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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sin första 

tid i yrket utifrån känslor, tankar, stöd och bemötande. Studien genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie med fyra informanter som arbetat på Gävle sjukhus mellan 6-18 månader. 

Resultatet redovisades utifrån studiens frågeställningar och visade att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde många olika känslor och tankar inför sin nya yrkesroll. Känslor 

såsom rädsla, nervositet och förväntan var några exempel. Stödet och bemötandet från andra 

sjuksköterskor och närmaste chef var övervägande bra, medan bemötandet från under-

sköterskor och läkare upplevdes som mindre bra. Faktorer som ödmjukhet, trygghet och 

erfarenhet var något som sjuksköterskorna utvecklade med tiden och det underlättades av att 

de gavs utrymme för att vara nya och osäkra. En bra introduktion på arbetsplatsen var också 

underlättande. Slutsatsen som dras är att merparten av nyutexaminerade sjuksköterskor går 

igenom en liknande känslomässig process under den första tiden i yrket. Det som kan påverka 

den processen positivt eller negativt är de yttre faktorerna; utbildning, introduktion samt 

teamwork och det är dessa som det behövs bättre planering kring. 

 

Nyckelord: Nyutexaminerade sjuksköterskor, första tiden i yrket, upplevelser, bemötande, 

teamwork.  



  
 

Abstract 

 

The aim of the study was to describe how newly graduated nurses experienced their first 

period of time in the profession on the basis of emotions, thoughts, support and treatment. The 

study was conducted as a qualitative interview study with four participants who had worked at 

Gävle Hospital between 6-18 months. The results were reported from the question 

formulations in the study and showed that newly graduated nurses experienced many different 

emotions and thoughts with their new professional role. Feelings such as fear, nervousness 

and anticipation were a few examples. The support and the interaction between other nurses 

and the manager of the ward were considered good, while the interaction with the assistant 

nurses and doctors worked less well. Factors such as humility, experience and gaining 

security in their new profession was something that the nurses developed over time and it was 

facilitated by the fact that they were given the space to be new and insecure. A good 

introduction to the ward was also facilitation. The conclusion reached is that the majority of 

newly graduated nurses goes through a similar emotional process in their first period of time 

in the profession. What can affect the process positively or negatively is the external factors; 

education, introduction and teamwork, and it is those factors that needs better planning. 

 

Keywords: Newly graduated nurses, first period of time in the profession, lived experience, 

treatment, teamwork.
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1. Introduktion 

 

1.1 Sjuksköterskeutbildningen 

I Sverige finns i dagsläget 23 högskolor och universitet som utbildar sjuksköterskor (1). 

Dagens treåriga sjuksköterskeutbildning innebär 180 högskolepoäng där teori, vetenskap och 

klinisk utbildning ingår. Efter genomgången och godkänd utbildning bedömer lärosätet att 

studenten uppnått tillräckligt med kunskap för att kunna få sin sjuksköterskeexamen. 

Sjuksköterskan ansöker därefter hos Socialstyrelsen om att få sin sjuksköterskelegitimation 

(2). 

 

1.2 Sjuksköterskans arbetsområde 

Allmänsjuksköterskan i Sverige har ett mycket brett arbetsområde med många olika 

arbetsuppgifter som varierar beroende på vilken typ av avdelning eller vårdinstans 

sjuksköterskan arbetar. Socialstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för Hälso- och 

sjukvårdens kvalitet och även att personalen har tillräcklig kompetens då de utfärdar 

legitimationer för berörda yrken. Socialstyrelsen har sammanställt rekommendationer för 

sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt i dokumentet ”Kompetens-

beskrivning för legitimerad sjuksköterska” (3). Syftet med kompetensbeskrivningen är att 

tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och på så vis bidra till att patienten 

får en säker och god vård. I beskrivningen tas tre huvudområden upp; omvårdnadens teori och 

praktik, forskning-utveckling-utbildning samt ledarskap. Dessa tre delar ska genomsyras av 

helhetssyn och förhållningssätt som utgår ifrån de etiska koder för sjuksköterskeprofessionen 

som International Council of Nurses, ICN, fastslagit (4). 

 

Sjuksköterskans arbete styrs även av flera lagar och förordningar. Lagen och förordningen om 

yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens område tar upp bland annat de skyldigheter som 

hälso- och sjukvårdspersonal har, men även tystnadsplikt och legitimationsregler (5). Utöver 

dessa tillkommer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för att tydliggöra riktlinjer för 

vissa moment, till exempel läkemedelshantering (6). 
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1.3 Första tiden i yrket 

Flera olika studier visar att nyutexaminerade sjuksköterskor inte anser sig vara tillräckligt 

förberedda för att börja arbeta. De anser sig själva sakna bred, överskådlig kunskap och 

känner sig osäkra på sådant de inte kommit i kontakt med under sin utbildning. Känslor av 

stress är vanliga och många upplever den första tiden som hektisk (7, 8, 9, 10). De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna känner sig dock ganska säkra när det gäller grundläggande 

omvårdnadsåtgärder, så stressen och känslan av att inte räcka till kommer av att 

sjuksköterskorna anser sig vara oförberedda på ansvaret, beslutstagandet och mängden av 

arbetsuppgifter (9, 10, 11). Flera nyutexaminerade sjuksköterskor var även oförberedda på att 

det var mycket mer administrativa arbetsuppgifter, än sådana som innebar omvårdnad av 

patienter (12). Forskning visar att nyutexaminerade sjuksköterskor har svårt för att se helheten 

i vårdsituationer då de inte hunnit arbetat in sin kliniska blick (13, 9). Det är även den 

uppfattningen som framkommer i en studie bland mer erfarna sjuksköterskor. De upplever att 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade bristfälliga kunskaper i att se helheten i situationer 

och att göra korrekta kliniska bedömningar (14). 

 

En svensk avhandling tar upp bland annat upplevelser av att olika yrkeskategorier prioriterar 

olika när det gäller arbetsuppgifter, och vad som anses viktigast. Det kan leda till ökad stress 

för sjuksköterskan då hon eller han ska hinna med sina egna medicinska arbetsuppgifter, men 

även arbeta i den patientnära vården tillsammans med undersköterskorna (15). 

 

I en studie beskriver en grupp nyutexaminerade sjuksköterskor upplevelserna av den första 

tiden i yrket som svåra medan de genomgår den perioden. När de arbetat in sig i yrket, skaffat 

sig erfarenhet och börjar känna sig lite säkrare i sin roll ser de dock positivt tillbaka på sin 

första tid, och vill inte vara utan den. De som hade en negativ upplevelse av den första tiden i 

yrket var de som bland annat fått bristande introduktion och ansåg att övriga medarbetare inte 

tagit hänsyn till att de var nya (9). Då sjuksköterskorna skaffat sig erfarenhet beskrev de bland 

annat att den rädsla de hade i början för att deras kliniska kunskaper inte skulle vara 

tillräckliga hade visat sig vara obefogad (8). 
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1.3.1 Introduktion på arbetsplatsen 

Introduktion på arbetsplatsen är ett sätt för den nyutexaminerade eller nyanställde att skaffa 

sig erfarenhet och lära sig de rutiner som arbetsplatsen har. Socialstyrelsen betonar vikten av 

en god introduktion för nyanställda sjuksköterskor då de bör ges möjlighet att öva upp sig i 

yrket innan sjuksköterskan utför mer avancerade arbetsuppgifter som kräver yrkesvana (3).  

I Sverige finns inget nationellt övergripande program eller några enhetligt fastslagna riktlinjer 

för hur den nyanställdes introduktion på arbetsplatsen ska gå till. Vissa landsting och sjukhus 

erbjuder introduktionsprogram med rotationstjänstgöring på olika avdelningar under 

varierande tid, vanligtvis mellan sex månader och ett år. Andra har mentorskapsprogram där 

den nyutexaminerade sjuksköterskan tilldelas en mentor under ett varierande antal månader, 

som denne kan fråga om råd, reflektera med och få stöd av. Vanligast i Sverige är dock att 

sjukhusen och avdelningarna själva bestämmer rutiner för introduktion av nyanställda 

sjuksköterskor. Rutiner för introduktionen av ny personal varierar mellan avdelningarna på 

sjukhusen. Introduktionen individanpassas, men vanligast är att de nyanställda 

sjuksköterskorna får cirka två veckors introduktion på avdelningen då de får gå parallellt med 

en erfaren sjuksköterska som handledare, innan de får börja arbeta på egen hand (16). 

Landstinget Gävleborg har i nuläget inget introduktions- eller mentorskapsprogram för 

nyutexaminerade sjuksköterskor.  

 

2001 gjorde Socialstyrelsen en undersökning i två delar om nyutexaminerade sjuksköterskors 

kompetens och yrkeskunnande samt hur väl det motsvarade vad verksamheterna efterfrågade. 

Dels så tillfrågades personalrepresentanter från arbetsgivarna om hur introduktion på 

arbetsplatsen för nyanställda går till och även hur ofta det förekom klagomål på de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas kompetens. I den andra delstudien intervjuades 

nyutexaminerade sjuksköterskor och deras arbetsledare för att få en bild av hur 

sjuksköterskorna upplever sitt yrkeskunnande jämfört med hur arbetsledarna upplevde de 

nyutexaminerades kunskaper. Resultatet från studien visar att de tillfrågade arbetsgivarna 

påstod att alla nyutexaminerade sjuksköterskor får en individanpassad, tillräcklig introduktion 

med parallelltjänstgöring tillsammans med en erfaren sjuksköterska. Detta överensstämde inte 

med svaren från intervjuerna med de nyutexaminerade sjuksköterskorna och deras 

arbetsledare. Vissa av de intervjuade hade inte erbjudits någon introduktion alls, men 

vanligast förekommande var en kortare parallelltjänstgöring mellan två och fjorton dagar (16). 
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Utomlands är introduktionsprogram av rotations- och mentorskapstyp vanliga. Många av 

deltagarna i sådana program upplever att de har svårt att komma in i arbetsgruppen på 

avdelningarna. De känner sig utanför eftersom de ingår i programmet och övrig personal ser 

dem då bara som tillfälliga medarbetare. Många av dessa sjuksköterskor berättar om 

upplevelser av mobbning och dåligt bemötande som påverkar deras första arbetstid mycket 

negativt (12, 17, 18, 19, 20).  

 

1.4 Problemområde  

Den tidigare forskning som författarna har läst visar på ungefär samma sak, nämligen att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna är mycket osäkra och känner sig oförberedda för att börja 

arbeta efter examen (10). Bemötandet från medarbetarna spelar stor roll för hur den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplever sin första tid i yrket. Det finns många risker med att 

sjuksköterskan inte känner sig bekväm i sin nya roll och att omgivningen inte tar hänsyn till 

att denne saknar erfarenhet. Stress, osäkerhet och tidsbrist är något som kan öka risken för 

misstag och orsaka lidande hos patienterna. För att undvika detta underlättar det med ett bra 

arbetsklimat och att personalen trivs på arbetsplatsen. Det finns lite forskning på detta ämne 

gjord i Sverige, utifrån vår utbildningsform och vårt sjukvårdssystem. Därför vill författarna 

undersöka och beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor har bemötts på arbetsplatserna, 

vilket stöd de har fått och hur de upplevde den första tiden i yrket på sjukhus i Gävleborgs län. 

 

1.5 Syfte 

Syftet var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde den första tiden i yrket 

med avseende på känslor, bemötande och stöd.  

 

1.6 Frågeställningar 

– Vilka känslor och tankar upplevde sjuksköterskorna under den första tiden i yrket? 

– Hur var bemötandet från medarbetarna och vilket stöd fick sjuksköterskorna? 

– Vad kunde ha positivt påverkat eller underlättat sjuksköterskornas första tid i yrket? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Empirisk studie med en kvalitativ ansats och en beskrivande design (21). 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

I planeringsfasen för studien var urvalsgruppen de studenter som tagit examen från 

sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle i januari 2009, arbetade som sjuksköterska 

inom Landstinget Gävleborg och bodde inom fem mils radie från Gävle. De skulle alltså ha 

arbetat som sjuksköterska i ungefär ett år. Utifrån det urvalet var målet att få fram åtta 

informanter till studien. Om inte målet för önskvärt antal uppfylldes skulle områdeskriteriet 

utvidgas och inkludera sjuksköterskor inom urvalsgruppen från hela Gävleborgs län. 

 

Då de 20 brev som skickades ut inte gett någon respons i slutet av januari 2009, valde 

författarna att på grund av tidsbrist låta bli att skicka ut ytterligare brev och ändrade då 

inklusionskriterierna. De nya inklusionskriterierna blev; sjuksköterskor som arbetat minst sex 

månader och max två år på Gävle sjukhus. Författarna tillfrågade 10 bekanta som stämde in 

på kriterierna om de var intresserade av att delta i studien, samt om de kände till några andra 

som skulle kunna passa in i urvalet.  

 

Målet för antal deltagare till studien uppnåddes inte, endast fyra informanter visade intresse 

för att delta. Undersökningsgruppen bestod av tre kvinnor och en man. Åldern var 24-34 år 

och de hade arbetat mellan 6-18 månader på olika avdelningar på Gävle sjukhus.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Studien utgjordes av kvalitativa intervjuer. I början av studiens process utformades en 

intervjuguide för att säkerställa att intervjuerna skulle genomföras på liknande sätt. Frågorna 

var halvstrukturerade, öppna och utformade ifrån de frågeställningar som studien syftar till att 

svara på nämligen upplevelser, bemötande och stöd (22). Författarna ställde cirka 20 frågor 

som berörde informanternas känslor och tankar precis innan de tog examen och under den 

första tiden i yrket, hur de hade utvecklats i sin yrkesroll under den första tiden och hur de 
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hade upplevt bemötande och stöd från medarbetarna. Under stöd togs feedback, spegling och 

reflektion samt introduktion på arbetsplatsen upp. Även om det fanns något som kunnat 

positivt påverka eller underlätta deras första tid i yrket frågades det om. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

En ansökan till Vårdvetenskapliga institutionens prefekt skrevs i december 2009 där 

författarna ansökte om att få ta del av kontaktuppgifter till informanter som överensstämde 

med de ursprungliga inklusionskriterierna. Ansökan beviljades i slutet av december 2009 och 

de personer som passade in på inklusionskriterierna valdes ut och kontaktuppgifterna 

jämfördes med internetsöktjänsten Eniro för att undersöka om dessa fortfarande var 

registrerade på de angivna adresserna. Därefter skickades informationsbrev till de 20 utvalda 

som fortfarande bodde på samma adress. Dessa innehöll en inbjudan till att delta, studiens 

syfte och frågeställningar samt information om den konfidentialitet och anonymitet som 

författarna eftersträvade. Breven skickades ut i slutet av december 2009.  

 

Eftersom inklusionskriterierna ändrades så kontaktades de sjuksköterskor i författarnas 

bekantskapskrets som passade in på de nya kriterierna. Förfrågan skickades ut via e-post till 

10 stycken, och det inkom fyra positiva svar om deltagande. Till dessa skickades 

informationsbreven ut. Tid och plats för intervjuerna bestämdes av informanterna och alla 

fyra intervjuer utfördes vid olika tillfällen på Högskolan i Gävle under februari 2010. 

 

Intervjuernas längd varierade mellan 30-45 minuter och alla spelades in med en bandspelare. 

Författarna var noga med att ställa öppna och icke ledande frågor och lät informanterna prata 

fritt kring ämnena. En av författarna intervjuade för att behålla kontinuiteten medan den andra 

antecknade under intervjuns gång. Eventuella följdfrågor ställdes vid behov om något svar 

inte var tillräckligt uttömmande. 

 

2.5 Dataanalys 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant. Därefter användes kvalitativ innehållsanalys (23) 

för att bearbeta datan; intervjuerna lästes igenom flera gånger i sin helhet av båda författarna 

och de analyserade två var. Sedan gicks de fyra färdiga innehållsanalyserna igenom 

tillsammans för att upptäcka eventuella feltolkningar eller att inget av betydelse utelämnats. 
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Datan tolkades manifest, vilket innebär att datan sammanställs utifrån det som sägs och utan 

författarnas tolkningar (23). 

 

Under analysprocessen togs de meningsbärande enheterna ut ifrån de transkriberade 

intervjuerna. Enheterna kondenserades till kortare meningar och sedan koder för att underlätta 

textbearbetning och för att kunna kategorisera på ett överskådligt sätt. Författarna skapade 

fyra huvudkategorier utav studiens frågeställningar och syfte: känslor och tankar, stöd, 

bemötande samt underlättande faktorer den första tiden i yrket. Under kategorierna känslor 

och tankar samt bemötande delades koderna upp i positiva och negativa subkategorier. Under 

kategorierna stöd samt underlättande faktorer den första tiden i yrket fanns inga tydliga 

subkategorier ännu. Därefter skrevs råmaterialet ihop i löpande text och då framkom de 

slutgiltiga subkategorierna, under kategorin känslor och tankar togs subkategorierna bort helt 

då dessa försvårade sammanställningen i löpande text. Exempel på analysprocessen visas i 

tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad text Kod Subkategori Huvudkategori 

Jag kände mig förväntansfull, 

tyckte att det var ett helt nytt 

liv som skulle börja, jag 

skulle få en yrkesroll. Så jag 

var väldigt förväntansfull, 

men väldigt nervös också 

naturligtvis. 

Väldigt förväntansfull och 

nervös inför ett nytt liv 

som skulle påbörjas och att 

få en yrkesroll. 

Förväntan och 

nervositet. 
Positivt/Negativt Känslor och tankar 

Spännande fråga det (skratt) 

man måste ju nästan på alla 

arbetsplatser kanske slå sig in 

med armbågarna att det här är 

jag, jag är ny sjuksköterska 

men jag har ju i alla fall 

någonting att komma med. 

Varit tvungen att “slå sig 

in med armbågarna“ och 

visa att man har någonting 

att komma med. 

Försvara sin 

rätt som ny 

sjuksköterska. 

Negativt bemötande Bemötande 

Stöd från chefen… Jo men 

det hade jag (På vilket sätt 

då?) Jamen hon var ju ändå 

liksom; frågade hur det gick 

och sådär. Men jo jag tyckte 

ändå att jag hade stöd. 

Chefen visade stöd samt 

intresse för hur hon hade 

det. 

Stöd från 

chefen 
 Stöd 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna anser att ämnet inte är ett etiskt problem i sig. Dock så kan det vara ett känsligt 

ämne att berätta om; hur man upplevde sin första tid i yrket samt att komma med eventuell 

kritik mot arbetsgivare eller medarbetare. Ansökan till forskningsetiska rådet vid Högskolan i 

Gävle behövdes inte göras då studien inte involverade patienter. Informanterna fick skriftlig 

och muntlig information om att deras deltagande var helt frivilligt, att de kunde dra sig ur när 

som helst under studiens gång samt att eventuella uppgifter som gör att de kan identifieras 

inte framgår i studien. Allt insamlat material hanterades konfidentiellt under studiens gång, 

materialet förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte hade tillgång till det. Efter studiens 

genomförande förstördes det inspelade och transkriberade materialet, allt enligt god 

forskningsetisk sed (24). 

 

3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text uppdelat i kategorier och subkategorier med 

citat från informanterna. För att underlätta läsandet av citaten har ord så som: liksom, ju och 

andra talspråksuttryck tagits bort.  

 

Med feedback menas sådan respons eller konstruktiv kritik som de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna eventuellt fått för att kunna utvecklas i sig själva och i yrket. Reflektion och 

spegling syftar till den eventuellt avsatta tiden då medarbetarna sitter ner i grupp och samtalar 

om dagen; vad var bra och dåligt samt om något hade något kunnat göras annorlunda och 

syftar till utveckling för arbetsgruppen. 

 

Med introduktion menas den tid som den nyanställda sjuksköterskan fick på arbetsplatsen för 

att komma in i arbetet. Handledaren är den erfarna sjuksköterskan som visar rutiner, fungerar 

som stöd och som den nyanställde gör parallelltjänstgöring tillsammans med. I resultatet så 

kommer begreppet medarbetare referera till all vårdpersonal som arbetar på informanternas 

arbetsplatser. Arbetskollegor hänvisar till de andra sjuksköterskorna och med chef menas den 

närmaste chefen, vanligtvis avdelnings- eller vårdenhetschefen där informanterna arbetar.  
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3.1 Känslor och tankar 

Nervositet var något som alla informanterna upplevde inför att de skulle börja arbeta som 

sjuksköterskor efter examen. Trots nervositeten så var de ändå förväntansfulla och positivt 

inställda till sitt nya yrke och den nya yrkesrollen. Det fanns en lättnad över att äntligen vara 

klar med utbildningen och att ha nått sitt mål. 

 

”Jätteroligt att äntligen ha nått det jag kämpat för” 

    Informant 1 

 

Åsikterna om vad de var mest oroliga inför skiljde sig mellan informanterna. En av dem 

berättade att det praktiska vårdarbetet inte var något orosmoment utan att det var de 

administrativa arbetsuppgifterna som skapade oro, medan en annan tyckte att det var just den 

praktiska delen som kunde bli svår. Oron kom sig av att informanten ansåg sig sakna de 

specialkunskaper som avdelningen var inriktad mot. 

 

Ingen av informanterna ansåg sig vara fullt förberedda på det stora ansvaret som medföljde 

yrkesrollen.  

”Det stora ansvaret igen. Jag grät första gången jag skulle 

dela mediciner för allting släppte, det var dags…” 

    Informant 4 

 

De var överens om att den kliniska blicken och helhetssynen inte var fullt utvecklad i början 

utan förbättrades genom den erfarenhet de fick medan de arbetade. Informanterna kände även 

stress, svårigheter med att planera och prioritera arbetsuppgifterna, få dagen att gå runt samt 

kunna släppa arbetet när arbetspasset var slut.  

 

”Tog ett tag innan man kunde släppa allt arbete och gå hem och lämna över till de som 

kommer efter. Tar ett tag innan man inser att man inte är själv” 

    Informant 2 

 

Hur informanterna hanterade stress, oväntade eller jobbiga situationer var ganska 

överensstämmande; de pratade med sina arbetskollegor för att ventilera eller för att få råd. Det 

framkom att det var viktigt att kunna stanna upp och reflektera över vad det är som händer 

och vad som behöver göras. 



 

 10 
 

Känslan av bristande kunskap gällande medicinska termer, läkemedelshantering och nya 

arbetsuppgifter fanns hos samtliga informanter. Några av dem uttryckte en rädsla för att göra 

fel och på så vis orsaka skada eller lidande för patienten. Det framkom också att deras tidigare 

erfarenheter, kunskaper och hur de är som personer hade betydelse för hur de upplevde sin 

första tid i yrket. 

 

Det fanns flera olika faktorer som bidrog till att den första tiden upplevdes som positiv. 

Motivation för att arbeta som sjuksköterska gjorde att motgångar hanterades lättare. Känslan 

av att utvecklas, trots den otillräcklighet som de alla upplevde i mer eller mindre utsträckning, 

var viktig. God patientkontakt bidrog till att känna sig uppskattad och värdefull. Erfarenhet 

från tidigare praktiker under utbildningen hade gett vissa av informanterna insikt om sina 

styrkor och svagheter kunskapsmässigt. Även att bli accepterad och komma in arbetsgruppen 

ansågs som viktigt. Alla var överens om att den första tiden i yrket gick bättre än vad de 

förväntat sig.  

 

Det framkom att utvecklingen i yrkesrollen skedde gradvis. Det som upplevdes innan examen 

och alldeles i början av yrkeslivet, upplevdes på ett annat sätt efter en viss tid på 

arbetsplatsen. Arbetstiden varierade bland informanterna men snarlika erfarenheter och nya 

kunskaper överensstämde; de hade lärt sig att vara ödmjuka inför sina brister och att det var 

okej att vara ny. De hade insett vikten av att våga fråga, be om hjälp och de kände sig också 

trygga med att göra det. Genom erfarenheten och tryggheten som växte fram så kände flera 

utav informanterna att de nu vågar ha det roligt på arbetsplatsen, en utav dem berättade att nu 

kändes det bra att skämta med medarbetarna, och även med patienter. 

 

”Och samtidigt att försöka ha det roligt på sin arbetsplats är viktigt, att man inte ska gå dit 

och ha ont i magen utan att man ska gå dit och ha kul också” 

    Informant 3 

 

Trots den stora förändringen och de många olika känslorna som alla informanterna upplevde i 

början med sin nya yrkesroll så var de eniga om att de trivdes med yrket och inte skulle vilja 

byta.  

”Trots att det är jobbigt så går vi alla igenom det, men nu tycker jag att 

det är roligt och vill inte jobba med något annat” 

    Informant 4 
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3.2 Stöd 

Två av informanterna upplevde att de kände stöd från sin chef. De övriga sa att de inte hade 

haft något behov av stöd, den ena tillade dock att denne säkert skulle ha fått stöd om det 

behövts. De informanter som kände stöd berättade att det uttryckte sig genom att chefen 

visade intresse för hur det gick för dem i arbetet och hur de trivdes på avdelningen. Att chefen 

gav feedback på de nyutexaminerade sjuksköterskornas arbete var inget som någon av 

informanterna upplevde. En av dem uppgav att denne inte trodde att det brukade förekomma, 

medan en annan på eget initiativ hade sökt feedback från sin chef eftersom behovet funnits 

och då fått det utan problem.  

 

Däremot berättade alla informanterna om att de kände stöd ifrån sina arbetskollegor och fick 

spontan feedback från dessa. Även om det var stressigt på avdelningen så tog sig 

arbetskollegorna tid att svara på frågor och hjälpa till trots stor arbetsbörda. För övrigt 

påpekade en informant att man har eget ansvar att våga be om hjälp eller fråga om det är 

något man undrar över. 

 

”Så är det nog så mer att det är personalen man får feedback ifrån och söker stöd i, 

det gör man inte hos chefen” 

    Informant 1 

 

3.2.1 Reflektion och spegling 

Alla informanterna berättade att ingen av dem har avsatt tid på schemat för spegling eller 

reflektion av arbetsdagen tillsammans med medarbetarna.  

 

”Är väl tänkt att man ska reflektera varje dag, men det funkar inte 

eftersom vårdlagen sällan blir klara samtidigt” 

    Informant 2 

 

Däremot berättade de att speglingen skedde automatiskt när det behövdes. Att prata spontant 

med arbetskollegorna för att ventilera med insatta var något som alla informanterna berättade 

om. En av dem vände sig till den handledare denne haft under introduktionen för att prata och 

kände sig trygg med det. Tre av informanterna sa att det var genom samtal de hanterade svåra 

situationer.  
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Den fjärde tillade att det inte brukar hända något traumatiskt på avdelningen som man kan 

behöva prata om. Två av informanterna tog även upp att om någon speciell situation uppstår 

som är svår för arbetsgruppen så kan chefen sammankalla till extra möten om det behövs.   

 

3.2.2 Introduktion på arbetsplatsen 

Tre av informanterna hade två veckors introduktion. Två av dem upplevde att det var 

tillräckligt för att få en överblick och komma in i arbetet samt att de lärde sig bättre genom att 

få börja arbeta själva. Den tredje tyckte dock att det skulle ha underlättat med ytterligare en 

vecka för att lära sig handläggande av specifika sjukdomar för avdelningen. En av 

informanterna fick ingen introduktion alls då den sista praktiken gjordes på samma avdelning 

och det var brist på ordinarie personal. Denne sa också att det är viktigt att få ha en 

introduktion då det är skillnad på att vara student och nyutexaminerad sjuksköterska.   

 

”Efter två veckor då ville jag inte gå i hälarna på någon 

utan då ville man själv börja jobba” 

    Informant 2 

 

Det berättades att särskilda rutiner fanns för att underlätta för nyutexaminerade sjuksköterskor 

på vissa avdelningar, exempelvis att de inte behövde arbeta nätter första tiden i yrket eftersom 

ansvaret då är större på grund av begränsad personalbemanning. En annan informant berättade 

dock att inga särskilda rutiner fanns för detta på avdelningen, utan det var samma arbete och 

arbetspass. 

 

Under introduktionen fick de nyutexaminerade sjuksköterskorna gå diverse internutbildningar 

och en informant ansåg att viktig tid av introduktionen gick åt till dessa. 

 

3.3 Bemötande 

3.3.1 Positivt bemötande 

Alla informanterna berättade att de kände sig mycket väl bemötta av sina arbetskollegor på 

avdelningen. Sjuksköterskorna var välkomnande och de nyutexaminerade kände att de snabbt 

kom in i arbetsgruppen och blev accepterade.  
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”Det var verkligen jättebra där, man kände sig verkligen som en del av dem på en gång. 

De såg en som likvärdig och det kändes jättebra.” 

     Informant 1 

 

Arbetskollegorna visade förståelse och tillät de nyutexaminerade sjuksköterskorna att vara 

nya i början. Två av informanterna sa att de trodde att arbetskollegorna hade stor förståelse 

för de nyutexaminerade eftersom de själva gått igenom den fasen. En av informanterna 

beskrev atmosfären på sin avdelning som öppen; alla tilltalade varandra med förnamn och 

respekterade varandras kunskaper oavsett yrkeskategori. Samma berättade att medelåldern 

inte var så hög bland arbetskollegorna och det bidrog till att underlätta den sociala biten. 

 

”Jag har känt mig välkommen av sjuksköterskorna för att de vet hur det är att vara just 

sjuksköterska och många kanske mindes själva hur de var att vara ny” 

     Informant 4 

 

Alla fyra informanterna var överens om att bemötandet berodde mycket på medarbetarnas 

personlighet då alla är olika och personkemin stämmer inte alltid överens. De tyckte även att 

de fått ett bra bemötande från sin chef och det bidrog till att de trivdes på arbetsplatsen. 

 

3.3.2 Negativt bemötande 

Alla informanterna berättade också om negativt bemötande. Genomgående var att bemötandet 

skiljde sig mellan de olika yrkeskategorierna. Det var främst från undersköterskor och läkare 

som det dåliga bemötandet var förekommande och de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

ibland fick sin kompetens ifrågasatt. En informant beskrev det som en ”vi och dem-

mentalitet”, och att det därför uppstått konflikter. En annan sa att det kan ha berott på att alla 

yrkeskategorierna prioriterade olika och att det därför var viktigt att kunna diskutera för att 

förhindra konflikter. På en avdelning hade det förekommit att undersköterskor gaddat ihop sig 

med varandra och testat de nyutexaminerade sjuksköterskorna på deras omvårdnads-

kunskaper. Informanten berättade att det fanns en gräns man var tvungen att komma över för 

att bli accepterad, under ”testperioden” fick denne jobba extra hårt för att hävda sig själv i sin 

yrkesroll.  
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Efter att informanten blev accepterad så hjälpte undersköterskorna till att underlätta den 

nyutexaminerade sjuksköterskans arbete. Den manliga informanten berättade att han trodde 

att han fått bättre bemötande eftersom han är man. 

 

”I vissa situationer, och särskilt som ny sköterska, behöver man inte det bemötandet för då är 

man så osäker i sin egen yrkesroll... Och då måste man ju verkligen ha stödet utifrån, då 

behöver man inte ha den belastningen att man blir påpekad att man gör fel…” 

     Informant 2 

 

Bemötandet från läkarna varierade mellan informanterna. Vissa upplevde bra bemötande och 

fick förståelse för att de var nya, medan andra inte blev bemötta lika bra. En av dem berättade 

att vissa läkare kunde vara väldigt arroganta medan en annan upplevde att hon blev sämre 

bemött av vissa läkare eftersom hon är kvinna.  

 

”Ja du är kvinna… Du är bara sjuksköterskan, du ska bara göra det jag säger och egentligen 

inte ifrågasätta mitt arbete. Den känslan har ju funnits där” 

     Informant 3 

Hon påpekade dock att hon tycker att sjuksköterskor blivit bättre på att stå upp för sig själva, 

gentemot andra yrkeskategorier.  

 

Två informanter upplevde att de blev dåligt bemötta av erfarna arbetskollegor om de inte 

hunnit med att göra klart allt under sitt arbetspass. En utav dessa uttryckte att det var viktigt 

att stå på sig om arbetskollegorna irriterades över de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

kunskapsbrister. Denne tillade att man fick bortse ifrån det dåliga bemötandet när man 

frågade om hjälp och inte låta stoltheten vara ett hinder. 

 

”Det kan vara surar miner, men samtidigt så lär jag stå på mig. 

För att jag ska kunna bli bättre så måste jag få göra det” 

     Informant 3  

 

Informanterna var överens om att chefen har en stor del i att nya medarbetare blir väl bemötta 

på arbetsplatsen. Mobbning är helt klart en fråga som chefen har ansvaret att lösa eftersom det 

handlar om arbetsklimatet, sa en informant. 
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 En annan berättade att chefen på dennes avdelning gjorde just detta genom att ta tag i 

problem inom personalgruppen och efter det blev arbetsklimatet mycket bättre. En viktig åsikt 

som lyftes fram var att det ofta glömdes bort att alla yrkeskategorier ska vara ett team runt 

patienten och att man arbetar med, och inte mot varandra. 

 

3.4 Underlättande faktorer den första tiden i yrket 

Åsikterna om vad som kunde ha underlättat eller positivt påverkat gick isär bland 

informanterna. En av dem ansåg att rotationstjänstgöring eller att ha en mentor under en viss 

tidsperiod antagligen inte skulle ha underlättat utan tyckte att det var bra att få börja arbeta 

självständigt efter introduktionen. De andra informanterna var däremot positivt inställda till 

rotationstjänstgöring då de ansåg att det skulle ha kunnat öka kompetensen samt gett 

kännedom om vilken gren av sjukvården de var intresserade av. Ett problem med att det inte 

erbjöds rotationstjänstgöring var enligt en informant att det finns en trygghet i att ha en fast 

tjänst nu, och att det är svårt att säga upp den för att pröva något nytt, utan garanti för att 

trivas eller få tillräckligt med arbetstid på en ny arbetsplats. 

 

Mentorskap skulle ha underlättat enligt en informant som ansåg att man behövde ha någon att 

falla tillbaka på, medan övriga ansåg att handledare och arbetskollegorna var tillräckliga. 

 

Åsikterna kring introduktionen varierade bland informanterna. Den som inte fick någon 

introduktion kände att det skulle ha underlättat mycket att få det, samtidigt som en annan hade 

velat ha längre introduktion samt fått arbeta med undersköterskorna ungefär två arbetspass. 

Det framkom även att det hade underlättat att inte arbeta med alltför många nyanställda den 

första tiden i yrket utan att hellre fått arbeta med erfarna medarbetare.  

 

Avslutningsvis ansåg en av informanterna sig inte vara helt nöjd med det faktum att denne 

hade för många handledare under sin introduktion, det hade underlättat med att få ha enbart 

en. Feedback var även en viktig underlättande faktor för utveckling och självinsikt. 

 

”Det hade kanske underlättat, det hade kanske varit lättare att veta vad man ska tänka på 

själv. Det är inte så lätt, man ser inte alla saker som ny” 

Informant 4 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visar att samtliga informanter upplevde liknade känslor under sin första tid i 

yrket. Alla var nervösa, rädda och förväntansfulla i början för att efter några månaders arbete 

känna sig lugnare, tryggare och mer erfarna. Resultatet visar även att bemötandet och stödet 

från chefen var bra och att arbetskollegorna tog hand om de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna på ett bra sätt. Det som fungerade mindre bra var samspelet med 

undersköterskor och läkare. Faktorer som ödmjukhet, trygghet och erfarenhet var något som 

sjuksköterskorna lärde sig med tiden och det underlättades av att de gavs utrymme för att vara 

nya och osäkra. Slutligen så kom det fram att bättre planering kring introduktion är en 

underlättande faktor den första tiden i yrket. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Jämförelser mellan resultatet i föreliggande studie och annan forskning sker med försiktighet 

då det skiljer sig mellan antalet informanter, bakgrund, erfarenheter, introduktion på 

arbetsplatsen och skillnader i sjukvårdssystemen. 

 

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska och komma ut i arbetslivet är en stor omställning 

vilket resultatet i föreliggande studie visar tydligt. Många känslor och tankar, både positiva 

och negativa, som informanterna beskriver överensstämmer med andra studier (7, 8, 9, 10, 

25). Nervositet, osäkerhet och känslan av att vara dåligt förberedd förekom och de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna framför även oro inför de administrativa uppgifterna och 

mängden ansvar. Det styrks av ett flertal studier (11, 12, 25). Att klara av att se helheten kring 

patienten och öva in den kliniska blicken genom erfarenhet var något som informanterna i 

föreliggande studie påtalade som svårt och det stöds av Oermann och Garvins (25) fynd. De 

beskriver även att trots oron, så var det övervägande positiva känslor och förväntan som de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna kände inför att börja arbeta (25). Informanterna i 

föreliggande studie upplevde liknande känslor i början av sina nya yrkesliv. 
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I föreliggande studie talar informanterna mycket om bemötandet och hur viktigt det är att få 

ett bra sådant som ny. De studier som berör detta fastslår att bemötandet är mycket viktigt för 

hur sjuksköterskan kommer in i arbetet, skaffar sig självförtroende och tilltro till sin 

kompetens (9, 25, 26, 27). Reflektion och feedback var något som informanterna i 

föreliggande studie ansåg vara positivt för att utvecklas i sin roll, det stämmer överens med 

Andersson, Cederfjäll och Klangs (28) fynd.  

 

Teamwork och bemötande mellan yrkeskategorierna påverkar hur de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplever sig själva och sin kunskap. Att sjuksköterskorna bemöts dåligt eller 

inte tillåts få vara nya påverkar den första tiden i yrket negativt, enligt flera studier (12, 17, 

18, 20, 29). Om det går så långt att det förekommer mobbning på arbetsplatsen så är det en 

fråga för chefen och det är dennes ansvar att ta tag i situationen, enligt informanterna i 

föreliggande studie. Detta framkom även i Lewis (30) studie. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna vill vara tydliga med att de är medvetna om att föreliggande studie endast 

innehåller fyra informanter och att dessa arbetar på ett och samma sjukhus, detta kan påverka 

resultatets trovärdighet. Dock så finns det enligt Polit och Beck (21) inga regler eller riktlinjer 

för hur många som ska ingå i urvalet men det är allmänt känt att ju fler informanter desto mer 

trovärdig blir studien. 

 

Författarna försökte att få ihop åtta deltagare men då detta inte gick så var de tvungna att 

arbeta med det materialet de fick ihop. I efterhand inser de att de kanske inte skulle ha väntat 

så länge på svar och istället skickat ut fler brev. Trots de få informanterna ska det inte 

glömmas bort att det de berättar är sanning för dem och i just denna undersökningsgrupp. Det 

går att dra liknelser i deras upplevelser och resultatet ger en insyn i det som skulle beskrivas 

med syftet. Författarna anser att studiens resultat ändå är trovärdigt, då det överensstämmer 

med mycket av den tidigare forskning som gåtts igenom. 

 

Varför det blev en så dålig respons om deltagande i studien kan eventuellt bero på en rädsla 

för att berätta om sin nya arbetsplats, man kanske vill inte sticka ut med åsikter som på något 

sätt skulle kunna gå att härleda tillbaka till informanten. En bidragande faktor till den dåliga 

responsen bland de tillfrågade i författarnas bekantskapskrets kan ha varit att de inte kände sig 
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bekväma med att bli intervjuade av bekanta. Att bli intervjuad av bekanta kan påverka vad 

informanterna berättar under intervjuerna och att de kanske inte kände sig helt bekväma med 

att berätta allt. Författarna tror dock inte att så var fallet i dessa intervjuer. 

 

Då det är författarnas första empiriska studie så finns det vissa faktorer som kan påverka 

resultatet. Ovana att göra intervjuer är en viktig faktor, författarna märkte själva att ju fler 

intervjuer som gjordes desto bättre gick det att intervjua. För att säkerställa intervjufrågornas 

relevans och öva upp intervjutekniken hade en pilotintervju kunnat göras, men eftersom så få 

informanter visat intresse att delta kunde inte någon sådan genomföras. Då syftet var att 

belysa enskilda sjuksköterskors upplevelser valdes intervjuer med kvalitativ ansats som 

datainsamlingsmetod. Tack vare att frågorna var öppna så fick informanterna chansen att 

fundera själva och svara fritt. Intervjuerna var halvstrukturerade för att på så sätt inte stänga 

någon dörr till följdfrågor eller annan viktig information som inte författarna tänkt på själva. 

Dock är författarna medvetna om att även om frågorna är välformulerade så kan de ändå 

tolkas olika av informanterna. 

 

Att bearbeta data med hjälp av kvalitativ innehållsanalys var något som författarna inte använt 

sig av tidigare. Men genom den kunskap som erhållits från relevanta kurser, kurslitteratur 

samt vetenskaplig artikel (23) känner de ändå att rätt metod valts till föreliggande studie, då 

kvalitativ innehållsanalys bidrar till struktur på analysen för att minimera ett bristfälligt 

resultat. Tillförlitligheten av vald analysmetod och tillvägagångssätt stärks av att författarna 

redovisar exempel på hur de analyserat data (Tabell 1) samt att de analyserat datan var för sig 

och sedan jämfört resultatet. Citaten i resultatdelen ökar studiens trovärdighet genom att visa 

vad informanterna har sagt och att intervjuerna inte har feltolkats. 

 

Även om en studie inte ska innehålla personliga åsikter eller värderingar i resultatet så kan det 

i en kvalitativ studie finnas spår av författarnas personliga åsikter, då det i grunden är 

författarna som intervjuar, analyserar och tolkar datan. Detta har hafts i åtanke under hela 

studiens gång för att behålla objektiviteten. 

 

Slutligen tror författarna inte att resultatet är överförbart till större populationer då 

undersökningsgruppen har så få informanter och att de alla arbetar på samma sjukhus. 
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4.4 Allmän diskussion 

Föreliggande studie har svarat på författarnas syfte och frågeställningar. Studiens inledning 

ger en bra bild av det stora ansvaret som sjuksköterskan har samt samhällets förväntningar på 

henne eller honom. Studiens resultat överrensstämmer till stor del med tidigare forskning, de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas känslor och tankar kring att komma in i en ny yrkesroll är 

liknande oavsett i vilket land sjuksköterskan arbetar eller utbildat sig i. Det framkom 

information som tyder på att det kan behövas ytterligare forskning kring teamwork och 

samspelet bland medarbetare på sjukhus, då föreliggande studie visar att det finns brister i 

detta samt att det finns lite forskning gjord på ämnet i Sverige. Även mer forskning kring 

huruvida utbildningen motsvarar kraven på arbetsplatserna behövs då åsikter från 

informanterna tyder på att de kände sig mer eller mindre oförberedda för yrkeslivet när det 

handlade om medicinskt kunnande. 

 

Författarna anser att föreliggande studie bidrar med viktig information om hur det är att 

komma som nyutexaminerad sjuksköterska till en arbetsplats. De tycker också att studien 

bidrar med att belysa vikten av samarbete och psykiskt välmående bland medarbetarna. Detta 

för att på bästa möjliga sätt kunna ge en god och patientsäker omvårdnad, men även för att 

alla som arbetar på ett sjukhus har rätt till ett bra och tryggt arbetsklimat. 

 

Slutsatsen som dras är att merparten av nyutexaminerade sjuksköterskor går igenom en 

liknande känslomässig process under den första tiden i yrket. Det som kan påverka den 

processen positivt eller negativt är de yttre faktorerna; utbildning, introduktion och teamwork 

och det är dessa som det behövs bättre planering kring. 
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Författarnas tack 

 

 

Vi vill ge ett varmt tack till informanterna för att de ville bidra med sina tankar 

och erfarenheter och på så vis gjort studien möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare för hennes vägledning under studiens gång, samt alla andra som 

bidragit och stöttat oss. 


