin utbildning. De uttryckte särskilt att den praktik de haft i 

sista terminen gjort att saker och ting fallit på plats. Det fanns även önskemål om att 

utbildningen skulle ha innehållit mer praktiska övningar, särskilt på akuta situationer. Dessa 

upplevdes extra påfrestande när det inträffade ute i verksamheten. Det fanns dessutom olika 

upplevelser av mängden vårdvetenskap och hur väl den hade förberett dem för yrket. 

Samtliga upplevde att den var viktig men vissa ansåg att det varit för mycket av den och att 

andra kurser skulle kunnat ge dem mer användbar kunskap. Ändå ansåg några att mängden 

vårdvetenskap hade varit bra och att det var något som hade förberett dem inför de väntande 

arbetsuppgifter. “För man får på något sätt ändå en helhetsbild som man märker av jämfört 

med andra som inte har den utbildningen” (Informant 6). En av NS saknade den latinska 

kunskapen och det gjorde det vid några tillfällen svårt att förstå läkarna och även vissa av 

arbetets vårdtekniska uppgifter upplevdes vara svåra. 

 

Det finns vissa tekniska saker som är svåra. Det jag läser på vårdhandboken bara 

flyter ihop. Det är bättre att hitta någon som kan visa hur man gör och att man sedan 

får göra det själv. Oftast räcker det med att få se det en gång och sedan göra det en 

gång för att lära sig. Det går fort om man har tid och någon som lär en. (Informant 1) 

 

Arbetets emotionella effekter  

Den första tiden inom yrket påverkade NS känslomässigt och hur känslomässigt påverkade de 

blev beskrevs flera gånger bero på vilken sorts personlighet de hade. Flera NS uttryckte sig 

bland annat vara lugna i sig själva, vilket de upplevde hade hjälpt dem hantera till exempel 

stressfulla situationer. Vidare upptäcktes både saker som skapade känslor av 

arbetstillfredsställelse och saker som sänkte den. Arbetet påverkade även deras privatliv 

varierande mycket och på olika sätt. Kategorin har sin grund i underkategorierna Varierande 

arbetsglädje och Påverkan på privatlivet.  

 

Varierande arbetstillfredsställelse 

Flera saker som påverkade hur de upplevde sitt yrke uppdagades. Samtliga upplevde att det 

var ett givande yrke och särskilt roligt var det att få uppskattning från patienterna. Det sågs 

som en bekräftelse på att de gjort något bra och de kunde då känna att de gjort något 

betydelsefullt för en annan människa när de gick hem på kvällen efter avslutat arbetspass. En 

uttryckte att hen verkligen älskade anhörigkontakten i sitt yrke och en annan uttryckte att det 

var mycket roligt med de vårdtekniska uppgifterna hen hade. Vidare uppskattade samtliga 

variationen som yrket erbjöd, att träffa olika människor, olika sjukdomar och att ingen dag 

var den andra lik.  

 
Det jag tycker är kul är att det är blandat, man vet aldrig hur dagen blir. Även om du är där 

kvällen innan, och det är bra då, så kan det bli helt annorlunda när du kommer på morgonen 

sen. Allt kan ju hända, eftersom det är människor man jobbar med, jag tycker det är kul. 

(Informant 5) 
 

Det var också roligt när arbetsuppgifterna kunde utföras utan stress men samtidigt var det 

uppskattat att hela tiden vara sysselsatt så att dagarna gick snabbt. Samtliga NS poängterade 
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också vikten av sina kollegor, de trivdes bra med sina kollegor, vilket gjorde att de 

uppskattade sitt yrke ytterligare.  

 

Det fanns även saker som drog ner arbetstillfredsställelsen. De beskrev att det var 

ansträngande när de tog på sig för mycket saker att göra och sedan inte klarade av det. Det 

kunde leda till att de varken hann äta lunch eller ta rast och de blev då mycket stressade. 

 
Man tar på sig för mycket i början, asså man; “Jag ska bara hinna göra klart det här först” 

och “Jag ska bara hinna göra det här” och till slut har man inte hunnit äta och då blir allt 

bara kasst. För allt är skitjobbigt. (Informant 1) 
 

Det upplevdes också nedslående att få ta emot kritik för något de själva inte bar ansvaret för, 

vilket var något som drabbat flera NS. Det sänkte arbetstillfredsställelsen och självförtroendet 

samt gjorde att de kände sig ledsna och orättvist behandlade. Någon beskrev att hen i början 

inte ens längre ville vara sjuksköterska på grund av rädslan för allt ansvar. 

 
Och läkaren direkt; Vad gör ni?! Vi ska ta upp henne..? Vad är det du har gjort? Förstår du 

att hennes ben inte kommer hålla för det här?! …och han bara fortsatte skälla på mig  
och jag började gråta inför hela ronden. (Informant 2) 
 

Påverkan på privatliv  

Arbetet påverkade privatlivet på många olika sätt och i olika grad. Det beskrevs bland annat 

att tankar kring den egna insatsen under arbetsdagen kunde följa med dem hem. Det kunde 

vara både positiva och negativa tankar, dock tenderade de negativa tankarna att dröja sig kvar 

betydligt längre än de positiva. Det kunde till exempel vara funderingar om situationer som 

de upplevt sig ha hanterat mindre bra. Flera av dem beskrev också att det upplevts svårt att 

släppa tankar som rörde det praktiska arbetet när de lämnade sin arbetsplats och någon 

beskrev att det var svårt att sova på grund av det.  

 
Man kunde ligga och tänka på patienter och grejer man skulle göra dagen efter. Det var 

många gånger under den första tiden som jag skrev upp komihåg lappar hemma, grejer jag 

skulle komma ihåg att göra imorgonbitti typ, när jag kom till jobbet. (Informant 5) 
 

Flera NS beskrev att de var så trötta under de första två månaderna att det inte fanns någon 

ork till att varken träffa vänner eller till att göra andra saker av värde. Det upplevdes 

dessutom påverka deras sinnesstämning särskilt mycket när de kände att de kunde relatera till 

patienten. “Det kanske är när man har någon patient som är i sin egen ålder, så man inser 

att det här faktiskt hade kunnat vara jag. Eller någon utav mina föräldrar, syskon osv. Om 

det händer något hemskt eller sådär.” (Informant 1). Det fanns dock en förståelse för denna 

emotionella påfrestning och att det är omöjligt att inte bli berörd vid arbete med människor. 

Det var inte heller bara arbetsuppgifterna i sig som upplevdes påfrestande utan även 

arbetstiderna. Till exempel omställningen mellan att arbeta dagpass och nattpass beskrevs 

påverka deras lediga tid eftersom de blev extra trötta. Samtliga upplevde att privatlivet inte 

borde påverkas och att de hade funnit olika strategier för att undvika det. Många uttryckte att 

det till exempel hjälpte att prata med någon innan de gick hem om något varit extra svårt. 

Dessutom upplevdes fysisk träning underlätta i att släppa tankarna om arbetet. 
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Upplevelsen av att växa in i yrkesrollen 

Det fanns flera saker som påverkade utvecklingen inom yrket. Det var saker som både gjorde 

att de växte som sjuksköterskor men även som hindrade deras utveckling. Upplevelserna av 

att utvecklas i sin yrkesroll var olika men samtliga var överens om att de kommit en bra bit på 

vägen. Slutligen beskrev de vad de själva trodde kunde underlätta för andra NS när de 

kommer ut i arbetslivet. Kategorin har sin grund i underkategorierna Betydelsen av stöd och 

bekräftelse och Nya lärdomars inverkan på upplevelsen av yrket. 

 

Betydelsen av stöd och bekräftelse  

Att få stöd och bekräftelse upplevde NS påverkade deras utveckling i sin nya yrkesroll. Det 

var viktigt att känna stöd och få bekräftelse för att må bra och för att få självförtroende som 

sjuksköterska. Det fanns olika sätt att få och uppleva stöd och det var stödet från kollegorna 

som hade störst inverkan. Känslan av att kunna ställa frågor utan att känna sig dumförklarad 

var viktig och bidrog till att lättare kunna lära sig sina nya arbetsuppgifter. “Mina 

sjuksköterskekollegor var underbara och tyckte bara det var roligt när jag frågade. De lärde 

mig jättegärna.” (Informant 2). Det stödet resulterade också i möjlighet till diskussion om 

olika situationer, exempelvis vad de hade kunnat göra annorlunda och på så sätt utvecklas i 

sin yrkesroll. Det upplevdes också vara av stor betydelse att kunna prata med sina kollegor 

om svåra saker som inträffat på arbetet och ett bra stöd från kollegorna upplevdes göra 

rädslan för att stå på egna ben mindre. Flera fann även stöd utanför sin arbetsplats och någon 

upplevde att stöd skapades genom att prata om sina upplevelser tillsammans med gamla 

klasskamrater som befann sig i samma situation. De uttryckte vikten av att kunna ventilera 

med någon som förstod. Att prata med sina egna anhöriga upplevdes inte ha samma effekt 

eftersom sekretess och bristande kunskap hindrade förståelsen. Dock fanns det även 

situationer där stöd inte fanns. Uteblivet stöd gjorde att de kunde känna sig förminskade och 

resulterade i ett sämre självförtroende, vilket kunde förhindra möjligheterna att växa in i och 

anamma den nya yrkesrollen.  

 

Det var inte bara stöd som var viktigt i processen att utvecklas som sjuksköterska utan även 

att få bekräftelse. Att få bekräftelse gjorde att de insåg att de faktiskt gjorde ett bra jobb och 

att de var på rätt väg. “...och sen så sa den läkaren “Började du inte här nyss.. var inte du 

ny?” “Jo.. jag började 8 juni.” “Gjorde du? Det märks inte.. Du är ju jätte duktig!”” 

(Informant 2). Många beskrev även att uppskattning och bekräftelse från patienter gjorde att 

deras självförtroende inom yrket ökade. Det gav dem insikt i att det de gjorde faktiskt var 

viktigt och betydelsefullt.   

 

Nya lärdomars inverkan på upplevelsen av yrket  

Samtliga upplevde sig ha lärt sig mycket under sin första tid inom yrket och poängterade att 

de blev säkrare och säkrare i sin yrkesroll för varje dag som gick. De berättade att de ständigt 

utvecklades eftersom de hela tiden hamnade i nya situationer i arbetet. De beskrev även att de 

lärt sig att prioritera bättre bland sina arbetsuppgifter, vilket gjorde att stressen minskade hos 

många NS. De hade även accepterat att de inte kunde eller behövde vara lika duktiga som 

sina erfarna sjuksköterskekollegor. De upplevde att de istället uppskattade dem mer när de 

bättre lärt känna dem och kände att de verkligen kunde lära sig av dem. De beskrev också att 

de upplevde sig ha blivit tuffare, både att de lärt sig att stå upp för sin åsikt och att de fått lära 

sig att delegera arbetsuppgifter. ”Det är något man har växt in i, att våga. Har man mycket så 

vågar man säga till de andra och be om hjälp.” (Informant 3). Ju mer självsäkra de blev i sin 

nya roll som sjuksköterska desto roligare upplevde de sitt arbete. 
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Trots att alla NS hade haft olika upplevelser av sin första tid inom yrket var de nu positivt 

inställda till sin framtid inom det. Det hade varit en intensiv första tid men de hade alla tagit 

sig igenom den. Vid en tillbakablick till den allra första tiden beskrev de nya lärdomar som 

de insett i efterhand kunde ha underlättat den. De poängterade till exempel vikten av att ställa 

frågor, hellre fråga för mycket än för lite. Genom att ställa frågor uppfattade omgivningen en 

som intresserad, inte som inkompetent som NS hade upplevt sig vara. Det var viktigt att tro 

på sig själv och att försöka vara lite orädd, det gick inte att vara förberedd på allt så de höga 

inre kraven behövde sänkas. De underströk också vikten av att ta hjälp av sina kollegor, det är 

deras skyldighet att hjälpa sina nya arbetskollegor och det ansågs även viktigt att erbjuda sin 

egen hjälp tillbaka eftersom det gynnade arbetsrelationerna. De uttryckte även att trots 

svårigheterna i början var det viktigt att inte glömma bort att det faktiskt är ett roligt och 

givande yrke. 

 
Det är ju ett fantastiskt yrke så känn lite stolthet över det. Man hör så mycket dåligt om 

sjuksköterskeyrket; det är dåliga arbetstider, stressigt och dåliga löner. Bli inte påverkade av 

det. Skapa er egen uppfattning. Det är ju skitkul! (Informant 4) 

DISKUSSION 
Studiens syfte var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året 

i yrkeslivet. De identifierade fynden ger tillsammans en bild av att den första tiden är intensiv 

och ibland mycket skrämmande. Introduktionen har stor betydelse för uppfattningen av det 

nya yrket, den upplevs bra för några och lite sämre för andra och det varierar även hur 

mycket de själva kan påverka sin introduktion. Vidare upplever NS det som skrämmande att 

stå på egna ben på grund av det stora ansvaret yrket medför. Det finns flera faktorer som 

påverkar hur NS lättare kan inta sin nya yrkesroll, bland annat är omgivningens attityd 

avgörande för att kunna växa som sjuksköterska. De flesta upplever sig även vara väl 

förberedda när de avslutar sin utbildning och börjar arbeta som sjuksköterskor och menar att 

det praktiska i utbildningen varit särskilt bra. Slutligen uttrycker alla att de uppskattar sitt nya 

yrke och beskriver det som mycket roligt och givande. 

 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första 

året i yrkeslivet. En kvalitativ ansats har använts, vilket enligt Polit och Beck (2012) är 

befogat då erfarenheter och upplevelser ska undersökas. Kvalitativa studier syftar till att ge 

förståelse för en individ och dennes livssituation (Segesten, 2012). Vidare var en kvalitativ 

ansats att föredra över en kvantitativ, vilket baseras på att en kvantitativ ansats ger en 

objektiv bild av ett fenomen, istället för den subjektiva bild som efterfrågades i studien 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Intervjuer valdes för att syftet med en intervjustudie är att göra en detaljerad beskrivning av 

ett fenomen, vilket var det som efterfrågades (Thomsson, 2010). Vid en kvalitativ studie 

föreligger en viss risk att de mer generella fynden inte syns bakom den enskilde individens 

upplevelser (Friberg, 2012). Vid genomförande av flera intervjuer kan dock de olika 

intervjuerna bakas samman så att även mer generella eller typiska upplevelser och 

erfarenheter uppdagas (Thomsson, 2010). Flera personers upplevelser bidrar till att ge en 

nyanserad och ibland komplex bild av fenomenet som var och en annars tenderar att 

skärskåda ur sin egna snäva synvinkel (a.a). I denna studie anses ändå flera generella fynd ha 



 

14 

 

identifierats eftersom samtliga informanter berättade samma saker på flera punkter. Intervjuer 

som metod har även sina svagheter, till exempel att resultatet baseras på samtal där det som 

sägs kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkt sig eller förstår. Det går heller inte att alltid 

ta för givet att informanten faktiskt agerar så som hen berättat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2012). Intervjuer är även tidskrävande eftersom det kräver noggrann planering och de ska 

både genomföras, transkriberas och analyseras (a.a). Intervjuer valdes ändå som metod, trots 

den strama tidsramen, eftersom de ansågs vara den bäst lämpade metoden för en studie där 

resultatet baserades på upplevelser. En annan metod hade kunnat vara att använda enkäter till 

datainsamlingen, dock kan en sådan metod generera ett mindre detaljerat resultat eftersom 

följdfrågor och bekräftelse av tolkningar av svaren inte är möjligt (Carlsson, 2010). Med 

enkäter som metod hade därav den subjektiva upplevelsen exkluderats, vilket var studiens 

syfte och den metoden valdes därför att inte användas. 

 

En fördel med semi-strukturerade intervjuer är att frågorna och även ordningen de ställs i kan 

anpassas efter situationen och på så vis kan fler frågor bli besvarade. Djupare kunskaper 

uppnås inte nödvändigtvis men det ger en bredare bild med fler nyanser (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuguiden genomarbetades även noggrant för att undvika att ledande 

frågor ställdes. Ledande frågor kan felaktigt forma resultatet, vilket i sin tur sänker 

trovärdigheten men det kan dock användas med fördel i kvalitativa studier för att verifiera 

intervjuarens tolkningar (a.a). Efter pilotintervjun korrigerades vissa frågor som eventuellt 

kunde uppfattas som ledande av informanten. Det upplevdes även som svårt att komma på 

bra följdfrågor under pilotintervjuns gång som fördjupade svaren. Därför antecknades flera 

alternativa följdfrågor i intervjuguiden som fungerade som ett stöd för intervjuarna.  

 

Med urvalsförfarandet strävar författarna efter att finna informanter som passar in i och 

motsvarar studiens syfte. Ett snöbollsurval användes för att hitta informanter till studien. 

Snöbollsurvalet är oftast mindre tidskrävande och passade därav in i den strama tidsramen 

(Polit & Beck, 2012). En nackdel med det valda urvalsförfarandet kan vara att det i vissa fall 

kan finnas en liten tillgång till informanter då det hänger på författarnas bekantskapskrets 

(Polit & Beck, 2012). Däremot menar Thomsson (2010) att kontaktnätet vid ett snöbollsurval 

blir stort då fler informanter kan finnas genom andras bekantskapskretsar. I denna studie 

underlättades det att hitta informanter på grund av författarnas många kontakter de erhållit 

under utbildningen. En annan nackdel med snöbollsurvalet kan vara att informanterna kan 

uppleva sig tvingade att delta på grund av deras koppling till författarna (a.a). Författarna 

kontaktade de eventuella informanterna över mail istället för telefon för att de inte skulle bli 

överrumplade. Det ansågs av författarna vara lättare för informanterna att avböja sin 

medverkan om de fick lite betänketid. 

 

Förhållandet mellan informanten och intervjuaren påverkas av en mängd olika faktorer, bland 

annat platsen för intervjun. Intervjuer i hemmiljö kan för informanten vara känsligt och det 

föreligger en risk att bli störda av familjemedlemmar. Intervjuer på arbetsplatsen kan däremot 

påverka det informanten säger för att den kan vilja framställa sig som en god medarbetare 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012). En semi-privat plats valdes därav för att få en så 

neutral utgångspunkt som möjligt. Intervjuerna valdes även att utföras ansikte mot ansikte 

istället för att använda tekniska hjälpmedel som till exempel Skype eller över telefonen. 

Sådana intervjuer är mer tidseffektiva och kan vara mer bekväma för informanten, 

informanten kan då bli mer avslappnad och kan själv välja var hen ska genomföra intervjun. 

Alternativet att intervjua över Skype eller telefon valdes ändå bort eftersom att intervjua 

ansikte mot ansikte ger tillgång till icke-verbal information och ger därav en rikare och mer 
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detaljerad beskrivning av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuer ansikte mot 

ansikte upplevdes av författarna ge en tydligare bild av de känslor informanten hade kring 

ämnet.  

 

Enligt Trost (2010) är det många aspekter att ta hänsyn till när det gäller antalet informanter. 

Ett stort antal intervjuer genererar ett större material och därför en större bild av fenomenet, 

dock gjorde tidsramen att det inte fanns utrymme till fler intervjuer än de sex som utfördes. 

Ändå är rekommendationen att ha få informanter eftersom materialet blir mer hanterbart samt 

att det ger en överblick över de likheter och skillnader som finns (a.a). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) ska datainsamlingen avslutas när den inte längre genererar nya fynd. Ingen 

ny kunskap uppdagades efter de sex intervjuerna och därav upplevdes materialet vara mättat 

och tillräckligt.  

 

Analysprocessen har till största del genomförts enskilt av var och en av författarna för att inte 

påverkas av varandra. Materialet har sedan diskuterats för att tillsammans komma fram till 

det bästa sättet att tolka data (Lundman & Hällgren Granheim 2012). Författarna tolkade 

intervjumaterialet på likartat sätt, vilket gör att interkodarreliabilitet uppstår. Enligt 

Neuendorf (2002) uppstår interkodarreliabilitet när två personer enskilt har tolkat en text på 

samma sätt vilket ökar studiens trovärdighet. Dessutom är det viktigt att förstå att texten bör 

tolkas i sitt sammanhang, alltså utefter den text som kommer före och efter (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012). De olika tolkningsmöjligheterna kan skapa mer specifika 

kategorier som tydliggör innehållet på bästa möjliga sätt (a.a). Det upplevdes ibland 

problematiskt av författarna att placera de meningsbärande enheterna under endast en 

kategori. Det faktum att författarna analyserade materialet enskilt och sedan gemensamt 

förenklade dock processen.  

 

Trovärdigheten i resultatet är delvis beroende av författarnas förförståelse. Förförståelsen 

innebär den tidigare förståelse som författarna har om det som ska undersökas och innefattar 

teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2012). Förförståelsen kan undermedvetet färga tolkningar av resultatet och den 

går aldrig att åsidosätta helt, genom att klargöra den och på så sätt vara medveten om den 

under hela analysprocessen påverkas dock resultatet på minsta möjliga sätt (a.a). Författarnas 

förförståelse klarlades genom att diskussion fördes innan studien påbörjades för att de inte 

skulle påverka studiens genomförande. Trovärdigheten ökar också om forskarna är väl insatta 

i ämnet, om de förstår vad informanterna talar om är chansen större att tolkningen av vad de 

beskriver blir korrekt (Carlsson, 2012). Eftersom författarna snart tar examen från 

sjuksköterskeutbildningen anses de väl lämpade att genomföra studien. Trovärdigheten stärks 

även genom att relevanta delar från intervjumaterialet citeras, det gör att läsaren själv får en 

chans att se varifrån analysen och tolkningarna härstammar (Lundman & Hällgren Granheim, 

2012). 

 

Trovärdighet innefattar även den nivå av överförbarhet som finns och det handlar om 

huruvida resultatet kan tillämpas på andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2012). För att avgöra om ett resultat är överförbart är det viktigt att en noggrant 

beskriven metod och analysprocess finns (Chekol, 2012). Eftersom resultatet baseras på ett 

relativt litet antal informanter är det också svårt att se om resultatet är överförbart. Genom 

exklusionskriterierna uteslöts sjuksköterskor som arbetar på specialiserade avdelningar, vilket 

gör att resultatet endast går att överföra till NS som tjänstgör på sjukhus men på icke-

specialiserade avdelningar. I studien inkluderades både män och kvinnor. Det faktum att 
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endast en man intervjuades anses inte ha påverkat slutresultatet då hans åsikter ej skiljde sig 

markant från de övriga informanterna. Enligt statistiska centralbyrån (2010) är 90 % av 

Sveriges sjuksköterskor kvinnor, således innebär det att fördelningen i denna studie ej är 

utöver det vanliga utan representativt för den grupp som undersöks. 

 

Författarna anser att hänsyn har tagits till etiska aspekter och har strävat efter att utföra hela 

studien etiskt korrekt. Processen påbörjades med att genomföra en etisk egengranskning, 

vilket visar att etiska överväganden har beaktats. När en studie ska genomföras ska det enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) finnas en nytta och ett syfte som överväger risken för 

lidande som finns för individer. Författarna anser att det finns ett klart syfte och nytta med 

studien som även informanterna fick ta del av i informationsbrevet. Det skickades hem till 

informanterna i god tid för att de skulle ha tid till att överväga sitt deltagande i studien. 

Vidare ansågs snöbollsurvalet vara etiskt gynnsamt i denna studie eftersom det inte krävde 

någon kontakt med till exempel avdelningschefer för att finna informanter. Det ansågs av 

författarna vara fördelaktigt för att informanterna skulle våga prata mer fritt och öppet även 

då de utlovats konfidentiellt. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att den första tiden inom yrket är intensiv och att introduktionen spelar stor 

roll för den fortsatta tiden inom yrket. Flera likheter fanns med Wangensteen, Johansson och 

Nordströms (2008) studie där NS exempelvis beskriver att de blivit lovade fler 

introduktionsveckor än vad de fick och att det är svårare att börja arbeta på sommaren. 

Horsburgh och Ross (2013) skriver att många NS upplever att de blivit inkastade i arbetslivet 

och lämnade till att drunkna då de inte kunde simma. I denna studies resultat beskrivs flera 

liknande scenarion där NS upplevt att de fått mer ansvar än de klarade av allt för snabbt. 

Både handledarens roll och möjligheten till att individanpassa introduktionen uttrycktes i 

denne studie vara betydelsefull. För att handledaren på ett bra sätt ska kunna individanpassa 

introduktionen krävs en förståelse för NS livsvärld. Livsvärlden är personlig och utgörs av 

bland annat sammanhang, kunskap och tidigare erfarenheter, vilka alla kan påverka NS 

upplevelse av introduktionen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Det stora ansvarstagandet visade sig i denna studie vara det som var mest skrämmande med 

den nya yrkesrollen. Även i Wangensteen et al. (2008) studie framkommer det att NS 

upplever att just ansvaret är den största och mest betydande skillnaden mellan att vara student 

och sjuksköterska. Både i denna studies resultat och i O´Shea och Kellys (2007) studie 

beskrivs administrationen av läkemedel utan tillsyn som en särskilt skrämmande uppgift och 

NS upplever sig vara långsamma. De beskriver att de kontrollerar läkemedlet flera gånger för 

att känna sig trygga och skydda sin legitimation. Känslan av trygghet är enligt Santamäki 

Fischer och Dahlqvist (2014) viktig eftersom utebliven trygghetskänsla kan resultera i stress 

vilket även O´Shea och Kelly beskriver. De framhäver att särskilt de första erfarenheterna av 

yrket skapar en stress hos NS. Stressen beskrivs också här bero mestadels på den stora 

ansvarskänslan och ansvarsskyldigheten som NS upplever. Liknande stress framkom i denna 

studie och den påverkade deras hälsa i varierande utsträckning. Hälsa innebär enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) att vara i inre balans och jämnvikt och den blir därav lidande när stress 

uppstår.  

 

I denna studie framkommer delade åsikter om hur förberedda NS ansåg sig vara för yrket. 

Annat beskrevs i Wangensteen et al. (2008) studie där NS ansågs sig vara väl förberedda 
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inför yrkets ansvar trots att det upplevdes som skrämmande. Däremot anser Bisholt (2012) att 

sjuksköterskeutbildningen inte kan förbereda NS på allt som komma skall. Utbildningen 

förbereder dem endast inför enskilda arbetsuppgifter och Bisholt menar att yrket är mer 

komplicerat än så. På liknade vis uppdagades det i denna studie att utbildning upplevdes ge 

en bred grund men ha vissa bristfälliga prioriteringar. 

 

Något som tydligt framkom i denna studie var att NS upplever sig ha höga inre krav på sig 

själva och att de var högre än de krav avdelningen ställde.  I motsats till det menar Bisholt 

(2012) att det istället är den övriga personalen som har höga krav på NS. Personalens krav 

fick de att utföra uppgifter som de inte var tillräckligt redo för och det riskerar i sin tur 

patientsäkerheten. Dessa risker identifierades dock inte i denna studie men däremot beskrivs 

att de inre kraven skapar en stor stresskänsla. Det bidrar enligt Wangensteen et al. (2008) till 

att NS är mer utsatta för att drabbas av utbrändhet. 

 

NS uttryckte i denna studie att den egna personligheten spelade stor roll i hur de påverkades 

av arbetet, till exempel av stressiga situationer. Detta stödjs av en studie gjord av Rudman, 

Gustavsson och Hultell (2014). De beskriver en koppling mellan personliga resurser och 

lägre nivåer av utmattning och förmåga till distansering. De personliga resurserna kan 

exempelvis vara optimism, hopp och en bra återhämtningsförmåga. De olika personligheterna 

kan eventuellt förklara varför NS i studiens resultat uttryckte att deras privatliv påverkades 

olika mycket. Variationen kan även bero på NS olika livsvärldar, livsvärlden formas av hur 

människor förstår sig själva, varandra och allt annat i världen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Därför påverkar livsvärlden även hur NS ser på och reagerar på de utmaningar deras nya yrke 

medför. 

 

I denna studie uttryckte NS att yrket var mycket roligt och givande och liknande känslor 

beskriver även O´Shea och Kelly (2007) i sin studie. Exempelvis är uppskattning ifrån 

patienter tillfredsställande och de upplever det som mycket betydelsefullt att göra skillnad i 

människors liv. Det gör att NS upplever en mening med det de gör, vilket enligt Langius-

Eklöf och Sundberg (2014) är viktigt för att kunna erfara hälsa. Likheter hittades även mellan 

denna studie och en studie gjord av Choi, Pang, Cheung och Wong (2011). De förespråkar 

vikten av samarbete och socialt stöd från kollegor och hur mycket det påverkar 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Liknande skriver Dahlberg och Segesten (2010) att en 

individ som känner sammanhang tillsammans med andra kan bli stärkt. Detta påvisas även i 

denna studies resultat där det också visade sig att stödet och samarbete är en viktig del i att 

anamma den nya yrkesrollen.   

 

Det framkommer tydligt i denna studie vikten av stöd och bekräftelse. Vissa likheter finns 

med Wangensteen et al. (2008) studie där NS upplever det givande att få feedback, positiv 

som negativ. Det ger NS självförtroende samtidigt som det ger dem en möjlighet till att 

utvecklas och de beskriver även att det är bättre att få negativ feedback än ingen alls. NS i 

denna studie beskriver dock historier då de uttryckte sig ha blivit “dumförklarade”, vilket 

sänkte deras självförtroende. De uttrycker också att när de mötts utav dåliga attityder vid 

frågor vågade de inte ställa mer frågor till just den personen. I studien framkom ingen 

information om huruvida patientsäkerheten riskerades eller ej av NS men enligt Pfaff et al. 

(2014) kan en rädsla för att ställa frågor i sin tur påverka patientsäkerheten eftersom 

patientsäkerheten blir sämre när ingen effektiv kommunikation finns mellan de olika 

vårdarna och vårdprofessionerna (Pfaff et al., 2014). När ingen bra kommunikation finns 

skapas en otrygghet och det kan i vissa sammanhang utlösa ohälsa (Dahlberg & Segesten, 
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2010). Enligt Bisholt (2012) stöter NS ibland på svåra och komplicerade situationer där det 

inte finns tillgång till stöd. Det leder till att de många gånger tvingas fatta beslut som ligger 

utanför deras befintliga kompetens. Detta kan påverka patientsäkerheten negativt och det 

visar hur viktigt stödet är den första tiden inom yrket. O´Shea och Kelly (2007) beskriver 

dock att NS är väl medvetna om sina begränsningar och är orädda för att be om hjälp när de 

konfronteras med en ovan situation.  

 

Resultatet visar att många NS upplever sin första tid i yrket som stressfullt. Det som framhävs 

gynna upplevelsen visas vara bland annat stöd och förekomsten en bra handledare. Flera 

sjukhus, bland annat Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, erbjuder nu detta genom 

ett tvåårigt traineeprogram där det erbjuds en god introduktion till sjukhuset och yrket. 

Sjuksköterskan har då alltid en handledare tillgänglig samt blir tillsvidareanställda och får 

betalt under hela programmet (Rheborg, 2015). Med grund i studiens resultat anses detta 

program vara förmånligt att genomgå under den första tiden inom yrket.  

Slutsatser   

Det första året upplevs stressfullt och intensivt men samtidigt mycket givande, erfarenheterna 

blir fler och fler, NS både lär sig och utvecklas mycket på kort tid. Studien redovisar att NS 

upplever att den första tiden har potential till förbättring, ambitionen för alla arbetsgivare 

borde vara att NS ges möjlighet att känna sig trygga i sin yrkesroll, innan de står på egna ben.  

 

Utökad forskning inom området skulle kunna gynna framtida NS, till exempel kunde de olika 

uppläggen på introduktionen undersökas. Befintlig forskning inom ämnet har redan resulterat 

i att det idag av vissa sjukhus erbjuds traineeprogram för sjuksköterskor, vilka underlättar för 

NS att komma in i samt utvecklas i sin yrkesroll. Ytterligare ett steg i positiv riktning för 

kommande NS kunde vara att sjuksköterskeutbildningen skulle avslutas med ett halvårs 

obligatorisk och betald allmäntjänstgöring, likt läkarutbildningens. Den kunde innefatta 

praktik som utförs på olika avdelningar under en längre tid med mentorstöd. Det är tänkvärt 

på vilket sätt det skulle påverka NS och om det inte rent av skulle generera ett större antal 

sökande till utbildningen. Det vore intressant att utreda om den möjligheten fanns samt att se 

dess effekter i verkligheten
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BILAGOR 

Bilaga 1 s. 1(2) 

Intervjuguide 

Datum och tid 

Plats 

Intervjuare 

Informant 
Kön 
Ålder 

Tid inom yrket  

 

Syftet med studien är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första 

året i yrkeslivet. 

 

Frågeställningar: 

Vad som upplevts som positivt under första året? 

Vad som upplevts som negativt under första året? 

Upplever de sig tillräckligt förberedda för att klara av sina arbetsuppgifter? 

FRÅGOR: 

● Vill du berätta lite kortfattat om dig själv? 

● Hur upplevde du din första månad på jobbet? 

- Exempel; introduktion, kollegor, arbetsuppgifter, patienter. 

● Hur upplever du ditt arbete idag? 

● Upplever du att du har fått den kunskap och de verktyg du behöver från din utbildning 

för att klara av dina arbetsuppgifter?  

● Upplever du att din arbetssituation påverkar hur du mår/fördriver din fritid?  

 

 

Bilaga 1. s. 2(2) 

 

Slutligen, om man bad dig ge råd till oss som kommande nya sjuksköterskor, vad skulle du 

säga? 

Exempel på följdfrågor: I vilka sammanhang förekommer detta? Hur reagerade du på detta? 

Hur kändes det? Hur hanterade du det? Kan du ge ett exempel? 

 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 s. 1(2) 

 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
 

 

 Projekttitel: Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av första året i yrkeslivet  

 Projektledare: Sofie Mourtada och Jenny Yngvesson  

 Handledare: Jalal Safipour  

     Ja Tveksam

t 
Nej  

  
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

  
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)? 
  X 

 

  
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

  
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

         
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksam

t 
Nej 

6 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 (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha 

vårdnadshavares godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 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 

X   

http://www.epn.se/


 

 

 

skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 
 8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till 

fysisk person) är anmält till registeransvarig person på respektive 

förvaltning (PUL- ansvarig).   
 

Ej 

relevant  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 

verksamhetschef eller motsvarande). 
X   

 

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 

i förekommande fall även av handledare. 
 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 
 

Projektledare: 
 

………………………………………………………………………………………. 
namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
 

 

Handledare: 
 

………………………………………………………………………………………. 
namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………. 
 

Bilaga 3 



 

 

 

Hej! 

 

Först och främst, tack för att du ville delta i vår intervjustudie!  

 

Det har nu blivit dags för oss att skriva vår C-uppsats! Vi har valt att skriva om och studera 

hur det första yrkesåret upplevs av nyutexaminerade sjuksköterskor. Intresset grundar sig i att 

vi själv närmar oss slutet av vår utbildning och är nyfikna på vad som kan vänta oss. Syftet 

lyder därav; “Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året i yrkeslivet”.  

 

Studien kommer att baseras på intervjuer med nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar 

på sjukhus i södra Sverige och har arbetat i högst ett år. I intervjuerna kommer endast frågor 

som rör syftet att ställas. Intervjuerna kommer, med ert samtycke, spelas in för att sedan 

transkriberas. Material kommer att avidentifieras och endast hanteras av författarna samt vår 

handledare. Materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe och efter att studien har blivit 

godkänd kommer det att förstöras. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan. 

 

Intervjun kommer att äga rum på en plats och tidpunkt som passar dig under vecka 45-46. 

Den beräknas ta en timme varav intervjun är 30-45 minuter. Om villkoren för intervjun 

godkänns önskar vi att du skriver under båda papprena och tar med dem till intervjun, en 

kopia till oss och en till dig. Vänligen hör av dig angående en tid för intervjun samt om du har 

några frågor.  

 

 

 

 

Underskrift    Namnförtydligande   Ort och datum 

 

……………………………           ………………………………       ……..…………………. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sofie Mourtada     Jenny Yngvesson 

Mailadress     Mailadress  

Telefonnummer     Telefonnummer  

 

 

Handledare:  

Jalal Safipour  

Mailadress  

 

 


