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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Under större delen av 1900-talet präglades sjuksköterskeutbildningen av medicinsk 

vetenskap och en naturvetenskaplig syn på människan var påtaglig. I och med Vård -77-

reformen blev omvårdnadsvetenskap karaktärsämne och en holistisk syn på människan 

införlivades i utbildningen. Sjuksköterskeutbildningens utformning och övergripande innehåll 

styrs av Högskoleförordningen och sjuksköterskans kunskaper inom yrket styrs av 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Kritik har riktats mot 

dagens utbildning och forskning har påvisat att nyutexaminerade sjuksköterskor tenderar att 

brista i många praktiska moment. Syfte: Studiens syfte var att belysa erfarna sjuksköterskors 

uppfattning om nyutexaminerade sjuksköterskor. Metod: Empirisk intervjustudie med 

deskriptiv kvalitativ ansats. Resultat: Under intervjuerna framkom att nyutexaminerade 

sjuksköterskor är inspirerade av ny kunskap och kan se på gamla rutiner med nya ögon. Stress 

och högt arbetstempo påverkar arbetsutförandet negativt. De uppfattades inneha gedigen 

teoretisk kunskap, dock påtalades svårigheter med att omsätta denna i praktiken. 

Nyutexaminerade beskrevs som noggranna och fokuserade men med svårigheter i att se helheten 

i arbetet. Vidare upplevdes de samarbeta väl i team men vara bristfälliga i den arbetsledande 

rollen. Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor är inte alltid redo för de krav som i 

verksamheten ställs. Främst beror detta på att de saknar erfarenhetsbaserad kunskap. Resultatet 

av studien tyder på att nuvarande utbildning inte är tillräckligt yrkesförberedande. Klinisk 

betydelse: Studiens resultat kan genom vidare forskning få betydelse för 

sjuksköterskeutbildningens framtida utformning. De områden som framförallt bör ses över är 

undervisning i praktiskt utförande samt i ledarskap. Dessa bör få större plats i utbildningen. 

 

Nyckelord: Kompetens, Kvalitativ innehållsanalys, Nyutexaminerade sjuksköterskor, 

Sjuksköterskeutbildning. 

 



ABSTRACT 

Background: For the major part of the 20
th 

century, the nursing education was dominated by 

medical science and a scientific view on the human being was distinct. As a result of the Vård-

77-reform, nursing science became the main subject of the education and a holistic view of the 

human being was established. The nursing education is guided by The Higher Education Act, 

and the competence and knowledge required of the nurse is guided by The National Board of 

Health and Welfare´s description of competence regarding registered nurses. The nursing 

education has been criticized and research has shown that newly registered nurses are 

insufficient in several practical elements. Aim: To examine experienced nurses’ perception of 

newly registered nurses. Method: An empirical interview-study with a qualitative descriptive 

approach. Results: Newly registered nurses are inspired by new knowledge and look at old 

routines with new eyes. Stress and a high workload affect them in a negative way. They were 

perceived to have a great deal of theoretical knowledge, but were said to have difficulties in 

applying those to practice. Newly registered nurses were perceived as accurate and focused but 

with difficulties seeing the work as a whole. They were said to work well in teams but don’t 

seem to have the ability of leading them. Conclusions: Newly registered nurses are not always 

well enough prepared for the demands which are required in clinical practice. This is primarily 

due to lack of experience based knowledge. The result of the study shows that the current 

education isn’t vocational. Clinical implication: The result of the study can, through further 

research, be of importance for the future nursing education. The areas that above all need to be 

investigated are the education in practical skills and leadership. Those subjects need to get more 

focus in the education.  

 

Keywords: Competence, Newly registered nurses, Nursing education, Qualitative content 

analysis. 
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INLEDNING 

Under vår utbildningstid har vi vid ett flertal tillfällen uppfattat att nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte alltid anses leva upp till de krav som i verksamheten ställs. Vi har 

hört rutinerade sjuksköterskor klaga över att dagens utbildning i allt för hög grad 

fokuserar på teoretiska ämnen och allt för lite på praktiska. Nyutexaminerade har själva 

berättat om den första tiden i yrket som stressande och ibland nästan ohanterlig. Själva 

upplever vi att utbildningen fokuserar allt för lite på de medicinska ämnena och är 

osäkra på om våra kunskaper är tillräckliga för den kommande yrkesrollen. Vi är snart 

färdiga sjuksköterskor och det är med skräckblandad förtjusning vi ser fram emot att ta 

emot den legitimation som ska bekräfta vår kompetens. Det är med anledning av detta 

vi finner det intressant att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor faktiskt 

upplevs av sin omgivning, både ifråga om kompetens och förmåga att fungera i yrket. 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningens framväxt 

Sjuksköterskeutbildningen har en lång och gedigen historia som i Sverige kan sägas 

sträcka sig från 1851 då den första sjuksköterskeskolan grundades (Holmdahl, 1997). 

Sjuksköterskeyrket präglades under lång tid av den kristna tron och tidsepoken fram till 

1916 har kallats den kristet ideologiska fasen (Erlöv & Petersson, 1992). Kallet var det 

centrala och sjuksköterskan förväntades viga sitt liv åt att vårda behövande i enlighet 

med detta. De sjuksköterskeskolor som drevs under privat regi ansågs finare och de 

som utbildades där var kvinnor från borgarklassen. De egenskaper som krävdes för att 

bli antagen till utbildningen utgjordes exempelvis av framstående moraliska anlag samt 

att ha en hängiven känsla för kallet. Sjuksköterskestudenten skulle dessutom vara ogift 

eller änka (a.a.). 

 

Tiden från 1916 till 1948 har kallats den medicinskt ideologiska fasen (Erlöv & 

Petersson, 1992). Under denna tid kom sjuksköterskeutbildningen att regleras och 

riktlinjer för undervisningens innehåll utfördes. Den teoretiska delen av utbildningen 

fick större plats och utgjordes i huvudsak av medicinska ämnen medan den kristna 

barmhärtighetsläran tonades ned. Sjuksköterskeyrket sågs ännu som ett kall och 

sjuksköterskans underordnade roll gentemot läkaren var påtaglig. Det patientnära 

vårdandet fick allt mindre utrymme och ersattes av fokus på sjukdom och medicinsk 

behandling (a.a.). 

 

Satsningarna på den medicinska utrustningen kom under följande årtionden att öka och 

tiden från 1948 till 1977 har kallats för den medicinsk-tekniskt ideologiska fasen (Erlöv 

& Petersson, 1992). Synen på människan som en uppsättning organ blev under denna 

epok allt mer tydlig. Helhetssynen på människan bakom sjukdomen föll bort. Detta 

avspeglades i sjuksköterskeutbildningen vilken lades upp utifrån olika organsystem. 

Samtidigt började betoningen på kallet försvinna och ersättas av krav på mer 

fördelaktiga arbetsvillkor. Till följd av de ökade kraven på sjuksköterskans tekniska 

likväl som medicinska kunnande infördes 1958 legitimation för yrket. På 1960-talet 

reglerades utbildningen och blev mer målstyrd. Betoningen på naturvetenskap och 

medicinsk vetenskap blev mindre påtaglig och istället började ämnen såsom samhälls- 
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och beteendevetenskap ta plats. Orsaker till sjukdomar skulle även ses från ett socialt 

och psykologiskt perspektiv (a.a.). 

 

Första steget i utvecklingen mot dagens utformning av utbildningen kom på 1970-talet i 

och med en ny högskolereform samt Vård- 77-reformen. Perioden från 1977 och framåt 

har benämnts som helhetsideologins epok (Erlöv & Petersson, 1992). 

Högskolereformen 1977 innebar bland annat att sjuksköterskeutbildningen höjdes från 

gymnasieskola till högskola (Högskoleförordningen, SFS 1977:263). En kommitté med 

uppdrag att anpassa utbildningen till högskolenivå tillsattes. Denna resulterade i Vård- 

77-reformen som 1982 ledde till en nyutformad tvåårig grundutbildning (Ds 1991:81). 

Betoning lades på att utbildningen skulle vila på vetenskaplig grund. Omvårdnad blev 

karaktärsämne och en holistisk syn på individen införlivades i utbildningen. Fokus 

flyttades från naturvetenskapliga kunskaper till omvårdnadskunskaper och 

yrkeserfarenhet (SOU 1978:50). Rekryteringskravet för den nya utbildningen var 

gymnasieskolans vårdlinje eller motsvarande. Många av de sökande hade dessutom 

tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska. De nya kraven visade sig dock orsaka 

problem med rekryteringen till utbildningen och under följande år stod många platser 

tomma (Ds 1991:81). I och med den nya högskolereformen 1993 blev 

grundutbildningen treårig och behörighetskraven vidgades (Högskoleförordningen, 

SFS 1993:100). 

Sjuksköterskeutbildningen idag 

Det finns idag ingen gemensam utbildningsplan för sjuksköterskeutbildningens 

utformning utan dessa varierar beroende på lärosäte. De styrdokument som reglerar 

utbildningens upplägg är i huvudsak Högskoleförordningens mål för 

sjuksköterskeexamen (SFS 1993:100, bilaga 2) och Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen [SoS], 2005). I 

Högskoleförordningen berörs tre övergripande kategorier. Den första, kunskap och 

förståelse, vidrör bland annat områdets vetenskapliga grund och forskningens 

betydelse. Den andra kategorin, färdighet och förmåga, belyser den patientnära vården 

och omvårdnaden. Under den tredje kategorin som är värderingsförmåga och 

förhållningssätt framhålls helhetssynen på människan samt empatiska och etiska 

aspekter i vårdandet (SFS 1993:100, bilaga 2). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

är inte lagstadgad utan ämnad att fungera som en övergripande rekommendation för 
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sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt (SoS, 2005). 

Kompetensbeskrivningen är uppbyggd kring tre för sjuksköterskan huvudsakliga 

arbetsområden: Omvårdnadens teori och praktik, Forskning, utveckling och utbildning, 

samt Ledarskap. Dessa områden ska enligt kompetensbeskrivningen genomsyras av 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (a.a.). 

 

I Sverige har kritik riktats mot att den teoretiska delen av utbildningen fått ta allt för 

stor plats från den praktiska samt att dagens nyutexaminerade sjuksköterskor brister i 

det kliniska kunnandet (SoS, 2002). Detta ledde till att Socialstyrelsen år 2002 

genomförde en utredning om nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande. I denna 

framkom kritik riktad främst mot nyutexaminerade sjuksköterskors kunskaper gällande 

övervakning och utförande av behandlingar. Även otillräckliga kunskaper i 

undervisning av patienter, samt bristande förmåga att fungera som arbetsledare 

uppmärksammades. I utredningen framgick dock att sjuksköterskornas teoretiska 

omvårdnadskunskaper i gengäld var mycket goda (a.a.). Till följd av utredningen lade 

Socialstyrelsen fram ett förslag om att en allmän tjänstgöring och ett nationellt 

kunskapsprov skulle införas. Legitimation skulle enligt förslaget erhållas först efter 

godkänt kunskapsprov (a.a.). Förslaget avslogs och fick kritik bland annat för att 

underlaget till det var bristfälligt – allt för långtgående slutsatser ansågs ha dragits av 

utredningens resultat (Högskoleverket, 2003).  

Studenter och nyutexaminerade om sin kompetens inför yrket 

Trots kritik mot nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande har flera studier visat 

att studenter innan examen känner sig förberedda för den kommande rollen som 

legitimerad sjuksköterska (Björkström, Athlin & Johansson, 2008; Casey m.fl., 2011; 

Kelly & Ahern, 2009; Schüldt Håård, Öhlén & Gustavsson, 2008). Björkström m.fl. 

(2008) undersökte hur sista års studenter skattade sin kompetens inom 19 olika ämnen. 

Resultatet visade att deltagarna generellt bedömde sin kompetens medelhögt till högt. 

Schüldt Håård m.fl. (2008) kom i sin studie fram till att de färdigheter studenterna 

framför allt ansåg att utbildningen bidragit till var kunskapssökning samt förmåga till 

ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Dock visade resultatet att känslan av att vara 

förberedd för yrket varierade mellan olika lärosäten. Igenomsnitt upplevde 68 procent 

av deltagarna att de var väl förberedda för yrket. De enskilda resultaten mellan 

lärosätena varierade dock mellan 45 och 86 procent (a.a.). Även i USA har forskare 
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belyst frågan om hur väl studenter upplever sig vara förberedda för den kommande 

rollen som sjuksköterska. Casey m.fl. (2011) kom exempelvis fram till att de områden 

studenterna kände sig mest säkra på var att identifiera risker, att agera på problem samt 

att använda aktuell evidens för kliniskt beslutsfattande. Studenterna upplevde sig 

bekväma i att delegera till undersköterskor, samt att be kollegor om hjälp vid osäkerhet.  

 

Trots att studenter innan examen ofta upplever trygghet inför den kommande 

yrkesrollen har ett flertal studier påvisat att detta inte överensstämmer med hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor erfar den första tiden i yrket (Björkström m.fl., 2008; 

Kelly & Ahern, 2009; Ross & Clifford, 2001; Schüldt Håård, 2009; Thrysoe, 

Hounsgaard, Bonderuph Dohn & Wagner, 2011). Björkström m.fl. (2008) kom 

exempelvis fram till att studenter skattade färdighet inom flera kompetensområden 

högre innan examen än vid nästa mätning, tre till fem år senare. Vidare undersökte 

Schüldt Håård (2009) vilka kompetenser nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg sig 

klara av. De områden som framför allt behärskades var att be mer erfarna 

sjuksköterskor om hjälp, samt att konsultera läkare. Dock uppgav många av de 

tillfrågade sjuksköterskorna otillräcklig förmåga i att identifiera och analysera 

omvårdnadsbehov, samt i att besvara patienters frågor om sjukdomar och behandlingar 

(a.a.). Detta har även belysts av Thrysoe m.fl. (2011), som visat på att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever oro över att inte ha tillräckliga kvalifikationer för att klara av 

oväntade situationer. Självständigheten som yrket innebär angavs av många vara större 

än väntat (a.a.). Liknande resultat har även återfunnits i utländsk forskning. I en 

australiensisk studie beskrev deltagarna ansvaret som en oväntad påfrestning. Detta 

kunde resultera i oro, stress och osäkerhet i yrkesutövandet (Kelly & Ahern, 2009). 

Även Marshburn, Keehner Engelke och Swanson (2009) belyser att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever sig oförberedda för yrket. Deras resultat visade att mer än 

hälften av deltagarna var överväldigade över ansvaret och arbetsbelastningen som yrket 

innebär. Endast 47 procent kände sig säkra på sina kunskaper i vård av döende patienter 

och 70 procent av sjuksköterskorna angav att de hade svårt att prioritera och organisera 

patienters omvårdnadsbehov.  

 

Upplevelsen av att vara oförberedd för yrket, som många nyutexaminerade 

sjuksköterskor erfar under den första tiden i sin karriär, kan således sägas vara ett 

uppvaknande – en insikt i att verkligheten många gånger inte ser ut som de förväntat 
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sig. Denna första tid i yrket har beskrivits som en verklighetschock, eller som ett abrupt 

uppvaknande (Kelly & Ahern, 2009; Thrysoe m.fl., 2011). 

Sjuksköterskans kunskaper 

Kunskap är ett vitt begrepp som kan ha många olika innebörder. Nedan följer en 

redogörelse av begreppet såsom Nilsson Kajermo och Wallin (2009) sammanställer 

det. Denna definition är relevant då den hänvisar till kunskaper i sjuksköterskans 

yrkesutövande. Det finns i huvudsak tre kunskapsformer som är nödvändiga i 

sjuksköterskans yrkesutövning; teoretisk kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap och 

praktisk kunskap (a.a.).  

 

Teoretisk kunskap utgörs av vetenskap och fakta. Det är med stöd från denna typ av 

kunskap som orsaker kan förstås och samband förklaras (Nilsson Kajermo & Wallin, 

2009). Sjuksköterskan behöver i sin yrkesutövning teoretisk kunskap i ett flertal 

ämnesområden, av vilka omvårdnad och medicinsk vetenskap utgör två viktiga delar. 

Erfarenhetsbaserad kunskap handlar om att känna igen, att se mönster samt förmågan 

att göra bedömningar. Denna typ av kunskap byggs upp efter hand och utvecklas 

genom deltagande i vården och i takt med att erfarenhet samlas. Dock kan erfarenhet 

endast bli till kunskap om handlingar hela tiden granskas och reflekteras över i 

förhållande till tidigare kunskaper. Om detta inte görs finns risk för att vården utförs på 

rutin och hämmar förnyelse och utveckling (a.a.). Praktisk kunskap kan även kallas 

färdighetskunskap eller procedurkunskap och syftar till sjuksköterskans förmåga att 

utföra praktiska uppgifter. Vidare nämns i samband med kunskapsbegreppen även 

begreppet praktisk klokhet. Detta syftar till sjuksköterskans förmåga att på ett adekvat 

sätt omsätta sina olika typer av kunskaper i praktiken (a.a.). De olika kunskapsformerna 

vävs således samman i det praktiska utförandet. 
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskeutbildningen har under de senaste decennierna genomgått omfattande 

förändringar. Från att ha präglats av naturvetenskap och praktisk kunskap, vilar 

utbildningen idag på en omvårdnadsvetenskaplig grund med en holistisk syn på 

människan. Forskning har visat att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en slags 

verklighetschock när de möter de krav som verksamheten ställer på dem. Merparten av 

de studier som gjorts om nyutexaminerade sjuksköterskors kunskap och färdigheter har 

utgått från ett självupplevt perspektiv. Hur erfarna sjuksköterskor uppfattar 

nyutexaminerades färdigheter och förmåga inom yrket saknas dock. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa erfarna sjuksköterskors uppfattning om 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Frågeställningar 

– Vad beskrivs som den nyutexaminerade sjuksköterskans styrkor och svagheter? 

– Vilka faktorer beskrivs påverka en nyutexaminerad sjuksköterskas yrkesutövande? 
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METOD 

Design 

En empirisk, deskriptiv och kvalitativ design användes för denna intervjustudie. Enligt 

Polit och Beck (2010) kan en deskriptiv kvalitativ studie förklaras med att ge en 

sammanfattning av de fenomen eller händelser som sker i vardagsvärlden. Genom att 

utföra kvalitativa intervjuer är syftet att förstå de intervjuade personernas synvinkel och 

livsvärld av det som avses utforskas (Kvale & Brinkman, 2009). 

Kontext och urval 

Sjuksköterskorna som ingick i studien arbetade på geriatriska avdelningar i 

Stockholmsområdet. Kontakt med två verksamheter inom geriatriken var etablerad vid 

studiens början. Bekvämlighetsmetoden bedömdes således vara bäst lämpad för 

införskaffandet av informanter (Polit & Beck, 2010). Dokument med information om 

studiens syfte, etiska överväganden samt urvalsprinciper och deltagarinformation 

skickades via e-post till de två verksamhetscheferna (bilaga 1-3). Dessa gav sitt 

godkännande för studiens genomförande på respektive sjukhus varefter de 

vidarebefordrade informationen till berörda omvårdnadsansvariga på respektive 

kliniker.  

 

Då ingen entydig information hittades för hur många år en sjuksköterska bör ha arbetat 

för att klassificeras som erfaren, bestämdes att fem års yrkeserfarenhet torde vara en 

skälig gräns för att inneha god rutin samt för att ha landat i sin roll som sjuksköterska. 

De sjuksköterskor som ej arbetat fem år eller mer exkluderades således från studien. I 

och med inklusionskriterien avsmalnades populationen (Polit & Beck, 2010). Faktorer 

såsom kön och ålder påverkade inte huruvida informanterna inkluderades eller 

exkluderades från studien, dock var detta något som noterades. Den urvalsmetod som 

valdes till studien var bekvämlighetsmetoden. Informanterna utsågs efter tillgänglighet 

och bekvämlighet – personerna som uppfyllde inklusionskriterien för studien 

genomgick således ingen avancerad urvalsprocess (a.a.).  

 

Chefssjuksköterskorna på avdelningarna kontaktades av omvårdnadsansvariga som i 

sin tur förde information vidare till sjuksköterskorna. De som var villiga att ställa upp 

på en intervju tog kontakt per e-post. Lämplig tidpunkt för genomförande av 
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intervjuerna fastställdes därefter. I och med informationen som bifogats blev 

informanterna upplysta om att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande i 

studien, samt att all data skulle behandlas anonymt och konfidentiellt (Olsson & 

Sörensen, 2011). De två intervjuer som genomfördes på ett och samma sjukhus ägde 

rum samma dag i direkt följd på varandra. Den sista intervjun utfördes senare samma 

vecka. Tanken var att informanterna skulle arbeta på olika avdelningar. Till följd av ett 

missförstånd visade det sig i efterhand att två av informanterna arbetade på samma 

avdelning, efter övervägande beslutades att inkludera båda två. Samtliga informanter 

var kvinnor, varav en examinerades på 70-talet och var i 60-årsåldern. De andra två var 

i 30- 40-årsåldern och examinerades -98 respektive -02. 

Kvalitativ intervju 

En halvstrukturerad intervjuguide utformades av båda författarna och resulterade till en 

början i fyra huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. Utformningen inspirerades av 

Kvale och Brinkmans (2009) beskrivning av kvalitativa intervjuer. Att intervjuguiden 

var halvstrukturerad innebar att samma frågor ställdes till samtliga informanter; att 

intervjuerna hade lika mycket tid till förfogande; att det fanns en struktur med 

förutbestämda frågor men även att det gavs rum för eventuella följdfrågor om något 

behövdes tydliggöras (Gillham, 2008). Med hjälp av breda frågor uppmanades 

informanterna att tala fritt om ämnet (Polit & Beck, 2010). I enlighet med Olsson och 

Sörensen (2011) genomfördes en pilotstudie för att testa intervjuguiden samt för att 

intervjuarna skulle få möjlighet att öva på sin roll. Samma inklusionskriterier användes 

för urvalet till pilotstudien som för studien (Gillham, 2008). I och med resultatet av 

denna visade det sig att frågorna var allt för breda och ospecifika för studiens syfte. 

Detta resulterade i att frågorna bearbetades och omformulerades samt att ytterligare en 

huvudfråga lades till i intervjuguiden. Efter ytterligare omarbetning togs beslut om att 

begränsa studiens syfte. Intentionen var från början att utforska erfarna sjuksköterskors 

upplevelse av nyutexaminerades kunskaper. Detta visade sig vid närmare eftertanke 

vara allt för omfattande. Syftet begränsades således till att innefatta upplevelsen av 

nyutexaminerades styrkor och svagheter. Efter vidare betänkande ströks även detta och 

det slutgiltiga syftet, att belysa erfarna sjuksköterskors uppfattning om 

nyutexaminerade sjuksköterskor, fastställdes. I och med omarbetningen begränsades 

även intervjuguiden ytterligare. Den bearbetades för tredje gången vilket resulterade i 
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den slutgiltiga versionen bestående av tre huvudfrågor med tillhörande följdfrågor 

(bilaga 4).  

Tre intervjuer genomfördes sammanlagt och samtliga i enskilt rum på informanternas 

respektive avdelning och under arbetstid. Detta gjordes på grund av att kvalitativa 

studier bör insamla data i naturliga och vardagliga sammanhang (Polit & Beck, 2010). 

Två av intervjuerna genomfördes av den ena författaren och den sista av den andra. Till 

hjälp användes inspelningstekniska instrument. En tidsgräns sattes för varje intervju; 

maximalt 60 minuter fanns till förfogande. Samtliga intervjuer genomfördes på 30- 45 

minuter. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Studiens dataanalys utgick från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. De olika stegen för denna är: enhet att analysera, 

meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kodning, kategorisering samt 

tematisering (tabell 1). 

 

Enhet att analysera utgjordes i denna studie av de tre intervjuerna. Dessa lyssnades 

igenom och transkriberades varefter de lästes upprepade gånger. Syftet var att uppnå en 

första förståelse för vad som egentligen blivit sagt. Helhetsintrycket av texterna var att 

det finns en positiv attityd gentemot nyutexaminerade samtidigt som det finns en 

uppfattning om att de brister i många för sjuksköterskan centrala funktioner. Texten 

delades därefter, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), in i meningsbärande 

enheter. Dessa delades efter innehållet i texten och utgjordes av meningar eller stycken. 

De meningsbärande enheter som urskildes sammanfattades i kondenserade 

meningsenheter. Detta innebar att texten gjordes kortare och mer lätthanterlig, dock 

utan att tappa kärnan i innerbörden (a.a.). De meningsbärande enheterna bearbetades 

ytterligare två gånger. Detta resulterade i att varje enhet delades minst en gång till, samt 

att de kondenserade meningsenheterna blev mer textnära det ursprungliga 

datamaterialet. Slutresultatet blev 219 meningsbärande enheter med tillhörande 

kondenserade meningar. Nästa steg i analysprocessen var att koda materialet vilket 

även kan beskrivas som att sätta etiketter på de meningsbärande enheterna (a.a.). För att 

kunna lyfta enheterna till en högre abstraktionsnivå delades koderna in i kategorier. 

Varje kategori skulle kunna svara på frågan ”vad?” (a.a.). Den första genomgången av 

koderna resulterade i 58 indelningar. Dessa bearbetades och breddades till dess att de 
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omfattade 15 separata kategorier. I sammanställningen av resultatet upptäcktes att flera 

kategorier kunde sammanfogas. Till exempel fördelades koderna under kategorin 

Saknar konsekvenstänkande mellan Saknar helhetssyn och Oerfarna i praktiken. Detta 

resulterade i att antalet kategorier minskade till elva och sedermera efter ytterligare 

bearbetning till det slutgiltiga antalet på nio. Det sista steget i analysprocessen var att 

sammanlänka kategorierna genom tematisering. Ett tema skulle kunna besvara frågan 

”hur?” (a.a.). De kategorier som berörde samma område sammanfördes. Därefter söktes 

meningen med innehållet för att namnge dessa teman. Resultatet av innehållsanalysen 

sammanfattades till en början under fem teman. Efter bearbetning av kategorierna 

kunde ett tema strykas vilket slutligen resulterade i fyra teman. Resultatet är baserat på 

205 av de 219 meningsbärande enheterna. Resterande 14 enheter exkluderades då de ej 

svarade till studiens syfte (bilaga 5). 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

... de får koncentrera sig på 

det man gör rent praktiskt att 

man ska dela ut sina 

mediciner och så...  man får, 

man har ingen helhet när 

man är som nyfärdig syrra 

och kommer ut... 

Subjektet upplever 

dem som 

koncentrerade på de 

sysslor de gör rent 

praktiskt och saknar 

en helhetssyn. 

Ser sysslor 

isolerade från 

varandra. 

Saknar 

holistisk syn. 

Att göra men 

inte se. 

utan där får man ju som 

gammal erfaren 

sjuksköterska stötta upp när 

man ser att det går iväg åt fel 

håll. 

Behöver stöd från 

erfarna sjuksköterskor 

för att det inte ska dra 

iväg åt fel håll. 

Behöver stöd. Beroende av 

hjälp. 

Att leda och 

samtidigt bli 

ledd. 

 

ETISKA ASPEKTER 

I studien användes etiska riktlinjer i enlighet med Vetenskapsrådet (u.å.). Dessa belyser 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet. Enhetschefer, 

omvårdnadsansvariga, chefssjuksköterskor samt deltagare informerades om studien 

skriftligt och fick valet att ge sitt godkännande eller ej (bilaga 1-3). Vid intervjutillfället 

framfördes detta även muntligt och det gavs än en gång möjlighet att ge sitt samtycke 

för medverkan. Informanterna blev upplysta om att de när som helst kunde avsäga sig 

deltagandet i studien. Vid den muntliga informationen förtydligades att person, 

avdelning samt sjukhus skulle avidentifieras. All insamlad data behandlades 

konfidentiellt och ska således inte kunna härledas till någon enskild person (a.a.). Även 
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information om informanterna behandlades konfidentiellt, personer som ej är 

involverande i studien kan således inte ta del av denna information. I enlighet med 

nyttjandekravet användes ingen information utanför studien (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Syftet med studien var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattas av 

sina erfarna kollegor. Detta kan genom vidare forskning ha betydelse för framtida 

sjuksköterskor. Konsekvenserna av studien är således något som kan gagna ett flertal 

personer. Den etiska principen, att deltagare i studier inte ska ta skada genom 

medverkande samt att studien ska göra gott togs således i beaktande (Kvale & 

Brinkman, 2009). Risken för att deltagarna i denna studie skulle ta skada uppskattades 

vara liten och sågs inte som ett hinder. Författarna åtog sig att sträva efter hög 

vetenskaplig kvalitet i och med de etiska krav de hade på sig (a.a.). Studien blev även 

granskad och godkänd av Röda Korsets Högskolas etiska kommitté för empiriska 

studentarbeten samt av handledare och examinator för studien innan intervjuerna ägde 

rum. 
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RESULTAT 

Syftet kunde besvaras med fyra teman: Att påverka och att påverkas, Att veta men inte 

kunna, Att göra men inte se och Att leda och samtidigt bli ledd (tabell 2). 

 

Tabell 2: Redovisning av kategorier och teman 

Kategori Tema 

Nytänkande Att påverka och att påverkas 

Stresskänsliga 

Teoretiskt kunniga Att veta men inte kunna 

Oerfarna i praktiken 

Uppdragsfokuserade Att göra men inte se 

Saknar holistisk syn 

Lagspelare Att leda och samtidigt bli ledd 

Beroende av hjälp 

Inga ledare 

 

Att påverka och att påverkas 

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattades ha möjligheten att påverka avdelningens 

rutiner genom sitt nytänkande. Dock ansågs de påverkas av stress i negativ bemärkelse.  

 

Nytänkande 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevdes komma med nya idéer och beskrevs som 

en frisk vind som medför energi till arbetslaget. De sades ha förmåga att se på gamla 

rutiner med nya ögon vilket sågs som en styrka och något som erfarna kollegor borde ta 

till sig mer ifrån. De sades dessutom många gånger vara bättre än de erfarna på att hålla 

sig ajour med ny kunskap och den senaste forskningen. Kollegornas bemötande ansågs 

dock ha stor betydelse för huruvida de vågar ta för sig på avdelningen. En negativ 

attityd sades kunna bidra till att de inte vågar komma med nya idéer. 

 

Om du kommer med ett förslag och så mottas det på ett negativt sätt som att nä men det kan du 

glömma så gör vi inte här. Då kanske man inte fortsätter och kommer med nya förslag utan 
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man… så man, man lär sig att foga sig lite efter här vad funkar, vad får man säga, vad får man 

inte säga. 

 

Tidigare erfarenheter av olika slag ansågs påverka arbetsutövandet positivt. Exempelvis 

familjeliv och erfarenhet från andra kulturer upplevdes kunna påverka hur väl den 

nyutexaminerade antar rollen som sjuksköterska. Ålder ansågs ha betydelse i 

bemärkelsen att äldre ofta har mer livserfarenhet vilket kan medföra ett för 

sjuksköterskan fördelaktigt sätt att vara. Vidare upplevdes nyutexaminerade med 

tidigare erfarenhet från att ha arbetat i vården ha lättare att anta den nya rollen som 

sjuksköterska. De sades vara mer bekväma i bemötande och tryggare i situationen.  

 

Stresskänsliga 

Ett högt arbetstempo med stress som konsekvens upplevdes av samtliga informanter 

påverka de nyutexaminerade sjuksköterskorna i deras arbete. De sades ibland tappa 

kontrollen när trycket ökar vilket leder till att de erfarna sjuksköterskorna får ett större 

ansvar. En informant berättade om en händelse då en nyutexaminerad kollega blivit 

handlingsförlamad; ”vi fick någon sån där snabbt dålig och vi var tvungna att göra... 

sätta sonder och sådana saker och då... då backade hon, så bara... och då plötsligt så 

stod jag själv [...] hon blev handlingsförlamad”.  

 

Vidare uppfattades de nyutexaminerade ha svårt att hantera stress och hög 

arbetsbelastning. Det sades att detta får en negativ inverkan på arbetsutförandet och ofta 

resulterar i att de inte hinner med. De upplevdes även kunna få svårt när de blir 

avbrutna i arbetet, exempelvis av anhöriga. Detta sades ta fokus från arbetsuppgifter 

och resultera i att det tar ännu längre tid att utföra sysslorna. Även sommaren nämndes 

som en påfrestande tid för de nyutexaminerade. Arbetsbelastningen sades då ofta öka 

och en informant påtalade att detta ibland skrämt de nya sjuksköterskorna och stundom 

lett till att de ifrågasatt sin kompetens och sitt yrkesval.  

 

Man kommer direkt ifrån skolbänken och har mycket kunskap med sig [...] och så möter man 

verkligheten och det kanske blir… ja… att det sker en konflikt, att det var inte det här vi har lärt 

oss i skolan, så här ska det gå till. Att det kan bli lite av en chock för många... 
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Att veta men inte kunna 

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattades ha mycket teoretiska kunskaper. Dock 

sågs brister i att omsätta dessa i praktiken. 

 

Teoretiskt kunniga 

Återkommande i intervjuerna var att nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattas som 

kunniga inom omvårdnadsteori. Bland annat påtalades att de som examineras idag är 

bättre än många rutinerade sjuksköterskor på omvårdnadsdiagnostisering. Detta troddes 

bero på att dagens utbildning lägger stor vikt på ämnet i jämförelse med vad tidigare 

utbildningar gjort. Vidare framkom en uppfattning om att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ofta kommer med ny och färsk kunskap.  Det påtalades att de ibland har 

mer kunskap än de erfarna kollegorna om sjukdomar som är ovanliga på avdelningen. 

De upplevdes även ha färskare teoretisk kunskap inom praktiska moment och vara mer 

säkerhetsmedvetna, exempelvis gällande användning av skyddsutrustning. Dessutom 

nämndes dokumentationskunskaper som en styrka. Språkbruket upplevdes ofta vara 

bättre hos de nyutexaminerade än bland de erfarna sjuksköterskorna. En av 

informanterna sade uttryckligen att det ibland kan vara en fröjd att läsa deras 

dokumentation. ”Jag är själv väldigt sparsmakad när jag skriver en anamnes eller ett 

status [...] medan de kan smycka ut det litegrann och ändå få in lite mer ehh… 

information”. Under samtliga intervjuer framkom en positiv upplevelse av 

nyutexaminerade sjuksköterskor. De angavs vara ambitiösa och villiga att göra ett bra 

jobb och beskrevs som intresserade, noggranna och vetgiriga. 

 

Oerfarna i praktiken  

Nyutexaminerade sjuksköterskor ansågs ha omfattande teoretiska kunskaper i 

omvårdnad, dock angavs brister i att omsätta dessa kunskaper i praktiken. En informant 

upplevde att de är mer fokuserade på medicintekniska moment och 

läkemedelshantering än deltagande i den praktiska omvårdnaden av patienten.  

 

Det är nästan hemskt tycker jag, [...] ni läser så mycket omvårdnad...  jättemycket omvårdnad 

och sen när man kommer ut på avdelningen så är mycket utav arbetet tekniskt arbete [...] en 

nyutexaminerad sjuksköterska, hon visste inte vad hon skulle göra med patienterna på 

morgonen va... det där att man, man tar hand om deras hygien och hjälper dem med, med att 

borsta tänderna och såna här saker liksom. Det existerade liksom inte [...] så inriktade man sig 

ändå på det här medicintekniska fast man ändå har så mycket omvårdnad. 
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Även bristande kunskaper i patofysiologi och praktiskt handlande i den kliniska 

verkligheten omtalades. Dessa brister troddes bero på att utbildningen idag är mer 

inriktad på omvårdnad och mindre på medicinska och naturvetenskapliga ämnen. Trots 

att nyutexaminerade upplevdes vara pålästa teoretiskt sades de ofta ha svårt att härleda 

symtom i verkliga situationer, ”man kanske teoretiskt vet vad man ska göra vid... 

hjärtsvikt eller hjärtstopp... men man kanske inte kan känna igen… vad beror det här 

på... man är flåsig och har jättesvullna ben... vad kan det vara”. Även brister i 

farmakologi omtalades. Detta sades kunna bero på att läkemedel idag ofta blir utbytta 

mot synonympreparat vilket gör det svårt att lära sig dem utantill. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattades ibland sakna praktisk kunskap i hantering 

av medicinteknisk utrustning. Det betonades dock att vissa kunskapsbrister är 

acceptabla. Däremot påtalades att praktisk kunskap i standardmoment såsom 

venprovtagning eller att sätta en perifer venkateter många gånger bland de 

nyutexaminerade kan vara allt för bristfällig; ”de kanske har en teoretisk kunskap om… 

hur man ska göra men man har inte fått in… en praktisk vana, att man är inte skicklig 

ännu, så att saker och ting tar… tar tid”.  Vidare påtalades att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ofta har svårt att visa svagheter vid praktiska moment. De vill gärna 

kunna själva och undviker att be om hjälp. Detta upplevdes bero på att de är otrygga i 

sin yrkesroll och inte törs blotta sina svagheter. 

Att göra men inte se 

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattades som uppdragsfokuserade och noggranna i 

det de gör. Dock uppgavs brister i att se arbetsuppgifter som en helhet. 

 

Uppdragsfokuserade 

Informanterna uppfattade nyutexaminerade sjuksköterskor som noggranna och 

fokuserade på det de gör. De upplevdes vara försiktiga i början och inriktade på en sak i 

taget för att klara av att hantera situationer. Framför allt påtalades att de är särskilt noga 

och koncentrerade vid läkemedelshantering vilket mestadels uppfattades som något 

positivt. Dock betonades att de måste lita mer på sig själva och inte kontrollera varje 

detalj i arbetet in absurdum.  
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Saknar holistisk syn 

Återkommande i samtliga intervjuer var uppfattningen att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ofta saknar helhetssyn. De ansågs se sysslor isolerade från varandra 

och tendera att fokusera på detaljer. Dessutom sades de ofta göra saker utan att fundera 

över varför och följa ordinationer utan att ifrågasätta om de är rimliga och behövda. De 

upplevdes många gånger även sakna den kliniska blicken som behövs i arbetet med 

patienten och som hör samman med helhetssynen. Detta troddes bero på bristande 

erfarenhet och yrkesvana. Informanterna sade att de nyutexaminerade behöver få in 

baskunskaperna i ryggraden innan de kan se sysslor sammankopplade med varandra. 

Risken med att inte koppla samman hela bilden ansågs vara att viktig information 

såsom tecken och symtom kan förbises. 

 

De gör ju den här sysslan men de kanske inte hinner med att samla ihop det som i övrigt syns 

inne på salen, det man samtidigt kan... känna sedan, om det var... ja oro kanske märks men om 

de var svettiga, kladdiga eller alltså... man ser bara den lilla, eller den sysslan man håller på 

med... så kan jag säga. 

 

Till följd av bristande helhetssyn upplevdes rapportering och journalföringen vid vissa 

tillfällen bli bristfällig. Det sades att nyutexaminerade ibland kan missa att 

dokumentera viktig information eller att de dokumenterar felaktigt. Detta troddes bero 

på att de inte kan urskilja vilken information som är väsentlig för den enskilda patienten 

och dennes specifika sjukdomsbild.  

Att leda och samtidigt bli ledd 

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattades som goda lagspelare. Dock sades de 

behöva mycket hjälp och ha svårt med den arbetsledande rollen. 

 

Lagspelare 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrevs fungera bra i teamarbete och överlag 

ha god samarbetsförmåga. De sades delta mycket i omvårdnadsarbetet och upplevdes 

ibland nästan arbeta hand i hand med undersköterskorna. Samtliga informanter såg stor 

vikt i att som sjuksköterska inte släppa den patientnära omvårdnaden. Det betonades att 

det är viktigt att dela på arbetet och inte separera ”undersköterskornas arbete” från sitt 

eget. Vidare upplevdes nyutexaminerade vara bra på att ställa frågor vid osäkerhet. 

Detta sågs som en styrka och som ett tecken på mognad. En av informanterna uttryckte 
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särskilt att hon snarare blir orolig om de inte frågar och påtalade att de erfarna 

sjuksköterskorna har ett ansvar i att visa att det är okej med frågor.  

 

Det handlar ju också om att… visa… att det är viktigt att fråga, visa att man är tillgänglig och 

visa… att det är viktigt för jag menar det vore ju hemskt om det blev fel, att man inte vågade 

fråga och så… missar man någonting. 

 

Beroende av hjälp 

Ett ämne som återkom under intervjuerna var de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

behov av hjälp och stöd från de mer erfarna kollegorna. Det påtalades att de efter 

inskolning förväntas kunna arbetet. Dock görs i praktiken inte alltid skillnad på 

huruvida en nyanställd har tidigare erfarenhet eller inte. En av informanterna upplevde 

att de nyutexaminerade sjuksköterskorna efter inskolning kan känna det som att ha 

blivit kastade in i yrket. Det påtalades att inskolningen inte alltid räcker till och att risk 

finns för att misstag och avvikelser då sker. Vidare beskrevs de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ofta vara osäkra i sin yrkesroll och rädda att göra fel. Detta yttrar sig 

bland annat genom att de ställer många frågor och ger ett intryck av att känna sig 

besvärliga. Resultatet blir ofta att de har svårt att sätta gränser och att lämna arbetet vid 

dagens slut; ”så jag tror många sitter på övertid och jobbar och… kanske inte sover på 

nätterna… för att man, man känner att man inte är tillräckligt duktig”.  Under samtliga 

intervjuer påtalades även viss problematik med de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

behov av hjälp. Det sades att de erfarna sjuksköterskorna ofta får ta på sig ett större 

ansvar och fler arbetsuppgifter när de har nyutexaminerade sjuksköterskor på 

avdelningen. Inte minst på sommaren sågs detta som ett problem. Avdelningarna får då 

ofta många nyutexaminerade på samma gång och de rutinerade kollegorna förväntas 

agera handledare för dem. Detta gjorde att det ibland kunde kännas som att ha en 

student och inte en ny kollega. 

  

Det är precis det när de är nyfärdiga [...] det är som att ha studenter alltså, det är fråga, fråga, 

fråga. Jämt, jag ska bara fråga en sak, jag ska bara fråga en sak [...] fast ja... jag tycker det är 

jättebra att de frågar. Hellre får de fråga för mycket än för lite. Absolut. 

 

Inga ledare 

Sjuksköterskans arbetsledande roll förknippades ofta med delegering och prioritering 

av arbetsuppgifter. De erfarna sjuksköterskorna upplevde att de nyutexaminerade 
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istället för att delegera tog på sig mer arbete. Detta troddes bero på rädsla att framstå 

som att de är förmer än andra, alternativt en vilja att visa sig duktig. Skillnaden mot hur 

erfarna sjuksköterskor handlar angavs vara att de kan bedöma vad som är 

sjuksköterskans uppgift och ansvarsområde, och vad som kan överlåtas till någon 

annan. De erfarna sjuksköterskorna kan säga nej medan de nyutexaminerade tar på sig 

alla uppgifter själv och behöver bli tillsagda för att delegera.  

 

Återkommande i intervjuerna var även att nyutexaminerade ofta är ostrukturerade i sitt 

arbete och har svårt att prioritera och planera arbetsuppgifter. Det är sällan någon som 

skriver upp vad de ska göra och i vilken ordning. Upprepade gånger påtalades att de 

inte riktigt vet sin roll – vad de ska göra, vad någon annan kan göra och vad som kan 

göras vid ett senare tillfälle. De upplevdes ibland missbedöma situationer vilket kan 

resultera i att de får börja om från början. En förståelse för svårigheterna i att som 

nyutexaminerad ta på sig den arbetsledande rollen uttrycktes dock av samtliga 

informanter. Det påtalades särskilt att det krävs trygghet i yrkesrollen och erfarenhet 

innan denna förmåga infinner sig. En informant påpekade att det i regel tar ungefär ett 

år att uppnå denna yrkesvana. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design  

Valet av design, intervjustudie med kvalitativ ansats, ansågs vara den bästa för syftet. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att då personliga uppfattningar ämnas 

undersökas är det vanligt att använda sig av kvalitativ forskning. Vid studiens början 

genomfördes ett flertal sökningar efter material för att undersöka vad som utforskats 

tidigare inom ämnet. Vetenskapliga artiklar bidrar med ny kunskap inom det som 

efterforskats (Segesten, 2006). Då inga artiklar om nyutexaminerade sjuksköterskor 

utifrån erfarna sjuksköterskors perspektiv kunde finnas, ansågs detta vara en aspekt 

som borde lyftas.   

 

Kontext och urval  

Inklusionskriterien för de erfarna sjuksköterskorna var att de skulle ha varit 

arbetsverksamma inom yrket i minst fem år. Avsaknaden av belägg för vad som 

innefattar en person att vara erfaren kan ifrågasättas. Dock är det upp till forskarna att 

avgöra vilka inklusionskriterier som ska ingå (Polit & Beck, 2010). Trots att det sattes 

en nedre gräns för hur länge informanterna minst skulle ha arbetat sattes ingen övre 

gräns. Detta kan få konsekvensen att de som inkluderats har utbildats under olika 

tidsepoker vilket kan påverka uppfattningen om dagens nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Polit och Beck hävdar att det finns risk för bias i urvalet om detta är för 

homogent. Syftet med att inkludera informanter från olika avdelningar var att få så 

många olika uppfattningar som möjligt. Således ansågs detta ge studien högre grad av 

tillförlitlighet (a.a.). Att två av informanterna arbetade på samma avdelning och trots 

detta inkluderades i studien motiverades på så sätt att de bör ha individuell erfarenhet 

av nyutexaminerade sjuksköterskor. Den ena var relativt ny på avdelningen och hade 

tolv års yrkeserfarenhet, den andra hade arbetat över 30 år. Bias på grund av att de 

skulle ha samma upplevelser av samma nyutexaminerade sjuksköterskor var således 

inte troligt.    

 

Urvalsprocessen skedde med hjälp av bekvämlighetsmetoden. Polit och Beck (2010) 

ser brister med denna metod då kvalitativa intervjuer syftar till att få ut så mycket 

information som möjligt av informanterna. Då kontroll över hela urvalsprocessen i 
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denna studie saknades finns risk att de bäst lämpade informanterna inte inkluderats. 

Den mängd data som studien resulterat i styrker dock informanternas trovärdighet 

(a.a.). Bristen på kontroll under urvalsprocessen kan även diskuteras i hänseende till 

vilka det var som tackade ja till medverkan. Möjligheten finns att de personer som 

medverkat varit intresserade av ämnet. Denna aspekt är svår att avgöra, dock anses 

detta inte påverka huruvida studien innehar trovärdighet eller ej. Då det skedde många 

e-postkonversationer finns även risk för att information som bifogats om studien 

tappats på vägen. Informanterna blev dock tillfrågade inför varje intervjutillfälle om de 

tagit del av denna. Samtliga hade läst igenom före och det fanns även möjlighet för dem 

att läsa ännu en gång vid intervjutillfället. Utöver detta gavs även information muntligt 

med en fråga om samtycke för medverkan. Detta understryker Denscombe (1998/2000) 

vikten av för att ett forskningsetiskt förhållningssätt ska uppnås. Data behandlades 

anonymt och konfidentiellt vilket bidrar till att skydda informanternas integritet (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

 

Kvalitativ intervju  

En stor del av intervjuguidens giltighet beror dels på författarnas förmåga att formulera 

frågor som undersöker det som avses undersökas (Kvale & Brinkman, 2009), dels på 

att den blir testad genom en pilotstudie (Olsson & Sörensen, 2011).  För att även svaren 

på frågorna ska uppnå giltighet krävs att frågorna som ställs är de informanten svarar på 

(a.a.). Det är således av stor vikt att dessa inte kan feltolkas. Då intervjuguiden 

genomgått betydande bearbetningar bör detta stärka giltigheten såtillvida att det som 

avsetts undersökas är det som blivit undersökt (Kvale & Brinkman, 2009). Detta styrks 

av Gillham (2008) som belyser vikten av att analysera intervjufrågorna och väga dem 

ord för ord för att uppnå en ökad förståelse. I och med att intervjuguiden testades i en 

pilotstudie bör även detta stärka giltigheten (Olsson & Sörensen, 2011). För att 

underlätta utvärdering av intervjuguiden utfördes pilotstudien av båda författarna. 

Möjligheten kvarstår dock att frågorna trots gedigen bearbetning varit för breda. Detta 

kan ha resulterat i ett för studien allt för omfattande resultat.  

 

Informanterna påtalade ibland svårigheter med att i stunden anbringa situationer för att 

stärka sina påståenden. Polit och Beck (2010) menar att kvalitativa intervjuer syftar till 

att få ut så mycket information som möjligt. Om informanterna erhållit intervjuguiden 

före intervjutillfället finns således möjligheten att resultatet blivit annorlunda. Då 
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forskare inom intervjustudier utgör en stor del av instrumentet samt analysprocessen är 

deras trovärdighet av stor vikt för studiens resultat (Polit & Beck, 2010). Genom att 

ständigt ha sökt information och kontrollerat varje steg i processen bör detta styrka 

trovärdigheten. Kvale och Brinkman (2009) hävdar betydelsen av att som forskare anta 

en objektiv roll. Med detta i åtanke lades personliga förförståelser och fördomar åt 

sidan för att detta inte skulle påverka informanternas svar. Då Olsson och Sörensen 

(2011) påtalar att informanter bör ges tid att utveckla sina uppfattningar utan avbrott 

var författarna noga med att låta dem tala fritt utan kommentarer.  

 

Trots det ringa antalet informanter bör detta inte påverka studiens kvalitet då det är vad 

som framkommer ur resultatet som har betydelse (Polit & Beck, 2010). Denscombe 

(1998/2000) påtalar att deltagarantalet inom kvalitativa studier ofta är lågt. Intentionen 

var att studien skulle bygga på fyra intervjuer, två från respektive sjukhus. Till följd av 

bristande kommunikation med kontaktpersonerna blev resultatet i slutändan att endast 

tre intervjuer kunde genomföras. Forskning genom intervjuer får ofta den invändningen 

att antalet deltagare är för få för att resultatet ska vara överförbart (Kvale & Brinkman, 

2009). Således kan denna studies överförbarhet ha påverkats. Dock styrks mycket av 

materialet genom att det återkommit i samtliga intervjuer, vilket tyder på att resultatet 

är överförbart. Polit och Beck (2010) hävdar dock att kvalitativa forskare inte strävar 

efter att studiens resultat kan överföras. De påpekar trots detta att resultatet måste vara 

användbar för andra och inte endast relevant för dem som ingår i studien. 

Förhoppningen är att studien ska belysa aspekter som kan komma framtida 

sjuksköterskor till gagn. 

 

Då båda författarna utförde intervjuer kan detta innebära att tillförlitligheten blivit 

påverkad. Trots utgångspunkten i de förutbestämda frågorna behövdes även 

oförberedda följdfrågor för att förtydliga. Detta kan omedvetet påverkat informanterna 

och medfört att intervjuerna fått olika svar (Kvale & Brinkman, 2009). I och med 

pilotstudien fick författarna dock möjlighet att testa sin roll samt utvärdera de 

oförberedda följdfrågorna. Vidare finns även risk för bias i och med att intervjuarna var 

sjuksköterskestudenter och således snart själva är nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Deras roller kan således ha påverkat informanternas utsagor. Denna aspekt kan 

benämnas som ”intervjuareffekt” (Denscombe, 1998/2000, s. 163), som syftar till att 

intervjusvaren kan påverkas av vem intervjuaren är. Tidsgränsen bedömdes vara rimlig 
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då pilotintervjun genomförts på 20 minuter, det ansågs således finnas tillräcklig tid för 

deltagarna att berätta om sina upplevelser utan att känna tidspress. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Dataanalys av kvalitativt material är oerhört tidskrävande och kan beskrivas som 

”baktung” (Denscombe, 1998/2000, s. 162). Då det i denna studie fanns begränsat med 

tid till förfogande kan innehållsanalysens kvalitet ha blivit påverkad. Dock bearbetades 

alla delar i processen kontinuerligt, vilket stärker studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 

2010). Då författarna är skaparna av analysen påverkar även deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper tillförlitligheten (a.a.). Genom att förbereda sig så mycket som möjligt 

samt att kontinuerligt ha sökt information bör denna dock stärkas. Valet av 

meningsbärande enheter kan även avgöra om analysen innehar tillförlitlighet eller ej 

(Graneheim & Lundman, 2004). Om enheterna exempelvis delas in i för stora delar kan 

dess innehåll få flera innebörder och bli svåra att hantera. Om de däremot delas in i för 

små enheter kan detta innebära att innehållet blir taget ur sitt sammanhang (a.a.). 

Enheterna bearbetades således ett flertal gånger för att finna de rätta indelningarna samt 

för att uppnå tillförlitlighet. Även utformningen av kategorier och teman innebär ett 

kritiskt moment och har betydelse för studiens tillförlitlighet (a.a.). I studien 

bearbetades kategorier och teman ett flertal gånger för att det skulle vara likheter inom, 

och skillnader mellan dessa. Redovisningen av detta kunde styrkas med flera citat från 

intervjuerna vilket Graneheim och Lundman påtalar stärker tillförlitligheten. 

Analysprocessen borde i och med dessa aspekter uppnått tillförlitlighet. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte infriades genom de intervjuer som resultatet är baserat på. Informanterna 

redogjorde för hur de uppfattar nyutexaminerade sjuksköterskor och beskrev deras 

styrkor och svagheter. Även frågan om vilka faktorer som kan påverka en 

nyutexaminerad sjuksköterskas yrkesutövande besvarades. 

 

Att påverka och att påverkas 

Resultatet av studien påvisar att nyutexaminerade sjuksköterskor tenderar att hålla sig 

ajour med ny kunskap. Detta stämmer väl överrens med den tidigare forskning som 

visat på att studenter i slutet av sin utbildning upplever sig ha goda förmågor att fatta 

kliniska beslut grundat på aktuell evidens (Casey m.fl., 2011; Schüldt Håård m.fl., 
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2008). I högskoleförordningen framgår att studenten vid examen ska visa förmåga till 

självkännedom om behov av ytterligare kunskap samt kontinuerligt utveckla sin 

kompetens (SFS 1993:100, bilaga 2). Resultatet av denna studie samt tidigare forskning 

pekar på att detta mål uppfylls av dagens nyutexaminerade sjuksköterskor. Vikten av 

denna kompetens belyses även av Socialstyrelsen (SoS, 2005). I 

kompetensbeskrivningen framgår att sjuksköterskan ska ha förmåga att ”söka, 

analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, implementera ny kunskap 

och därmed verka för en omvårdnad i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet” (a.a., s. 13). Detta bör således värdesättas och tas till vara på i 

verksamheten. Genom att lyfta nyutexaminerades förmåga att söka och vidarebefordra 

ny kunskap skulle detta med stor sannolikhet gagna samtliga parter i positiv 

bemärkelse.  

 

Vidare framhålls i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning att sjuksköterskan kritiskt 

ska granska befintliga rutiner (SoS, 2005). Resultatet av studien tyder på att även denna 

kompetens uppfylls av dagens nyutexaminerade sjuksköterskor. En faktor som ansågs 

påverka förmågan att ta för sig på avdelningen var dock kollegors bemötande. 

Liknande resultat återfanns av Evans, Boxer och Shukri Sanber (2008) vilka påvisade 

att nyutexaminerade i hög grad påverkas av sina kollegors attityder. De hävdade till och 

med att en negativ attityd på arbetsplatsen för en nyutexaminerad kan få långtgående 

effekter både i det professionella och privata livet. För att möta de mål som av 

Socialstyrelsen satts upp är det således inte enbart av betydelse huruvida sjuksköterskan 

själv har förmåga att ifrågasätta befintliga rutiner. Det bör även läggas stor vikt på att i 

verksamheten sträva efter en välkomnande atmosfär och ett gott bemötande.  

 

I resultatet av studien framkom även att nyutexaminerade sjuksköterskor i hög grad 

påverkas av stressiga situationer och ett högt arbetstempo. Detta sades till och med 

kunna leda till ifrågasättande av kompetens och yrkesval och den förmodade 

upplevelsen av den första tiden i yrket beskrevs som en chock. Liknande resultat har 

även återfunnits i tidigare forskning i vilken begreppet verklighetschock använts för att 

beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans första möte med verksamheten (Kelly 

& Ahern, 2009; Thrysoe m.fl., 2011). Det har rentav hävdats att denna tid kan ha 

avgörande betydelse för huruvida nyutexaminerade väljer att stanna i yrket eller inte 

(Lee, Tzeng, Lin & Yeh, 2009). Ett flertal studier har utforskat hur lång tid det tar innan 
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trygghet i yrket kan uppnås. Thrysoe m.fl. (2011) kom fram till att nyutexaminerade 

sjuksköterskor efter sex månader upplevde en större säkerhet. Känslan av att vara 

nyutexaminerad byttes då ut mot upplevelsen av att vara självständig, om än med 

mindre erfarenhet än de äldre kollegorna. Vidare utforskade Schoessler och Waldo 

(2006) de olika faserna i övergångsperioden från nyutexaminerad till kompetent 

sjuksköterska. Enligt deras modell tar det upp till 18 månader att nå trygghet i arbetet. 

Detta tyder på att en för sjuksköterskan avgörande del i arbetet är den 

erfarenhetsbaserade kunskapen. Trots att nyutexaminerade sjuksköterskor besitter 

nödvändig teoretisk kunskap är det inte tillräckligt för att uppnå trygghet i yrket. Denna 

teori styrks av att det i resultatet även framkom att tidigare erfarenheter från arbete i 

vården ofta underlättar den första tiden i yrket. Den erfarenhetsbaserade kunskapsform 

som Nilsson Kajermo och Wallin (2009) beskriver byggs upp genom deltagande i 

vården går således inte att uppnå enbart genom teoretisk utbildning. Med detta i åtanke 

bör frågan ställas huruvida den verksamhetsförlagda delen i utbildningen är tillräcklig. I 

Sverige regleras omfattningen av denna genom Europeiska Unionens direktiv. Enligt 

dessa ska 50 procent av utbildningen vara verksamhetsförlagd (Europeiska unionen, 

2005). Detta är dock endast ett direktiv och något som få eller inga av landets 

sjuksköterskeutbildningar lever upp till (Vårdförbundet, 2011).  

 

Ett alternativ till att införa mer verksamhetsförlagd utbildning skulle kunna vara att 

införa ett rekryteringskrav på tidigare erfarenheter för att antas till utbildningen. Detta 

är historiskt sett inte någon banbrytande tanke. Tidigare utbildningar har haft 

rekryteringskrav på olika typer av erfarenheter. 1800-talets anspråk på att 

sjuksköterskestudenten skulle vara ogift och ha en hängiven känsla för kallet är i 

dagens utbildning knappast aktuellt. Däremot kan en jämförelse med 1982 års 

utbildningsreform vara mer passande. I och med denna infördes nämligen 

rekryteringskravet att sjuksköterskestudenten skulle ha genomgått gymnasieskolans 

vårdlinje eller motsvarande. Utredningar från den aktuella tiden påvisade att fler 

studenter än tidigare valde att fullfölja utbildningen, vilket troddes bero på att de hade 

en mer sanningsenlig förförståelse för vad yrket innebar (Ds 1991:81). Detta 

tillsammans med vad den aktuella studiens resultat har visat kan ses som ett motiv till 

införande av liknande rekryteringskrav för dagens sjuksköterskeutbildning. Det finns 

dock även argument som talar emot ett sådant förslag. Exempelvis påvisade 

utredningar för den aktuella tiden att studenternas förkunskaper var lägre och mer 



 

26 

heterogena än önskvärt. Det sades att en bredare rekrytering bidrog till att studenterna 

som antogs hade bredare förkunskaper vilket medförde kvaliteter såsom ett mer kritiskt 

förhållningssätt och förmåga att våga ifrågasätta rutiner (a.a.). Ett alternativ till 

rekryteringskravet på tidigare erfarenhet, som också skulle kunna göra övergången från 

student till legitimerad sjusköterska mindre dramatisk, skulle kunna vara en 

allmäntjänstgöring liknande den som Socialstyrelsen föreslog i sin utredning från 2002. 

Detta förslag avslogs vid tidpunkten då det underlag det vilade på ansågs vara 

bristfälligt (Högskoleverket, 2003). Dock visar resultatet av denna studie samt tidigare 

forskning på ett tydligt behov av någon form av erfarenhetsbaserad komplimentering 

för dagens sjuksköterskeutbildning. Införs detta är det sannolikt att den första tiden i 

yrket skulle bli mindre problematisk för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. 

 

Att veta men inte kunna 

Nyutexaminerade sjusköterskor uppfattades ha ett gott dokumentationsspråk. Sulosaari, 

Suhonen och Leino- Kilpi (2010) påtalar vikten av en god journalföring och hävdar att 

detta har stor betydelse för patientens säkerhet. I Patientsäkerhetslagen framgår tydligt 

att ”hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls” (SFS 2010:659, kap. 6, 4 §). Då en god journalföring innefattas i 

patientens säkerhet bör detta göras på ett adekvat och korrekt sätt. Informanterna 

påtalade att det i dagens sjuksköterskeutbildning läggs stor vikt vid journalföring vilket 

således kan förklara de styrkor som nämndes i ämnet. 

 

Studiens resultat påvisar att nyutexaminerade sjuksköterskor innehar gedigen teoretisk 

kunskap inom omvårdnad. Sedan 1982 har omvårdnadsvetenskap utgjort 

karaktärsämne i sjuksköterskeutbildningen (SOU 1978:50), vilket inneburit att stort 

fokus ålagts ämnet. Trots detta påtalade informanterna att nyutexaminerade brister i att 

omsätta de teoretiska omvårdnadskunskaperna i praktiken. Liknande problem framkom 

redan i Socialstyrelsens utredning från 2002. Även tidigare forskning har belyst att 

sjuksköterskestudenter ofta önskar mer klinisk utbildning för att kunna implementera 

de teoretiska kunskaperna i praktiken (Casey m.fl., 2011; Latter, Rycroft-Malone, 

Yerrel & Shaw, 2000). Detta tyder på ett behov av att den teoretiska kunskap som 

undervisas i skolorna behöver mer återknytning till det praktiska arbetet i 

verksamheten. Vidare framkom, i likhet med vad utländsk forskning visat, att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan känna sig osäkra på praktiska moment som för 
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sjuksköterskan är vanliga, exempelvis venprovtagning och perifera venkatetrar 

(Marshburn m.fl., 2009). Nilsson Kajermo och Wallin (2009) framhäver att 

sjuksköterskans samtliga kunskaper behövs för att den praktiska klokheten ska kunna 

infrias. Denna studie påvisar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna saknar förmågan 

att omsätta kunskaper till praktiken på ett adekvat sätt vilket tyder på att de inte når den 

praktiska klokhet som Nilsson Kajermo och Wallin beskriver. 

 

Under stora delar av 1900-talet genomsyrades sjuksköterskeutbildningen av medicin- 

och naturvetenskap (Erlöv & Petersson, 1992). I och med Vård -77 reformen blev 

omvårdnadsvetenskap karaktärsämne (Ds 1991:81). Då det i resultatet av denna studie 

framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor tenderar brista i anatomisk och 

fysiologisk kunskap är frågan om dessa ämnen blivit förbisedda i utbildningen. 

Kunskaper inom fysiologi och anatomi underlättar förståelsen av sjukdomar och dess 

konsekvenser. Denna aspekt tas upp av Schüldt Håård (2009) som påvisat att 

nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig osäkra på att samtala med patienter om 

deras sjukdomar. Vidare har Latter m.fl. (2000) belyst att sjuksköterskestudenter ofta 

upplever osäkerhet i att undervisa patienter samt att tala med dem om deras behandling. 

Detta uppmärksammades även i Socialstyrelsens utredning från 2002. Då 

patientundervisning innehar en central roll i kompetensbeskrivningen är bristerna i 

detta något som bör tas upp för diskussion (SoS, 2005). Vidare står i 

Högskoleförordningen uttryckligen att sjuksköterskestudenter vid examen ska ”visa 

förmåga att [...] informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar” (SFS 

1993:100, bilaga 2, Sjuksköterskeexamen). Dock påvisar denna studie brister inom 

detta område. Sulosaari m.fl. (2010) betonar att sjuksköterskans förmåga att undervisa 

patienten är beroende av vilken kunskap han eller hon innehar inom området. Honey 

och Lim (2008) undersökte sjuksköterskestudenters upplevelse av farmakologiska 

kunskaper. Det sades att trots att mycket av sjuksköterskans arbete handlar om 

läkemedel och dess administrering blir inte detta område integrerat i samma 

utsträckning under utbildningen. Det kan således tyckas att den tid som ägnas åt 

farmakologi i utbildningen inte stämmer överens med hur stor del detta har av 

sjuksköterskans arbete.  

 

Trots att det i både högskoleförordningen och kompetensbeskrivningen (SFS 1993:100, 

bilaga 2; SoS, 2005) tydligt framgår att sjuksköterskan ska inneha färdigheter inom det 
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praktiska och patientnära arbetet har denna studies resultat visat att detta är något 

nyutexaminerade sjuksköterskor tenderar att brista i. Då de ännu ej erhållit nämnvärd 

yrkeserfarenhet bör således den erfarenhetsbaserade kunskapen som Nilsson Kajermo 

och Wallin (2009) beskriver inte ha infunnit sig. Eftersom utbildningen utgör grunden 

för sjuksköterskornas kompetens bör det i huvudsak vara kvaliteten på denna som utgör 

grunden för deras kunskaper.  

 

Att göra men inte se 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevdes vara noggranna i arbetet men sades ofta 

följa ordinationer utan att ifrågasätta varför. Detta tyder på att de trots noggrannheten 

brister i förmåga till ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. I Högskoleförordningens 

mål för sjuksköterskeexamen finns inga tydliga riktlinjer på denna punkt. Däremot 

nämns ämnet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Enligt denna ska sjuksköterskan 

”ifrågasätta oklara instruktioner och ordinationer” (SoS, 2005, s.11). Vad som menas 

med ”oklara” kan dock diskuteras. Nilsson Kajermo och Wallin (2009) menar att den 

typ av kunskap som kan förklara samband och orsaker är den teoretiska faktakunskapen 

vilken exempelvis utgörs av medicinsk vetenskap. I resultatet av den aktuella studien 

framkom dock att nyutexaminerades kunskaper många gånger brister i dessa ämnen. 

De sades även sakna mycket av den erfarenhetsbaserade kunskap som Nilsson Kajermo 

och Wallin hävdar hjälper sjuksköterskan att känna igen och göra bedömningar. Med 

detta i åtanke kan förmågan att som nyutexaminerad avgöra vad som är en ”oklar 

ordination” således inte tas för självklar. Istället tyder resultatet på att nyutexaminerade 

sjuksköterskor till viss del ersätter denna förmåga med noggrannhet. 

  

Vidare påvisar resultatet att uppdragsfokusering tenderar hindra de nyutexaminerade att 

se helheten. Informanterna upplevde att de ofta missar viktig information och har svårt 

att härleda symtom. Helhetssynen är något som enligt kompetensbeskrivningen ska 

genomsyra hela sjuksköterskans arbetsutförande. Den anses ha en avgörande betydelse 

för sjuksköterskans profession (SoS, 2005). Detta återspeglas även i 

högskoleförordningen. Enligt denna ska sjuksköterskestudenten vid examen ”visa 

förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” (SFS 1993:100, bilaga 2, 

Sjuksköterskeexamen). Stor tyngd kan således sägas ålagts detta ämne. Frågan är hur 

det kommer sig att nyutexaminerade sjuksköterskor trots detta inte lever upp till 
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förväntningarna. Enligt informanterna i studien är en viktig orsak återigen brist på 

erfarenhet i klinisk verksamhet. Möjlighet att under utbildningen omsätta de teoretiska 

kunskaperna om helhetsseendet erbjuds under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Resultatet av studien tyder dock på att detta inte görs i tillräcklig utsträckning. En orsak 

kan vara att det inte finns tillräckligt tydliga metoder för att kontrollera huruvida 

studenterna uppnår de mål som av skolan sätts upp för den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Detta skulle förklara varför nyutexaminerade sjuksköterskor, trots 

gedigen teoretisk utbildning i ämnet, inte lyckas förankra kunskaperna i praktiken. 

 

Att leda och samtidigt bli ledd 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevdes överlag ha god samarbetsförmåga och vara 

välfungerande i teamarbetet. Trots detta framkom i resultatet en tydlig brist i förmågan 

att fungera som arbetsledare. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning är detta en 

för yrket central funktion. Där framgår tydligt att sjuksköterskan ska ha ”förmåga att 

utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna 

omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens” (SoS, 2005, s.14). 

Denna beskrivning stämmer väl överens med de förmågor deltagarna i studien 

förknippade med ledarskap. Oförmåga att delegera och prioritera arbetsuppgifter 

angavs som en stor brist hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Informanterna 

upplevde att de i allt för hög grad tog på sig arbete själva, och att detta i slutändan 

kunde bli dem övermäktigt. Denna problematik stöds även av tidigare forskning 

(Baillie, 1999; Marshburn m.fl., 2009). Baillie (1999) kom exempelvis fram till att 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en svaghet i att identifiera viktiga uppgifter 

och att sedermera prioritera arbetet efter dessa. Även svårigheter i att delegera 

arbetsuppgifter återfanns i resultatet. Vidare har denna fråga även belysts av 

Socialstyrelsen (2002). I utredningen om nyutexaminerade sjuksköterskors 

yrkeskunnande och kompetens framkom bland annat att de brister i förmåga att fungera 

som arbetsledare. Svagheterna i nyutexaminerades ledarskapskompetens kan således 

inte sägas vara något banbrytande resultat. Det intressanta i ämnet är att problemet 

fortfarande tycks kvarstå tio år efter Socialstyrelsens utredning. Vid en närmare 

granskning av de styrdokument som reglerar sjuksköterskeutbildningen framgår tydligt 

att samma vikt ej lagts på ämnet ledarskap. I kompetensbeskrivningen ses ledarskap 

som en av tre för sjuksköterskan huvudsakliga arbetsområden (SoS, 2005). I 

högskoleförordningen nämns ledarskap endast i en mening under kategorin Kunskap 
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och förståelse (SFS 1993:100, bilaga 2). Med tanke på denna studies resultat, tidigare 

forskning samt Socialstyrelsens utredning bör frågan ställas om högskoleförordningens 

mål för sjuksköterskeexamen motsvarar de krav som i verksamheten ställs på den 

legitimerade sjuksköterskan. Gör den inte det kan detta få konsekvenser i form av en 

bristfällig utbildning och följaktligen även för de nyutexaminerade sjuksköterskor som 

skolats i enlighet med denna. 

 

Vidare påvisar resultatet att nyutexaminerade sjuksköterskor har ett stort behov av stöd 

och guidning från de mer rutinerade kollegorna. Under samtliga intervjuer framkom 

dock en förståelse för detta. En positiv attityd gentemot frågor och en vilja att hjälpa 

var tydlig. Likväl yppades viss problematik med detta då det ofta leder till merarbete 

för de mer rutinerade kollegorna. Mot denna bakgrund kan frågan ställas om det snarare 

än en bristfällig högskoleförordning, istället är verksamheten som ställer för höga krav. 

Krav som inte speglar Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. I inledningen av denna 

beskrivs att kompetensbeskrivningen gäller för samtliga sjuksköterskor och således 

omfattar yrkesverksamma med mycket varierande erfarenhet. Det betonas att 

nyutexaminerade har ”ett särskilt stort behov av en god introduktion” (SoS, 2005, s. 9). 

I den aktuella studien framkom att detta behov inte alltid tas hänsyn till i verksamheten. 

Det påtalades att den inskolning som ges vid nyanställning ofta inte är tillräcklig för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. En informant sade särskilt att de ibland ger intryck 

av att uppleva den första tiden som att bli kastade in i yrket. Även tidigare forskning har 

visat att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta upplever ansvaret som större än väntat, 

samt att detta kan resultera i stress och osäkerhet i yrkesutövandet (Kelly & Ahern, 

2009). Den första tiden i yrket är således en påfrestning och frågan om det i 

verksamheten ställs för höga krav bör tas på allvar.  

 

Resultatet av studien visar på en förståelse för att det som oerfaren sjuksköterska är 

svårt att anta den arbetsledande rollen. Informanterna upplevde att det krävs både 

trygghet och yrkesvana för att behärska denna uppgift. Trots att ledarskap snarare är en 

kompetens än en kunskapsform kan den således ändå sägas vara beroende av den 

erfarenhetsbaserade kunskap som Nilsson Kajermo och Wallin (2009) menar byggs 

upp efter hand i och med att erfarenhet samlas. Först då kan trygghet och yrkesvana 

uppnås vilket enligt informanterna i studien är essentiella delar för den arbetsledande 

rollen. Även detta tyder på att bristerna i ledarskapsfunktionen inte nödvändigtvis beror 
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på brister i utbildningen utan är något som erhålls i takt med att erfarenhet samlas i den 

kliniska verksamheten. 

Slutsats 

Resultatet av studien tyder på att nyutexaminerade sjuksköterskor inte alltid är redo att 

påta sig alla de kompetenser som i verksamheten ställs. De kan sägas vara jämbördiga 

de erfarna sjuksköterskorna såtillvida att de innehar en yrkeslegitimation. I fråga om 

erfarenhet och praktisk kunskap framkom dock påtagliga skillnader och de kan således 

inte sägas vara jämlika i detta avseende. Framförallt visade sig brister inom den 

erfarenhetsbaserade kunskapsformen, men även otillräckliga kunskaper inom de 

teoretiska och praktiska kunskapsformerna framkom. Resultatet tyder på att dagens 

sjuksköterskeutbildning inte är tillräckligt yrkesförberedande. 

Klinisk betydelse 

Genom att belysa styrkor och svagheter hos nyutexaminerade sjuksköterskor kan detta 

genom framtida forskning ge en ökad förståelse för möjliga brister i dagens 

sjuksköterskeutbildning. Det har framkommit att nyutexaminerade sjuksköterskor 

uppfattas sakna vissa kunskaper i praktiskt utförande samt i att fungera som 

arbetsledare. Stor vikt bör i utbildningen läggas på att åtgärda dessa problem. Detta för 

att såväl de nyutexaminerade själva som verksamhet och patienter inte ska bli lidande. 

En god introduktion till arbetslivet bör införlivas på ett bättre sätt i utbildningen 

alternativt i verksamheterna för att inte övergången från student till legitimerad 

sjuksköterska ska bli så dramatisk som det i nuläget tycks vara. 

Förslag på vidare forskning 

För att få en ökad insyn i hur nyutexaminerade sjuksköterskor fungerar i arbetslivet kan 

framtida forskning med fördel jämföra erfarna sjuksköterskornas upplevelser med 

patienters synvinkel. Detta för att se om uppfattningarna överensstämmer. I framtida 

studier bör år för examen på de mer erfarna tas i beaktande. Detta för att beroende på 

vad fokus ålagts under utbildningstiden kan ha betydelse för informanternas 

förförståelse. Genom framtida forskning inom området bör detta komma högskolor och 

universitet till gagn.  
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att ha varit helt inriktat på medicin och naturvetenskap har nu sjuksköterskor en egen specialitet i form 
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Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 
Vi, Maria Löfgren och Charlotta Johansson är sjuksköterskestudenter och studerar vid Röda Korsets 

Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete (Kandidatuppsats) inom 

huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra 

en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: Redo för yrket? – En studie 

om nylegitimerade sjuksköterskors kunskaper. 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är: att belysa erfarna sjuksköterskors uppfattning om 

nyutexaminerade sjuksköterskors kunskaper utifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: halvstrukturerade intervjuer. 

 

Vi ska i undersökningen intervjua totalt fyra sjuksköterskor från olika avdelningar på två olika sjukhus. 

Deltagarna ska ha ett minimum av fem års erfarenhet i yrket. Varje intervju kommer att omfatta 

maximalt 60 minuter. Insamlad data kommer under analysen behandlas anonymt och presenteras på så 

vis att inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2012 04 23 och vara avslutad 2012 05 06. 

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten D-nr 

XXX/20XX. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare förbinder 

vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade patienter alternativt 

personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån kommer 

uppgifter från de undersökta patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så 

att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda 

enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid avdelning XX vid 

XXXXXXX-kliniken.  

 

Stockholm 2012 04 XX 
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     Bilaga 3 

 
 

2012 04 XX 

Deltagarinformation  

 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är sjuksköterskestudenter som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen 

ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats 

på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Redo för yrket? – En studie om nylegitimerade sjuksköterskors 

kunskaper. 

 

Området vi önskar studera är: Erfarna sjuksköterskors uppfattning om nyutexaminerade 

sjuksköterskors kunskaper utifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor. 

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska studentarbeten D-nr 

XXX/20XX 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående dina erfarenheter av ovan 

nämnda område. Du ska ha ett minimum av fem års erfarenhet inom yrket. 

 

Intervjun tar maximalt 60 minuter att genomföra. Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt 

och konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap om brister och styrkor i 

grundutbildningen för sjuksköterskor.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till:  

 

 

 

 

 

 

Studentens signatur   Studentens signatur 

Maria Löfgren    Charlotta Johansson 
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     Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE  
 
1. Beskriv din upplevelse av nyutexaminerade sjuksköterskor 

 Kan du ge något exempel? 

 Upplever du att det finns några faktorer som kan påverka en nylegitimerad sjuksköterskas arbete 

på en avdelning? Vilka? 

 

2. Beskriv vad du upplever för styrkor och svagheter hos nyutexaminerade sjuksköterskor.  

 Kan du ge ett exempel på en sådan situation? 

 Hur skiljer sig denna situation från hur en erfaren sjuksköterska skulle ha gjort, tror du? 

 Hur upplever du att ålder påverkar (styrkorna/svagheterna)? 

 Hur upplever du att kön påverkar (styrkorna/svagheterna)? 

 

3. Beskriv hur du uppfattar nyutexaminerade sjuksköterskors styrkor och/eller svagheter när det gäller: 

 Medicintekniska moment 

 Anatomi, fysiologi och patofysiologi 

 Omvårdnadsdiagnostik 

 Dokumentering 

 Farmakologi och hanhavande av läkemedel 

 Ledarskap 

 Teamwork 

 Prioriterings- och planeringsförmåga 



 

   

Bilaga 5 

TABELL ÖVER KODER, KATEGORIER OCH TEMAN 

Koder Kategorier Tema 

1:8 Kollegors attityder påverkar.  Nytänkande 

 

Att påverkas och att 

påverka 1:10 Negativa känslor till följd av dåligt bemötande från 

kollegor. 

1:11 Konsekvenser i arbetsutövandet till följd av 

negativ attityd från kollegor. 

1:12 Viktigt med vilja att ta emot nya. 

1:13 Ser med nya ögon på gamla rutiner 

1:21 Vågar säga ifrån. 

1:22 Skiljer mellan äldre och yngre. 

1:23 Tidigare erfarenhet har betydelse. 

1:24 De med tidigare erfarenhet är tryggare i 

situationen. 

1:25 De med tidigare erfarenhet kommer snabbare in i 

yrket. 

1:26 De med tidigare erfarenhet kan snabbare läsa av 

patienterna. 

1:50 Generellt sett välfungerande i arbetet 

2:21 Har förmåga att påverka med nya kunskaper.  

2:29 Ifrågasätter rutinerna. 

2:38 Yngre har inte samma erfarenhet. 

2:39 Äldre har mer erfarenhet som de kan använda i 

arbetet. 

3:3 Tidigare erfarenheter har betydelse. 

3:8 Mottagandet på avdelningen har betydelse. 

3:23 Oerfarna kommer med öppna ögon för rutiner. 

3:24 Kan få erfarna att se med nya ögon. 

3:28 Bemötande har betydelse 

3:30 Mottagande påverkar 

3:31 Krävs mod och mognad att föreslå förändringar. 

3:32 Ifrågasätter vedertagna handlingar. 

3:33 Bättre på att hålla sig ajour med ny kunskap. 

3:36 Ser vinster med förändringar. 

3:37 Erfarna kan behöva ny kunskap 

3:38 Livserfarenhet medför ett sätt att vara. 

3:39 Tidigare livserfarenheter påverkar arbetet. 

3:42 Ålder är bara en siffra  

3:56 Unga vet inte alltid hur man tvättar en människa. 

3:90 Kommer som friska vindar. 
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3:94 Vill mycket. 

3:100 Ställer högre krav. 

3:102 Tillför energi. 

3:103 Lyssnar och tar till sig. 

1:14 Svaghet i att hantera stressiga situationer och hög 

belastning. 

Stresskänsliga 

 
1:16 Handlingsförlamning vid akut situation. 

2:8 Högt arbetstempo påverkar arbetsutövandet. 

2:16 Stress påverkar arbetet. 

2:17 Hög vårdtyngd orsakar stress. 

2:18 Anhöriga avbryter i arbetet. 

2:47 Kontakt med anhöriga, patienter och andra 

vårdinsatser tar energi. 

3:2 Verklighetschock från skolbänken till arbetslivet. 

3:7 Stress påverkar arbetsutförandet. 

3:16 Sommaren är en prövning. 

3:17 Ifrågasätter yrkesval efter hårdare prövningar.  

3:88 Vill mycket och blir slutkörda. 

3:98 Som förvirrade hönor.  

3:105 Tar extra tid. 

1:1 Positiv upplevelse av nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

Teoretiskt kunniga 

 

Att veta men inte 

kunna 

1:3 Ger ett ambitiöst intryck. 

1:28 Goda teoretiska kunskaper i medicinteknik. 

1:30 De har färskare kunskaper inom patofysiologi. 

1:32 Färskare kunskaper inom andra sjukdomar 

1:35 Bättre än erfarna sjuksköterskor på 

omvårdnadsdiagnostisering 

1:36 Mer vana vid dokumentationsspråk än erfarna. 

1:37 Kunniga och tryggare i dokumentation. 

1:38 Ser värdet i att dokumentera. 

2:4 Bra dokumentationskunskaper. 

2:5 Mer utförlig journalföring. 

2:7 En fröjd att läsa deras dokumentation. 

2:23 Har färskare kunskaper 

2:42 Färska teoretiska kunskaper om medicintekniska 

moment. 

2:53 Bättre på omvårdnadsdiagnostisering. 

2:54 Bättre utbildade i dokumentering. 

3:1 Ambitiösa och duktiga. 

3:4 Har mycket teoretisk kunskap 



 

   

3:20 Har färska kunskaper. 

3:49 Tänker säkerhetsmässigt. 

3:57 Har teoretiska kunskaper men kan inte alltid 

omsätta dem i praktiken. 

3:68 Duktiga på omvårdnadsdiagnostik 

3:69 Väl utbildade i omvårdnadsdiagnostik. 

3:71 Bättre än erfarna på omvårdnadsdiagnostik. 

1:19 Motvilja att visa svagheter. Oerfarna i praktiken 

 1:29 Förväntar inte ha komplicerade kunskaper i 

medicinteknisk apparatur. 

1:31 Mindre djupgående kunskaper. 

1:33 Har svårt att härleda symtom 

1:40 Ovana vid viss läkemedelsutrustning. 

1:41 Oerfarenhet i att hantera viss läkemedelsutrustning. 

2:11 Tar tid att lära rutiner. 

2:23 Tar tid att få in rutiner. 

2:29 Har inte kunskaper om alla läkemedel. 

2:30 Tar tid att lära sig läkemedlen. 

2:31 Kan mycket omvårdnadsteori men för lite praktisk 

kunskap. 

2:32 Kan inte praktisk omvårdnad. 

2:33 Inriktar sig på det medicintekniska trots stor 

omvårdnadskunskap. 

2:34 Tryggare vid medicinvagnen än hos patienterna. 

2:35 Behöver sunt förnuft vid patientnära omvårdnad. 

2:43 För lite praktisk erfarenhet av medicintekniska 

moment. 

2:44 Behöver träna på att sätta nålar. 

2:46 Brister i praktiska moment 

2:47 Administrativa uppgifter kräver träning. 

2:48 Har inte fullständig kunskap inom medicinska 

ämnen. 

2:49 Otillräcklig kunskap inom anatomi. 

2:50 Mindre kunskap inom anatomi och fysiologi än 

förr. 

2:51 Kan inte lika mycket på djupet. 

2:52 Beroende på område kan det behövas mer 

djupgående kunskap. 

2:55 Svaga kunskaper i farmakologi. 

3:5 Lite praktisk kunskap. 

3:11 Tar tid att komma in i yrket. 

3:21 Saknar praktisk erfarenhet. 
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3:22 Har inte tillräcklig erfarenhet för att göra säkra 

bedömningar. 

3:52 Tar längre tid med rutinuppgifter. 

3:53 Brister i medicintekniska moment. 

3:54 Skillnader i praktiska medicintekniska 

erfarenheter. 

3:55 Har teoretisk kunskap men inte praktisk vana. 

3:59 Har teoretisk kunskap men känner inte igen 

symtomen i verkligheten. 

3:63 Kan inte alltid härleda symtom. 

3:76 Svårt när läkemedel byts ut hela tiden. 

1:2 Fokuserade på arbetsuppgifterna. Uppdragsfokuserade Att göra men inte se 

1:6 Inriktade på en sak i taget.  

1:39 Noggranna vid handhavande av läkemedel. 

2:15 Behöver lita på sig själva. 

3:51 Tar längre tid vid läkemedelshantering 

2:56 Noggranna vid administrering av läkemedel. 

2:75 Är försiktiga i början. 

3:78 Lägger stort fokus på läkemedel 

3:77 Noggranna vid läkemedelshantering. 

1:4 Fastnar i detaljer. Saknar holistisk syn 

1:7 Ser sysslor isolerade från varandra. 

1:17 Behov av hjälp för att se symtom 

1:18 Behöver hjälp för att se varningstecken. 

1:48 Följer ordinationer utan att tänka varför. 

2:2 Ser sysslor isolerade från varandra. 

2:6 Ser inte det relevanta och dokumenterar ibland för 

mycket. 

2:24 Att få in baskunskapen i ryggraden. 

2:25 Bör få rutin på baskunskaperna först. 

2:27 Saknar helhetssynen 

2:28 Rutiner och helhetssyn tar olika lång tid att få. 

2:36 Saknar helhetssyn 

2:62 Bristande helhetssyn.  

3:25 Dokumenterar ofullständigt. 

3:58 Saknar den kliniska blicken. 

3:60 Saknar den kliniska blicken. 

3:61 Har en bit av pusslet men inte hela 

3:62 Saknar helheten. 

3:64 Frågar om hjälp vid osäkerhet på symtom.  



 

   

3:70 Dokumenterar inte alltid tydligt. 

3:72 Saknar balansgång i dokumentering. 

3:74 Behöver guidning i dokumentering. 

3:75 Svårt att veta hur det ska dokumenteras. 

1:34 Bra på att be om hjälp. Lagspelare Att leda och samtidigt 

bli ledd 1:44 Deltar i omvårdnaden 

1:46 God samarbetsförmåga 

2:15 Frågar mycket. 

2:42 Det finns alltid någon att fråga. 

2:57 Frågar vid osäkerhet 

3:6 Viktigt att få stöd och kunna ställa frågor. 

3:50 Frågar vid osäkerhet på läkemedelshantering. 

3:65 Inte rädda för att fråga. 

3:67 Tecken på mognad att fråga. 

3:66 Viktigt att de vågar fråga. 

3:89 Bra i teamarbete. 

3:91 God samarbetsförmåga 

3:104 Viktigt att fråga. 

1:9 Irritation bland kollegorna till följd av långsamt 

arbete. 

Beroende av hjälp 

 
1:15 Mer ansvar och högre belastning för erfarna 

sjuksköterskor. 

2:1 Som att vara ny på en arbetsplats. 

2:3 Behöver stöd. 

2:10 Rädda att göra fel. 

2:12 Frågar och känner sig besvärliga. 

2:13 Behöver låta det ta tid 

2:22 Har inte tillräcklig yrkeserfarenhet. 

2:64 Ber mycket om hjälp. 

2:69 Nyutexaminerade är lite livrädda. 

3:10 Förväntas kunna efter inskolning 

3:11 Tar tid att komma in i yrket.  

3:12 Känsla av att kastas in i yrket. 

3:13 Oro att inte vara tillräckligt duktig. 

3:15 Mindre stöd för nyutexaminerade på sommaren. 

3:18 Inskolningen räcker inte alltid. 

3:79 Rädda att göra fel. 

3:106 Kollegor får merarbete. 

1:5 Brister i samordning och prioritering. Inga ledare 

1: 20 Vill kunna allt. 
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1:42 Svårigheter i att hantera ledarskap. 

1:43 Vill vara duktiga och delegerar inte. 

1:45 Svårighet att delegera arbetsuppgifter. 

1:47 Brister i planerings- och prioriteringsförmåga 

1:49 Brister i planerings- och prioriteringsförmåga 

vilket orsakar merarbete. 

2:19 Svårt att säga nej 

2:20 Sätter inte gränser. 

2:26 Går bättre när rutinerna sitter. 

2:58 Är inga ledare. 

2:59 Ledarskap kräver självsäkerhet. 

2:60 Leder inte arbetet. 

2:61 Tar på sig sysslor själv istället för att delegera. 

2:62 Rädda för att leda och delegera. 

2:64 Ledarskapet kommer med tiden. 

2:66 Mindre bra prioriteringsförmåga i början. 

2:67 Prioriteringsförmåga kommer med trygghet 

3:11 Tar tid att komma in i yrket. 

3:14 Behöver insikt i att arbetet fortsätter utan dem. 

3:81 Svårare för yngre att arbetsleda. 

3:82 Fokus på annat än den arbetsledande rollen. 

3:83 Tidigare erfarenheter gör det svårt att byta roll. 

3:84 Svårt att som ny arbetsleda rutinerade 

undersköterskor. 

3:85 Tar på sig uppgifter istället för att delegera.  

3:86 Har svårt att delegera på grund av bristande 

prioritering. 

3:87 Tar på sig för mycket  

3:92 Prioriteringssvårigheter 

3:93 Kan inte prioritera uppgifter. 

3:95 Skaffar sig merarbete genom missbedömningar. 

3:97 Strukturerar sällan upp. 

 

 

 

 

 


