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Sammanfattning	  
Denna studie behandlar lärande av yrkesidentitet, vilket betraktas som något som 
både skapas och upprätthålls i en specifik yrkespraktik. Syftet är att, ur den 
nyutexaminerade sjuksköterskans perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet. 

Det teoretiska ramverket utgörs av det sociokulturella perspektivet på lärande, 
där allt mänskligt handlande och tänkande ses som situerat i sociala sammanhang. 
Lärande betraktas utifrån detta perspektiv som en pågående social, meningsskapande 
och aktiv process i vilken kunskap skapas med andra människor. 

Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförts 
med nio nyutexaminerade sjuksköterskor. Intervjuerna transkriberades och 
analyserades utifrån fyra teman som var centrala för de intervjuades utsagor, således 
En god sjuksköterska, Att formas i samspel med andra, Mellanposition samt Varje 
patient är en ny erfarenhet.  

Resultatet visar att det är i interaktion med omgivningen som sjuksköterskans 
lärande av yrkesidentitet sker. Det sker delvis under utbildningen, medan den 
praktiska erfarenheten och samspelet med andra individer på arbetsplatsen är det som 
främst formar och upprätthåller yrkesidentiteten. När olika yrkesidentiteter ställs i 
kontrast mot varandra synliggörs yrkesidentitetens föreställningar. I vår studie har vi 
således tolkat det som att identitetsbildning är en process av identifikation och 
differentiering, vilken sker i ständiga förhandlingar och rekonstruktioner i olika 
sociala sammanhang. 

Studiens slutsatser kan användas för att förstå yrkesidentiteters betydelse för 
såväl aktörers lärande som yrkens utveckling. 
 
Nyckelord: yrkesidentitet, lärande, nyutexaminerad sjuksköterska 

	   	  



	  

	  

Abstract	  
This thesis is concerned with the learning of occupational identity, which is seen as a 
social identity constructed in a specific occupation. The aim is to, from the newly 
graduated nurses´ perspective, investigate learning of occupational identity.  
 The theoretical framework consists of the sociocultural perspective on 
learning, which explains all human action and thinking situated in a social context. 
From this perspective learning is viewed as a social and active process where the 
individual seeks meaning and in which knowledge is created with other people.  
 The thesis’ method is based on semi structured interviews with nine newly 
graduated nurses. The interviews were transcribed and analysed around four themes, 
which were to be found central. These themes were named as following A good 
nurse, To be shaped in interaction with others, Middle-position and Every patient is a 
new experience.  

The result implicates that the nurse’s learning process of occupational identity 
is directly related to interactions with the social surroundings. The educational 
learning programme partly influences the learning process, but the learning of 
occupational identity shows to be more greatly impacted by the practical experience 
and the co-operation with other individuals in the workplace. Representations from 
the nurses’ occupational identity are brought to light when different occupational 
identities are in conflict. This study therefor shows that through constant negotiation 
and reconstruction in social situations the occupational identity is being shaped in a 
process of identification and differentiation.  
 The conclusions can be used to understand the impact of occupational 
identities for individual learning as well as development of occupations.  
 
Keywords: occupational identity, learning, newly graduated nurse 
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1.	  Inledning	  
Denna studie behandlar nyutexaminerade sjuksköterskors lärande av yrkesidentitet. 
Frågor om lärande i arbetslivet har som pedagogiskt forskningsfält under senare år 
expanderat (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005; Pommer Nilsson, 2003). Detta dels 
då lärande ses som ett sätt att kontinuerligt utveckla arbetsmetoder och innehåll och 
då bidra till kunskapssamhällets utveckling, dels ett sätt att utveckla människors 
kompetens och därmed deras möjligheter att påverka sina livsvillkor (Ellström, 
Löfberg, Svensson, 2005). 
 
Sjukvården som undersökningsområde är intressant då den kännetecknas av ständiga 
förändringar med krav på utveckling (Ericsson, 2010). Under de senaste decennierna 
har många planerade förändringsförsök inom hälso- och sjukvården gjorts (Anell, 
2010; Blomqvist, 2007; Burström, 2011; Engeström, 1997; SOU 1996:169; SOU 
2013:44), som bland annat har framhållit en mindre hierarkisk organisation med 
större samverkan mellan personalgrupper samt ökad patientorientering och ökad 
vårdkvalitet. Gemensamt för de planerade förändringsförsöken är att de har varit 
svåra att implementera (Axelsson, 2000; Engeström 1997; Garside 1998, 2004; 
Källberg, 2013). Fler orsaker finns säkerligen till detta, men en av orsakerna kan vara 
att yrkesidentiteterna och yrkesrollerna är så traditionsbundna och institutionaliserade 
att utveckling och förändring hämmas. Vi vill därför med vår undersökning belysa 
yrkesidentiteten hos individer som arbetar inom sjukvården. 
 
Skapande av yrkesidentitet inbegriper ett lärande och kan ses utifrån att normer, 
värderingar, föreställningar och handlingsmönster ständigt formas, omformas och 
upprätthålls av aktörer i vardagen (Ellström, 1996). Lärande sker då genom samspel 
mellan aktörer (som i sin tur innehar olika föreställningar och handlingsmönster) och 
mellan aktörer och kontext (kulturella och sociala sammanhang) (Ellström, 1996, 
Säljö, 2000). Det blir därför intressant att studera hur individer och grupper inom 
utbildning och vardagligt arbete formar föreställningar om vad de borde kunna, vara 
och göra. Detta får i sin tur betydelse för vad de anser viktigt att lära och vilka 
strategier de ser som betydelsefulla för att lära och utvecklas. 
 
Med utgångspunkt i detta vill vi ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv studera vad 
som karaktäriserar sjuksköterskors yrkesidentitet samt hur den skapas och 
upprätthålls. Vi frågar oss därför vilka föreställningar och normer som ligger till 
grund för yrkesidentiteten och i vilka vardagliga situationer och praktiker som 
lärandet av den sker. Som nyutexaminerad sjuksköterska konfronteras man kanske 
med detta tydligast, varför vi har valt att undersöka hur nyutexaminerade 
sjuksköterskor uppfattar vad som karaktäriserar deras yrkesidentitet och hur lärande 
av den sker. Studien kan förhoppningsvis bidra med ökad förståelse för 
yrkesidentiteters betydelse för såväl aktörers lärande som yrkens utveckling. 
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1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att, ur den nyutexaminerade sjuksköterskans perspektiv, 
undersöka lärande av yrkesidentitet. Lärande av yrkesidentitet betraktas i denna studie 
som något som både skapas och upprätthålls i en specifik yrkespraktik. Syftet 
preciseras i två frågeställningar där innehåll och lärande av yrkesidentitet innefattas: 
 

1. Vad upplever sjuksköterskan som karaktäristiskt för sin yrkesidentitet?  
2. Hur formas sjuksköterskans lärandeprocess i relation till yrkesidentiteten? 

	   	  



	  
3	  

2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
Detta kapitel består av två delar. I den första delen redogörs för en bakgrund, där vi 
dels förklarar begreppen yrkesidentitet och lärande, dels ger Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskors arbete, samt även den värdegrund som 
International Council of Nurses och Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram, med 
etiska riktlinjer för utförandet av sjuksköterskeyrket. Detta för att ge läsaren de 
centrala begreppen för vår studie samt en bild av de dokument som beskriver hur 
sjuksköterskan bör vara och de förväntningar som ställs på yrket. 
 
I den andra delen beskrivs den tidigare forskning som valts ut som relevant för vår 
studie. Det finns en omfattande forskning kring sjuksköterskeyrket (Dufwa, 2004, s. 
18-22), men de områden som framträder som centrala för föreliggande studie är de 
som behandlar sjuksköterskors yrkesidentitet samt hur sjuksköterskan lär sig denna. 
Med utgångspunkt i detta redogörs för forskning om yrkesidentitet och 
sjuksköterskors yrkesidentitet samt i vilka sammanhang de lär sig den.  

2.1	  Centrala	  begrepp	  
I det följande redogörs för de centrala begreppen, yrkesidentitet respektive lärande.  

Yrkesidentitet	  
En yrkesidentitet kan tolkas som en presentation i termer av hur en aktör (individuell 
yrkesutövare men även kollektiv yrkesgrupp) talar om sig själv, men även i termer av 
hur denne handlar i olika situationer (Thunborg, 1999, s. 3). Begreppet yrkesidentitet 
söker förena individers identitet med deras yrke, och kan därmed ses som en del av 
individens totala identitet. Men den kan även betraktas som kollektiv, där det finns 
vissa gemensamma föreställningar, värderingar samt handlings- och 
interaktionsmönster hos individer inom samma yrke (Pingel & Robertsson, 1998, s. 
10). Yrkesidentiteten är en social identitet, som hänger samman med förväntningar, 
där identiteten formas av och formar förväntningar på hur någon kommer att agera 
(Sahlin-Andersson, 1994, s. 134). Den konstrueras och omkonstrueras ständigt mellan 
individer och grupper samt i samspelet mellan grupper och dem de jämförs med.   
 
En yrkesidentitet är således en social identitet och kommer till uttryck i hur aktörer, i 
relation och med referens till andra aktörer, presenterar sig i form av värderingar, 
föreställningar samt handlings- och interaktionsmönster.  

Lärande	  
Ellström (1992, s. 67) beskriver lärande som varaktiga förändringar av en individs 
kompetens och som ett resultat av individens samspel med sin omgivning. Inom 
konstruktivismen beskrivs synen på lärandet som att människan aktivt utforskar och 
mottar sinnesintryck från sin omvärld, samtidigt som hon konstruerar sin förståelse av 
den. Människan är därför ingen passiv mottagare av information, utan en aktiv 
meningsskapare av sin världsbild (Säljö, 2000, s. 29). Lärande handlar således om att 
skapa mening i det människan gör, ser och tänker. Detta sker genom kommunikation 
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och interaktion som möjliggörs genom ett gemensamt språk och gemensamma 
språkliga och kulturella symboler. 
 
Lärande och socialisation är ständigt pågående processer som sker både informellt 
och formellt. I denna studie handlar det om det lärande som sker när man som ny i ett 
yrke inträder i yrkesidentiteten och den anpassning och det lärande som då sker. 
Utgångspunkten är att lärande av yrkesidentiteten sker under utbildningen och under 
den första tiden som legitimerad sjuksköterska. Lärande betraktas i studien som en 
pågående social, meningsskapande och aktiv process i vilken kunskap konstrueras 
med andra människor. Med socialisation avses en process i vilken normer, 
värderingar, attityder och handlingsmönster lärs.	    

2.2	  Kompetensbeskrivning	  och	  värdegrund	  för	  sjuksköterskeyrket	  
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning av sjuksköterskor (2005) anges de 
rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt en 
sjuksköterska bör ha i sitt yrkesutövande. Kompetensbeskrivningens syfte är att 
beskriva sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden, som ska genomsyras av en 
helhetssyn och etiskt förhållningssätt samt utgå från vetenskaplig och beprövad 
erfarenhet. Detta innebär bland annat att sjuksköterskan skall utgå från en värdegrund 
som bygger på humanistisk människosyn; visa omsorg och respekt för patientens 
autonomi, integritet och värdighet; tillvarata patientens och närståendes kunskaper 
och erfarenheter; visa öppenhet och respekt för olika värderingar och 
trosuppfattningar; bidra till arbetslagets och andras kunskaper och erfarenheter och 
genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten samt tillämpa 
forskningsetiska konventioner (Socialstyrelsen, 2005, s. 10). 
Kompetensbeskrivningen är utformad som en modell med tre huvudsakliga områden 
av betydelse för sjuksköterskans arbete. Dessa är följaktligen: omvårdnadens teori och 
praktik; forskning, utveckling och utbildning; samt ledarskap. Områdena beskrivs i 
sin tur närmare i form av kriterier för sjuksköterskan att uppfylla i sitt arbete. 
Genomsyrande i dessa tre huvudområden är att det för sjuksköterskan ställs krav på 
att ständigt hålla sig á jour med den senaste forskningen och rönen inom 
omvårdnadsvetenskap och den medicinska vetenskapen för att kunna tillämpa dessa 
kunskaper inom omvårdnaden och därmed verka för evidensbaserad vård 
(Socialstyrelsen, 2005, s. 10).  
 
För omvårdnadsarbetet har International Council of Nurses (ICN) utformat en etisk 
kod för sjuksköterskor, som tjänar som grunddokument till ett gemensamt 
professionellt förhållningssätt och en vägledning vad gäller sjuksköterskans ansvar 
och uppgifter i det dagliga arbetet. Enligt den har sjuksköterskan fyra grundläggande 
ansvarsområden, således: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 
samt att lindra lidande (ICN, 2007, s. 3; ICN, 2014, s. 3). Den etiska koden 
kompletteras även av Svensk sjuksköterskeförening med vad de kallar för en 
Värdegrund för omvårdnad (SSF, 2010), som syftar till att bidra till utvecklingen av 
god omvårdnad inom vårdens och omsorgens alla områden. I denna beskrivs en 
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uppsättning värden och värderingar som skall finnas i den interaktion som sker 
människor emellan i omvårdnadsarbetet: såväl patienter, kollegor som anhöriga. I 
vårdprofessionens etiska koder ingår att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som 
det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. I 
värdegrunden anges, liksom i kompetensbeskrivningen, att omvårdnaden utgår från en 
humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt, där människan ses som 
aktiv och skapande och del av ett sammanhang. Denna skall då bemötas individuellt 
efter sina unika förutsättningar. Värdegrunden formulerar även centrala värden för 
omvårdnad, som handlar om att bemöta människan med full respekt inför hennes 
sårbarhet och värdighet, integritet och självbestämmande samt upplevelse av tillit, 
hopp och mening (SSF, 2010).  
 
Kompetensbeskrivningen och värdegrunden indikerar på att en stor del av 
sjuksköterskans yrkesidentitet handlar om att vara den vårdande och omsorgsfulla 
aktören. I följande del behandlar vi tidigare forskning på detta område. 

2.3	  Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt kommer vi först att behandla forskning om yrkesidentitet på generell 
nivå och sedan ett avsnitt som specifikt rör sjuksköterskors yrkesidentitet. 

2.3.1	  Forskning	  om	  yrkesidentitet	  
Cohen (1981) och Becker Hentz (2005) har genomfört studier på hur individen 
utvecklar en yrkesidentitet. Båda dessa visar att individen genom inträdet i arbetslivet 
förvärvar kunskap och yrkesfärdigheter samt utvecklar en identitet som kännetecknar 
professionen. Lauvås och Handal (2001) har studerat vad som händer när individen 
blir en del av en yrkesidentitet och belyser att när individen inträder i yrkesidentiteten 
så säkerställs konformitet med de oskrivna regler som gäller för normer, värderingar 
och beteende som aktörerna inom yrket innehar. De menar att utbildningen motsvarar 
den formella socialisationen för ett yrke, medan den informella sker under 
yrkespraxis. 
 
Yrkesidentiteten blir ett sätt att tänka och handla och har av Molander (1998) 
beskrivits som tysta förutsättningar för att förstå yrket. Mogensen et al (2006) menar 
att utförandet av ett yrke inte endast handlar om att ha kompetens för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna och lyfter fram yrkesidentiteten och yrkeskulturen som viktiga delar 
när en individ inträder i en ny arbetsroll. Genom mötet med medlemmarna i 
yrkesidentiteten reproduceras inte bara yrkeskunnandet utan det sker även en 
anpassning till den rådande yrkeskulturen. 

2.3.2	  Forskning	  om	  sjuksköterskors	  yrkesidentitet	  

Lärande	  av	  yrkesidentitet	  
Tidigare forskning om sjuksköterskor har inom det pedagogiska fältet bland annat 
vidrört processer som har att göra med hur individens utveckling i professionen går 
till, från att vara student till att lära sig bemästra den professionella rollen som 



	  
6	  

sjuksköterska. Pennbrant et al. (2012) belyser i sin studie sjuksköterskors 
professionella utveckling från att de tar sin examen till att de har arbetat ett år inom 
yrket. Studien syftar till att utveckla en generell modell för utvecklingen och utfördes 
genom att analysera kvalitativ enkätdata från 330 legitimerade sjuksköterskor. 
Resultaten visade att individens inträde i den professionella rollen som sjuksköterska 
är ett resultat av en pågående process som bygger på att individen får nya erfarenheter 
och interagerar med omgivningen. Vidare belystes ett fåtal interrelaterade processer 
som påverkade den professionella utvecklingen, såsom att kunna utvärdera sitt 
lärande och utveckla sin kliniska kompetens. Dessa processer påverkas, enligt studien, 
i sin tur av sociala värden och normer som finns på arbetsplatsen, hur nya 
sjuksköterskor bemöts inom den aktuella organisationen, patienter, samt individens 
kollegor och närstående.  
 
Shinyashiki et al. (2006) samt Kuan Lai och Hong Lim (2012) har också undersökt 
socialisering i sjuksköterskeyrket. Shinyashiki et al. har genomfört en enkätstudie på 
två sjuksköterskeutbildningar, där 278 studenter deltagit. Resultaten visar att 
förvärvandet av värden, beteenden och attityder tyder på att individen intar rollen som 
professionell sjuksköterska. Kuan Lai och Hong Lim har lyft fram att socialiseringen 
kan konstateras av hur sjuksköterskestudenters bild av sjuksköterskeyrket förändras, 
från att ha utgått från en generell bild av yrket baserat på andra sjuksköterskor, till att 
utvecklas till en mer professionell förståelse i takt med att deras egen utbildning 
fortgår. Denna process kallar de professionell socialisation och handlar om att 
individen tar till sig normer, attityder, beteenden, färdigheter, roller och värderingar 
inom professionen. Detta läggs betydande fokus på inom forskningen av 
sjuksköterskors socialiseringsprocess.  
 
Även Ohlsson (2009) har studerat vägen in i sjuksköterskeyrket och menar att den 
börjar vid den första dagen av sjuksköterskeutbildningen och pågår tills ett år efter att 
sjuksköterskan börjat arbeta inom professionen. Studien syftar till att belysa 
relationen mellan de olika övningstillfällen som sjuksköterskestudenten deltar i, samt 
hur relationen till lärande är manifesterat under den nyutexaminerade sjuksköterskans 
första tid i yrket. Studien visar att de skilda kunskapskulturerna mellan 
sjuksköterskeutbildningen på universitetet och arbetet ute i sjukvården försvårade de 
nyutexaminerade sjuksköterskornas lärande och kunskapsutveckling. Ohlsson 
konstaterar även att när sjuksköterskorna tillbringat ett år på sin arbetsplats och ändrat 
sättet att tala om sig själva i sin profession tyder det på att de omformat sin identitet 
som sjuksköterskestudent till sjuksköterska. 
 
Maben et al. (2006) har i en longitudinell studie från år 1997 till 2000 undersökt hur 
ideal och värden som finns i sjuksköterskeyrket förmedlas till sjuksköterskestudenter 
och nyexaminerade sjuksköterskor. Studien baseras på ett flertal enkätundersökningar 
med sjuksköterskestudenter, där fokus har lagts vid deras syn på vilka värden och 
ideal de kommer att möta i yrket, samt djupintervjuer med nyutexaminerade 
sjuksköterskor, där fokus legat på vilka värden och ideal de mött och tagit till sig i 
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yrket. Studien visar att sjuksköterskestudenter som träder in i yrket har med sig 
många starka värderingar som de lärt sig under sin utbildning vilka, när de träder in i 
yrket, snabbt förändras. Anledningarna till att de förändras, menar Maben et al., är 
bland annat brist på stöd, tidspress, svaga förebilder och för stor arbetsbörda. 
 
Ytterligare en studie som utforskar hur yrkesidentitet förvärvas har genomförts av 
Hensel och Laux (2014). Studien beskriver faktorer som är associerade med förvärv 
av yrkesidentitet hos sjuksköterskestudenter och lyfter fram att möjlighet till personlig 
andlig utveckling och studentens syn på sin egen förmåga att vårda patienter påverkar 
individens känsla av att identifiera sig med professionen. Studien visar på att trots att 
mycket fokus ligger på kvalitet och säkerhet inom sjuksköterskeutbildningar är 
omvårdnad och andlighet centrala faktorer för att sjuksköterskan ska identifiera sig 
med sin profession. Även denna studie belyser alltså en dimension i 
sjuksköterskeyrket utöver färdigheten att utföra praktiska arbetsuppgifter, som ligger 
till grund för att sjuksköterskan ska identifiera sig med sitt yrke. I den här studien 
benämns detta som andlighet och individens omvårdnadsförmåga. I tidigare 
presenterade studier lyfts den här dimensionen fram som individens lärande av 
värden, normer och attityder. 

Handledningens	  betydelse	  för	  lärande	  av	  yrkesidentitet	  
Nilsson (2004) har likt Ramritu och Barnard (2001) undersökt vilken inverkan 
handledning och introduktionsprogram har på den nyutexaminerade sjuksköterskans 
lärande av arbetet samt yrkesidentitet. De undersöker lärandet som sker under den 
praktik de blivande sjuksköterskorna får genomgå under sjuksköterskeutbildningen, 
och det introduktionsprogram den nyutexaminerade sjuksköterskan får genomgå 
under sin första månad på arbetet, samt handledarens roll i dessa två situationer. De 
menar att handledaren är en mycket betydelsefull resurs för sjuksköterskans lärande 
av arbetet och yrkesidentitet. Pilhammar Andersson (1991, 1997) belyser också 
handledningens funktion i lärandeprocessen och menar att handledningen inte bara 
syftar till att göra den nyutexaminerade sjuksköterskan självständig i utförandet av 
arbetsuppgifterna, utan att den också har stor betydelse för utvecklandet av en 
yrkesidentitet. Handledningen blir en första insyn i sjuksköterskekulturen och 
handledaren beskrivs som förebild och introduktör samt den som bekräftar den nya 
sjuksköterskans uppfattning av yrket. Ronsten, Andersson och Gustavsson (2005) 
visar i sin studie att handledarskapet ger möjlighet att förstå och ökar förmågan att 
tolka omvårdnadssituationer, erfarenheter och värderingar. 

Yrket	  som	  ett	  kall	  
Greiff (2006) har genom en enkätstudie undersökt sjuksköterskors arbetsmotivation 
och motiv till varför man söker sig till yrket. Han benämner sjuksköterskeyrket som 
ett så kallat kall-yrke, det vill säga ett yrke där det råder föreställningar om att det för 
många av de anställda inte har varit lönen som varit den primära drivkraften för 
förvärvsarbetet utan istället den människovårdande karaktären på arbetet. Greiffs 
undersökning visar att det vanligaste motivet till varför sjuksköterskor söker sig till 
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yrket är att hjälpa andra. Han menar även att sjuksköterskeutbildningen historiskt sett 
och än i dag inte endast innebär träning i att på bästa sätt vårda patienterna, utan utgör 
i lika hög grad en socialisation till att bli den vårdande och omtänksamma 
yrkesutövaren som alltid sätter patientens bästa i centrum. Outtalade koder och 
värderingar med sin grund i utbildningen vidareförs därmed från en generation till en 
annan.  

Sjuksköterskors	  påstående-‐	  och	  förtrogenhetskunskap	  
Josefson, har gjort en rad (1988; 1991; 1998) studier om lärande och yrkeskunskap i 
arbeten inom vården. I studier av sjuksköterskors yrkeskunskap hävdar Josefson 
(1988; 1991) att sjuksköterskor genom mångårig erfarenhet utvecklat en praktisk 
yrkeskunskap som inte kan formuleras i generella regler och principer, utan endast 
kan beskrivas och illustreras genom konkreta, berättande exempel (1991). Denna 
kunskap är så kallad tyst kunskap. Josefson beskriver att 
  

Tyst kunskap har att göra med erfarenhet. Och det är en sorts innötningsprocess. Det har 
också att göra med om man har bra förebilder. Man måste ha sett och erfarit på något 
plan. Men det räcker inte att bara se på andra människor, hur de gör, man måste göra det 
själv också. Det är då jag tror att man utvecklar tyst kunskap (1991, s. 16). 

  
Denna kunskap, menar Josefson (1991), går inte att läras i teoretisk utbildning utan 
kräver ett lärlingskap. En erfaren sjuksköterska kan visa hur hon gör och samtidigt 
kommentera det hon gör. Språk och kunskap är på så sätt invävda i varandra och visar 
sig i sjuksköterskans handlande. Det är därför, menar Josefson likt bland annat 
Nilsson (2004), handledningen spelar en betydande roll för sjuksköterskans lärande av 
arbetet och för den praktiska kunskapens utveckling. Utan exempel är det svårt att 
finna broar mellan de unga, oerfarna sjuksköterskorna, och den levande praktiska 
verklighet de kommer att vara verksamma inom (Josefson, 1991). Studien visar även 
att den tekniska skickligheten, som att sätta en nål, tar tid att förvärva och det är först 
när handgreppen har blivit rutin som uppmärksamheten på allvar kan riktas mot 
patienten. Josefson framhåller att ”de tekniska handgreppen måste sitta i ryggmärgen. 
Man klarar inte av att överblicka patienten och tekniken samtidigt” (ibid., s. 19). Det 
handlar för den nyutexaminerade om att se hur den erfarne gör och hur denna möter 
patienterna i situationer som kan vara svåra. 
 
Josefson (1991; 1998) talar om två olika aspekter på kunskap, påståendekunskap och 
förtrogenhetskunskap. Påståendekunskapen är den kunskapsaspekt som 
sjuksköterskan förvärvar genom utbildning och är formulerad i påståenden och regler 
om hur sjuksköterskan bör handla, vilken saknar liv innan den fylls med praktisk 
erfarenhet. Förtrogenhetskunskapen (även kallad tyst kunskap) däremot, som kan vara 
insikt om hur varje unik patient skall bemötas, är ingenting som kan förmedlas genom 
utbildningen, utan är snarare en frukt av mognad, livserfarenhet och djup förtrogenhet 
med verksamhetens mångfald. Det tar således tid att tillägna sig denna aspekt av 
kunskap och erfarenheterna i sig skapar automatiskt inte förutsättningar för en god 
vård. För att utveckla förtrogenhetskunskap är det viktigt att det ges möjligheter till 
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reflektion kring händelser i det dagliga arbetet där personalen kan bearbeta sina 
erfarenheter. Det är då kunskapen från praktiska exempel kan delas och de mindre 
yrkeserfarna får möjligheter att ta del av de mer erfarna sjuksköterskornas kunskaper. 

2.3.3	  Summering	  av	  tidigare	  forskning	  
Forskning om sjuksköterskor har inom det pedagogiska fältet vidrört processer som 
har att göra med hur individen blir en del av professionen, både vad gäller att lära sig 
de tekniska arbetsuppgifterna och vad gäller att ta till sig etablerade normer och 
värderingar. Studier visar på att utvärdering av det egna lärandet och utveckling av 
den kliniska kompetensen är viktiga faktorer i lärandet av arbetsuppgifterna. Trygghet 
i utförandet av arbetsuppgifterna och förståelse för de normer, värderingar och 
attityder som finns inom yrket lyfts som viktiga faktorer för den nyutexaminerade 
sjuksköterskans lärande av yrkesidentiteten. Studier har även gjorts som benämner 
sjuksköterskeyrket som ett kall, där man framhåller att lönen inte är den primära 
drivkraften, utan att sjuksköterskor som individer vill vårda och hjälpa andra 
människor. Vidare har studier inom fältet gjorts som belyser handledningens och 
introduktionsutbildningens roll i den nyutexaminerade sjuksköterskans lärande. 
Studierna visar att handledningen blir en viktig lärsituation för den nyutexaminerade 
sjuksköterskan, då det praktiska arbetet markant skiljer sig åt från det 
sjuksköterskestudenten möter i utbildningen. Det betonas att det tar tid för 
sjuksköterskan att tillägna sig den kunskap som krävs för att utföra arbetsuppgifterna 
samt att ta till sig de normer och värderingar som finns inom yrket. Ytterligare en 
dimension av yrkeskunskapen har genom forskningen ringats in i form av den 
omfattande förtrogenhetskunskap som sjuksköterskor anses besitta, vilken lyfts fram 
som nära knuten till yrkesidentiteten. Med bakgrund mot detta vill vi förstå hur den 
nyutexaminerade sjuksköterskan lär sig sin yrkesidentitet. För att göra det kommer vi 
att undersöka hur den nyutexaminerade sjuksköterskan tänker kring sin yrkesidentitet, 
samt försöka utröna hur lärandet av den sker i olika sammanhang från utbildning till 
arbetsplats. Detta tror vi kan ge förståelse för vad som karaktäriserar sjuksköterskans 
yrkesidentitet, samt hur lärandeprocessen formas i relation till den och på så sätt 
uppnå syftet med studien vilket är att, ur den nyutexaminerade sjuksköterskans 
perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet.  
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  
Yrkesidentitet betraktas i föreliggande studie som en social identitet som skapas och 
upprätthålls i en specifik yrkespraktik. För att undersöka sjuksköterskors 
yrkesidentitet och lärandet av den tar vi därför avstamp i det sociokulturella 
perspektivet, där mänskligt handlande och tänkande ses som situerat i sociala 
kontexter. Att under utbildning och arbete lära sig en yrkesidentitet kan förstås med 
hjälp av Roger Säljös (2000; 2010) perspektiv på lärande i sociala praktiker, där 
meningsskapande aktiviteter kan belysa lärandet. Säljös perspektiv kompletteras med 
Barbara Rogoffs (2003) teori om lärande. Rogoff understryker individens deltagande i 
de aktiviteter som utförs i den kulturella gemenskapen, vilket ger möjlighet att också 
förstå handledningens roll i individens lärande av sitt yrke. Lave & Wengers (1991) 
syn på lärande, som ett ökat deltagande i aktiviteter inom praktikgemenskaper, 
kompletterar Säljös syn på lärande som individens meningsskapande i de aktiviteter 
som utförs i den sociala praktiken. De båda perspektiven ger möjlighet att se hur 
interaktion med andra individer kan påverka sjuksköterskans lärande. Donald Schön 
(1983) kompletterar dessa perspektiv med att förstå lärande som något reflektivt som 
delvis sker inom individen och innefattar en medvetenhet av lärandet hos individen. 
Schön lägger därmed fokus på individen i sitt sammanhang, vilket möjliggör att ha 
individfokus i vissa lärsituationer i analysen.  
 
Vi använder oss av Säljös (2000, 2010) begrepp social praktik, Lave & Wengers 
(1991) begrepp praktikgemenskap, Laves och Chaiklins (1993) begrepp kulturell 
praktik samt Rogoffs (2003) begrepp kulturell gemenskap. Det dessa begrepp har 
gemensamt att de förstår lärande utifrån de grupper av människor individen är en del 
av, vilka formas av en kultur och innefattar specifika aktiviteter.  

3.1	  Lärande	  i	  sociala	  praktiker	  
Enligt den sociokulturella traditionen (Säljö, 2010, s. 20-22) är kunskaper och 
färdigheter inte avgränsade till att utvecklas inom individen, utan utgör samhälleliga 
erfarenheter och kollektivt utvecklade färdigheter. Traditionen söker svar på hur 
människor tillägnar sig samhälleliga erfarenheter och hur man lär sig använda dem 
som kunskaper i olika sammanhang, samt hur dessa kunskaper och erfarenheter lever 
vidare. För att förstå hur lärandet sker riktas fokus mot de olika aktiviteter i samhället 
som individen erfar, den teknologi som finns runt omkring individen, samt de olika 
kollektiv denne är en del av, såsom familj, skola och arbetsplats. Genom att söka efter 
sammanhang där individen och kollektivet ändrar sina sätt att förstå sin omvärld, samt 
sina sätt att hantera den, kan man utröna lärandets karaktär.  

Enligt Säljö (2010, s. 46) är och gör sig människan delaktig av olika sociala praktiker, 
vilka definieras som allt ifrån kommunikativa mönster, såsom hur man hälsar på 
andra människor, till institutioner av offentlig karaktär, såsom utbildningsväsendet 
och organisationer. Dessa institutionaliserade verksamheter kännetecknas av att det 
finns relativt stabila och konsekventa samtalsrutiner, artefakter och arrangemang, 
vilka människor lär sig att förhålla sig till och agera inom. Rogoff (2003, s. 80) 
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benämner dessa institutioner som kulturella gemenskaper (cultural communities), 
vilket är en grupp människor som har en gemensam och kontinuerlig organisation, 
gemensamma värderingar, förståelse, historia och praktiker. Hon menar att en 
gemenskap i den här bemärkelsen består av människor som försöker uppnå något 
tillsammans, samtidigt som de är medvetna om att de relaterar till varandra inom 
praktiken. 
  
Konventionella lärteorier ser på lärande som en process där individen internaliserar 
kunskap, i form av en upplevelse, en överföring från andra, eller erfarande i 
interaktion med andra (Lave & Wenger, 1991, s. 47). Lave och Wenger ställer sig 
emot att se på lärande som en process där individen oproblematiskt absorberar det 
som kommer i dennes väg, från utsidan till insidan. De menar istället att lärande sker 
när individens deltagande i praktikgemenskaper ökar och ser därför på lärande som en 
situerad aktivitet (ibid. s. 49). De benämner lärandeprocessen som ”legitimate 
peripheral participation” (LPP), vilket syftar förklara hur en nykomling blir en del av 
en praktikgemenskap. LPP ringar in hur individen går från att vara en yttre del i 
praktikgemenskapen och dess aktiviteter till att få ett mer och mer centralt deltagande 
när individen lär sig bemästra de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara en 
självständig del av praktikgemenskapen. Individen, som en deltagare i en praktik, går 
från att vara en newcomer (nykomling) till att bli en old-timer (erfaren deltagare i 
praktiken), genom att dennes kunskaper, färdigheter och sätt att tala inom 
gemenskapen förändras. Med detta förändras individens identitet; individen blir en 
medlem i praktikgemenskapen. Lärandet sker alltså i form av att det till en början 
yttre deltagandet blir mer och mer integrerat i praktiken när individen lär sig utföra 
aktiviteterna. Förändringen av, det till en början yttre, deltagandet motiveras av värdet 
i att kunna använda sig av sina kunskaper och färdigheter när deltagandet blir större, 
samt av nykomlingens vilja att bli en fullvärdig medlem. Lave och Wenger beskriver 
denna process som oundviklig när individen deltar i sociokulturella 
praktikgemenskaper (ibid. s. 29). 
  
Med LPP avser Lave och Wenger (1991, s. 29) tillföra ett analysredskap för att förstå 
lärande. LPP möjliggör ett sätt att tala om relationerna mellan ”newcomers” och ”old-
timers”, samt om aktiviteter, identiteter och artefakter. De menar att lärandet sker i 
denna process oavsett vilken undervisningsform som individen är i kontakt med och 
även om det inte finns ett medvetet fokus på undervisning (ibid. s. 40). De klargör att 
lärande kan ske i undervisningssammanhang, men att man inte kan förutse vad som 
lärs genom att endast titta på vad som lärs ut. De menar att LPP i 
undervisningssammanhang kan ge förståelse för hur lärandet kan ske utanför 
gränserna för vad som lärs ut (ibid. s. 41). Säljö (2000, s. 156) belyser en annan 
problematik vad gäller lärandet i undervisningssammanhang, till exempel på 
universitet och andra lärinstitutioner. Den sortens lärande innebär lärprocesser som 
kanske inte är helt anpassade för vad individen kan behöva kunna inom olika 
verksamhetssystem. Inom skolan utförs individens kommunikativa handlingar under 
andra villkor då målet är att lära och lärandet oftast sker i institutionella miljöer med 
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språklig karaktär. Syftet är där att lära olika färdigheter och kunskaper för att ha med 
sig i livet, men dessa blir i lärsammanhangen inte grundade i sociala praktiker som 
man är förtrogen med, vilket ofta gör att kommunikationen blir abstrakt. 
Lärsammanhangen har även en tradition av att använda sig av språket och 
skriftspråket för kommunikation. Detta gör, enligt det sociokulturella perspektivet, att 
aktörerna agerar i en textbaserad verklighet som indirekt är kopplad till en verklighet 
som ligger långt utanför den miljö individen befinner sig i. 

3.2	  Situerat	  lärande	  
Inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 129) ses lärande som något 
situerat, alltså något som växer fram i sociala praktiker. För att kunna förklara hur 
individer tillgodogör sig kunskapen och färdigheterna som de exponeras för måste 
man ta hänsyn till sammanhanget som individen befinner sig i. Man måste se 
individen i de aktiviteter som denne utför och hur individen skapar mening i 
aktiviteterna, genom de erfarenheter som denne tar med sig. I likhet med Säljö menar 
Lave och Wenger (1991, s. 101) att individen, för att bli en fullvärdig medlem av en 
praktikgemenskap, måste ta till sig vardaglig teknologi som används, samt vara 
delaktig i aktiviteterna likväl som i de sociala sammanhangen i praktikgemenskapen. 
Lave och Wenger (1991, s. 49) specificerar lärandet i samspel med andra då de pekar 
på att det är det ökande deltagandet i aktiviteterna som utgör lärprocessen.   
  
Enligt Säljö (2000, 2. 129) agerar individen utifrån antaganden om vad olika sociala 
situationer innebär och därmed är lärande inte endast en fråga om att inneha 
kunskaper och färdigheter som isolerade enheter, utan man måste även förstå 
situationen i den bemärkelsen att man vet när en viss uppsättning kunskaper är 
relevanta och produktiva i den specifika situationen.  Lave och Chaiklin (1993, s. 5-6) 
menar att det alltid sker en förändring i en individs agerande och kunskap när denne 
befinner sig i en situerad aktivitet tillsammans med andra människor och att detta i sin 
tur innebär att det sker ett lärande hos individen. Individens deltagande i vardagslivet 
kan ses som en lärprocess där denne förändrar sin förståelse för de aktiviteter som den 
tillhör. Lave och Chaiklin menar att den situerade synen på lärande inte separerar 
beteende, tanke, känsla och värderingar och deras koppling till den kulturella 
praktiken och vilka intressen, meningar och konflikter som innefattas av den. 
  
Våra tidigare erfarenheter hjälper oss att veta hur vi ska agera i en situation genom att 
vi känner vilka inramningar som en situation kännetecknas av (Säljö, 2000, s. 129-
130). Det gör i sin tur att vi känner vissa förväntningar. Allt vi kan göra och allt vi gör 
bör därför tolkas utifrån de kontextuella villkor som en situation har. Dock tolkar vi 
ibland samma situation på olika sätt vilket också gör att vi agerar på olika sätt i 
samma situation och inför liknande typer av utmaningar. För att förstå kopplingen 
mellan sammanhang och individuella handlingar måste handlingar och lärande trots 
detta tolkas utifrån sammanhanget, då tänkande, fysiska handlingar och 
kommunikation är situerade i kontexter. 
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Rogoff (2003, s. 13) menar att när man förflyttar sig från en kulturell gemenskap till 
en annan så synliggörs den tidigare gemenskapen. Normer, värderingar, vanor samt 
handlingsmönster tydliggörs och blir verkliga för individen. Rogoff likställer 
individen som tar för givet de handlingsmönster och normer som ingår i dennes egen 
kulturella gemenskap med fisken som inte är medveten om att den befinner sig i 
vattnet tills det att den lämnar vattnet. Om individen samspelar med individer som 
ingår i andra gemenskaper kan denne dock bli medveten om funktioner som skiljer sig 
åt mellan de olika gemenskaperna. Om individen ofta inträder i nya gemenskaper kan 
denne uppleva kulturkrockar då handlingsmönster och normer inom den nya 
praktiken kan stå i konflikt med vad de är vana vid. 
  
Enligt det sociokulturella perspektivet är alltså allt mänskligt tänkande och handlande 
situerat i sociala kontexter. Lärandet sker i den sociala praktiken och vår kognitiva 
utrustning gör det möjligt för oss att utveckla komplexa färdigheter och kunskaper för 
att kunna uppträda i de komplexa sammanhang som sociala praktiker innebär (Säljö, 
2000, s. 105). Här menar Säljö att man kan se att individens agerande uppvisar både 
kontinuitet och variation. Individen uppträder relativt stabilt i förhållande till 
omgivningen och hanterar situationer utifrån rutiner, men är samtidigt känslig för 
omgivningens krav och möjligheter och kan prova något nytt som ligger utanför det 
invanda handlingsmönstret. 

3.3	  Socialiseringsprocess	  
Säljö (2010, s. 48) betonar att det sker ett infiltrerande av individen och dennes 
medvetande då individen blir en del av en social praktik, genom att ta till sig de 
rutiner, begreppssystem och aktiviteter som finns i verksamheten. Genom att bli en 
del av olika sociala praktiker lär sig individen hur man förväntas agera och uttrycka 
sig i olika situationer. Inlärningen sker i form av att individen tillägnar sig kunskap 
och färdigheter genom deltagande i aktiviteter och kommunikation med omgivningen. 
De olika praktikerna, som individen ingår i, formar och socialiserar individen 
emotionellt, språkligt, fysiskt och kognitivt, vilket sker genom att individen förändras 
då hon handlar inom de olika sociala praktikerna. Säljö (2000, s. 130) betonar att 
socialisationsprocessen inte endast innebär att individen lär sig en serie explicita 
regler och följer dem enligt de etablerade reglerna inom den sociala praktiken. Den 
innebär även att individen skapar sig en djupgående förståelse för i vilka sammanhang 
olika regler är tillämpliga. 
 
De sociala praktikerna måste ständigt skapas, förhandlas och upprätthållas genom 
interaktionen mellan de människor som ingår i dem (Säljö, 2010, s. 48-49). De 
utvecklas och förändras med människors sätt att agera och det finns ingen given 
konstant social ordning. Säljö beskriver det som en dubbelriktad påverkansprocess 
mellan individers handlingar och de sociala strukturer som råder. Förhållandena i den 
sociala praktiken påverkar alltså individen när denne agerar, men genom handlingen 
skapas också den sociala praktiken. Individens socialisation sker därmed genom att 
denne börjar resonera och agera utifrån de kommunikativa och kulturella antaganden 
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och mönster som kännetecknar praktiken. Därmed lär sig människorna som ingår i 
den att kommunicera på samma sätt och förstå världen inom ramen för 
uppfattningarna som är vedertagna inom den praktiken. Säljö menar att de 
kommunikativa förlopp som sker inom praktikerna blir en socialisationsprocess som 
således formar individens personliga värderingar och egenheter. Dock formar den 
även individen som samhällsmedborgare, genom att skapa en gemensam 
föreställningsvärld och gemensamma kunskaper så att människor kan fungera ihop 
inom praktiker. 
 
Rogoff (2003, s. 80) menar att fortlevnaden av en kulturell gemenskap kräver att det 
finns en stabil kommunikation, i form av begrepp och kommunikationsmönster, som 
förväntas bestå, samt att det finns en förpliktelse och delad förståelse och acceptans 
för den. Dock lyfter hon även vikten av att det finns en öppenhet för utveckling av 
kommunikationen i gemenskapen, i den bemärkelsen att individerna ifrågasätter 
kommunikationsmönster och begrepp i den mån det behövs för att gemenskapen ska 
utvecklas. 

3.4	  Lärande	  som	  behärskande	  av	  sammanhang	  
Enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 141-142) är kunskaper, 
förståelse och färdigheter giltiga inom ramen för den aktuella sociala praktiken. I 
arbetslivet utgörs de sociala praktikerna av verksamheter. Kunskaper, färdigheter och 
förståelse har utvecklats inom ramen för de olika verksamheterna och speglar dess 
prioriteringar och arbetssätt. Individen som ingår i verksamheten anlägger ett 
perspektiv på sin verklighet och kan medvetet framhäva eller bortse från vissa 
komponenter och på så vis kan dennes kunskaper och färdigheter bli brukbara samt 
utvecklas. Enligt det sociokulturella perspektivet finns det alltså förutsättningar och 
antaganden bakom all kunskap man använder sig av. Säljö menar att även den 
information som kan påstås stå självständigt genom att den verkar entydig och 
bekräftad, vid närmare betraktelse, kan visa sig vara beroende av sitt sammanhang 
och dess perspektiv. 
  
Säljö (2010, s. 143-145) menar att individen för att kunna lära måste ha förståelse för 
den verksamhet denne befinner sig i, då det bidrar till att strukturera förmågan att 
utföra de aktiviteter som krävs i sammanhanget. En expert har en kunnig blick i den 
bemärkelse att denne kan urskilja detaljer i sitt expertområde och är medveten om de 
begreppsliga distinktionerna som finns i detaljerna, vilket en mindre förtrogen person 
inte urskiljer och är medveten om. Genom en lång socialisation inom en institutionell 
miljö utvecklar individen ett professionellt sätt att se detaljer utifrån vad som krävs 
och är relevant för den verksamheten som denne befinner sig i. Vidare lyfter Säljö 
(2000, s. 141) tyst kunskap som en dimension av kunskap som är kopplad till 
individens förståelse av sammanhanget. Han benämner den även som 
förtrogenhetskunskap, vilken belyser kunskap som kan handla om hur yrkespraktiken 
ser ut och hur man hanterar olika arbetsuppgifter och händelser inom just den 
verksamheten. Denna tysta kunskap medför även att individen som innehar den får en 
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sorts fingertoppskänsla för hur andra kan uppfatta en situation och vad som är möjligt 
respektive inte möjligt att genomföra i den aktuella situationen. Man utvecklar alltså 
en sorts kunskap om hur sociala praktiker fungerar. Lärande i stort blir därför enligt 
Säljö både en fråga om att besitta information, ha förståelse och färdigheter, men 
också att kunna avgöra i vilket sammanhang informationen, förståelsen och 
färdigheterna är relevanta. 
  
Liksom Säljö belyser Schön (1983, s. 49-50) den tysta kunskapen och menar att den 
finns i alla människors handlingar i det dagliga livet. Individen kan i många fall inte 
sätta fingret på vilken kunskap denne innehar och detta förklarar Schön med att 
kunskapen kan vara icke-reflekterad, men trots det ha stor påverkan på individens 
handlingsmönster och hur individen tänker kring det den möter. Schön drar slutsatsen 
att kunskapen finns i handlingen och agerandet och drar vidare en parallell från 
individen i vardagslivet till individen i arbetslivet. Individen som utövar sitt yrke är 
beroende av den tysta kunskapen när denne under sin arbetsdag gör kompetenta val 
och visar på färdigheter, där valen inte direkt kan kopplas till vissa kriterier och där 
färdigheterna inte är baserade på regler och procedurer. Den tysta kunskapen är alltså 
en del av individens kompetens, trots att det kanske inte sker en reflektion över det. 
Även när individen aktivt använder forskningsbaserade teorier eller teknologi för att 
utföra sitt arbete är denne beroende av tyst kunskap, i form av igenkännande, 
bedömning och professionellt utförande. Schön lyfter dock också att individer ofta 
kan komma att reflektera över vad de gör, ibland även medan de gör det. Detta kan 
stimulera individen att tänka på hur den agerade och vilken kunskap och färdighet 
som låg bakom agerandet, vilket individen tidigare inte varit medveten om. Detta, 
menar Schön, är början på en reflekterande process där individen ställer sig frågor 
kring sitt agerande vid utförandet av en uppgift och vilken kunskap som ligger bakom 
det, samt till slut börjar reflektera över sin egen förståelse för uppgiften. Förståelsen 
har innan denna tankeprocess, varit tyst och icke-reflekterad, men börjar nu komma 
upp till ytan, där den av individen kritiseras, omstruktureras och görs användbar för 
individens fortsatta agerande. 

3.5	  Summering	  av	  teoretiskt	  ramverk	  
Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där mänskligt handlande och 
tänkande ses som situerat i sociala sammanhang, har vi redogjort för Säljös teori om 
lärande i sociala kontexter där meningsskapande aktiviteter kan belysa lärandet, 
Rogoffs teori om lärande genom deltagande i aktiviteter inom en kulturell gemenskap, 
Schöns teori om det reflektiva lärandet och medvetandegörande av lärandet hos 
individen, Lave och Wengers teori om lärande genom ökat deltagande i 
praktikgemenskaper, samt Lave och Chaiklins syn på lärande som uppkommer när 
individen interagerar med andra människor i en situerad aktivitet. Dessa perspektiv 
belyser olika dimensioner av lärande, vilket ger oss ett brett analysredskap för att 
kunna undersöka sjuksköterskans lärande av yrkesidentitet. 
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4.	  Material	  och	  metod	  
Syftet med denna kvalitativa studie är att, ur den nyutexaminerade sjuksköterskans 
perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet. Vi vill undersöka vad hon upplever 
som karaktäristiskt för sin yrkesidentitet samt hur lärandeprocessen formas i relation 
till den. I denna studie är vi således intresserade av att få kunskap om de studerades 
upplevelser, föreställningar och erfarenheter och den värld de lever i genom deras 
egna ord (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17), något som bara kan uppnås genom en 
kvalitativ intervjumetod. Denna metod gör det möjligt för oss att fånga in 
intervjupersonernas upplevelser av det aktuella ämnet för att sedan kunna tolka och 
beskriva fenomenets mening (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 46-50) samt sätta normer 
och föreställningar i ett sammanhang på ett annat sätt än vad som är möjligt med 
kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011, s. 14).  
 
För att forskaren ska få förståelse av det som studeras krävs att denne får tillgång till 
fältet (Ahrne & Svensson, 2011, s. 92-95; Esaiasson et al., 2007, s. 349). Då 
yrkesidentitet i denna studie betraktas som en social identitet som kommer till uttryck 
i hur aktörer presenterar sig i form av värderingar, föreställningar, handlings- och 
interaktionsmönster krävs det att vi har haft tillgång till de situationer där dessa 
kommer till uttryck. Det kan därför riktas kritik mot att vi valt att enbart studera 
fenomenet genom intervjuer med aktörerna. Intervjuerna har gett oss tillgång till en 
del av yrkesidentiteten, närmare sagt den del som sjuksköterskan kan beskriva och 
sätta ord på. Genom detta har vi kunnat fånga vad de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna tycker, upplever och påstår att de gör. Vi har kunnat förstå och 
beskriva de föreställningar som aktörerna har kring sin yrkesidentitet och hur de lär 
sig den, men bara i den mån som sjuksköterskorna själva har kunnat beskriva det. 
Dilemmat ligger här i hur väl man som aktör kan beskriva de föreställningar och 
handlingsmönster som ligger till grund för yrkesidentitetens uttryck. Människan är 
inte transparent för sig själv, vilket innebär att den som intervjuar kan få 
efterrationaliseringar och efterkonstruktioner på frågor om hur eller varför personen 
handlar som hon gör (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56). Problematiken gällande att 
producera empiriskt material genom intervju är alltså att det kan finnas en diskrepans 
mellan vad aktörerna säger att de gör och hur de faktiskt handlar (Esaiasson et al., 
2007, s. 344). 
 
Vår studie av yrkesidentitet hade kunnat berikas om vi kombinerat intervjuer med 
andra metoder. Genom observationer hade vi kunnat studera handlings- och 
interaktionsmönster och därigenom komma åt hur aktörerna agerar i praktiken. Vi 
hade då kunnat göra iakttagelser med våra egna ögon och samtidigt sluppit att endast 
förlita oss på vad de intervjuade återberättar i intervjuerna (Esaiasson et al., 2007, s. 
343). Dock skulle inte detta kunna bidra något till studien gällande aktörernas 
intentioner med sina handlingar, tolkningar eller uppfattningar, som intervjuerna ändå 
har kunnat producera. Observationer inom vård- och omsorg hade även implicerat en 
helt annan dimension av etiska aspekter, då det även hade involverat kontakt med 
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patienter och anhöriga. Vi hade då behövt upprätta en utförlig ansökan till en 
etikprövningsnämnd och låtit dem granska och pröva studien (Vetenskapsrådet, 2011, 
s. 16). Detta är ett omfattande arbete och något som inte sågs som möjligt eller 
relevant för denna studie. Eftersom vi i denna studie betraktar yrkesidentitet som en 
social identitet, som skapas och upprätthålls i samspel med andra aktörer inom samma 
yrke hade fokusgruppsdiskussioner kunnat bidra med viktiga aspekter, då den 
metoden ger möjlighet att studera socialt samspel och möjlighet att utforska hur 
aktörer tänker och talar om ett ämne genom det kollektiva bildandet av uttalanden och 
delade erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2011, s. 71, 73). Dock finns det en risk i 
denna metod att deltagarna påverkar varandra eller att individerna inte vågar prata 
fritt under intervjun. En fördel med fokusgruppsdiskussion är att forskarens eller 
ledarens styrande roll minskar, då det är meningen att deltagarna skall föra samtalet 
och diskussionen (Esaiasson et al., 2007, s. 362). Ledaren skall endast finnas till 
hands för att hålla diskussionen igång. Här har intervjun en klar fördel gentemot 
fokusgruppsdiskussion, då intervjuaren har möjlighet att bryta in och ställa 
följdfrågor, dels för att undvika missuppfattningar och feltolkningar och dels för att 
kunna fånga upp nyanser och små detaljer.  
 
I det följande beskrivs vår forskningsprocess varpå det redogörs för hur vi sökt 
litteratur, hur urvalet har skett samt hur det empiriska materialet har producerats. 
Vidare redovisas hur materialet har bearbetats, analyserats och redovisats. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring etiska överväganden och studiens trovärdighet. 
Löpande förs resonemang kring för- och nackdelar samt konsekvenser med de 
metodval vi gjort.  

4.1	  Litteratursökning	  
För att skapa oss en litterär överblick över forskningsläget för föreliggande studie 
gjordes en sökning över vad som redan finns forskat kring vårt valda fenomen. Till 
vår hjälp använde vi Uppsala Universitetsbibliotek samt flera databaser över artiklar, 
avhandlingar och tidigare forskning. De databaser vi använde var Ebsco, Libris, Disa, 
PUBMED samt Google Scholar. Vi sökte inledningsvis litteratur som direkt 
behandlade vårt ämne, således sjuksköterskors yrkesidentitet och lärande av den. För 
att bredda överblicken söktes även forskning som berör sjuksköterskors 
yrkeskunnande. 
 
Vi använde sökorden: occupational identity, group identity, nurse, nursing students, 
newly graduated nurse, learning, socialization, yrkesidentitet, sjuksköterskor, 
nyutexaminerade sjuksköterskor, lärande, fostran, socialisation, tyst kunskap, 
yrkeskunnande. 

4.2	  Urval	  
Då uppsatsen ämnar undersöka den nyutexaminerade sjuksköterskans lärande av 
yrkesidentitet är således undersökningsobjekten nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Med nyutexaminerad avser vi en legitimerad sjuksköterska som arbetar under sin 
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första yrkesverksamma tid, där vi gjort en avgränsning på maximalt 18 månader som 
yrkesverksam legitimerad sjuksköterska. Vi sökte ingen spridning i urvalet. Detta 
ansågs lämpligt då vi för studiens syfte inte ansåg att en spridning i exempelvis kön 
och ålder skulle ha betydelse för det fenomen vi studerar.  
 
För att få kontakt med nyutexaminerade sjuksköterskor använde vi oss inledningsvis 
av ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005, s. 120), där vi gjorde en sökning av 
nyutexaminerade sjuksköterskor i vårt kontaktnät. Detta gav i sin tur fler kontakter. 
Urvalsmetoden kännetecknas därför av ett så kallat snöbollsurval, som innebär att vi 
skapade kontakt med undersökningsobjekt som var relevanta för undersökningen och 
sedan använde dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Esaiasson et al., 
2007, s. 216). Sjuksköterskorna kontaktades per sms eller e-post med ett missivbrev 
(se bilaga 1). I dessa informerades de om studiens syfte samt på vilka forskningsetiska 
villkor de deltar. Av tretton kontaktade nyutexaminerade sjuksköterskor valde nio att 
delta i studien.  
 
En avvägning vi stod inför i urvalssituationen var hur många intervjuer vi skulle 
genomföra. Kvale och Brinkmanns råd är här att genomföra intervjuer till det stadie 
där man upplever att man når en mättnadspunkt där ytterligare intervjuer ger föga 
kunskap (2014, s. 156). Vi genomförde för denna studie nio intervjuer. Dessa 
intervjuer gav uttömmande svar och ett stort empiriskt material att analysera, varför vi 
där drog en gräns för vad som var tillräckligt för att besvara studiens syfte.  

4.3	  Intervjupersoner	  
Intervjupersonerna består av nio nyutexaminerade legitimerade sjuksköterskor från 
olika vårdavdelningar på ett sjukhus, åtta kvinnor och en man mellan åldrarna 23-27 
år som varit legitimerade mellan 5 och 17 månader. Intervjupersonerna har försetts 
med en kod i den ordning vi genomfört intervjuerna, IP 1-9, som vi använder oss av 
när vi refererar till dem i resultatkapitlet. Detta för att avidentifiera intervjupersonerna 
så att uppgifter och berättelser som presenteras i text inte skall kunna härledas till den 
enskilda individen. 

4.4	  Genomförande	  av	  intervju	  
Intervjuer användes för att producera det empiriska materialet. Totalt genomfördes 
nio intervjuer som varade mellan 30 till 70 minuter. Den huvudsakliga insamlingen 
skedde samlat under en period av cirka två veckors tid. Vår ambition var att båda 
forskarna skulle närvara vid intervjuerna, för att båda skulle vara med och ta del av 
intrycken. Dock var detta endast möjligt vid sex av nio intervjuer. Vid de intervjuer 
där båda närvarade intog endast en av oss rollen som intervjuare, medan den andra 
koncentrerade sig på att följa upp intressanta spår i intervjun och bryta in med 
följdfrågor vid behov. Vem som innehaft rollen som intervjuare växlade mellan 
respektive intervju. 
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Den form av kvalitativ forskningsintervju som använts är en semistrukturerad 
livsvärldsintervju, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 43) innebär att man 
utgår ifrån en intervjuguide med strukturerade och öppna frågor kring de ämnen som 
ska behandlas, men där följdfrågorna kan variera. Inför intervjuerna utarbetades 
därför en intervjuguide (se bilaga 2) avsedd som underlag till samtliga intervjuer. 
Intervjufrågorna utformades efter studiens syfte och frågeställningar och 
kategoriserades efter olika teman. Detta för att säkerställa att våra frågeställningar 
samt uppsatsens syfte täcktes in av intervjun. Intervjufrågorna var dels öppna frågor 
samt uppföljningsfrågor med avsikt att följa upp de svar vi fått. Intervjuerna öppnades 
med bakgrundsfrågor, för att sedan gå in på det föreliggande ämnet genom resterande 
teman för intervjun. Intervjun avslutades med en uppsamlande fråga om 
intervjupersonen hade något att tillägga eller förtydliga samt en uppmaning till att 
höra av sig till oss om de skulle komma på något eller undrar något. Denna avslutning 
ansåg vi var viktig för att ge möjlighet att tydliggöra något eller delge oss viktiga 
aspekter. 
 
För att pröva intervjuguiden genomfördes en provintervju i syfte att kunna revidera 
intervjuguiden om den skulle behöva anpassas bättre till studiens syfte. Provintervjun 
varade i cirka 70 minuter. Därefter gjordes några justeringar av intervjufrågorna där 
några togs bort och några omformulerades. Materialet från provintervjun inkluderades 
sedan i det övriga empiriska materialet. 
 
Intervjuerna ägde rum på olika platser, följaktligen konferensrum på det sjukhus de 
arbetar samt i intervjupersonernas hem. Gemensamt är att intervjuerna skedde på 
avskilda och ostörda platser. I högsta möjliga mån försökte vi skapa en trygg och lugn 
miljö och undvek yttre störande moment. Vi är medvetna om att val av plats för 
intervjuerna kan ha påverkat hur samtalet artar sig och innehållet i det (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 45). Att de flesta intervjuerna har skett på den intervjuades 
arbetsplats kan ha påverkat personen i att inte kunna tala fritt och öppet om ämnet, 
utan att denne istället har upplevt att den måste representera organisationen. Vi har 
dock i valet av platser för intervjuerna eftersträvat att vara tillmötesgående med den 
som skall intervjuas. 
 
Vid genomförande av intervjuerna användes diktafon och intervjuguiden. Vi bad om 
deras samtycke till ljudupptagning, vilket samtliga gav sitt godkännande till. Samtliga 
intervjuer spelades således in på ljudfil. 

4.5	  Vår	  forskarroll	  
I intervjuer kan så kallade intervjuareffekter uppstå, som är en omedveten påverkan 
från intervjuaren och en anpassning från den intervjuades sida (Ahrne & Svensson, 
2011, s. 21; Esaiasson et al., 2007, s. 265). Denna omedvetna påverkan kan vara 
exempelvis, mimik, gester och uttal under intervjun som kan påverka den intervjuades 
svar. Intervjuareffekten omfattar även ett selektivt lyssnande, där intervjuaren söker 
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mening i det som sägs och den intervjuade i sin tur anpassar sina svar efter vad den 
tror att den som intervjuar vill höra. 
 
I beaktningen av den ovanför beskrivna problematiken tänkte vi noga igenom hur vi 
kunde uppfattas av våra deltagare och vi försökte att framträda på ett begripligt och 
respektfullt sätt för dem. I början av varje intervju la vi även kraft på att försöka läsa 
in den som intervjuades och anpassade vårt språk, uttryck och tempo efter personen. 
Under intervjun använde vi oss av öppna frågor för att minska styrningen och öka 
chansen att få fördjupade svar från intervjupersonens perspektiv. Vid den intervjuades 
svar uttryckte vi uppmuntran och intresse och bemötte intervjupersonen med ett aktivt 
lyssnande. Vi försökte löpande att ställa olika sorters frågor för att ge upphov till olika 
typer av svar, exempelvis direkta frågor samt sonderande frågor (ibid., s. 176-178). 
Vidare gav vi tid till reflektion och eftertanke, vilket i flera fall gav fördjupade svar. 
 
Forskarrollen i detta sammanhang handlade om att bygga upp en god relation till 
deltagaren. Detta kan vara en känslig balans, då det å ena sidan handlar om att få en så 
pass god relation att man får lyssna till personens berättelser, men å andra sidan 
samtidigt behålla den vetenskapliga distansen (Ahrne & Svensson, 2011, s. 96-97). 
Viktig aspekt i detta sammanhang att påpeka är den maktasymmetri mellan oss 
intervjuare och intervjupersonen. Intervjun är ju inte ett helt öppet samtal mellan 
jämbördiga parter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 52-53). Vi som intervjuare har inlett 
och definierat intervjusituationen, bestämt intervjuämnet, ställt frågor och avgjort 
vilka frågor som skall följas upp och även avslutat samtalet. Genom intervjun har vi 
sökt intervjupersonens beskrivningar av upplevelser som skall tolkas och rapporteras 
enligt vår studies syfte. Målet var här inte att eliminera maktförhållandet, utan snarare 
som nämnt att reflektera kring vår roll som forskare och hur detta påverkar 
produktionen av kunskap samt att förhålla oss moraliskt och etiskt till de intervjuade.  

4.6	  Vår	  förförståelse	  för	  fenomenet	  
En problematik kring vald design och metodansats är att forskaren vid kvalitativa 
metoder till viss del blir sitt eget forskningsinstrument och därför påverkar den data 
som produceras (Ahrne & Svensson, 2010, s. 17). Det har därför varit viktigt för oss 
att reflektera över och vara vaksamma på utifrån vilken position vi studerat 
fenomenet. Hur kommer det sig att vi uppfattat det på detta sätt och vilken betydelse 
har våra egna föreställningar och förförståelse haft när vi genomfört vår datainsamling 
och analys?  
 
Denna studie är genomförd utifrån två personalvetares perspektiv, där båda är 
inriktade på pedagogik mot vuxna och arbetsliv. Vi är inte sjuksköterskor. Vår 
förförståelse och distans för det som i studien undersökts kan ha varit både till för- 
och nackdel för studien, då den påverkar hur vi ställer frågor och vad vi i intervjun 
och tolkningen av det empiriska materialet lägger vikt vid. Fördelen med att vi inte 
känner till området eller är insatta i sjuksköterskans arbete kan ha bidragit till att 
ämnen som uppkommit under intervjun inte har tagits för givna och att vi har kunnat 



	  
21	  

distansera oss från vår egen studie. Nackdelen kan tvärtemot ha gjort så att viktig data 
för tolkning av fenomenet har missats. 

4.7	  Databearbetning	  
Det empiriska materialet har bearbetats i flera olika steg. Det producerade materialet 
som ligger till grund för vår analys bestod inledningsvis av de nio ljudfilerna 
inspelade vid nio olika intervjutillfällen. Till att börja med skrevs samtliga intervjuer 
ut i sin helhet så snart efter intervjuns genomförande som möjligt, då intrycken 
fortfarande var färska. Genom transkriberingsarbetet transformerades materialet från 
ljud till text. Därmed strukturerades intervjusamtalen i en form som bättre lämpar sig 
för analys och utgjorde således även inledningen till tolknings- och analysarbetet 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 220). Kroppsspråk, toner och andra icke-verbala 
uttryck försvinner i denna transkriberingsprocess (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). 
Vi har dock återgett om intervjupersonen till exempel skrattar för att misstolkning 
skall undvikas. Vårt syfte har inte varit att göra en språklig analys och därför har 
pauser och småord tagits bort. Vid återgivning av intervjucitat i redovisningen av 
resultatet har utsagan gjorts mer likt skriftspråk än talspråk, detta både för att öka 
läsbarheten och för att forskningsansatsens premisser inte kräver ett noga återgett 
talspråk. 
 
Redan vid transkriberingen har anonymiserandet av materialet skett och respektive 
intervju försågs med en kod (se 4.3 Intervjupersoner). De nio intervjuerna resulterade 
i cirka 71 sidor text. 

4.8	  Analys	  och	  tolkning	  av	  data	  
Efter bearbetning av datan vidtog det egentliga analysarbetet. Kvalitativ analys är 
iterativ, det vill säga en upprepad spiralprocess, där analysen omformuleras och 
abstraheras gradvis, vilket slutligen ger en distans till det empiriska materialet (Hjerm 
& Lindgren, 2010, s. 88). Hur vår analysprocess har gått till kan beskrivas utifrån tre 
led, således kodning, tematisering och summering, som beskrivs i Hjerm och 
Lindgren (2010, s. 83-136) och är ett vanligt tillvägagångsätt inom kvalitativ analys. 
Hur vi gick tillväga i dessa steg beskrivs mer ingående nedan. 
  
I kodningsfasen sorterades och reducerades datan, som gav en övergripande och 
hanterbar ordning av materialet. I detta stadie genomfördes en noggrann och 
systematisk genomläsning, där centrala aspekter markerades i intervjumaterialet i en 
så kallad öppen kodning. De utsagor vi fann intressanta markerades utifrån åtta 
övergripande kategorier med nyckelbegrepp såsom egenskaper, position, samspel och 
ideal. Allt eftersom nya delar i materialet undersöktes jämfördes dessa även mot de 
delar som redan försetts med koder för att avgöra om nya observationer stämde 
överens med några av de redan skapade koderna eller om en ny kod måst skapas. 
Detta för att hela tiden säkerställa att koderna var tillräckligt specifika, men även att 
de hade en tillräcklig variationsrikedom för att kunna rymma och fånga materialet. 
När koderna från detta steg stabiliserats undersöktes relationerna dem emellan i 
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nästföljande fas, tematiseringen. Om föregående stadium handlade om att analysera 
genom att plocka isär, handlade detta stadium om att sätta ihop delarna till syntes. 
Vissa kategorier hängde samman och kokades ihop till en, såsom exempelvis 
egenskaper och ideal som bildade temat En god sjuksköterska. Andra nyckelbegrepp 
fick stå för sig själva, såsom citat som berörde sjuksköterskans position då de 
representerade en central punkt och fick därför bilda ett eget fristående tema 
(Mellanposition). I detta stadie skedde sålunda en omstrukturering av utsagorna och 
de mest relevanta valdes ut. Detta resulterade slutligen i fyra teman som tillsammans 
bildade en helhet över hur sjuksköterskan lär sig sin yrkesidentitet och vad den 
karaktäriseras av. Därefter följde den slutliga summeringsfasen, där slutsatser och 
verifiering av de föregående leden gjordes genom att analysera materialet utifrån våra 
valda teoretiska utgångpunkter. Slutligen gjordes en skriftlig redovisning i löpande 
text.  
  
Slutligen vill vi poängtera att analysens steg inte har skett sekventiellt, utan är en 
dynamisk process där stegen mer eller mindre gått in i varandra. Summerat kan sägas 
att analysarbetet har skett i flera steg och har varit inriktad mot att finna likheter och 
skillnader mellan intervjupersonernas utsagor. Detta för att möjliggöra en 
sammanhängande gestaltning av det som studeras, där helheten samt variationer inom 
fenomenet framgår och hur helheten och delarna hänger ihop.  

4.9	  Etiska	  överväganden	  
Vi har genom vårt arbete med denna studie förhållit oss till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2011), som berör förhållandet mellan forskare och 
forskningsobjekt samt betonar individskydd i relation till samhällets forskningskrav. 
Dessa består av fyra krav som skall efterföljas: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets-, samt nyttjandekravet. I beaktning av kravet på informerat samtycke 
har vi eftersträvat att vara transparanta gentemot deltagarna och ge så mycket 
information som möjligt om studiens syfte utan att styra dem mot specifika svar. Vad 
gäller kravet om information erhöll sjuksköterskorna information i både missivbrevet 
samt vid inledningen av intervjun om syftet med studien samt vilka villkor som gäller 
för deras deltagande. Även våra kontaktuppgifter angavs ifall de skulle vilja kontakta 
oss med frågor rörande deras deltagande eller kring studien i övrigt. Frågor kring 
samtycke har skett både vid initial kontakt med deltagaren via e-post eller sms, samt 
muntligen vid inledningen av intervjun. I samband med detta frågades även om 
inspelning av intervjun, som samtliga deltagare muntligen godkände. Vid intervjun 
berättade vi närmare hur studien är upplagd, hur proceduren går till, hur deras 
konfidentialitet beaktas, hur det de säger kan komma att användas i rapporten. Vi 
meddelade samtidigt att de har rätt att ta tillbaka det de har sagt och att de får tillgång 
till rapporten för genomläsning innan den publiceras om de vill, samt var den finns att 
finna när den publicerats. Ingen av de intervjuade har tagit tillbaka det de har sagt 
eller begärt att få läsa resultatet innan publicering. För att beakta kravet om 
konfidentialitet har uppgifter som rör intervjupersoner avidentifierats och försetts med 
kod så att det som presenteras i text inte kan härledas till den enskilda individen. 
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Vidare har det empiriska materialet förvarats på lösenordskyddade datorer så att 
obehöriga inte kan ta del av det. Materialet destruerades efter avslutad studie. 
Nyttjandekravet efterlevs genom att materialet endast används i forskningssyfte och 
för denna studie. 
 
Utöver de etiska riktlinjerna som tjänat som grund för reflektion över olika etiska 
beslut under intervjuundersökningen har vi även noga övervägt de personliga 
konsekvenserna för de intervjuade i och med deras deltagande. Detta har dels gjorts 
genom det som ovan beskrivits med men även i själva intervjuförfarandet. Vi har i 
intervjusituationen haft i beaktning att inte ställa frågor som försätter de intervjuade i 
en situation där de måste bryta sin tystnadsplikt eller yttra något som är konfidentiellt 
för yrket. Vi har även tagit i beaktande att inte ställa frågor som kan upplevas som 
ifrågasättande eller kritiska mot deras person, yrkesroll eller yrkesutövande. Detta för 
att de inte skall lämna intervjun med en negativ upplevelse. En väl genomförd 
intervju kan enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 49) vara en berikande upplevelse för 
intervjupersonen, som kan vinna nya insikter om sin livssituation. Detta har varit vårt 
mål i intervjun och i vår kontakt med intervjupersonerna. 
 
Resultatet av undersökningen redovisas som tematiserade enhetliga beskrivningar av 
essensen av de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser och berättelser. För att 
exemplifiera intervjupersonernas upplevelser redovisas citat i anslutning till 
beskrivningarna. Eftersom vi i denna studie inte haft intentionen att göra en 
konversationsanalys har vi här anpassat citaten efter skriftspråk, vilket kan bli 
problematiskt. Dock har vi förhållit oss lojala mot deras muntliga uttalanden. Vår 
ambition har i redovisningen av resultatet varit att försöka spegla de uppfattningar 
som de aktörer vi träffat har kring sin yrkesidentitet och se världen med aktörernas 
egna ögon. Men att förstå och beskriva den på det sättet innebär stora svårigheter och 
är nog snarare en ambition än ett faktum. 

4.10	  Studiens	  trovärdighet	  
För att du som läsare skall kunna bedöma studiens trovärdighet i dess helhet har vi 
grundligt beskrivit de metodiska stegen och de olika överväganden vi gjort i 
förhållande till vår studie (Ahrne & Svensson, 2011, s. 27-29). Vi har beskrivit hur vi 
sökt tidigare forskning och hur vi har valt den, samt hur vi valt vår teoretiska 
referensram som används vid analysen och tolkningen av empirin. Vi har även 
noggrant redovisat empirin. Med andra ord har flera åtgärder vidtagits för att i studien 
uppnå trovärdiga och giltiga resultat. För att erhålla kvalitet och intern validitet i vår 
studie har vi eftersträvat en koherens mellan forskningsfrågor, studieobjekt, 
datainsamling och analysteknik. (Fejes & Thornberg, 2012, s. 216-222) 
 
Under avsnitt 4.5 (Vår forskarroll) redogjorde vi för hur vi har förhållit oss till vår 
forskarroll för att minimera den så kallade intervjuareffekten, som i sin tur kan 
påverka resultatet och studiens reliabilitet. Hur stor eller liten denna intervjuareffekt 
blivit beror på hur väl vi har kunnat samspela med den intervjuade i 
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intervjusituationen. Detta är för oss objektivt svårt att svara på, dock har fem av nio 
intervjupersoner hjälpt oss att förmedla kontakten vidare i jakt på fler 
intervjupersoner, vilket kan ge en indikation på att de inte upplevt intervjutillfället 
som obekvämt. Samtliga intervjuade har uttryckt att de haft tur med handledare och 
har en god gemenskap på sin arbetsplats. Detta har medfört kritiska frågor för oss. 
Kanske tyder detta på att det endast är de som fått en god socialisation av 
yrkesidentiteten som valt att delta i vår studie. Om så är fallet innehåller vår studie 
slumpmässiga resultat, vilket påverkar studiens reliabilitet. En triangulering av 
metoder hade varit att föredra för att kunna komma fram till en mer objektiv bild av 
det studerade fenomenet (ibid., s. 28) och hade därmed minskat risken för slumpens 
inverkan. 
 
Något som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet negativt är att vi inte tillsammans 
genomfört samtliga intervjuer och därmed inte kunnat jämföra våra intryck och 
iakttagelser för hela det empiriska materialet. Dock har vi tillsammans genomfört 
analysen, där vår diskussion kunnat bidra med nya infallsvinklar. Denna 
gemensamma analys har troligen bidragit till en ökad validitet på forskningsresultatet.  
 
En viktig fråga är på vilka grunder vi kan uttala oss om att lärande har skett. Ett 
centralt problem när man studerar lärande är hur det är möjligt att upptäcka detta, då 
det ofta sker spontant och omedvetet (Ellström, 1996, s. 68). Detta kan särskilt 
uppmärksammas i vårt fall, då studiens resultat endast bygger på det som de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna har uttryckt i intervjuerna. Intervjuerna har i denna 
studie varit ett sätt att söka efter indikatorer gällande den nyutexaminerade 
sjuksköterskans lärande av yrkesidentitet, vilket i sig har tolkats utifrån den tidigare 
forskningen och vårt teoretiska ramverk.  
 
Vad gäller studiens räckvidd har vi i denna studie inte haft för avsikt att generalisera 
till en större population eller annan miljö än den som studerats. Dels i beaktande av 
det ovan sagda, dels då vårt urval (bekvämlighetsurval samt snöbollsurval) inte kan 
göras statistiskt inferent (Ahrne & Svensson, 2011, s. 28; Kvale & Brinkmann, 2014, 
s. 311). En statistisk generalisering kan alltså inte göras och därmed kan studiens 
resultat sägas vara giltigt endast för de sjuksköterskor som studerats i vår 
undersökning. En analytisk generalisering har dock gjorts, där vi jämfört och relaterat 
studieresultatet mot tidigare forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312). Resultatet 
från vår studie ligger i linje med tidigare forskning om yrkesidentitet och 
sjuksköterskors lärande av den (exempelvis Josefson, 1988, 1991, 1998; Greiff, 2006; 
Pilhammar Andersson, 1991, 1997; Pennbrant et al., 2012), vilket delvis styrker vårt 
resultat och ger skäl att tro att det kan vara giltigt även för andra sjuksköterskor än de 
som deltog i vår undersökning.  
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5.	  Resultat	  och	  analys	  
I detta kapitel redovisas det empiriska material som ligger till grund för att undersöka 
hur den nyutexaminerade sjuksköterskan lär sig sin yrkesidentitet. Materialet 
presenteras utifrån teman som vi funnit centrala i de intervjuades utsagor, vilka kan 
bidra till att förstå vad yrkesidentiteten karaktäriseras av och hur lärandeprocessen 
formas i relation till den. Varje tema tolkas och analyseras utifrån vårt teoretiska 
ramverk som har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. De teman som 
skönjts är följande: En god sjuksköterska, Att formas i samspel med andra, 
Mellanposition samt Varje patient är en ny erfarenhet.  

5.1	  En	  god	  sjuksköterska	  
I detta tema redogör vi med hjälp av det empiriska materialet för vad som anses 
utmärka en god sjuksköterska och söker på så sätt kartlägga vad den nyutexaminerade 
sjuksköterskan anser karaktärisera yrkesidentiteten. Genom att belysa hur 
värderingarna har formats hos den nyutexaminerade sjuksköterskan kan också 
lärandet av yrkesidentiteten beskrivas. Framförallt två sätt att tala om hur en bra 
sjuksköterska ska vara har kunnat urskiljas. Intervjupersonerna redogjorde å ena sidan 
för specifika egenskaper och inställningar som de ansåg att en sjuksköterska måste ha 
för att kunna utföra arbetet väl, vilket de beskrev utifrån de krav som de själva stött på 
när de börjat arbeta. Å andra sidan framkom egenskaper som var formulerade mer 
utifrån en idealbild av hur en sjuksköterska ska vara. För att beskriva detta är temat 
indelat i kategorierna Idealbilden av en sjuksköterska och Sjuksköterskans värden 
baserat på praktisk erfarenhet. 

Idealbilden	  av	  en	  sjuksköterska	  
Flera av intervjupersonerna uttryckte att de ser sig själva som omhändertagande och 
vårdande personer. Intervjuperson 1 uttrycker det som en vilja att hjälpa andra 
människor. Det framgår att sjuksköterskan vill skapa välmående för andra och 
identifierar sig därför med yrkets arbetsuppgifter. I citatet nedan belyser 
intervjupersonen likheten i personliga egenskaper och värderingar mellan sig själv 
och sina tidigare studiekamrater på sjuksköterskeprogrammet. Utbildningen beskrivs 
som en påverkansfaktor i formandet av vilka värderingar som är viktiga att ta med sig 
ut i arbetslivet. 
  

Jag tycker lugn, men också någon slags inbyggd pliktkänsla. Jag tror inte att det kanske 
kräver det, men det gör allt mycket lättare om man känner att man har den här känslan 
att det här är viktigt, det här måste jag göra för att det ska bli bra för den här personen. 
Man ändå har den ansvarskänslan sen innan. […] Jag tror att de som jag har gått 
utbildningen tillsammans med är ganska lika mig just i de avseendena. För vi har fått 
lära oss samma saker och liksom blivit matade med de här värderingarna. Liksom, vad 
upplever patienten, ur ett patientperspektiv och också ur ett kollegialt perspektiv, vad är 
viktigt att ta med sig ut i sin verksamhet från utbildningen. (IP 2) 

  
Utöver att man ser på sig själv som en vårdande person finner vi i det empiriska 
materialet en inställning att inte alla passar för yrket. I citatet nedan belyser 
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intervjupersonen att hur väl man passar i sjuksköterskeyrket beror på hur man är som 
människa. Intervjupersonen konkretiserar detta i egenskaper som att vara lugn, öppen, 
empatisk och mogen. De olika egenskaperna uttrycks i citatet som relativt konstanta 
faktorer, vilka anses finnas hos vissa människor, men inte hos alla. 
  

Man träffar ju andra ur sin klass till exempel som man kan tänka är olämpliga som 
sjuksköterska, som inte passar och så träffar man personer som man tänker att dem där 
blir jättebra sjuksköterskor. Det är mer hur man är som människa, att man ska vara lugn 
och öppen, ha empati inbyggd i sig själv. Att man är mogen som människa. (IP 8) 

 
Citatet nedan belyser en liknande inställning som ovan citat. Intervjupersonen 
uttrycker att värderingarna som man som sjuksköterska har med sig i sitt arbete kan 
spåras tillbaka till innan man började utbildningen till att bli sjuksköterska. 
 

Jag tror att det är en viss typ av människor som jobbar inom vården. Jag tror att det är 
värderingar som redan finns i personen när man söker till utbildningen. (IP 7) 
 

Parallellt med att det framkommer att intervjupersonerna uttrycker att det är vissa 
egenskaper som krävs för att vara en bra sjuksköterska och att alla inte passar för 
yrket, framkommer också en gemensam syn på att man som sjuksköterska hela tiden 
måste utvecklas i sitt yrke. Intervjupersonen i utsagan nedan uttrycker en strävan efter 
att hela tiden vara påläst och utvecklas inom sitt arbetsområde, vilket även 
förmedlades under utbildningen. 
 

Det tyckte jag att man pratade väldigt mycket om under utbildningen, väldigt mycket 
om att sträva framåt och att hela tiden vara påläst, vetenskapligt men också mycket 
omvårdnadsperspektiv på saker. Att liksom inte glömma bort helheten, att liksom 
försöka med spetskompetens att vara med i det vetenskapliga, titta på vad det finns för 
nya studier och hålla sig a jour med det som händer ute i världen. (IP 6) 

Sjuksköterskans	  värden	  baserat	  på	  praktisk	  erfarenhet	  
I det empiriska materialet finns flertalet beskrivningar av hur man ska vara som 
sjuksköterska. Några egenskaper som av intervjupersonerna belyses som viktiga för 
att man ska vara en bra sjuksköterska är empati och öppenhet (IP 5), stresstålighet, 
tålamod och lyhördhet (IP 3), samt att man ska vara alert (IP 6). Det gemensamma för 
flertalet av dessa beskrivningar är att intervjupersonerna utgått från vad de genom 
praktisk erfarenhet har lärt sig är viktigt i sitt arbete. I citatet nedan belyses 
inställningen till att ett gott bemötande är vitalt och något man lär sig under arbetets 
gång. 
 

Man lär ju vara social och tycka om människor tänker jag. Annars skulle man väl inte 
utbilda sig till sjuksyrra. Och ett gott bemötande bör ju alla ha. Men det är också något 
man får öva på, för det där är ju olika från person till person. Vissa vill ju bli bemötta på 
ett sätt och andra på ett annat. Så man måste anpassa sig och det är något man lär sig 
under tiden. (IP 4) 
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I utsagan nedan belyses patientsäkerheten som en viktig grundsten i sjuksköterskans 
utförande av arbetet. Intervjupersonen uttrycker att stress och brist på tid kan vara 
bakomliggande faktorer till lägre patientsäkerhet och betonar att hon när hon har en 
stressig dag kan agera på sätt som motgår hur hon egentligen vill utföra arbetet.  
 

Det är ju viktigt att man har tid till patienterna och att man känner att man gör ett bra 
jobb. Det är viktigt att man både får lägga upp sin dag, det man ska göra och att man 
gör det under liksom… att det blir patientsäkert. Att det inte blir den här stressen. Att 
man bara gör saker utan att tänka. Att man vet att jag är trygg och mina patienter får en 
trygg vård. Och att man vet att patienten mår bra. Vissa dagar kan man bara känna att 
”Gud jag vet inte hur patienten mår nu” och det är för att man inte har hunnit in där. Då 
blir det inte patientsäkert liksom. (IP 1) 

 
Citatet nedan belyser ytterligare vad som med hjälp av det empiriska materialet kan 
ringa in viktiga egenskaper för att utföra sjuksköterskeyrket. Intervjupersonen 
beskriver i utsagan vikten av att man som sjuksköterska är social och har en förmåga 
att snabbt kunna dra slutsatser. Citatet belyser att det för sjuksköterskan realiserats att 
god kommunikation med patienten är en viktig del i yrket. 
 

Hen ska kunna se hela patienten. Och ha ett helhetstänk och kunna dra slutsatser ganska 
snabbt och vara social för det är väldigt viktigt att prata med patienterna när man vårdar 
dem och kunna förklara. Man måste vara duktig på att förklara saker. (IP 4)  

 
Något annat som urskiljer sig i det empiriska materialet är att sjuksköterskan, när hon 
erfar situationer utanför arbetet som kan kräva medicinsk erfarenhet, känner en vilja 
att hjälpa andra. I det kommande citatet belyses hur värderingarna i yrket sträcker sig 
utanför arbetsplatsen. 
 

Om någon behöver medicinsk hjälp så identifierar man sig ju direkt, typ om det är 
någon som inte mår bra om man är ute och dansar eller så. Om jag ser någon som inte 
mår bra så vill jag hjälpa till. Då händer det något i min kropp, det kan vara allt ifrån att 
hjälpa någon i mataffären eller till att någon kollapsar så känner man att man vill hjälpa 
till. (IP 7) 

5.1.1	  Analys	  av	  En	  god	  sjuksköterska	  
Ur detta tema kan utläsas att sjuksköterskan under utbildningen kom i kontakt med en 
idealbild av hur en sjuksköterska ska vara och fick sedan genom praktisk erfarenhet 
även förståelse för specifika egenskaper och inställningar som krävs för att utföra 
arbetet väl. Med hjälp av Säljö (2000) kan vi se utbildningen som en social praktik 
där värdena implementerades genom utbildningens innehåll och styrktes i form av att 
sjuksköterskestudenterna såg dessa värden hos sig själva och studiekamrater, likväl 
som att de uppmärksammade en avsaknad av dem hos vissa studiekamrater. Enligt 
Lave och Wengers (1991) teori kan vi se sjuksköterskestudentens och den 
nyutexaminerade sjuksköterskans delaktighet i praktikgemenskapen som ett 
sammanhang där de inte endast absorberat kunskap, genom att bara befinna sig i 
sammanhanget, utan att lärandet istället skett genom en ökad delaktighet i 
gemenskapen. Detta ökade deltagande kan för den nyutexaminerade sjuksköterskan 
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sägas ske när hon kom i kontakt med det praktiska arbetet och där blev medveten om 
vilka värden som krävdes för ett gott arbete, när hon blev mer delaktig i aktiviteter 
och fick en större självständighet i utförandet av arbetet. Det belyser den andra delen 
som detta tema lyfter, nämligen hur sjuksköterskan genom praktisk erfarenhet och i 
mötet med patienter uppmärksammade och fick förståelse för vilka värden som är 
viktiga. Detta kan förstås med hjälp av Lave och Chaiklin (1993), som menar att 
lärandet sker när individen är i en situerad aktivitet tillsammans med andra individer. 
Även lärandet som sker under utbildningen kan förstås på detta sätt, där individens 
lärande av värden påverkas av de individer som denne studerar med. Det situerade 
lärandet blir alltså tydligt när sjuksköterskorna uttrycker att de förstod vikten av vissa 
värden först när de kommit i kontakt med situationerna i praktiken. Den idealbild av 
hur man vill vara som sjuksköterska skiljer sig inte märkbart från de värden som 
sjuksköterskan erfar i sitt arbete, men hur de påverkar utförandet av arbetet blir 
tydligare för sjuksköterskan i arbetet.  
 
Lave och Chaiklin (1993) kan hjälpa oss att förstå varför sjuksköterskan i en situation 
utanför jobbet identifierar sig med värdena i sin yrkesroll. Detta kan förstås genom att 
de värderingar sjuksköterskan får med sig från sitt yrke har påverkat tanke, känsla och 
beteende, inte endast på arbetet, utan visar sig påverka den nyutexaminerade 
sjuksköterskans syn på sig själv även utanför arbetet.  

5.2	  Att	  formas	  i	  samspel	  med	  andra	  
Föregående tema behandlade den nyutexaminerade sjuksköterskans föreställningar 
och presentationer om sig själv som hon dels anser är en del av personligheten, dels 
internaliserat genom praktisk erfarenhet. I detta tema beskrivs hur interaktionen sker 
mellan aktörerna som formar sjuksköterskans yrkesidentitet. Genom att belysa i vilka 
sammanhang dessa föreställningar formas framträder yrkesidentiteten. De individer 
som i det empiriska materialet finnes påverka sjuksköterskan är de handledare som 
sjuksköterskestudenten har på sina praktikplatser under sjuksköterskeutbildningen, 
den handledare som sjuksköterskan har under introduktionsutbildningen på 
arbetsplatsen, sjuksköterskestudenter som sjuksköterskan själv handleder, samt 
kollegorna på arbetsplatsen. I detta tema belyses således vilka förutsättningar 
samspelen ger för sjuksköterskans lärande och formande av yrkesidentitet och i vilka 
sammanhang det sker.  
  
I det empiriska materialet framkommer att handledningen har haft en stor betydelse 
för lärandet av vad arbetet innebär och det praktiska utförandet av det. Handledaren 
har varit en mer erfaren sjuksköterska som funnits där för att introducera den nya i 
yrket både på den blivande sjuksköterskans praktik under utbildningen, samt under 
introduktionstiden som är den första månaden under den legitimerade sjuksköterskans 
yrkesverksamma tid. Den blivande eller nyutexaminerande sjuksköterskan har gått 
bredvid och följt med på en mängd olika aktiviteter, som därmed gett tillträde till de 
sammanhang en sjuksköterska deltar i och fått se hur interaktionen med omgivningen 
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i dessa ter sig. I följande utsaga uttrycker intervjupersonen sin syn på praktiken som 
ett mycket viktigt komplement till den teoretiska utbildningen.  
  

Teori är ju väldigt viktigt till en början, men praktiken är ju där man lär sig. Man kan 
omöjligt lära sig allting som man måste lära sig som sjuksköterska i utbildningen. Så 
praktiken och inskolningen är ju extremt viktig. Att man får mycket stöd från sina 
handledare, och att man blir pushad att göra saker. Och att man får göra dem själv. Men 
att man ändå vet att man har någon i ryggen ifall det skulle vara någonting. (IP 9) 

  
När de nyutexaminerade sjuksköterskorna under introduktionsutbildningen blivit 
handledda har de fått se hur någon annan utför arbetsuppgifterna och de har givits 
tillfälle att prova och dela ansvaret för konsekvenserna av sina handlingar i utförandet 
av vården. Intervjupersonen berättar nedan om hur handledaren varit en förebild i det 
avseendet att den bidragit till hur de sedan själva utvecklar sitt arbetssätt och därför 
har haft inflytande på sjuksköterskan innan hon blivit trygg i sin roll.  
  

Handledningen är ju en stor del som formar. Man blir ju som den man har haft som 
handledare. Men det kanske är mest i början, under den första tiden när man är ny, 
innan man hittar sitt eget sätt. (IP 3) 

  
En del av de intervjuade har även själva börjat få handleda sjuksköterskestudenter, då 
de varit yrkesverksamma under tillräckligt lång tid. Sjuksköterskestudenten som 
praktiserar på arbetsplatsen medvetandegör därför hos intervjupersonen kunskap som 
denne inte kan beskriva i ord utan måste visa i handling. Detta illustreras i citatet 
nedan. 
  

Jag har fått börja ta studenter nu. Då märker jag att jag bara gör saker. När de frågar hur 
de ska göra något så vet jag inte alltid hur jag ska förklara. Just för att jag bara gör. Då 
måste jag istället visa hur de ska göra. (IP 1) 

  
Intervjupersonerna beskriver det samspel som dagligen sker med kollegor. Denna 
kontakt förmedlas som positiv och huvudkällan till att få stöd och hjälp i arbetet. 
Nedanstående citat visar hur okunskap eller osäkerhet inför en uppgift ökar behovet 
av att bli instruerad av en kollega. Kollegan kan då genom att ge instruktioner eller 
bara finnas till hands bidra till att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever 
mindre osäkerhet inför eller under uppgiftens genomförande. 
  

Om jag inte vet hur man gör någonting eller inte har gjort det på länge är det skönt att 
ha kollegorna. Så att man tillsammans går igenom hur man gör någonting. Då blir man 
mer säker. Om min kollega finns med så kan den gripa in ifall jag skulle göra något fel. 
På så sätt har den ju kollat att jag gör rätt. Då blir man ju mer säker. Annars kanske jag 
gör fel utan att jag märker det, utan att jag reflekterar över det. Så då kan man ju prata 
om det tillsammans. (IP 1) 

  
Utsagan visar också på hur samspelet med kollegorna ger möjlighet till reflektion, 
något som av flera anses viktigt för att kunna dela erfarenheter och stötta varandra i 
arbetet. Men interaktionen med kollegorna ger inte endast ett värde i att få hjälp om 
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hur arbetsuppgifterna skall utföras, utan innehåller även andra dimensioner. Detta 
exemplifieras genom nedanstående citat. 
  

Jag vänder mig ofta till mina kollegor eftersom de har varit med så länge. Man måste 
komma in både som sjuksköterska och som medarbetare och känna av vilken plats man 
ska ha i arbetsgruppen, då var det viktigt att få input ifrån alla olika professioner, om 
man säger. (IP 2) 

  
Citatet visar på att kollegorna även är betydelsefulla för att förstå sin plats i 
arbetsgruppen och förhållningssättet till de andra kollegorna och professioner. I 
samarbetet med kollegorna framträder även presentationer och förväntningar på hur 
en sjuksköterska ska bete sig, vilket formar henne i yrket. 
 
Vårt empiriska material innehåller utsagor som visar att den nyutexaminerade 
sjuksköterskan av kollegor bekräftas i sitt utövande av arbetet. Detta kan exempelvis 
ske genom direkt beröm eller i mer subtila former. I det kommande citatet blir det 
tydligt att frågor från de mer erfarna till de mindre erfarna sjuksköterskorna är en 
indirekt bekräftelse på att kollegorna visar tilltro till deras kunskap och bekräftar dem 
i sin yrkesroll. 
  

Men även de mer erfarna kommer ibland och ställer frågor och vill ha en andra åsikt om 
någonting. Ofta är det ju i situationer när man behöver bolla. När någon som har jobbat 
i tio år kommer till mig för att bolla så märker jag ju att jag tas på allvar av mina 
kollegor, men än vad de gjorde i början. Jag tänker då att de har börjat se på mig mera 
jämlikt. Idag lyssnar ju både läkare och sjuksköterskor på mig mera än vad de gjorde i 
början, både i patientfall men också i idéer kring att utveckla avdelningen och arbetet. 
Men i början vill man ju heller inte göra ett så stort väsen av sig. (IP 9) 

 
Det finns i det empiriska materialet även exempel på hur sjuksköterskan inte bara 
formas av samspelet med andra individer utan att sjuksköterskan uttryckligen bidrar 
med att själv forma yrkesidentiteten. Detta beskrivs av intervjuperson 2 på följande 
sätt. 
  

[…] men sen när man kommer ut från utbildningen, ut i verksamheten då märker man 
att man jobbar i väldigt olika. Man möter en blandad arbetsgrupp, som kommer från 
olika generationer, har olika utbildningar, och då plötsligt är kanske inte allting som jag 
har lärt mig lika självklart för alla andra. Och då gäller det ju att sprida det vidare […] 
Genom att hela tiden uppmuntra till en schysst kommunikation, att man pratar igenom 
hur dagen har varit. Och att vara öppen med att säga att det här behöver vi prata om för 
det här har blivit ett problem och vi har olika tankar om det här så det kanske vi måste 
sätta oss ner och liksom dra igenom. Det är sådana grejer som jag har börjat med på den 
här avdelningen som jag är ny på. Jag har liksom fått sätta igång saker, sätta igång 
samtal hur vi ska jobba i vår verksamhet och vad vi ska ha för värderingar. (IP 2) 

  
Citatet visar att interaktionen mellan de mer och mindre erfarna kollegorna är 
ömsesidig. Det vill säga att både den mindre erfarna och den mer erfarna kan ha ett 
givande utbyte av varandra och aktivt kan utbyta värderingar, tankar eller 
information. 
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5.2.1	  Analys	  av	  Att	  formas	  i	  samspel	  med	  andra	  
Detta tema har behandlat interaktionen mellan aktörer som bidrar till att forma 
sjuksköterskans yrkesidentitet och belyser således vilka förutsättningar samspelen ger 
för sjuksköterskans lärande och skapande av yrkesidentitet och i vilka sammanhang 
det sker. Vi har sett att handledaren är en viktig introduktör för den nyutexaminerade 
sjuksköterskan vad gäller att få tillträde till de aktiviteter en sjuksköterska är en del 
av. Handledaren möjliggör för den nyutexaminerade sjuksköterskan att prova på 
ansvar samt är någon som kan hjälpa till att bedöma konsekvenserna av olika 
handlingar. Med hjälp av Lave och Wenger (1991) kan vi förstå hur sjuksköterskan 
med hjälp av handledarens feedback på utförandet av arbetsuppgifterna hjälper henne 
att bli en mer central deltagare i praktikgemenskapen. Detta kan vi även förstå genom 
Rogoffs (2003) teori om lärande, som betonar vikten av individens deltagande i de 
aktiviteter som utförs i den kulturella gemenskapen för att individen skall kunna bli en 
del av den. Genom handledningen socialiseras alltså sjuksköterskan till att bli en del 
av den sociala praktiken. När sjuksköterskan själv handleder utgör det en situation 
som medvetandegör kunskap som hon inte är medveten om att hon har. Detta kan vi 
förstå med Schön (1983) som menar att denna oreflekterade kunskap påverkar 
individen att göra kompetenta val under sin arbetsdag trots att det inte sker en 
reflektion över det. I handledningssituationen kan sjuksköterskan komma att 
reflektera över sin kunskap när hon lär ut till den mer oerfarna, vilket påverkar hennes 
eget lärande.  
 
Även kollegornas roll påverkar sjuksköterskans socialisation. När den 
nyutexaminerade bekräftas av kollegorna, genom att de lyssnar till henne i viktiga 
frågor kopplat till arbetet, bidrar det till att hon känner sig delaktig, betrodd och 
betydelsefull. Med Lave och Wenger (1991) kan detta tolkas som att individen då nått 
ett mer självständigt och centralt deltagande i praktikgemenskapen, då hennes 
kunskap valideras genom kollegornas bekräftelse. Detta kan tolkas som att hon 
anpassat sig till de förväntningar och krav som ställs på en sjuksköterska. Kollegorna 
känner igen den yrkeskultur hon förmedlar och kan därmed acceptera henne som 
sjuksköterska i arbetsgruppen. 
 
I detta tema framgår det även att individens socialisation inte endast är en lärprocess 
där värderingar och föreställningar oreflekterat förs vidare till de nyutexaminerade, 
utan att det, likt Säljö (2010) beskriver, är en dubbelriktad påverkansprocess. Denna 
består i att individen formas av den sociala praktiken, men även att individen genom 
sitt deltagande och agerande inom den på så sätt är med och formar den sociala 
praktiken. Enligt Rogoff (2003) krävs att aktörerna ifrågasätter 
kommunikationsmönster inom den kulturella gemenskapen, för att denna ska 
utvecklas. Det finns ett exempel i det empiriska materialet där en av de 
nyutexaminerade uttryckligen är med och påverkar de värderingar som finns i 
yrkesidentiteten genom att ställa krav på en ökad kommunikation för att diskutera de 
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värden som ligger till grund för arbetet. Detta kan då betraktas som att det hos 
individen finns en öppenhet för kommunikation, vilket om det delas av fler kan leda 
till en utveckling av den kulturella gemenskapen. 

5.3	  Mellanposition	  
Yrkesidentitet, som ett utfall av hur möten mellan människor och praktiker i 
arbetslivet har internaliserats, kan ges uttryck i föreställningar om hur samverkan och 
samarbete på en arbetsplats fungerar. Då föregående teman kan sägas ha behandlat 
vad sjuksköterskan anser karaktärisera personen som aktör i yrkesidentiteten och hur 
detta formas i samspel med andra kan detta tema sägas känneteckna vad 
sjuksköterskans funktion karaktäriseras av. Något som blivit tydligt i samtal med 
sjuksköterskorna är sjuksköterskans komplexa och flexibla mellanposition i sin 
yrkesroll och i mötet med andra yrkeskategorier på arbetsplatsen. Detta tar sig i 
uttryck på tre sätt. Den första är hur deras roll i hierarkin på sjukhuset och gentemot 
patienter ibland uppfattas gå emot deras egen syn på sin roll som sjuksköterska. Det 
framkommer även att det händelsestyrda arbetet och det komplexa ansvaret som 
sjuksköterskan har påverkar sjuksköterskans syn på sin roll i arbetet. I det här temat 
visar vi detta genom att i det empiriska materialet belysa hierarkier på arbetsplatsen, 
det händelsestyrda arbetet samt sjuksköterskans komplexa ansvar. Således heter 
kategorierna Hierarkin, Händelsestyrt arbete och Ansvaret. 

Hierarkin	  
Här belyses den hierarki som sjuksköterskorna upplevde sig möta när de började 
arbeta. I kommande citat menar intervjupersonen att hierarkin mellan 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare är tydlig. Intervjupersonen uttrycker att 
det är problematiskt att ställningen som sjuksköterska under arbetet naturligt blir en 
position underlägsen läkaren och överlägsen undersköterskan. 
  

Det är ju en naturlig hierarki inom sjukvården, att läkaren är högst upp och sen kommer 
sjuksköterskan, som jobbar under läkaren på något sätt. Att vi gör det som läkare 
ordinerar och att vi sjuksköterskor är arbetsledare över undersköterskorna. Det är lätt att 
det blir så, men jag ser helst att alla är på samma nivå, att man arbetar som en grupp 
istället för att man är på olika nivåer. (IP 8) 

  
Läkaren ordinerar medicin och har det övergripande medicinska ansvaret för 
patienten. Sjuksköterskan har ansvaret för att genomföra omvårdnaden i samspel med 
undersköterskorna, vilka de är arbetsledare över. Även i det kommande citatet 
uttrycker intervjupersonen en frustration över hierarkin, där man som sjuksköterska är 
underlägsen läkaren. Intervjupersonen identifierar sig inte med denna underlägsna roll 
och precis som i citatet ovan uttrycks en vilja att alla tre aktörer (läkare, sjuksköterska 
och undersköterska) ska arbeta på samma nivå, trots de olika ansvarsområdena. 
  

Jag vet inte hur många gånger jag har velat skrika på läkarna. Men det är ju mycket en 
generationsfråga. De äldre läkarna tycker ju att man ska stå i givakt och säga 
”Välkommen doktorn”, men de som är yngre tycker inte alls att det är på samma sätt. Så 
jag tror att hierarkin kommer att försvinna med den äldre generationen läkare. Jag tror 
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också att den generationen sjuksköterskor och undersköterskor som finns nu inte är 
beredda att sätta sig in i rollen som underlägsen utan att man mer är kollegor. Det blir ju 
svårt för någon som tycker att den står över någon annan att liksom upprätthålla det, om 
den som den försöker bossa över inte går med på det.  (IP 3) 

  
Även patienter är medvetna om de hierarkier som råder. I den kommande utsagan 
illustreras hur patienten markerar olika yrkeskategoriers ställning. 
  

Ja, det märker man ju ofta, speciellt när man har den äldre generationen på avdelningen 
och de ringer på larmet och behöver hjälp till toaletten. Och så kommer jag och ska 
svara och så säger de ”Nej, nej jag behövde bara gå på toaletten du kan väl be en 
undersköterska komma hit?” ”Jag kan hjälpa dig på toaletten, det går jättebra”. ”Nej, 
nej”, säger de då, ”Du är ju sjuksköterska, du har ju annat för dig". ”Nej, det går 
jättebra, jag följer gärna med dig på toaletten”. Och det tycker jag är tråkigt, för vi har 
vi ett omvårdnadsansvar. Och även om vi har ont om tid är det bra att vi är med i sådana 
situationer så att vi ser hur patienten rör sig och ser om hen kan gå själv eller hur den 
ser ut. (IP 4) 

Händelsestyrt	  arbete	  
Sjuksköterskans arbete styrs av både oförutsedda händelser och av rutiner. Det finns 
ofta förutbestämda uppgifter kopplade till tidpunkter då patienterna skall stiga upp, 
äta, gå och lägga sig och medicineras. Ronder och rapportering sker vid bestämda 
tidpunkter. Ofta sker dock avbrott i arbetsuppgifter till följd av patienternas behov, 
vilket påverkar hur mycket tid sjuksköterskan har att spendera med patienter och att 
lägga på administrativa uppgifter. I den bemärkelsen har arbetet en händelsestyrd 
karaktär, då sjuksköterskan måste vara flexibel och handla utefter de händelser som 
inträffar, samtidigt som hon ska arbeta enligt rutiner. Detta gör att hon ständigt måste 
prioritera och omprioritera i arbetet beroende på vad som händer. I det kommande 
citatet uttrycks en besvikenhet över att intervjupersonen på grund av 
omständigheterna inte hinner eller kan lägga den tid på patientkontakt som hon anser 
är viktigt i hennes roll som sjuksköterska. 
  

Jag tycker att jag gör något bra när jag har tid att se mina patienter. Nu har det varit 
väldigt högt tryck under ganska lång tid, sämre väder och så, det är många saker som 
påverkar när man får fler patienter. Man strippar liksom ner det som man ska göra som 
sjuksköterska till att egentligen dela piller, ta de här svåraste samtalen och 
bedömningarna, ringa till jourläkare, ronda med läkare. Man har liksom inte så mycket 
tid till att se individen. (IP 5) 

  
I det kommande citatet visas hur intervjupersonen utvecklat en strategi för att hantera 
det händelsestyrda arbetet, vilket görs genom att ligga steget före med arbetet, för att 
skaffa sig utrymme och flexibilitet för akuta insatser. 
  

Man måste ha en plan när man börjar arbeta, men också vara beredd att vara flexibel 
och anpassa sig om det händer något oväntat. (IP 8) 
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Ansvaret	  
Det medicinska arbetet som sjuksköterskan utför läggs upp med läkarna under ronder, 
men även genom informella diskussioner med läkarna vid behov. Som sjuksköterska 
är man under sitt pass arbetsledare för en undersköterska. Då ansvarar man för 
flertalet patienter och för läkemedel och dokumentation. I citatet nedan uttrycker 
intervjupersonen att trots att läkaren har det medicinska ansvaret så ligger det i 
sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma hur patienten mår och rapportera till 
läkaren. 
 

Läkarna har ju det slutgiltiga ansvaret men mycket av deras ansvar beror ju på oss för vi 
är ju de som är där och ser allting. Läkarna är ju inte ute bland patienterna så att även 
om det är indirekt läkarens fel om något skulle hända så är det ju ändå vårt ansvar att 
upptäcka problem och söka läkare. Det är ju vi som är läkarens ögon och vi som måste 
uppmärksamma de små detaljerna och hur patienten egentligen mår. För patienterna 
träffar ju kanske bara läkaren en halvtimme per dag. Om ens det. Även om läkaren 
kollar på röntgenbilder och provsvar och så handlar det mycket om den kliniska blicken 
för att se hur patienten mår. Som man inte kan se bara i journalen. (IP 3) 

 
I citatet nedan beskriver intervjupersonen uttryckligen mellanpositionen som 
sjuksköterska. Här lyfts sjuksköterskans roll som en förlängning mellan det 
medicinska delegeringsansvar som läkare har och den patientnära kontakt som 
undersköterskorna har. 
 

Vi har inte så mycket interaktion med patienterna som jag önskar. Som sjuksköterska 
tänker man att det är mycket med patienterna, men det är mer administrativt. Det är 
undersköterskorna som har patientkontakten. Så det är även därför man har 
avstämningar så att man ska kunna stämma av med sin undersköterska, för ibland kan 
det vara mycket så att man inte ens träffa dem på flera timmar. Man är mer som en 
förlängd hand mellan undersköterskorna och läkarna. Och ser till så att allt blir gjort. 
[...] Det är svårt att förklara, men läkarna tror jag träffar en patient i snitt 3 minuter per 
dag, vi kanske träffar dem 1 timme per dag och undersköterskorna träffar dem 
majoriteten av deras arbetspass. Så en bra sjuksköterska är en som, i samråd med sin 
undersköterska, uppfattar det patienten behöver hjälp med och kämpar för den i 
förhållande mot vad en läkare tycker. Man måste verkligen ha ett mål tillsammans och 
kämpa för att patienten ska må bättre. Annars kan patienten glömmas bort. (IP 7) 

 
Intervjupersonen uttrycker i citatet nedan det praktiska ansvar som sjuksköterskan får 
när något akut händer på avdelningen. Trots att läkaren har det medicinska ansvaret 
och det slutgiltiga beslutet så blir sjuksköterskan ansvarig för utförandet. 
 

I akuta situationer måste man vara tuff och tålig, vid hjärtstopp till exempel. Då måste 
man också bara kunna stänga av det andra. Även om andra patienter behöver en så 
måste man kunna säga ifrån. Det behöver inte handla om liv och död, men något 
jätteviktigt som du måste ta i då. Även om det alltid är läkarna som tar det slutgiltiga 
beslutet så är det ändå vi som måste utföra det. Och det kan ju bli väldigt tufft. (IP 6) 
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5.2.1	  Analys	  av	  Mellanposition	  
Detta tema har illustrerat sjuksköterskans mellanposition, där det ibland framkommer 
motstridiga förväntningar på vilka värden sjuksköterskan skall handla utifrån och 
därmed hennes funktion. Det visas att dessa förväntningar dels kommer från 
sjuksköterskorna själva då de ställer krav på sig att hinna träffa patienter mer än vad 
som är möjligt, vilket är en följd av det händelsestyrda arbetet. Förväntningarna 
kommer även från andra yrkesprofessioner som de är i kontakt med, vilket belyses i 
hierarkin mellan undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt i sjuksköterskans 
ansvar i förhållande till läkarna. Det är dessa motstridiga förväntningar som bidrar till 
att synliggöra yrkesidentiteten. Detta kan vi förstå med det Rogoff (2003) beskriver 
händer när en aktör förflyttar sig mellan kulturella gemenskaper. I denna studies 
sammanhang sker dock ingen förflyttning mellan gemenskaperna, utan snarare en 
differentiering, där det blir tydligt hur normer, värderingar och handlingsmönster 
skiljer sig åt mellan de olika identiteterna. Sjuksköterskan har en bild av hennes 
funktion, som hamnar i konflikt med läkarens föreställning av hur samspelet med 
sjuksköterskan skall ske. När dessa situationer uppkommer synliggörs 
yrkesidentitetens föreställningar i relation till aktörer i andra yrkesidentiteter. Detta 
kan även förklaras med det Säljö (2000) och Schön (1983) benämner som tyst 
kunskap, som är en slags tysta eller outtalade förutsättningar för hur man handlar 
inom den sociala praktiken. Sjuksköterskorna har genom utbildning och interaktion 
med sina kollegor internaliserat handlingsmönster som kännetecknar sin position och 
yrkespraktik. Liksom Schön (1983) beskriver kan denna yrkespraktik vara icke-
reflekterad, men som nu kommer upp till ytan i och med differentieringen mot 
läkarnas yrkespraktik. 

5.4	  Varje	  patient	  är	  en	  ny	  erfarenhet	  
I föregående teman har vi funnit de presentationer och föreställningar den 
nyutexaminerade sjuksköterskan har om sig själv och aktörerna som delar identiteten. 
Där framgår både förväntningar de har på sig själva samt som de upplever ställs från 
kollegor. Det har genom detta visat sig att interaktioner är en förutsättning för lärande 
av identiteten, dels för att finna sin plats i gruppen men även för att kunna samspela 
med kollegor och patienter. Då patientinteraktionen och omvårdnaden av densamme 
både är målet med arbetet samt beskrivs som viktig del för lärandet av 
yrkesidentitetens värderingar och normer har vi här ägnat ett tema åt detta.  
 
Genom intervjuerna framkom det att sjuksköterskan lär sig arbetsuppgifterna på 
flertalet olika sätt, såsom genom utbildningen och erfarenheterna från 
praktikplatserna, likväl som den praktiska och teoretiska kunskap de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna möttes av i sina första arbeten som legitimerad. Intervjupersonerna 
uttryckte att man inte kan lära sig allt innan man börjar arbeta och det blev tydligt att 
patientkontakten utgjorde en viktig lärsituation för den nyutexaminerade 
sjuksköterskan. Att bemöta patienter eller anhöriga var något som man inte kunde lära 
sig innan arbetet utan att det snarare blev en fråga om att ha upplevt en situation gång 
på gång för att sedan bära med sig de erfarenheterna till nästa möte med en patient. I 
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det här temat belyser vi detta genom att lyfta fram intervjupersonernas uppfattning av 
hur mötet med patienten blir en lärsituation för den nyutexaminerade sjuksköterskan. 
En uppdelning har skett mellan hur sjuksköterskan genom erfarenhet lär sig se om 
något är fel bara genom att titta på patienten, med andra ord utvecklar sin kliniska 
blick, och hur sjuksköterskan reflekterat över att mötet med patienten har lett till ett 
lärande. Kategorierna för temat är således Se patienten och Lära sig av 
patientinteraktion. 

Se	  patienten	  
I citatet belyses att sjuksköterskan måste kunna se om patienten inte mår bra och 
därmed inte endast basera patientens välmående på vad denne säger. Intervjupersonen 
berättar att hon som sjuksköterska måste lära sig att hitta tecken för deras mående. 
 

Jag måste vara lyhörd för att hålla koll på att alla mina patienter mår så bra som möjligt. 
Ibland kan det vara små saker som avgör. Patienten kanske säger att de mår bra, men så 
ligger de och har värsta dödsångesten. Då kan man ju inte bara svänga förbi och säga 
”Allt är bra? Vad bra!” utan ge det lite mer tid och se vad som egentligen finns där inne. 
Lära sig att hitta de tecknen. (IP 2) 

 
Intervjupersonen uttrycker i citatet nedan att den kliniska blicken inte kan läras ut 
under utbildningen, utan att det är en kunskap hon anskaffar genom att träffa patienter 
och får en vana för att se hur patienten mår. 
 

De pratar under utbildningen om den kliniska blicken men jag tror inte att man fattade 
under utbildningen hur viktigt det då var. Men ibland kan man bara ha en känsla av att 
något är fel, men allting ser bra ut på pappret och sen insjuknar den två dagar senare i 
blodförgiftning. Jag tror att man under tiden av erfarenhet att man lär sig att få den 
känslan. Det är flummigt men ju fler patienter man träffar och ju fler saker man går 
igenom lär man sig att fånga upp de små sakerna. (IP 5) 

Lära	  sig	  av	  patientinteraktion	  
I citatet nedan uttrycker intervjupersonen att arbetet som sjuksköterska innebär att 
man lär av att träffa patienter likväl som av sina kollegor. Intervjupersonen skiljer på 
det man kan lära sig av kollegor och den erfarenhet som hon själv vinner av att möta 
patienter och lära sig bemöta dem. 
 

Jag lär mig något nytt när man ställs inför saker som man inte har ställts inför förut. 
Eller när man går in djupare på saker som man inte vet. Man jobbar ju med människor 
och alla är olika så det kommer ju alltid nya saker och varje patient är ju individuell och 
man lär sig mycket från alla nya människor man träffar. Mina kollegor kan ju lära mig 
saker av deras erfarenhet och läkarna förklarar lite djupare. Men att patienterna ger mig 
en annan sorts erfarenhet och lärdom i hur jag ska bemöta dem. (IP 3) 

  
Nedan belyses att de praktiska momenten i utbildningen verkade förberedande för 
rollen som sjuksköterska, men intervjupersonen betraktade sig själv som 
sjuksköterska först när denne blev tvungen att omsätta hela sin kunskap praktiskt i en 
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kritisk situation. Även här lyfts alltså patientinteraktionen som en lärsituation för den 
nyutexaminerade sjuksköterskan. 
 

Man kommer in i sin roll väldigt fort tack vare alla praktiska moment vi har i 
utbildningen. Men att själv betrakta sig som sjuksköterska och inse det ansvar man har, 
det tror jag kommer första gången man har en patient som är riktigt, riktigt dålig. När 
man måste börja använda sin kunskap snabbt praktiskt. Då tror jag att man för första 
gången inser det mentalt. Det är nog då som man landar lite mer i sin roll. (IP 7) 

 
I det kommande citatet beskrivs hur man som sjuksköterska måste arbeta proaktivt för 
att föregå patienter i deras behov. Intervjupersonen beskriver det som ett lärande att 
möta sådana patienter som kräver att man måste stå på sig och säga ifrån, samt som 
genom att ta lärdom från dessa händelser påverkar att i framtiden jobba förebyggande 
för att undvika missnöje.  
 

Den typen av patienter jag träffar säger att si och såhär är det och det här är det som 
gäller. De kan läxa upp en och säga att ”du har inte hälsat, ingen har hälsat på mig på 
hela dagen, nu får ni komma och sätta er för jag mår dåligt och nu vill jag ha medicin”. 
Så man lär sig ju väldigt mycket, för så kan det ju inte vara. Man kan ju inte bli hunsad 
av sina patienter liksom. Utan då får man ju jobba lite förebyggande och verkligen se 
till att om man vet att man har en patient som är på ett visst sätt så får man ju se till att 
man tryggar upp den patienten och ger den det den behöver. För det kan bli sådana 
upplopp på avdelningen annars, att alla är upprörda att det inte finns tid. (IP 2) 

5.4.1	  Analys	  av	  Varje	  patient	  är	  en	  ny	  erfarenhet	  
I detta tema har det synliggjorts att sjuksköterskan lär i samspel med patienter. Det 
blir tydligt att hon utvecklar sin kliniska blick i mötet med patienterna. Det har även 
visats att det för sjuksköterskan sker ett lärande när hon måste säga ifrån till patienten, 
eller att själv bli uppmärksam på hur hon vill bemöta patienten. Med hjälp av Säljö 
(2000) kan vi här se hur individen gör sina färdigheter brukbara i mötet med 
patienten, när denne med sitt perspektiv på sin arbetsroll och de värderingar som 
ligger till grund för detta, väljer att hantera situationer på bästa möjliga sätt för 
patienten, men också utifrån vad sjuksköterskan prioriterar är viktigast. Med detta 
perspektiv kan vi se att sjuksköterskans agerande uppvisar både kontinuitet och 
variation beroende på situationen som hon relaterar sina erfarenheter till. Hon 
anlägger därmed sitt perspektiv på en ny situation utifrån de värden som hon 
identifierar sig med.  
 
Temat visar på hur sjuksköterskorna lär sig att ”se patienterna” i den bemärkelsen att 
de blir uppmärksamma på tecken som säger något om sjukdomstillståndet som 
patienten kanske inte själv kan uttrycka. Även här kan vi med hjälp av Säljö (2000) 
förstå hur erfarenheten hjälper sjuksköterskan att tolka en återkommande situation 
och därmed hjälper henne att veta hur man ska agera i en annan liknande situation. 
Sjuksköterskans kliniska blick utvecklas med att hon träffar fler patienter och därmed 
uppmärksammar för sig själv vilka tecken man ska titta efter och vad de innebär. 
Enligt Schön (1983) kan vi förstå en situation där sjuksköterskan använder den 
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kliniska blicken som ett lärande för henne, i den bemärkelsen att det sker ett 
reflekterande över den egna kunskapen när patienten beskriver sitt mående och 
sjuksköterskan måste utröna om detta är förenligt med den egna uppfattningen av hur 
patienten mår. Den kliniska blicken kan också kopplas till det Säljö (2010) menar att 
man som expert kan urskilja begreppsliga detaljer i sitt yrkesområde. Sjuksköterskan 
har genom utbildning och praktiskt utövande ökat sin förmåga att läsa av patienten 
och tolka symptom och genom detta sin medvetenhet om de begreppsliga 
distinktionerna i detaljerna.  
 
För att förstå hur patientbemötandet påverkar sjuksköterskans socialiseringsprocess i 
arbetet kan man i enlighet med Säljö (2000) se på individens förståelse för i vilka 
sammanhang de olika färdigheterna och kunskaperna är i tillämpliga i. Detta kan 
förstås genom att den nyutexaminerade sjuksköterskan i och efter patientinteraktionen 
reflekterar över vilka värden som är viktiga och vilket bemötande mot patienter som 
stämmer överens med dessa värden.  

	   	  



	  
39	  

6.	  Diskussion	  
Syftet med vår studie har varit att, ur den nyutexaminerade sjuksköterskans 
perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet. Det har preciserats i två 
frågeställningar där innehåll och lärande av yrkesidentitet innefattas: vad upplever 
sjuksköterskan som karaktäristiskt för sin yrkesidentitet, samt hur formas 
sjuksköterskans lärandeprocess i relation till yrkesidentiteten? Genom att i 
diskussionen besvara våra frågeställningar vill vi reflektera över lärande av 
yrkesidentitet hos sjuksköterskor och på så sätt bidra till det arbetslivspedagogiska 
forskningsfältet. 
 
Resultatet för vår undersökning visar att karaktäristiskt för sjuksköterskans 
yrkesidentitet är att vilja hjälpa andra människor och skapa välmående för andra. Det 
framgår även att sjuksköterskan tycker att det är viktigt att kunna lägga tid och 
omtanke på patienterna. Detta stöds av Greiff (2006) samt Hensel och Laux (2014) 
som belyser den människovårdande karaktären på yrket, där yrkesidentiteten utmärks 
av att vilja hjälpa andra, vara en vårdande och omtänksam person samt sätta 
patientens bästa i centrum. I vår studie fann vi att det finns idealbilder av en 
sjuksköterska, vilken började formas under utbildningen men även implementerades 
under första tiden som yrkesverksam på arbetsplatsen. Där kom sjuksköterskan även i 
kontakt med fler värden då hon genom praktisk erfarenhet lärde sig vilka specifika 
egenskaper och inställningar som krävdes av henne för att kunna utföra arbetet. Vår 
studie belyser exempelvis egenskaper som att vara lugn, öppen, empatisk och mogen 
som viktiga. Något som även visades vara karaktäristiskt för yrkesidentiteten är 
strävan efter att vara påläst och utvecklas i sin yrkesprofession. Detta lyfts även i 
kompetensbeskrivningen som ett krav för att hålla sig á jour med den senaste 
forskningen inom omvårdnadsvetenskap för att verka för evidensbaserad vård 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Under analysen av sjuksköterskans mellanposition blev det tydligt att sjuksköterskan 
förväntar sig att samspelet mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor skall 
ske jämlikt, där de betraktas som tre ansvarsområden utan en hierarkisk ordning dem 
emellan. Dessutom anses det vara viktigt för sjuksköterskan att kunna prioritera och 
vara proaktiv i arbetets utförande vilket grundar sig i den händelsestyrda karaktären 
på arbetet, vilket då sätter prägel på yrkesidentiteten. Detta belyser även den 
varierande patientkontakten som sjuksköterskan har och vikten de lägger vid att hinna 
träffa patienterna. Vad som även karaktäriserar yrkesidentiteten är de svåra 
medicinska situationer sjuksköterskan ibland möter då hon måste kunna vara 
självständig och utföra det arbete som läkaren delegerar.  
  
Vår andra frågeställning behandlar hur sjuksköterskans lärandeprocess formas i 
relation till yrkesidentiteten. Tidigare studier (Shinyashiki et al., 2006; Kuan Lai & 
Hong Lim, 2012) belyser socialisationsprocessen för sjuksköterskan som dennes 
förvärv av normer, beteenden, färdigheter och attityder under utbildningen. I motsats 
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till detta visar även forskning (Ohlsson, 2009) att det är främst på praxisområdet som 
lärande av yrkesidentiteten sker. Ytterligare studier (Greiff, 2006; Maben et al., 2006) 
visar att utbildningen inte nog kan förbereda dem på yrket utan att utbildningen mer 
innebär en socialisation till att lära sig de värden som ligger till grund för yrkets 
vårdande karaktär. Vår studie visar att lärandet av yrkesidentiteten påbörjas under 
utbildningen och att de där får ta del av värden som är viktiga för yrket men att det då 
sker i en kontextlös sfär. Under praktiken och introduktionsutbildningen utvecklar de 
däremot identiteten, som får mening genom att den är nära förbunden med den 
kontext där arbetet utförs.  
 
I forskning som framhäver handledningens betydelse för sjuksköterskors lärande av 
yrkesidentitet (Josefson, 1988,1991, 1998; Nilsson, 2004; Pilhammar Andersson, 
1991, 1997; Ramritu & Barnard, 2001; Ronsten, Andersson & Gustavsson, 2005) 
beskrivs det som en mycket viktig del i avseendet att dels ta till sig normer och 
värderingar inom yrket, dels lära sig arbetet praktiskt. Även vår studie visar att 
handledningen har denna funktion, men även att handledaren kan fungera som en 
viktig förebild för hur de själva sedan utvecklar sitt arbetssätt och hur det kommer till 
uttryck. Likt Josefson (1991) beskriver i sin studie visar även vårt resultat att 
handledaren blir en viktig bro för att den nyutexaminerade sjuksköterskan skall kunna 
omsätta den från utbildningen tillägnade påståendekunskapen till den praktiska 
verklighet de sedan möter i arbetet. Här visar även vår studie att handledaren gör det 
möjligt för den nyutexaminerade sjuksköterskan att få prova på ansvaret som det 
innebär att utföra arbetsuppgifter och därmed få delaktighet i dess konsekvenser.  
 
Enligt studier om yrkesidentitet (Cohen, 1981; Becker Hentz, 2005; Lauvås & 
Handal, 2001; Mogensen et al, 2006; Molander, 1998) sker i och med inträdet i 
arbetslivet en anpassning till rådande yrkesidentitet och de oskrivna regler yrket 
innehar, där konformitet säkerställs. Resultatet i vår studie visar att det sker ett 
lärande och anpassning till rådande yrkesidentitet, men även att det är en ömsesidig 
påverkansprocess, där de nyutexaminerade aktivt bidrar till att forma yrkesidentiteten. 
Här belyser vår studie hur handledare, kollegor och patienter är viktiga i skapandet av 
yrkesidentiteten, vilket synliggörs vid differentieringen mot andra aktörer och 
yrkespraktiker. Yrkesidentiteten kan därför upprätthållas genom att den valideras när 
man har samma syn på den inom sin yrkesgrupp och omformas när synen på värden 
skiljer sig mellan olika aktörer. Det kan ses som en pågående process där samtliga 
aktörer inom gemenskapen samt aktörer i andra gemenskaper är med och formar och 
omformar denna.  
 
Likt Pennbrant et al. (2012) visar vi i vår studie att det är i interaktion med 
omgivningen som lärande av yrkesidentitet sker. Det är då individen i högst 
utsträckning kan ta till sig och upprätthålla de arbetssätt, värderingar, och 
föreställningar yrket innehar. Vår studie uppmärksammar hur sjuksköterskans 
yrkesidentitet specifikt formas i interaktion med kollegorna då hon blir bekräftad för 
den kunskap hon har genom att få visat förtroende, bli accepterad och lyssnad på. Vi 
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har i studien även kommit fram till att patientinteraktionen innebär både ett direkt och 
indirekt lärande av yrkesidentiteten. I analysen av vad som karaktäriserar en god 
sjuksköterska framkommer det att sjuksköterskan uppmärksammar yrkets värden i 
interaktion med patienten och därmed befäster de värden hon finner viktiga i sitt 
arbete, vilket direkt formar hennes yrkesidentitet. I analysen av hur varje patient 
innebär en ny erfarenhet framkommer däremot ett indirekt lärande av 
yrkesidentiteten. Detta genom att sjuksköterskan i och med erfarenhet blir mer trygg i 
sin roll, vilket i empirin har visat sig ha en positiv påverkan på hennes identifiering 
med yrket. Eftersom trygghet i arbetsuppgifterna är en del av att man identifierar sig 
med yrket blir naturligt alla lärmoment man deltar i lärande av yrkesidentitet, då den 
skapas och formas i samtliga lärmoment. Här kan även vår studie ytterligare visa på 
ett lärmoment där yrkesidentiteten formas. Det är när sjuksköterskan blir medveten 
om sin tysta kunskap. I Josefsons studier (1988, 1991, 1998) framkommer 
påståendekunskapen, den tysta kunskapen, som nära knuten till yrkesidentiteten. I vår 
empiri framträder den bland annat när sjuksköterskan vid handledning av 
sjuksköterskestudenter reflekterar över den tysta kunskap hon besitter. När hon 
reflekterar över sin tysta kunskap så medvetandegör hon den och får möjlighet att 
utveckla den. Att utvecklas och bli mer kunnig har visat sig göra henne tryggare i 
rollen som sjuksköterska. Att identifiera sig som sjuksköterska handlar således om att 
se sig själv som kunnig i utövandet av sitt arbete och ha en trygghet i att man vet vilka 
värderingar som ligger till grund för en bra vård och ett gott bemötande mot 
patienterna. 
 
Vad studien, enligt vår mening, saknar är ett perspektiv på genus. Detta dels då det 
var ett ämne som ofta kom på tal under våra intervjuer med deltagarna, dels då 
sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat, åtminstone till antalet, och som utvecklat en 
stark kvinnlig könsidentitet kopplad till yrkesidentiteten (Dufwa, 2004; Greiff, 2006; 
Thunborg, 1999). Därför vore det intressant att undersöka könsidentitetens möjliga 
betydelse för lärande av yrkesidentitet. Det finns även en mängd olika teoretiska 
utgångspunkter kring lärande som kunnat utgöra alternativ till de utgångspunkter som 
valts för denna studie. Exempelvis skulle perspektiv som utgår från lärande som en 
mer individuellt konstruerad process, såsom kognitivism, kunna bidra med intressanta 
upptäckter och inslag.  
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8.	  Bilagor	  

8.1	  Missivbrev	  
 
Hej! 
 
Våra namn är Frida Aronson och Mia Cedervall och vi studerar personal- och 
arbetslivsprogrammet på Uppsala Universitet. Just nu arbetar vi med vår 
kandidatuppsats som handlar om yrkesidentitet. Vårt syfte är att, ur den 
nyutexaminerade sjuksköterskans perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet.   
 
Vår förfrågan till dig är om du vill hjälpa oss genom att medverka i en intervju. Ni 
som deltar i studien är alla sjuksköterskor. 
 
Om du vill ställa upp på en intervju ber vi dig att svara på detta mail. Intervjuerna vill 
vi gärna genomföra så snart som möjligt, helst under de kommande två veckorna. Du 
får själv välja tid och plats för intervjun. Tidsåtgången är ca 60 minuter.  
 
Med ditt medgivande spelar vi in vad som sägs under vårt samtal. Materialet kommer 
endast att användas i forskningssyfte för arbetet med uppsatsen och kommer inte att 
användas av obehöriga. 
 
I studien deltar du på följande villkor: 

• Din medverkan är helt frivillig och du har rätt att avstå eller när som helst 
avbryta ditt deltagande eller ta tillbaka allt du sagt tills dess att materialet är 
publicerat. 

• Materialet kommer att avidentifieras, vilket innebär att uppgifter och 
berättelser som presenteras i text inte kommer att kunna härledas till den 
enskilda individen eller heller identifieras. 

• Materialet är endast avsett att användas i forskningssyfte och resultatet av 
undersökningen presenteras i en kandidatuppsats i ämnet pedagogik. Du får 
självfallet tillgång till resultatet om du önskar.  

 
Din insats är mycket värdefull och vi värdesätter den för att besvara vår studies 
frågeställningar. Om du vill medverka i studien hör av dig via telefon eller mail. 
 
Med vänlig hälsning  Frida Aronson och Mia Cedervall 
Mail: cedervall.aronson@xxx.com 
Tel: Mia 070xxxxxxx och Frida 073xxxxxxx 

	  
	   	  



	  
47	  

8.2	  Intervjuguide	  
 
Bakgrundsfrågor 
Kön 
Ålder 
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
 
Kall? 
Berätta om varför du valde det här yrket. 
 
Arbete och arbetsuppgifter 
Beskriv kort en vanlig arbetsdag (för att få fram vilka sammanhang/aktiviteter hen är 
en del av) 
 
Yrkesidentitet 

• Vad anser du utmärker en bra sjuksköterska? Vad är ett bra utförande av ditt 
arbete? Vad tycker du är viktigast? Var det något som förmedlades eller 
diskuterades under utbildningen?  

• Vilka krav på personliga egenskaper ställer du i ditt arbete idag? Är det något 
du anser att du har lärt dig under utbildningen och under din tid som 
sjuksköterska? Innan utbildningen? 

• Vilka förväntningar har du på dig själv i arbetet? 
• Vilka förväntningar upplever du att andra har på dig i arbetet? 
• Har du känt att din yrkesidentitet blivit över- eller underskattad någon gång i 

relation till kollegor på din arbetsplats?  
• Hur identifierar du dig med ditt yrke?  
• Finns det situationer utanför jobbet där du tänker på dig själv som 

sjuksköterska?  
• Finns det värderingar i din arbetsroll som du tar med dig utanför jobbet?  

 
Lärandet av yrkesidentitet 

• Berätta om hur det var att komma ny på arbetsplatsen. På vilket sätt fick du 
stöd och av vilka? Vad saknade du?  

• Vågade du fråga dig fram? Hur upplever du att det bemöttes? Fanns det några 
speciella inställningar du lade märke till då? 

• Vilken gemenskap har du med dina kollegor? När har ni tid att snacka lite mer 
informellt och avslappnat? Skojar man om patienter? Vilka skämt drar ni? 
Vilka typer av historier cirkulerar? 

• När upplevde du att du hade identifierat dig med din yrkesroll? Vad fick dig 
att göra det?  Var andra med och påverkade den känslan?  

 
Utbildning - arbetsliv 
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• Man kan lära sig ett arbete på många olika sätt. Vilka sätt har varit viktigast 
för dig när du lärde dig ditt arbete? 

• Hur anser du att utbildningen förberedde dig på de arbetsuppgifter du utför 
som sjuksköterska? 

• Upplever du att utbildningen förändrade din syn på vård och omsorg? 
• Hur ser du på handledningens roll i hur du har lärt dig ditt arbete som 

sjuksköterska? 
 
Avslutning                                                                   
Finns det något du vill tillägga om det vi pratat om? 
Är det något som du trodde att vi skulle prata om som inte har kommit upp än?  
Om du kommer på något nu i efterhand eller undrar något så får du gärna höra av dig 
till oss! 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


