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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Stress och liknande känslotillstånd hos nyutexaminerade sjuksköterskor är ett 

vanligt problem. 

Syfte. Undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde tiden före sin första 

anställning och under första året i yrkeslivet. Fokus lades på känslor av oförbereddhet och 

stress och huruvida det påverkade omvårdnaden, samt hur detta hade kunnat avhjälpas. 

Metodbeskrivning. Sju semi-strukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes. Insamlat 

material analyserades genom en modifierad version av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat. Övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska kunde 

innebära psykiska och fysiska påfrestningar och leda till symptom på utmattningssyndrom. 

Faktorer för att undvika skadlig stress var att det sociala arbetet ansågs givande, god 

inskolning och handledning, samt stöd genom yrkesförlagd utbildning på arbetsplatsen. 

Positiv feedback under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ökade tron egenförmågan. 

Faktorer som påverkade övergången negativt var press från kollegor, brist på kunskap och 

rutin, höga förväntningar på sig själv och för lite undervisning i farmakologi, 

medicinsktekniska moment och medicinsk teori. Basal- och specialiserad omvårdnad, 

läkemedel- och medicintekniska moment blev lidande på grund av stress. 

Slutsats. Första året inom sjuksköterskeyrket innebär ett stort ansvar med påföljande stress 

och liknande tillstånd. En trygg sjuksköterska riskerar mindre av dessa problem vilket leder 

till förbättrad omvårdnad och patientsäkerhet. För att få en trygg inskolning och kompensera 

för bristande erfarenhet i yrkesrollen krävs från arbetsgivarens sida en individanpassad 

handledning med mentor, god arbetsmiljö och handledning efter introduktionsperiodens slut 

och reflektionsgrupper. Utbildningen förser studenterna med trygghet genom VFU och 

omvårdnadsteori samtidigt som en större bredd inom medicin och farmakologi efterfrågas. En 

tuff inledande period kan delvis kompenseras av det sociala arbetet. 

 

Nyckelord 

Nyutexaminerad sjuksköterska, klinisk verksamhet upplevelser, omvårdnad 

utmattningssyndrom. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background. Stress and similar feelings are common problems among newly graduated 

nursing students which can be caused by lack of skill while adjusting to work. 

Purpose. The purpose of this study was to examine how newly graduated nurses experienced 

the time before their first employment as well the first year into the profession, focusing on 

whether feeling unprepared and/or stressed had any effect on patient-related care, and in that 

case unfold how this could have been prevented in any fashion. 

Method. Seven semi-structured qualitative interviews with registered nurses were conducted. 

Data was analyzed through a modified version of qualitative content analysis. 

Results. The transition phase from being a nursing student to becoming a certified nurse 

could cause both mental and physical stress, which in turn might lead to experiencing 

symptoms of fatigue. Factors that had a positive effect on coping were: a sense of fulfillment 

from social work, a positive acclimatization and tutoring, and receiving support throughout 

the entire trainee period. Positive feedback during this trainee period increased self-efficacy. 

Factors that had a negative effect on coping were; pressure from colleagues, a lack of 

competence and routine, high self-expectations and a lack of education regarding 

pharmacology, basic and specialized nursing, medicine and health technology. 

Conclusion. The first year in the nursing profession includes great responsibility, stress and 

stress related conditions. The feeling of being confident in work related situations reduces the 

risk of developing stress related issues, and leads to improved care and patient safety. To 

compensate for the lack of experience in the professional role, the employers need to offer a 

good working environment with access to a mentor and participation in reflection groups 

during and after the introductory period. The nursing education provides a sufficient part of 

internship and nursing theory, but more training and theory in medicine and pharmacology is 

requested. Stress and related conditions during the first year in the nursing profession is partly 

compensated by feelings of joy perceived in the social work. 

 

Keywords 

Newly registered nurse, clinical practice, experiences, nursing, burnout. 
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INTRODUKTION 

Stress och liknande känslotillstånd under sjuksköterskeutbildningen och den första perioden 

som yrkesverksam sjuksköterska inom sjukvården är vanligt förekommande. Det är viktigt att 

studera orsakerna till detta eftersom sjukvården enligt dagens media uttrycker ett behov av 

fler sjuksköterskor. I den här studien får sjuksköterskor själva berätta om personliga 

upplevelser och ge ett djupare perspektiv på erfarenheter av utbildningen och arbetets början. 

 

BAKGRUND 

Nedan följer en beskrivning av nyckelbegrepp som används genomgående i texten. 

 

Begreppsdefinition 

Utmattningssyndrom beskrivs av Edberg & Wijk (2009) som en ihållande trötthet som inte 

kan vilas bort. Ekstedt och Fagerberg (2005) beskriver olika symptom på utmattningssyndrom 

såsom huvudvärk, minnesproblematik, aktivitetsförlust, nedsatt kognitiv förmåga, smärta i 

nacken, allmän värk, spänningar, rastlöshet, feber och infektioner. Även en mängd andra 

symptom på psykisk ohälsa identifieras som genomgående för utmattningssyndrom enligt 

Ekstedt och Fagerberg. 

 

Depression påminner om utmattningssyndrom med den huvudsakligen skillnaden att 

utmattningssyndrom anses vara orsakad av långvarig stress relaterat till arbets- eller 

prestationsförmågan medan depression kan ha flera tänkbara orsaker (Bianchi, Boffy, 

Hingray, Truchot & Laurent, 2013). Vidare kan inte utmattningssyndrom diagnostiseras innan 

diagnosen depression har uteslutits (Bianchi et al., 2013). 

 

Stress är en naturlig reaktion på en farofylld situation där kroppen reagerar intuitivt för att 

människan ska kunna prestera sitt allra bästa. Stresshormoner som till exempel kortisol, 

adrenalin och noradrenalin bidrar till att muskler spänns, hjärtat slår fortare och kroppen går 

på högvarv. När stressen är kortvarig och om det ges utrymme för återhämtning är den inte 

skadlig för kroppen utan till och med nödvändig för att tillfälligt kunna höja 

prestationsförmågan när så krävs. Om den situation som utlöser stress uppstår ofta eller blir 

långvarig ges ingen möjlighet till återhämtning och då blir den konstanta anspänningen istället 

slitsam för kroppen och prestationsförmågan försämras (Socialstyrelsen, 2009). Långvarig 

stress kan orsaka ohälsa i form av förhöjt blodtryck, depression och utmattningssyndrom 
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(Ekstedt & Fagerberg, 2005; Kaschka, Korczak & Broich, 2011; Edberg & Wijk, 2009; Sand, 

2007; Socialstyrelsen, 2009). Utmattningssyndrom är en process som pågår under lång tid och 

där de organ som bidrar till insöndring av stresshormon utsätts för en ständig överbelastning. 

Dessa blir utmattade och motivation, initiativförmåga och minnet påverkas negativt. Den som 

drabbas kan behöva en lång rehabiliteringsperiod för att bli återställd (Ekstedt & Fagerberg, 

2005; Kaschka, Korczak & Broich, 2011). 

 

Nervositet eller att känna ängslan är en naturlig del av livet och är liksom stress ett sätt för 

kroppen att förbereda människan för en potentiellt farlig situation (Sand, 2007). Att känna 

nervositet inför ett enskilt moment kan bidra till en bättre koncentration och förberedelse och 

det kan även öka prestationen. Men för en del människor är känslor av ängslan en faktor som 

håller sig kvar och som senare kan skapa problem för deras psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 

2009; Socialstyrelsen, 2013). Begreppen stress, ängslan, oro och nervositet är närbesläktade 

ord och kommer hädanefter användas synonymt. 

 

Stress och oro hos sjuksköterskestudenter 

Stress och ängslan ger symptom på utmattningssyndrom hos sjuksköterskestudenter redan 

under årskurs ett. Prevalensen i årskurs ett är enligt Gustavsson och Rudman (2012) 30 %. 

Detta ökar till 41 % från det första utbildningsåret till det sista året. Orsaker till detta är enligt 

Boström, Ehrenberg, Gustavsson, Rudman och Wallin (2012) den stora teoretiska 

arbetsbördan samtidigt som studenterna står inför svåra situationer och höga krav under VFU. 

Även enligt en kanadensisk studie genomförd av Babenko-Mould (2014) påverkar VFU: n 

frekvensen av symtom på utmattningssyndrom. Det beror på att anställda sjuksköterskor på 

placeringarna agerar på ett ohövligt och otrevligt sätt mot studenterna. I en studie gjord av 

Deasy, Doody och Tuothy (2012) utförd i England framkommer att över hälften av 

sjuksköterskestudenterna anser sig vara väl förberedda inför yrkeslivet inom områden som till 

exempel arbetsbördor, prioritering av arbetsuppgifter, hantering av tidsbrist, och etiska 

beslutstaganden. Heslop, McIntyre & Ives (2001) tar upp sjuksköterskestudenters 

förväntningar och självuppskattade förberedelse inför yrkeslivet. De flesta känner sig 

förberedda inför yrkeslivet gällande kunskap, hantering av tidsbrist, beslutsfattande och att 

kommunicera med patienter såväl som deras närstående samt med andra yrkesgrupper. En stor 

del känner sig dock inte förberedda för att ta hand om fem eller fler patienter, att ansvara för 

multisjuka patienter eller att kommunicera med läkare (Heslop, McIntyre & Ives, 2001). 
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Vad som ingår i sjuksköterskeutbildningen styrs till största delen av Högskolelagen (SFS 

1992:1434). Där beskrivs att utbildningen ska leda till att sjuksköterskestudenten utvecklar sin 

förmåga att arbeta självständigt och att göra snabba bedömningar. Den ställer också krav på 

att utbildningen ska träna studenterna i problemidentifiering och problemlösning samt 

förbereda dem i att hantera förändringar i arbetslivet. Upplägg och struktur på utbildningen 

kan däremot variera. Fördelningen mellan praktik och teori kan därför variera mellan olika 

lärosäten och studenter kan få olika erfarenhet från VFU beroende på var utbildningen ges. 

Enligt Benner (2001) krävs erfarenhet inom yrket för att kunna säkerställa en bra och 

patientsäker vård. När olika lärosäten erbjuder olika mängd VFU kommer studenterna som 

examineras ha olika förutsättningar i arbetslivet baserat på Benner’s teori, Från Novis till 

expert (Benner 2001). 

 

Stress och oro hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

När det senare är dags för övergången mellan utbildning och yrkesliv fortsätter problematiken 

med stress, ängslan, oro och tecken på utmattningssyndrom. Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan har arbetsuppgifter som ställer höga krav på ansvar, självständighet och 

prioriteringsförmåga (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Delaney (2003) visar att en bidragande orsak till upplevd stress är att utbildningen anses 

otillräckligt förberedande för yrkeslivet enligt nyanställda sjuksköterskor. Utbildningen ger en 

bra grund, men större kunskap i medicinsk teori samt mer VFU bidrar till en bättre 

förberedande grund för studenterna som ska ut i yrkeslivet (O’Shea & Kelly, 2007). Enligt en 

studie genomförd i Irland (Etheridge, 2007) är det först efter sex månaders yrkeserfarenhet 

som vissa sjuksköterskor utvecklar en högre tro på sin egen förmåga i yrkesrollen. Det skapar 

otrygghet i mötet mellan sjuksköterska och patient då patienten är i behov av stöd och 

sjuksköterskan inte är mogen nog i sin roll för att kunna ge det (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det skapar också stress och lidande hos sjuksköterskan då 

arbetsbördan blir övermäktig med en känsla av kontrollförlust (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Andersson, Lilja och Edberg (2010) visar att utbildningen ger en bra grund, men att 

den viktigaste kompetensen finns först efter ett års yrkeserfarenhet. Löfmark och medarbetare 

(2006) visar dock i sin studie att majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner 

sig kompetenta och förberedda inom bland annat etisk medvetenhet, kommunikation med 

patienter, samarbetsförmåga, hantering av tidspress och administrering av läkemedel. 
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Runt om i Sverige har sjukhus implementerat ett basår, eller ett så kallat trainee-år. Momenten 

i basåret syftar till att hjälpa nyutexaminerade sjuksköterskor att komma in lättare i arbetslivet 

(Socialstyrelsen, 2002). Återkommande möten för stöttning, kompetensutveckling och 

möjlighet att tala ut om upplevda vårderfarenheter i reflektionsseminarier under första året ger 

den nyutexaminerade sjuksköterskan känslan av trygghet och tillhörighet både miljömässigt 

och från kollegor (Church, Croft, King & Mangone, 2005). Ett trainee-år möjliggör en 

acklimatisering för nya sjuksköterskor och tar hänsyn till den individuella människan bakom 

sjuksköterskerollen. Att ta vara på olika individers styrkor och samtidigt stärka individer vars 

behov på en arbetsplats ser annorlunda ut eller kräver mer följer helt enligt Arbetsmiljölagen 

(SFS, 1977:1160) 3 kap 3 §. 

 

Socialstyrelsen (2005) definierar i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ett 

antal områden som berör förväntningar på kompetens i sjuksköterskeyrket som profession. 

Sjuksköterskan har förmågor särskilt gällande omvårdnadens teori och praktik, ledarskap och 

forskning, utveckling och utbildning. Allt sjuksköterskan gör inom arbetet ska genomsyras av 

ett etiskt förhållningssätt och en humanistisk människosyn. Inom arbetet ställs sjuksköterskor 

inför etiska dilemman och frågeställningar och till hjälp i sådana situationer har International 

Counsil of Nurses (ICN) framställt en etisk kod som vägledning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). 

 

Ett mentorskap visar sig bidra till positiva effekter och reducerar den arbetsrelaterade stressen 

hos nyutexaminerade sjuksköterskor enligt en studie genomförd av Beecroft, Santner, Lacy, 

Kunzman och Dorey (2006). Bisholt (2009) visar att regelbundna samtal med andra 

sjuksköterskor är betydelsefulla för att underlätta stresshantering i början av yrkeslivet. 

 

Teoretisk referensram 

Benner (2001) beskriver fem steg i sjuksköterskans karriärväg. Det första steget kallas 

“Nybörjare”, eller novis. Detta steg innebär att sjuksköterskan inhämtar erfarenhet genom att 

repetera och genomföra begränsade omvårdnadshandlingar. Detta är ett icke-flexibelt och 

onyanserat lärande utan djupare reflektioner om varför omvårdnadshandlingen utförs på ett 

visst sätt, man “gör som man är tillsagd att göra”. Efter nybörjarsteget följer “Avancerad 

nybörjare”. Den erfarenhet i klinisk praktik som har inhämtats i tidigare steg används mer 

flexibelt beroende av kontext. Sjuksköterskan förväntas vara mer lyhörd för olika typer av 

omständigheter och agera på ett meningsfullt sätt baserat på egna erfarenheter. Efter två till tre 
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år uppnås vanligen ett steg där sjuksköterskan kallas “Behörig” eller “competent”. Genom ett 

medvetet, abstrakt och analytiskt tänkande uppnår sjuksköterskan i detta steg en högre 

effektivitet, organiseringsförmåga och medvetenhet om verksamhetens långsiktiga mål. När 

sjuksköterskan senare lär sig att uppfatta situationer i sin helhet förbättras beslutsfattande 

ytterligare och hen utvecklas till att ta steget till “Kunnig”. I detta steg ser sjuksköterskan 

händelser, situationer och interaktioner mellan vårdgivare och vårdtagare ur ett mer holistiskt 

perspektiv. I tidigare steg har planering baserats på analytisk förmåga och utförts genom 

regelrätta inlärda handlingar men i detta steg sker det i högre grad på ett intuitivt sätt. 

Planerade åtgärder kan ändras beroende på vad som kan förväntas i olika situationer och vad 

detta är baseras på egna, tidigare erfarenheter. I sista steget urskiljs en “Expert” i 

omvårdnad.  I detta steg har sjuksköterskan mycket mer erfarenhet i ryggen och de flesta 

handlingar sker intuitivt och är inte längre beroende av regler, riktlinjer eller principer. 

Arbetsprestationen är nu mer flytande, flexibel och kraftigt förbättrad. Dock kan 

sjuksköterskan falla tillbaka till sitt analytiska tänkande om detta behövs för mer ovana och 

komplexa situationer. För att kunna avancera till sista steget krävs djupare förståelse för 

patienterna och sina egna känslointryck för att kunna utveckla empati och intuition. 

Sjuksköterskans egna känslomässiga reaktioner ger ledtrådar och information om hur hen ska 

behandla patienterna. Enligt Benner (2001) kan sjuksköterskan lära sig att bli expert på 

omvårdnad först genom att skaffa sig en kunskapsbank baserad på erfarenhet inom yrket. Hon 

talar om hur viktig intuition och magkänsla är och att detta inte kan läras ut genom teoretiskt 

studerande utan först genom praktisk erfarenhet. Vidare anser hon att sjusköterskan behöver 

gå igenom fyra steg innan ett sista steg, “Expert”, kan uppnås. Det sista steget “Expert” 

behöver i sig inte vara ett tecken på att sjuksköterskan har en högre position i hierarkin för 

vårdgivare och därmed är högre avlönad, utan en experttitel bör definiera en sjuksköterskas 

förmåga till att ge den bästa omvårdnaden (Benner, 2001). 

 

Problemformulering 

Var tredje sjuksköterska visar tecken på utmattningssyndrom under sitt första 

yrkesverksamma år och problemen börjar redan under studietiden där mer än var tredje 

student upplever stress och psykisk ohälsa (Boström, Ehrenberg, Gustavsson, Rudman & 

Wallin, 2012). Risken för att utveckla utmattningssyndrom i övergången mellan studier och 

yrkesliv ökar om studenten känner sig otillräckligt förberedd eller tvivlar på sin kompetens 

som blivande sjuksköterska (Bruce, Christensson, Gustavsson, Lagerström, Schüldt-Håård 

och Svärdson, 2007). Vidare väcks frågan om hur omvårdnaden påverkas när en 
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sjuksköterska inte känner att hen räcker till och stressen leder till att dåliga beslut tas eller när 

det inte finns tid till vård. 

 

Då sjuksköterskor är ett bristyrke verkar det ohållbart att först utbilda studenter som sedan 

visar tecken på utmattningssyndrom innan de hunnit bli etablerade i sin yrkesroll. Den 

alarmerande höga andelen avhopp från utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor 

har resulterat i en studie av Wikberg-Nilsson (2008) för att identifiera stödjande åtgärder för 

att förhindra detta. Det är intressant att studera om det är ett kvarstående problem och vad som 

kan göras för att förhindra att detta sker. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde tiden mellan 

examination och första anställning, samt sitt första yrkesverksamma år med fokus på känslor 

av oförbereddhet och stress. Syftet var även att undersöka om stress, ängslan oro och känsla 

av oförbereddhet enligt dem påverkade omvårdnaden samt om detta hade kunnat avhjälpas på 

något sätt. 

 

METOD 

Forskningsdesign 

I denna studie användes en kvalitativ metod och induktiv ansats med en deskriptiv design. 

Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer då detta ansågs vara en bra metod för 

att undersöka fenomen såsom känsla av oförbereddhet hos sjuksköterskestudenter och 

situationer som sjuksköterskestudenters position (Danielson, 2012; Polit & Beck, 2013). Data 

analyserades genom en modifierad version av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

 

Urval 

Kriterierna för att delta i studien var grundutbildning som sjuksköterska med en 

yrkeslivserfarenhet som sträckte sig från sex månader upp till ett- och ett halvt år på en 

kirurgisk vårdavdelning. Urvalet skedde strategiskt med hjälp av verksamhetschefen på 

respektive avdelning och berodde på hur många sjuksköterskor som arbetade där med 

ovanstående kriterier och som vid givet tillfälle kunde och ville ställa upp på intervju (Polit & 

Beck, 2013). Deltagarna bestod av sju sjuksköterskor från sex olika vårdavdelningar med 
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kirurgisk inriktning på ett universitetssjukhus i Sveriges mellersta region. De sjuksköterskor 

som deltog hade arbetat mellan nio och 18 månader efter examen och var mellan 23 och 41 år 

gamla. Sjuksköterskorna hade utbildats på två olika utbildningsorter och bestod av både 

kvinnor och män. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer där en frågeguide (Bilaga 1) 

användes som stöd för att fånga upp det större innehåll som ska finnas med i forskningen 

(Polit & Beck, 2013). Frågeguiden togs fram av studieförfattarna och bestod av 13 frågor av 

både öppen och sluten karaktär. Intervjun började med frågor om ålder, kön, utbildningsort, 

tidigare erfarenhet av arbete inom vården samt hur länge man har varit yrkesverksam som 

sjuksköterska. Sedan följde frågor om tiden innan första arbetet där eventuella känslor av 

stress, oro, nervositet, ängslan och förbereddhet diskuterades och vad som hade kunnat 

påverka detta. Därefter behandlade intervjun det första yrkesverksamma året där frågorna 

berörde eventuell stress och otillräcklig kompetens eller förberedelse och huruvida detta 

påverkade omvårdnaden av patienterna samt om det hade kunnat avhjälpas på något sätt. 

Intervjun avslutades med en fråga om den nuvarande arbetssituationen och vad som hade lett 

fram till detta (Bilaga 1). Intervjumetoden tillät följdfrågor och möjlighet till utvecklande av 

de svar som framkom under intervjuerna. För att bedöma intervjuguidens bredd genomfördes 

först en intervju med en sjuksköterska som mötte urvalskriterierna. När svaren analyserades 

bedömdes frågeguiden vara tillräcklig och besvara studiens syfte. 

 

Tillvägagångssätt 

För att välja ut deltagare till studien kontaktades avdelningscheferna på sex olika avdelningar 

med kirurgisk inriktning på det närliggande sjukhuset. Cheferna blev informerade om 

bakgrund och syfte med studien (Bilaga 2) och att det som efterfrågades var sjuksköterskor 

med ett års yrkeslivserfarenhet efter sjuksköterskeexamen (plus/minus fem månader). De 

avdelningschefer som var intresserade av att delta i studien och som hade personal som 

passade in i kriterierna förmedlade kontaktuppgifter till dessa sjuksköterskor. De tillfrågades 

sedan personligen via mail om de ville delta i en intervjustudie och fick samma information 

om bakgrund och syfte som avdelningschefen (Bilaga 2). De sju sjuksköterskor som svarade 

först valdes ut för intervjuer som genomfördes under en två-veckorsperiod. Intervjuerna 

genomfördes av båda författarna i enskildhet på respektive sjuksköterskas arbetsplats under 

dennes arbetstid och tog ca 15 minuter att genomföra. Att vara fler intervjuare säkerställde att 



8 

 

all data uppfattades (mimik, kroppsspråk, miljö och verbalt).  Intervjuerna spelades in och 

transkriberades inom några dagar efter att de genomfördes för att förhindra att viktig 

information skulle gå i glömska. Intervjuerna anonymiserades genom att döpas till “intervju 

1”, “intervju 2” o.s.v. och lagrades på en lösenordskyddad dator fram till att 

transkriberingarna var genomförda. Därefter raderades det inspelade materialet. Innan 

intervjuerna genomfördes fick respondenterna ett missivbrev (Bilaga 2) med information om 

vilka författarna var, vad studiens syfte var, att respondenterna var fria att avbryta deltagande 

oavsett skede, att sekretess skulle gälla och att intervjuerna anonymiserades. Efter att 

materialet transkriberats gjordes en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Känslor som stress och oro kan vara svåra att prata om. Genom att säkerställa respondenternas 

anonymitet med hjälp av tillräcklig information, överenskommelse om sekretess och särskild 

försiktighet gällande hantering av intervjumaterial och identitet samt informerat samtycke 

minimerades risken att äventyra respondenternas utsatta position (Polit & Beck, 2013). Då 

studien syfte var att svara på frågor om vad som kan lindra stress för nyutexaminerade 

sjuksköterskor och att respondenterna deltog frivilligt och på en komplett informerad nivå, 

bedömdes fördelarna med studien vara större än nackdelarna (Polit & Beck, 2013). 

Författarna resonerade även kring om det skulle gå att identifiera respondenterna på grund av 

ett litet urval men kom fram till att deras identitet inte bedömdes kunna avslöjas då författarna 

vidtog stor försiktighet vid hantering av känslig data. 

 

Detta arbete omfattades inte av kravet om en forskningsetisk prövning då studien ej berörde 

känsliga personuppgifter enligt paragraf 13 i personuppgiftslagen eller personuppgifter om 

lagöverträdelser (Personuppgiftslagen, 1998:204). Verksamhetschefer på respektive avdelning 

godkände genomförandet av intervjuerna innan data började samlas in. 
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Bearbetning och analys 

Tabell 1. Exempel på processen för innehållsanalys. 

Meningsbyggande enhet Kondenserad enhet Subkategori Kategori 

”… det var ju kanske också det 

första steget i det här med att man 

blev tryggare och tryggare också när 

man väl kom hem att man kunde 

känna sig trygg med det man hade 

gjort då när man väl kunde sortera 

tankarna... ” 

När jag blev tryggare 

i min roll kunde jag 

sortera tankarna och 

känna mig trygg med 

det jag hade gjort 

Kompetens och 

självkänsla växer 

med erfarenhet 

som kommer med 

tiden 

Erfarenhet 

 

 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att dela in texten och ta ut viktiga delar vilket är en 

vanlig metod inom vårdvetenskap (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen genomfördes på 

en manifest nivå, det vill säga att analysen utgick från det som direkt uttrycktes i den 

transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen genomfördes med en 

induktiv ansats där slutsatser drogs efter insamlad erfarenhet (Danielsson, 2012). Den 

transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild över 

innehållet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut ur texten, vilket är detsamma som 

meningar och fraser som hör ihop baserat på dess innehåll och har betydelse för arbetets syfte. 

Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan, det vill säga kortades ner till några få 

ord med bibehållet budskap. Den kondenserade texten grupperades till sist i kategorier och 

underkategorier baserat på den innebörd som fanns i texten (exempel på processen ses i tabell 

1). Alla meningsbärande enheter tillhörde en relevant kategori (ingen meningsbärande enhet 

bedömdes kunna falla under fler subkategorier eller kategorier). Dessa kategorier återspeglade 

det centrala innehållet i intervjuerna. Ett förhållande mellan kategorierna delades in i 

subkategorier på ett hierarkiskt vis (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatens tillförlitlighet 

har analyseras med hänsyn till studiens trovärdighet (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

RESULTAT 

Resultatet från studien redovisas i löpande text och tydliggörs med citat från genomförda 

intervjuer. Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom vid analysen: Stress, 
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kompetens, trygghet, erfarenhet och känslor. Under kategorierna presenteras femton 

subkategorier, se tabell 2. 

 

 Tabell 2. Översikt över innehållsanalysens kategorier och subkategorier 

Kategorier Stress Erfarenhet Trygghet Kompetens Känslor 

Sub- 

kategorier 

Att inte hinna 

med 

Den kliniska 

blicken 

Verksamhetsförlagd 

utbildning 

Bristande 

kompetens 

Rädsla 

inför 

arbetet 

 Att gå till jobbet Kompetens och 

självkänsla 

God arbetsmiljö God 

kompetens 

Glädje 

inför 

arbetet 

 Otillräcklig 

omvårdnad 

Självinsikt God introduktion   

 Förväntningar 

från 

omgivningen 

    

 Otillräcklig 

introduktion 

    

 

Stress 

Stress var ett återkommande ämne i samtliga intervjuer och bestod av en generell stress över 

att gå till jobbet under det första yrkesverksamma året, stress över att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter, stress orsakad av att omvårdnaden blev lidande, otillräcklig introduktion på 

arbetsplatsen samt av höga förväntningar på sig själv och från kollegor. 

 

Att gå till jobbet 

Att vara ny i sin yrkesroll var en stor förändring i livet som skapade stress och ängslan. 

Deltagarna uttryckte att det första året som sjuksköterska var en turbulent tid då det kändes 

oroligt och stressande att gå till jobbet. Orsaker till detta var att man hade höga förväntningar 

på sig själv samtidigt som man visste vad som skulle hända när man påbörjade sitt arbetspass 
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eller om man ens skulle klara av det. De beskrev fysiska symptom på stress i början av 

anställningen så som svår trötthet och håravfall men även erfarenheter av att ha gråtit på 

jobbet och tvivel på om det verkligen var värt det. 

 

”... jag tyckte det var fruktansvärt stressigt… så att jag var otroligt trött hela förra hösten, jag 

tappade jättemycket hår, jag hade en enorm stress, sov jättemycket...” 

 

Deltagarna beskrev den första tiden i yrket som en uppförsbacke då det var lätt att känna 

uppgivelse men att detta blev bättre med tiden och att måste ta sig förbi den där puckeln. Det 

var även tydligt att de flesta såg denna första period som någonting alla går igenom men där 

individuella skillnader påverkade hur länge man kände sig stressad i sin nya roll. En annan 

slags ängslan bestod i att inte leva upp till andras förväntningar. 

 

” … så det var ju egentligen min första sjuksköterskeupplevelse… och det var väldigt tungt. 

Då var det verkligen så att jag tänkte att är det här verkligen det jag ska göra för det var så 

stressigt. ” 

 

Att inte hinna med 

Sjuksköterskor beskrev upplevelsen av att inte hinna med alla arbetsuppgifter i början av sin 

yrkesanställning och beskrev detta som väldigt stressande. Det kunde orsakas av nya rutiner 

och att det var svårt att strukturera, planera och delegera bort arbetsuppgifter som man inte 

hann med själv. De beskrev hur det skapade negativa känslor att inte hinna med allt som 

skulle göras och hur det orsakade stress att veta hur mycket som skulle göras men att inte veta 

exakt hur eller hur lång tid det skulle ta. Det i sin tur resulterade i en kontrollförlust och en 

generell inre stress att hela tiden uppleva att arbetet släpade efter. Dåligt samvete som orsak 

till stress framkom hos flertalet av de intervjuade då arbetsuppgifter som inte hanns med 

drabbade kollegorna i arbetsgruppen. En sjuksköterska beskrev hur det var en process som 

ständigt pågick inombords där hen ständigt analyserade sitt eget arbete men ändå var rädd för 

att ha missat något. 

 

”Man är ju alltid rädd att man ska missa någonting att man ska glömma någonting. Men det 

jag nästan tycker är värst är att man kanske inte hinner allting och i början känner man sig ju 

då som en dålig sjuksköterska för att man inte hinner med allting.” 
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Förväntningar från omgivningen 

Press från kollegor och höga förväntningar från sig själv, äldre kollegor och från chefen 

uppgavs som ett annat skäl till att den första tiden som yrkesverksam sjuksköterska var ett 

stressfyllt arbete. Deltagarna uppgav att arbetet innebar ett väldigt stort ansvar och att man 

som sjuksköterska var övervakad och inte hade utrymme att begå misstag utan att bli 

ifrågasatt. 

 

”... i alla fall här var det ett visst tryck från äldre kollegor att hade man missat någonting så 

fick man höra det ganska tydligt.. Liksom jaha varför har du inte gjort det? Och det var 

jobbigt!” 

 

Otillräcklig introduktion 

En faktor som bidrog till ökad stress vid övergången från utbildning till arbetsliv var en alltför 

kort eller bristfällig introduktion på arbetsplatsen. Exempel på detta kunde vara om tjänsten 

påbörjades lagom till semestern då det saknades en stor del av den erfarna personalen på 

avdelningen. Det kunde då vara svårt att få svar på frågor om det saknades personal och de 

som fanns på plats var så stressade att de inte hade tid att ta hand om en nyanställd sköterska. 

En utlovad introduktion på fyra veckor kunde kortas ner på grund av personalbrist. Yrket som 

sådant, med palliativa patienter eller tung medicin, upplevdes inte som problematiskt på 

samma sätt som personalbristen. 

 

”...  ja men inte att folk var palliativa eller att det var tung medicin så... det var mer att det 

var sån brist på sjuksköterskor… så att det få sjuksköterskor som fanns var så stressade att 

det var ingen som hann hjälpa mig… så att.. det var som att jag skulle vara klar 

sjuksköterska… ” 

 

En inskolning på fyra veckor räckte inte heller till för alla då olika sjuksköterskor har olika 

behov av introduktion. Ett längre mentorskap knutet till det första halvåret av arbetet hade 

givit ett extra stöd då fyra veckors inskolning inte ansågs vara tillräcklig. 

 

”... men ja man kanske skulle kunna haft en mentor som man skulle kunnat gå längre tid med 

än en inskolning på fyra veckor... för det är inte tillräckligt… fyra veckor är ingenting 

egentligen… så jag hade gärna gått ett halvår och haft extra stöd eller så, man blir ganska 
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inslängd och har fyra veckor och så ska man klara sig själv... sen… man har ju inte koll de 

första månaderna.” 

 

Otillräcklig omvårdnad 

Att omvårdnaden blev lidande under den första yrkesverksamma tiden var tydligt och 

framkom i samtliga intervjuer. Sjuksköterskorna uttryckte att det hela tiden var mer saker de 

hade velat få gjort men att man inte räckte till på grund av tidsbrist och att detta orsakade 

känslor av stress och otillräcklighet. En faktor som uppgavs orsaka att omvårdnadsuppgifter 

hamnade i skymundan var att arbetet med det medicintekniska gick före och att det tog 

mycket tid och kraft när man var ny och ovan vid detta. Den omvårdnad som blev lidande 

kunde vara allt ifrån små saker som att hämta ett glas saft till att tillgodose 

specialistomvårdnaden. Deltagarna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att prata 

med patienter som var oroliga och ledsna och att de hade velat ge mer tid till samtal. 

 

”… varje dag kan jag känna att jag skulle vilja prata mer med patienterna... eller ge dem mer 

tid… det kan vara patienter som börjar gråta, som är ledsna, som mår dåligt, som man 

känner att jag skulle vilja sitta och prata men hela tiden har man den här stressen att jag 

måste fortsätta nu för jag ska ju gå ut med den här tabletten eller jag ska göra det här.. jag 

har inte tid att stå här och prata… så har jag känt typ varje vecka sen jag började jobba här, 

alltså att man vill ge den här tiden och omvårdnaden blir absolut lidande.” 

 

Respondenterna beskrev att de inte tänkte på omvårdnaden alls under de första månaderna på 

grund av tidsbrist och att det inte fanns med i arbetsuppgifterna att ta en nutritionsstatus eller 

göra hudkontroll på en patient när man var ny i rollen. Det kunde även ge konsekvenser i 

läkemedelshantering när stressen blev för stor. 

 

”Jag har haft kollegor som har... när det har varit så är stressigt.. att de har givit fel 

antibiotika, att det har blivit fel på mediciner...” 

 

Att omvårdnaden blev lidande i början av yrkesutövningen kunde ge stora konsekvenser för 

patienterna. Vårdmässigt tunga patienter prioriterades bort på grund av stressen och kunde bli 

liggandes under lång tid trots att de hade trycksår. 
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“Omvårdnadsmässigt så blir det ju så att de som anses vara vårdmässigt tunga... de blir 

liggandes mycket mer än de som är uppe och går själv... och dom har ju inte energin till att 

komma upp...  sätta sig och äta frukost... och då när det var så stressigt då kunde dom bli 

bortprioriterade... så dom kanske kom upp klockan två... och jag menar... de hade ju 

trycksår!” 

Kompetens 

Brist på erfarenhet påverkade den kliniska blicken och sjuksköterskornas självinsikt negativt 

under det första yrkesverksamma året. Det hade även en negativ inverkan på kompetens och 

självkänsla men detta utvecklades allt eftersom erfarenheten växte. 

 

Bristande kompetens 

Sjuksköterskorna i den här studien belyste att utbildningen inte riktigt stämde överens med 

hur arbetssituationen såg ut. Det skapade en känsla av vilsenhet den första tiden i yrkeslivet 

eftersom det upplevdes att moment som till exempel medicinsk teori ingick i för liten 

utsträckning i utbildningen. 

 

“... jättemycket saker ingår inte i utbildningen utan det måste lära sig när man väl börjar 

jobba.” 

 

Deltagarna uttryckte att det var stressande att veta att det skulle komma mycket saker som hen 

inte kunde vid start av det nya yrket. De menade att det var mycket fokus på pedagogik och 

omvårdnad i utbildningen och att det var positivt. Samtidigt efterfrågades en större bredd 

inom farmakologi, medicin och övning i att kunna se samband för att få den kliniska blicken. 

Pedagogiken, att lära sig kommunicera med patienter beskrevs som det första man lärde sig 

när man började arbeta och att det istället behövdes mer kunskap och träning för att kunna se 

samband mellan sjukdomar och läkemedelsbehandling som ny sjuksköterska. Deltagarna 

uttryckte att de inte hade känt sig tillräckligt förberedda efter examen inför sitt nya yrke som 

sjuksköterska och att det var många praktiska moment som man fortfarande inte kunde. De 

tyckte att VFU: n var till stor hjälp för att stärka kompetensen men att fördelningen i tid på 

olika placeringar var svår att förstå. 

 

“... självklart så kände jag att jag inte var klar, eller jag var inte förberedd.” 
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God kompetens 

De tillfrågade deltagarna kände sig trygga i sin kompetens och roll inför yrkeslivet och som 

ny sjuksköterska. De uttryckte att teorin från utbildningen satt i ryggmärgen och att vården 

var uppbyggd på det sätt att det fanns rutiner för hur saker ska göras för att minska risk för till 

exempel trycksår och undernäring. En annan trygghet låg i att man i utbildningen hade tränat 

mycket med att dubbelkontrollera sig själv och att omvärdera åtgärder innan man gick vidare 

vilket skapade trygghet inför arbetslivet. Den kliniska slutexaminationen kom också upp som 

ett bra avslut på utbildningen då detta kändes som en stämpel på att man tillförskaffat sig 

tillräcklig kompetens för att börja arbeta som sjuksköterska. Deltagarna menade att glappet 

mellan utbildning och arbetslivet existerade men de såg inte hur det hade kunnat undvikas. 

Erfarenheten av stress när en kraftigt försämrad patient måste opereras eller när det skrevs in 

många patienter på samma gång ansågs inte ha kunnat förebyggas från utbildningens sida. 

 

“ ... det är svårt att se från utbildningens sida hur de kan förbereda en riktigt, de kan ju bara 

lära en det basala och det om sjukdomar och hela den biten. Att förbereda en på hur oväntat 

en patient kan bli dålig eller behöver bli opererad nu eller när det kommer fem patienter från 

akuten på en gång när den här stressen… det inte tror jag att de kan förebereda en på. ” 

 

Trygghet 

Deltagarna i studien uppgav ett antal faktorer som skapade trygghet i den nya rollen som 

sjuksköterska och det var VFU: n som genomgåtts under utbildningen, en god introduktion till 

arbetsplatsen samt en god arbetsmiljö. 

 

God introduktion 

Sjuksköterskorna nämnde att god introduktion på arbetsplatsen var viktigt för att skapa en 

trygghet i rollen som ny sjuksköterska. För de som studerat på en annan ort än där de arbetade 

hade inskolningen även haft nyttan med att ge träning i journalsystemet. De menade att det 

hade varit önskvärt att utöver handledningen ha haft tillgång till en mentor, en neutral kollega 

som fungerade lite som en handledare. En annan önskan som framkom var att få delta i 

grupper med andra nyanställda sjuksköterskor där det fanns utrymme för att ventilera 

händelser i den nya arbetsrollen. Att det var till stor hjälp med gruppsamtalen i yrkesmässig 

handledning bekräftades av de som hade fått möjlighet att delta i samtal med andra 

nyanställda sjuksköterskor. 
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“... när jag började på den här avdelningen hade vi träffar tre gånger under ett halvår tror 

jag det var... och då pratade vi om våra erfarenheter och den första tiden som ny och det 

hjälpte verkligen för då fick man höra andras erfarenheter också och så kunde man bolla med 

varandra så det tycker jag verkligen att det var bra att det fanns.” 

 

God arbetsmiljö 

Sjuksköterskorna i den här studien beskrev att arbetsmiljön på den första arbetsplatsen var 

viktig för välbefinnandet och för att kunna utvecklas i en trygg miljö. Att arbetsplatsen inte 

hade en hög stressnivå beskrevs som en fördel för att öka tryggheten. Ett sätt för arbetsgivaren 

att minska stressen och öka tryggheten hos de nya sjuksköterskorna ansågs vara att öka 

bemanningen och se till att tillräckligt med erfaren personal fanns till hands. Om arbetsplatsen 

ansågs stressig var erfarna, snälla och hjälpsamma kollegor en faktor som ökade tryggheten. 

Att arbetet ansågs vara roligt var en skyddsfaktor mot stress. 

 

“ … hade det inte varit kul hade man nog inte orkat liksom. ” 

 

En annan skyddsfaktor var att den nyanställda sjuksköterskan kände att hen kunde be om 

hjälp och ställa frågor till andra kollegor och inom olika professioner och inte tvingades bära 

arbetsbördan helt själv. 

 

“... det som hjälpte mig mycket var att alla var så snälla eller är så snälla här och 

hjälpsamma det har hjälpt mig väldigt mycket och att man inte är rädd för att fråga om hjälp 

för man ska ju inte gå runt och bära allt själv.. om det är någonting man inte kan eller som 

man tycker är svårt så är det väldigt viktigt att man säger det och frågar om hjälp.” 

 

Att det spelade roll för tryggheten vilken arbetsplats man började arbeta på rådde det inga 

tvivel om. Stress i kombination med kollegor som inte har tid att svara på frågor och som inte 

stöttade varandra skapade en otrygg arbetsmiljö och kunde i värsta fall leda till att den 

avdelningen kunde förlora sin personal. 

 

“... man kastades in i saker kändes det som.. det kändes väldigt osäkert… och sen.. .just för 

att man var så stressad själv… och sen var alla andra kollegor så stressade så det var 

en ganska dålig arbetsmiljö, plus att man inte kände att man vågade fråga riktigt för man 
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kunde få ganska snäsiga svar… tillbaka… att de hade ju mycket att göra själva liksom… så 

det blev tokigt.” 

 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Under samtliga intervjuer diskuterades värdet av praktisk träning under utbildningen. VFU 

var en del som de intervjuade sjuksköterskorna upplevde som mycket stärkande. Att få 

respons och bra feedback av handledare och att få insikt i vad sjuksköterskeyrket innebar 

ansågs ge studenten en bättre helhetssyn och mer ansvar över flera patienter på en 

vårdavdelning. Den stora mängden VFU gav en bra förberedelse inför yrkeslivet från 

universitetets sida. Samtidigt som det betonades att inlärningskvalitén varierade med vilket 

praktikplats studenten placerade vid. 

 

“... ja, alltså det var väl att man ändå klarade av praktikerna och att man ändå fick ganska 

mycket bra feedback att de här kommer att gå bra, du kommer att klara det, man fick höra det 

liksom, av sina handledare… så det gjorde ju att man ändå någonstans trodde på att det här 

kommer att gå på något vis. ” 

 

Erfarenhet 

Den kliniska blicken eller helhetssyn av patienterna var begrepp som återkom under 

intervjuerna och som uppgavs som svårt att utveckla innan man hade fått erfarenhet som 

sjuksköterska då detta inte gavs tillräckligt utrymme i sjuksköterskeutbildningen. Det var 

även svårt med självinsikt men med större erfarenhet växte både kompetens och självkänsla. 

 

Den kliniska blicken 

I intervjuerna till studien framkom att det fanns en brist i användandet av den kliniska blicken 

och att den först började användas efter en tid inom yrket. 

 

”Och det blir man bättre på med tiden... man blir bättre på att gå in till en patient och se den 

kliniska bilden som man pratat så mycket om... blir bättre och där går det kanske inte så bra i 

början. ” 

 

Självinsikt 

I och med att sjuksköterskestudenterna antog en ny roll som yrkesverksamma kunde det vara 

svårt att själv definiera och värdera sig och sina arbetsuppgifter på ett realistiskt sätt. Att 
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hamna i nya okända situationer kunde vara utmanande, roligt och stressfullt. Att värdera sina 

handlingar inom yrket var svårt i början. Det var svårt att se sig själv på ett objektivt vis och 

det var lätt att felaktivt värdera sig och sina handlingar gentemot kollegor och patienter som 

negativa. Det kunde även ses som svårt att veta vilken egen kapacitet och kompetens som 

fanns och när det kunde behövas hjälp från kollegor. 

 

“ ... i stundens hetta när man är lite stressad, har mycket grejer att göra, så är det svårt 

liksom… det var svårt i början att vara rationell och att veta att det man också gjorde var 

bra… utan det enda man fokuserade på då var ju det man inte gjorde... att det inte var så 

bra.” 

 

Kompetens och självkänsla 

I början av yrkeslivet, övergången från student till legitimerad sjuksköterska, ställdes nya krav 

på sjuksköterskan. Enligt deltagarna skulle sjuksköterskan självständigt och på ett kompetent 

vis genomföra de moment som skett under övervakning under utbildningen. Innan momenten 

arbetades in hade sjuksköterskan svårt att utveckla självkänsla i dessa moment. Med tiden 

samlade sjuksköterskan den erfarenhet som krävdes för att hen skulle stärka sin självkänsla 

och arbeta på ett kompetent vis. Deltagarna beskrev att de i rollen som sjuksköterska blev 

tryggare och lärde sig prioritera och ge tid åt omvårdnaden av patienterna. De beskrev att ett 

lugn infann sig efter en tid på cirka ett år. Det var först då de kunde anta ett mer holistiskt 

synsätt på patienterna och känna sig tryggare i rollen. 

 

”Det som gör att det känns lugnare är ju att jag börjar lära mig rutinerna, och då gör det ju 

ändå att man blir tryggare i sin roll som sjuksköterska... och då kan man börja prioritera och 

då kan man lägga lite mer tid kanske till de här sakerna man vill göra som 

omvårdnadsmässiga saker. ” 

 

Att “ta ett steg tillbaka, reflektera och andas” beskrevs som en hjälp i början. Det ansågs 

viktigt att be om hjälp från kollegor och inte ta på sig att göra för mycket då det kunde leda 

till stor stress. När andra nyare kollegor vände sig till en för stöd kändes det bra för att man 

betraktades som erfaren. Tilliten från kollegor gjorde att tryggheten i sin roll stärktes. Detta i 

samband med erfarenheten som växte i takt med att arbetet fortgick. 
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“ ... det är lite som att när man tog körkort… man kanske inte är världens bästa förare… men 

man lär sig ju under tiden man lär sig köra. ” 

Känslor 

Sjuksköterskorna i studien uttryckte sig ofta i känslomässiga termer relaterat till sitt yrke och 

det var tydligt att det ingick både positiva och negativa aspekter i jobbet som påverkade de 

inblandade på ett affektivt plan. 

 

Rädsla inför arbetet 

De intervjuade personerna uttryckte att de hade upplevt rädsla under sin första tid som 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Denna rädsla hade orsakats av oro och nervositet över hur 

arbetspasset skulle bli och huruvida man skulle ha missat något i arbetsuppgifterna som kunde 

ha drabbat patienterna på ett negativt sätt. Deltagarna berättade att det var rädsla inblandat i 

början men att det hade blivit bättre med tiden. 

 

“ ... om man jämför med när man började… gud man var ju rädd varje gång man gick till 

jobbet [skratt]. ” 

 

Glädje inför arbetet 

Det som också framgick tydligt var att det fanns mycket glädje kopplat till arbetet med 

patienterna och att det många gånger var just det som gjorde att stressen, oron och rädslan 

ändå var värt den tuffa tiden som nyutexaminerad sjuksköterska. En stressfaktor var när 

patienterna snabbt försämrades och då tempot höjdes, men det ansågs vara hanterbart om 

sjuksköterskan uppskattade spänning, patientkontakt och omvårdnad. 

 

”Ja jag tyckte det här var otroligt roligt! Även om det kan bli väldigt stressande och patienter 

kan bli väldigt dåliga och man måste verkligen tänka snabbt och fatta beslut snabbt.. om man 

gillar lite spänning och sen om man gillar människor.. ta hand om människor omvårdnad så 

passar det här yrket väldigt bra.” 
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DISKUSSION 

Sammanfattning 

Den första tiden i yrket som sjuksköterska beskrevs som en brant uppförsbacke kantad med 

stress och oro. Samtidigt skildrades en stor glädje i arbetet med patienterna vilket 

kompenserade för den tuffa starten. Stress och oro orsakades av nya rutiner, svårigheter att 

strukturera arbetet och att delegera. Deltagarna beskrev en rädsla för att missa viktiga aspekter 

av patientsäkerheten och fick skuldkänslor gentemot kollegor som fick kompensera 

tidsbristen genom att ta över uppgifter. Press från chefer, kollegor och höga förväntningar på 

egna prestationer var en annan bidragande orsak till stress. Omvårdnaden blev lidande på 

grund av tidspress och bristande erfarenhet under den inledande tiden. Otillräcklig 

kunskap/erfarenhet gjorde att de medicintekniska momenten tog längre tid och detta orsakade 

negativa konsekvenser för patienterna i form av försämrad basal och specialiserad 

omvårdnad. Trygghet var en viktig skyddsfaktor för att minska stress och oro vilket kunde 

uppnås genom VFU, god introduktion, en neutral mentor samt möjlighet till reflektionsträffar 

med andra nyutbildade sjuksköterskor. VFU: n tillsammans med positiv feedback från 

handledare uppgavs vara en anledning till att deltagarna kände sig förberedda inför yrkeslivet 

och litade på sin egen förmåga. 

 

Resultatdiskussion 

Stress 

När det var dags att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska för första gången upplevde 

deltagarna likartade känslor och tankar. De skildrade hur det första året var en turbulent tid 

med känslor av oro, stress och höga förväntningar från omgivningen. Känslor av att inte ha 

kontroll och känna sig osäker för olika arbetsmoment präglade tillvaron och ökade 

stresspåslaget. En konsekvens av det manifesterades i symtom som håravfall, ökat 

sömnbehov, trötthet och behov av att gråta. En risk med dessa upplevelser är enligt Bruce och 

medarbetare (2007) att sjuksköterskan utvecklar utmattningssyndrom i övergången från 

student till yrkesverksam. Även Bisholt (2009) påtalar att det finns ett antal faktorer, liknande 

de som deltagarna påtalade i den här studien, som får sjuksköterskan att känna stress. 

 

För deltagarna uppkom så allvarliga funderingar på grund av stress att de ifrågasatte sitt 

yrkesval. De ifrågasatte om arbetet var tillräckligt givande för att kompensera de negativa 

upplevelserna. Deltagarnas upplevelser av det första året som en uppförsbacke och med hög 
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stressnivå styrks av flera studier (Lindberg-Sand, 1996; Chang & Hancock, 2003; Bisholt, 

2009). Vad detta beror på är omdebatterat.  Delaney (2003) resonerar att en bidragande orsak 

till upplevd stress hos sjuksköterskor i USA beror på en bristande förberedelse 

från sjuksköterskeutbildningen. Bristande förberedelser omnämndes även av den här studiens 

deltagare som en stressfaktor. Andra anser att ansvaret ligger hos arbetsgivaren att ge tillfälle 

till en bra inslussning i arbetet genom exempelvis ett trainee-år eller yrkesförlagd handledning 

(Church, Croft, King & Mangone, 2005). Respondenterna återkom även till att en bra 

inskolning och inslussning i arbetet var en skyddsfaktor mot stress oro och nervositet inför 

arbetet. I grunden ansåg informanterna att utbildningen gav en god grundkunskap och var 

tillräckligt förberedande. Detta överensstämmer med O’Shea och Kelly (2007). Löfmark och 

medarbetare (2006) finner att majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskestudenterna kände sig 

kompetenta och förberedda innan första anställningen, vilket även bekräftades men även 

motsas i föreliggande studie. Kramer har utvecklat en teori om “Transition shock” 1974 eller 

övergångsshock (Duchscher, 2009). Teorin beskriver övergångsshocken som kraftig för just 

sjuksköterskestudenter som precis påbörjat yrkeslivet och avslutat studentlivet. Innan 

övergången från studentliv till yrkesliv befinner sig studenten i en trygg situation med tro på 

sin egen kompetens, men väl efter övergången finns det moment som inte förutsågs eller hade 

tränats in av studenten. 

 

Enligt deltagarna handlade det även om individuella variationer gällande förmågan att hantera 

stress och motgångar som avgjorde hur lång och brant uppförsbacken var. I kontrast till 

Lindberg-Sand (1996), som anser att inlärningsfasen sker bäst genom ett stålbad där 

sjuksköterskan direkt får hand om alla uppgifter i samma mån som erfaren personal, hävdar 

Benner (2001) att en ny oerfaren sjuksköterska bara genom tid och övning kan lära sig att bli 

en expert. Uppförsbacken som deltagarna nämnde i intervjuerna, vilka studiens resultat 

grundade sig på är förenlig med Benners (2001) teori och det så kallade Novis-stadiet. I 

Novis-stadiet hävdar hon att det inte är möjligt för en oerfaren sjuksköterska att arbeta lika 

intuitivt och effektivt som de mer erfarna. Resultatet gällande första tiden som en 

uppförsbacke styrks även av andra studier (Lindberg-Sand, 1996; Chang & Hancock, 2003; 

Bisholt, 2009). Det väcker frågan om arbetsklimatet i kombination med att samtidigt behöva 

bearbeta och lära sig rutiner, lära sig planera sin dag och strukturera arbetet för sjuksköterskor 

i början av arbetslivet är alltför kravfyllt och ansvarsfyllt. 
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Naturligtvis finns möjligheten att det även förekommer variationer arbetsplatser emellan. Då 

en faktor som påverkar stressnivån i början av yrket är bemötandet och möjlighet till stöd och 

hjälp från erfarna kollegor är det lätt att dra slutsatsen att stressnivån påverkas av olika 

arbetsplatsers bemanning och arbetsklimat (Duchscher, 2009). Ett hårt klimat med 

oengagerade chefer och stressade kollegor kan vara en bidragande faktor till en alltför hög 

stressnivå och lågt självförtroende vilket i sin tur kan leda till att omvårdnaden blir lidande 

(McCaffrey & Woelfe, 2007). Att stressen höjs ledde ibland till att uppgifter glömdes bort. 

Detta upplevdes som problematiskt då deltagarna på grund av tidspressen inte hann med allt 

arbete som då fick slussas vidare till kollegor. Det upplevdes som orättvist eftersom kollegor 

fick en större arbetsbörda och det genererade dåligt samvete. Stressens effekter lämnade 

avtryck i kvalitén på omvårdnaden. Det kunde få allvarliga konsekvenser för patienterna i 

form av felmedicineringar, sänglägeskomplikationer som exempelvis trycksår eller felaktig 

näringsbehandling. Charnley (1999) diskuterar stressens effekter på omvårdnaden i sin studie. 

Hon antyder att vården av patienten blir lidande då sjuksköterskan upplever stress i 

arbetssituationen. 

 

Kompetens 

Att träna praktiska moment på egen hand med amanuenser på Kliniskt träningscentrum 

(KTC) ingår i utbildningen och är ett sätt att öka studenternas praktiska kompetens inför 

yrkeslivet. Hälften av sjuksköterskestudenterna anser sig också vara väl förberedda inför 

yrkeslivet (Deasy, Doody & Tuothy, 2012). De områden där kompetensen upplevs som god är 

till exempel att kunna hantera arbetsbördor, prioritering av arbetsuppgifter, hantering av 

tidsbrist, och etiska beslutstaganden. Alla känner sig dock inte väl förberedda utan förväntar 

sig problematik i övergången från student till yrkesliv. Detta bekräftas av denna studie då 

vissa sjuksköterskor upplevde att den kompetens de hade med sig från utbildningen var 

tillräcklig och att det inte hade kunnat gå att förbereda sig inför arbetslivet på något annat sätt. 

Heslop, McIntyre & Ives (2001) visar i sin studie om sjuksköterskestudenters förväntningar 

och självuppskattade förberedelse inför yrkeslivet att de flesta känner sig förberedda inför 

yrkeslivet gällande kommunikation med patienter och deras närstående samt andra 

yrkesgrupper och detta bekräftades under intervjuerna i denna studie där sjuksköterskorna 

upplevde kommunikationsdelen som den lättaste och det man lärde sig först av allt när man 

kom ut i arbetslivet. Det som deltagarna ansåg vara en bristande kompetens efter avslutad 

utbildning var en otillräcklig bredd i medicinsk och farmakologisk teori. Att använda den 

kliniska blicken och göra en klinisk status på patienterna tog längre tid, på grund av brist på 
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övning och kunskap i medicinsk och farmakologisk teori, och på det sättet fördröjdes även 

upprättandet av omvårdnadsåtgärder. Detta bekräftas av Delaney (2003) som visar att en 

bidragande orsak till upplevd stress i det inledande arbetet är att utbildningen anses 

otillräckligt förberedande för yrkeslivet enligt nyanställda sjuksköterskor. Även O’Shea och 

Kelly (2007) visar att utbildningen ger en bra grund men en större kunskap i medicinska 

teorikurser samt mer VFU skulle bidra till en bättre förberedande grund för studenterna som 

ska ut i yrkeslivet. Andersson, Lilja och Edberg (2010) har i sin studie även de kommit fram 

till att utbildningen ger en bra grund, men att den viktigaste kompetensen finns först efter ett 

års yrkeserfarenhet. Det bekräftades av informanterna som beskrev hur det första året var tufft 

i form av stress, oro och liknande symptom men att det vände efter ett år och att det då 

började kännas som att erfarenheten hade givit en tillfredsställande kompetens och att arbetet 

då gick lättare. Enligt Benners teori har sjuksköterskorna vid detta tillfälle rimligtvis uppnått 

stadiet avancerad nybörjare. 

 

Trygghet 

Trygghet på arbetsplatsen är en viktig faktor för att minska den upplevda stressen som ny 

sjuksköterska. Att känna trygghet i arbetet möjliggör en positiv utveckling av kompetens och 

mötet mellan sjuksköterskan och vårdtagaren kan bli otryggt om sjuksköterskan inte känner 

sig säker på sin roll (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En faktor som stärkte den 

upplevda känslan av trygghet inför den första anställningen var den VFU som ingick i 

sjuksköterskeprogrammet. Det argument som användes i denna studie var att positiv feedback 

från handledare förstärkte tron på den egna kompetensen. Enligt Babenko-Mould (2014) 

påverkas sjuksköterskestudenter under VFU antingen positivt eller negativt beroende på 

arbetsmiljön på den arbetsplats man blir placerad och om sjuksköterskor eller handledare på 

placeringen agerar på ett otrevligt sätt så minskar istället tryggheten och tron på sin egen 

kompetens. Mer VFU under utbildningen ger den nyutexaminerade sjuksköterskan en större 

möjlighet att på ett tryggt sätt påbörja sitt yrkesliv (O’Shea & Kelly, 2007). De beskriver även 

i sin studie hur nyutexaminerade sjuksköterskor känner en stress i arbetet på grund av 

bristande kunskap i medicinsk teori vilket gissningsvis även tyder på att den teoretiska delen 

ansågs vara för liten. 

 

Respondenterna talade även om vikten av en god introduktion och stämning på arbetsplatsen 

för att kunna känna trygghet. Benner (2001) beskriver hur sjuksköterskor som befinner sig i 

novis-stadiet behöver stöd från erfarna sjuksköterskor och inte kan arbeta helt självständigt. 
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Wangensteen (2008) beskriver hur en välkomnande atmosfär och välkomnande kollegor 

påverkar känslan av trygghet positivt och att systematisk feedback är viktig och ska beröra 

vad och hur moment genomförts. Vikten av en bra handledare lyfts även fram i en studie av 

Ostini och Bonner (2012). Särskilt viktigt är detta för att lära sig nya kunskaper, att lära sig 

applicera teoretisk kunskap samt som ett generellt stöd i övergångsperioden som ny 

sjuksköterska. Önskvärda egenskaper hos en handledare är att de är öppna för alla slags frågor 

samt ej upplevs som dömande. Thrysoe och medarbetare (2001) skriver att om introduktionen 

till arbetsplatsen och de nya kollegorna karakteriserades av gott bemötande och en bra dialog 

så sker övergången till yrkeslivet lättare. 

 

Erfarenhet 

Tidigare forskning (Benner, 2001; Etheridge, 2007; O’Shea & Kelly, 2007) har diskuterat 

betydelsen av erfarenhet för att uppnå en bra yrkesroll som sjuksköterska. Erfarenhet uppnås 

bland annat genom att genomgå VFU under utbildningen samt allt eftersom med tiden som 

anställd sjuksköterska. Enligt Benner (2001) så saknar sjuksköterskan i novis-stadiet 

erfarenhet av de situationer som ska tacklas och har därför inte möjlighet att uppfatta en 

situation i sin helhet utan arbetar fortfarande efter regler och vad man blir tillsagd att göra till 

en början. Hon talar vidare om hur viktig intuition och magkänsla är och att detta inte kan 

läras ut genom teoretiskt studerande utan först genom praktisk erfarenhet. När sjuksköterskan 

kan behärska oförutsedda händelser baserat på denna erfarenhet har hen uppnått stadiet 

“kompetent” och för att komma dit krävs vanligen två till tre års yrkeserfarenhet inom 

liknande sammanhang (Benner, 2001). Etheridge (2007) beskriver hur sjuksköterskor i början 

av sin yrkesroll inte kan ha en helhetssyn på verksamheten men att de efter ungefär nio 

månader utvecklar en förmåga att fatta mer komplexa beslut och agera på dessa baserat på den 

erfarenhet som tillförskansats. Wangensteen och medarbetare (2008) beskriver i sin studie hur 

feedback på det egna arbetet i den inledande perioden är nödvändig för att sköterskorna ska få 

tillräcklig erfarenhet. 

 

Känslor 

Precis som sjuksköterskorna i denna studie beskrev den första tiden som tuff men oundviklig 

då det saknades erfarenhet i yrket beskriver Wangensteen och medarbetare (2008) hur den 

kaotiska första tiden trots detta kan uppskattas av sjuksköterskorna då det även innebär en 

inlärning. Rädsla bestod enligt sjuksköterskorna i denna studie av att missa viktiga aspekter i 

patientsäkerheten och detta bekräftas av en studie av Bisholt (2009) som beskriver rädsla hos 
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nyutexaminerade sjuksköterskor för att inte känna sig kompetens samt att göra misstag på 

grund av hög arbetsbelastning. Bisholt beskriver vidare att nyutexaminerade sjuksköterskor 

kan känna rädsla inför det ansvar som följer med det nya yrket och hur detta ska hanteras. I 

intervjuerna görs det tydligt hur stöd och råd från handledare ökade självförtroendet och 

tillfredsställelsen i arbetet hos de studerade sjuksköterskorna. Mentorskap var en faktor som 

uttrycktes som önskvärt för att uppnå positiva känslor av trygghet i den nya yrkesrollen. 

Bisholt (2009) bekräftar hur mentorskapet ger en möjlighet att tolka och förstå de egna 

känslorna i början av yrkeslivet. Med ökad erfarenhet och positiv feedback från kollegor och 

patienter avtar rädslan efter hand enligt en studie av Jackson (2005). Känslan av att skapa bra 

relationer och göra skillnad för patienterna ökar välbefinnandet i arbetet enligt en studie av 

O´Shea och Kelly (2007). Detta återkom i intervjuerna i denna studie där man menade att det 

är just dessa faktorer som gör att arbetet kändes värt den starka stress och oro som också fanns 

närvarande. 

 

Metoddiskussion 

För att bedöma en kvalitativ studies kvalitet används tre begrepp, giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Giltighet beskriver hur pålitliga eller sanna resultaten av studien bedöms vara. Det finns ett 

antal faktorer som kan påverka resultatet. Ett exempel som är relevant i en studie är att ta 

hänsyn till variationer mellan exempelvis vilka som deltar i studien och vilka som inte har 

möjlighet till det. I den här studien skickades meddelanden med information ut till ett antal 

personer på de olika avdelningarna. Efter det skedde en självselektion eftersom de tillfrågade 

kunde välja att delta eller inte. Anledningen till varför deltagarna valde att delta är för 

författarna okänt men en spekulation är att de som välde att inte delta upplevde en större 

stress i arbetet och kunde inte avvara tid för intervjuer. Vidare kunde de som valde att delta 

eventuellt anse sig ha något relevant att berätta eller kritisera. Begreppet självselektion 

används ofta inom den kvantitativa forskningen men problemet med självselektion kan även 

uppstå inom den kvalitativa forskningen (Polit & Beck, 2013). Problemet med självselektion 

skapar också frågeställningen om studiens resultat nådde en tillräcklig variation av svar? 

Svaren kan till exempel skilja sig åt mellan olika grupper av individer. Studiens urval var 

förhållandevis homogent till skillnad från studier där korrelation och kausalitet är 

eftersträvansvärt och urvalet beräknas kunna generalisera till en större massa. Samtliga 

respondenter hade det svenska språket som utbildningsspråk och modersmål vilket uteslöt 
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upplevelser om studiens frågeställningar gällande personer som hade en annorlunda 

språkförståelse. 

 

En annan typ av påverkan är ”social önskvärdhets-bias” (Lundman och Hällgren Graneheim 

2008). Att kunna lyssna och läsa av patienter var en del av sjuksköterskeyrket och en möjlig 

konsekvens av detta kunde bli att respondenterna i rollen som sjusköterskor tenderade att 

svara på intervjufrågorna på ett sätt som de betraktade som önskvärt. Samma typ av bias kan 

påverka svaren på ett förskönande vis, där respondenten, omedvetet och på grund av social 

önskvärdhet, kan framställa bilden av sig på ett mer eftertraktansvärt vis (Kazdin, 2003). 

Eventuellt hade den effekten kunnat hanteras genom att låta intervjuerna ske under ledig tid 

och i en neutral miljö där arbetsklimatet och yrkesintegritet inte kunde påverka 

respondenternas uppfattningar. Trots detta upplevdes intervjuerna som fokuserade och hölls i 

en avskild lugn miljö. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bedöms studiens tillförlitlighet utefter hur 

författarna hanterat analysarbetet. För att bedöma tillförlitligheten krävs att författarna är 

medvetna om hur de kan påverka resultatet genom sättet de intervjuar och analyserar data på 

samt deras individuella bakgrund. Intervjuguide i semi-strukturerade intervjuer ger flexibilitet 

och ett dynamiskt samtal där det är lättare att fånga och följa upp respondenternas 

tankegångar (Repstad, 2007). För att undvika subjektiva tolkningar av innehållsanalysen 

iakttog författarna en särskild försiktighet gällande uppmärksamhet och medvetenhet av egna 

subjektiva åsikter och tankar. Ett exempel på en möjlig bias är att författarna till den här 

studien gick sjuksköterskeprogrammet sista terminen och hade egna upplevelser av 

utbildningen vilket omöjliggjorde alternativa tolkningar från exempelvis olika professioner i 

analysen. Hänsyn togs till detta genom att diskutera egna uppfattningar författarparet emellan 

samt att aktivt anta delvis en observerande roll samt en aktiv roll under intervjuerna och på 

det viset påminnas om att hålla en objektiv ställning. Att det fanns en förförståelse kunde även 

vara en fördel i dialogen med respondenterna då terminologin och utbildningen till stor del 

var densamma.  För att ytterligare påminnas om värdet av att förhålla sig objektivt hölls en 

öppen mejldialog med ansvarig handledare under tiden som arbetet fortskred. Under 

intervjuerna undveks ledande frågor till respondenterna och samtliga intervjutranskriberingar 

bedömdes efter en gemensam genomgång som objektivt utvalda och representativa för 

respondenternas uttalanden (Graneheim & Lundman, 2004) på. 
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Överförbarheten definieras vanligtvis av att studiens resultat kan eller inte kan användas i 

andra sammanhang i liknande kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Baserat på 

urvalsprocessen och på det begränsade urvalet kunde studiens resultat inte appliceras på 

gruppen sjuksköterskor generellt. Däremot var upplevelser och känslor subjektiva och 

studiens innehållsanalys kunde urskilja ett antal kategorier som i slutet av intervjuperioden 

bedömdes som mättade av författarna. Det vill säga att svarsalternativen på frågeguiden var 

uttömt och variationen i svaren utvidgades inte i och med fler genomförda intervjuer. 

 

Att bedöma överförbarheten inkluderar även ett beaktande av hur väl tillvägagångssättet 

beskrivs (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Genom en noggrann genomgång av 

urvalsprocess, deltagares egenskaper, sammantagen bild av intervjusituationen och hur 

analysen genomförts underlättas läsarens möjlighet till att själv värdera studiens överförbarhet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Frågeguiden bedömdes vid framställandet svara på 

studiens frågeställningar. Första frågan berörde tiden mellan examination och första 

arbetsdagen. Deltagarna hade som mest ett intervall på två veckor och som minst två dagar 

varav de flesta tidsmässigt befann sig närmast två dagar. Detta utgjorde en relativt sett liten 

del av hela det berörda tidsspannet och för att få en större helhetsbild så hade en fråga 

innehållande frågeställning om hur perioden strax innan utbildningens avslut eventuellt 

kunnat vara till fördel. Ett verktyg som hade kunnat användas för att förhindra en för snäv 

sammantagen bild av upplevelsen och känslor under utbildningen hade kunnat vara att 

testintervjua ett flertal försökspersoner för att granska och omarbeta frågeguiden. Då 

huvudfokus i studien lades på hur omvårdnaden av patienterna påverkades av olika faktorer 

relaterade till känslor och upplevelser kunde fler frågor ha berört ämnet. Frågeguiden tycktes 

fungera väl för studiens syfte och den inledande intervjun inkluderades därför i studien.  

 

Behov av vidare studier 

Den här studien använde sig av ett urval som består av en relativt homogen grupp. En utökad 

studie med ett större urval och med bredare variation hade möjligtvis givit fler perspektiv. Till 

exempel är lönesättningen individberoende, och i nuläget bedöms ojämlikheten mellan kön 

och även etnicitet delvis ligga till grund för en ojämn lönesättning (Brynin & Güveli, 2012). 

Studiens resultat kan med fördel andvändas till att motivera en kvantifiering av ojämlikhet 

könen emellan gällande lönesättning och arbetsmiljö eller olika upplevelser sett från personer 

med olika etniciteters perspektiv där språkförbistring eller ordförståelsen varierar. 
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Att undersöka fler lärarsäten och arbetsformer för sjuksköterskor samt att göra en bedömning 

av läget för de sjuksköterskor som examineras idag jämfört med sjuksköterskor med fler 

yrkesverksamma år kan en djupare förståelse för hur utbildningen och yrkesintroduktionen 

(exempelvis handledning) utvecklats med tiden. 

 

Den här studien lyfter sjuksköterskornas upplevelser av utbildningen och adaption till 

yrkesrollen. Att inkludera eller följa upp med intervjuer av patienter och deras upplevelser av 

att få omvårdnaden skött av nyutexaminerade sjuksköterskor jämfört med äldre hade kunnat 

ge en god indikation på hur väl sjuksköterskornas upplevelser överensstämmer med 

patienternas uppfattning, de som tar del av omvårdnaden. 

 

SLUTSATS 

Sjuksköterskeyrket innebar ett stort ansvar med påföljande stress och liknande tillstånd under 

den inledande perioden då sjuksköterskan befinner sig i nybörjarfasen enligt Benners (2001) 

teori. En trygg sjuksköterska riskerar mindre problem med stress och oro och kan planera, 

prioritera och delegera bättre vilket i sin tur förbättrar omvårdnaden och säkerheten för 

patienterna. Arbetsgivare måste tillgodose en god arbetsmiljö och gott klimat genom olika 

åtgärder för att inte mista personal på grund av utmattningssyndrom. För att minska negativa 

effekter vid övergången mellan utbildning och yrkesliv krävs ett ökat stöd för 

nyutexaminerade sjuksköterskor från såväl utbildningens som arbetsgivarens sida. För att få 

en trygg inslussning i yrkesrollen krävs en individanpassad handledning, en god arbetsmiljö 

med möjlighet att ställa frågor och möjlighet till fortsatt handledning efter introduktionstidens 

slut i form av mentorer och reflektionsgrupper. På detta sätt bygger sjuksköterskan upp en 

bank av erfarenhet och skapar ett mer holistiskt synsätt på patienterna och vården. 

Utbildningen anses bristfällig i vissa moment men även som tillräckligt förberedande, vilket 

visar på en individuell variation. Den förser studenterna med trygghet genom VFU och 

omvårdnadsteori samtidigt som en större bredd inom medicin och farmakologi efterfrågas av 

de färdiga sjuksköterskorna som kommer ut i sin första anställning. En tuff inledande period i 

yrket med stress, oro och rädsla kompenseras dock av att arbetet tillför en stor glädje i mötet 

med patienterna. 
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BILAGA 1 

Frågeguide 

 

Ålder: Kön: 

Utbildningssäte: 

Tid som utexaminerad innan första anställning: 

Tid anställd som sjusköterska: 

Tidigare arbetserfarenhet inom vården innan sjuksköterskeutbildning: 

 

 

Innan anställning 

1.  Kan du berätta om hur det kändes när du hade blivit examinerad och skulle börja din första 

anställning som SSK (känslor av förbereddhet, något som saknades i utbildningen, moment 

som var stressande ex medicinskteknisk kunskap eller teori, känslor av osäkerhet)? 

2. Kan du berätta om ett tillfälle under utbildningen som stärkte din känsla av 

förbereddhet/säkerhet inför kommande yrkesliv? 

 

Under första året som anställd 

3. Kan du berätta om din första tid (sex månader) som anställd sjuksköterska (negativa 

känslor som oro, känsla av oförbereddhet och stress och/eller positiva känslor som bättre och 

säkrare)? 

3 a. Om stressigt/oro/känsla av otillräcklighet: Vad berodde det på (otillräcklig utbildning, 

otillräcklig handledning, arbetsplatsen etc.)? 

Kan du berätta om ett tillfälle då du kände stress/oro/känsla av otillräcklighet under arbetet 

och då omvårdnaden/vården blev lidande? 

3 b. Om positiva upplevelser: Kan du berätta vad det berodde på? 

Kan du berätta om ett tillfälle då du kände att du klarade av arbetet och kände dig stark i 

arbetet? 

4. Hur känner du dig nu i sjuksköterskerollen? Berätta om vad det var som fick dig att känna 

så. 

  



 

 

 

BILAGA 2 

Informationsbrev 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som skriver vår C-uppsats inom Institutionen för Folkhälso- 

och Vårdvetenskap vid Uppsala universitet. 

 

Bakgrunden till studien är att tidigare svensk forskning visar att sjuksköterskestudenter och 

nyutexaminerade sjuksköterskor under sitt första yrkesverksamma år upplever känslor av 

stress och otillräcklighet och att var tredje av dessa lever med symtom på 

utmattningsdepression. Orsaken till detta har tidigare ansetts vara en otillräcklig förberedelse 

inom utbildningen och bristande handledning i övergången till yrkeslivet. Syftet med studien 

är därför att undersöka om detta problem förekommer, vad som i sådana fall skulle kunna 

förbättras samt om det påverkar omvårdnaden av patienten. 

 

Du som tillfrågas att delta i denna studie är grundutbildad sjuksköterska och har varit 

yrkesverksam i cirka ett års tid. Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer som 

beräknas pågå i ungefär trettio minuter där samtalet spelas in. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och all insamlad data raderas efter projektets avslut. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan särskild förklaring. Studien kommer att 

publiceras på universitetets databas för elektronisk publicering. Om du har frågor om studien 

eller vill ta del av resultatet är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon. 

Tack på förhand! 

 

Författare: 

Hanna Lauri                   Linn Wikander 

Tel: 070-3233895               Tel: 070-7742422 

E-post: hanna.sofia.lauri@gmail.com         E-post: linn.wikander@gmail.com 

 

Handledare: 

Eva Hovstadius 

E-post: eva.hovstadius@pubcare.uu.se 


