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Abstract 
Ulla Ohlsson (2009): Vägen in i ett yrke – en studie av lärande och kunskapsut-
veckling hos nyutbildade sjuksköterskor (Career Paths – A Study of Newly Quali-
fied Nurses’ Learning and Knowledge Development) Örebro Studies in Education 
26, 328 pp.  
 
The path to a career in nursing begins on the first day of nursing training and is 
not completed until the nurses have worked one year in their profession. During 
the training period, the student nurses have training elements in two different ac-
tivity systems: the higher education institution and the healthcare sector. The aim 
of this study is to examine and highlight the relationship between the different 
parts of the training as well as how the relationship is manifested during the 
newly qualified nurses’ initial period in the profession. The research’s overall 
question is what makes the newly qualified nurses’ learning and knowledge de-
velopment easier or harder in relation to the different parts of the nursing train-
ing. Interviews have been used to create data which have been analysed based on 
activity theory, a social theory of learning and different ways of describing 
knowledge. The research findings show that the activity systems have different 
knowledge cultures, learning processes and patterns of action. The study partici-
pants describe the differences in terms of being in ‘different worlds’. The newly 
qualified nurses do not always have the practical skills that are sought after and, 
therefore, cannot always act as independent subjects, but become marginalized 
non-participants who observe the course of events. Supervision and the rounds 
are the two most demanding duties during the first year in the profession, since 
these duties have been practiced to a limited extent during the nurse training 
placement. The supervisory function appears different to newly qualified male 
and female nurses. The women in the study feel that it is problematic to be a su-
pervisor for older experienced assistant nurses, in that the assistant nurses do not 
accept them as supervisors. The men do not indicate this as being a problem, 
rather emphasizing that the assistant nurses support them in the supervisory func-
tion. During the rounds, the nurses must inform the doctor of the state of the pa-
tients’ health and care needs. The participants feel that it is difficult to live up to 
the doctors’ demands ahead of the rounds. In summary, my findings show that 
the different knowledge cultures in the higher education institution and the 
healthcare sector make the newly qualified nurses’ learning and knowledge devel-
opment more difficult. During the first year in the profession, the newly qualified 
nurses learn to be nurses, and they talk about themselves as nurses in a totally 
different way than at the start of that year. The changed way of talking about 
themselves indicates that they have recreated their identity from student nurses to 
nurses. 
 
Keywords: nursing training, doing the rounds, activity system, social theory of learn-
ing, knowledge culture, newly qualified nurses, knowledge transformation  
 
Ulla Ohlsson, Department of Education, Örebro University, SE-701 82 Örebro, 
Sweden, ulla.ohlsson@oru.se alternative ulla.ohlsson@comhem.se  
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Förord 

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av frågor som rört relationen 

mellan vad som traditionellt benämns teoretiska kunskaper och praktiska kun-

skaper i olika utbildningar. Mitt intresse för frågorna fördjupades under en tid 

när jag arbetade med introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor vid 

ett av landets sjukhus. I samband med detta arbete funderade jag mycket över 

varför de nyutbildade sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med 

kunskap för att börja arbeta i yrkesverksamheten. Intresset för dessa frågor förde 

mig till Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet där jag fick möjlighet att 

fördjupa mig i frågor om lärande och kunskapsutveckling i olika verksamheter.  

Efter en tid på institutionen sökte jag en doktorandtjänst och det var, till följd av 

mina erfarenheter från tidigare arbete, lätt att välja område för avhandlingsarbe-

tet.  

Under forskarutbildningen har jag haft förmånen att befinna mig i flera stimule-

rande miljöer som bidragit till min kunskapsutveckling. När jag tänker tillbaka 

på tiden som doktorand är jag tacksam över de kunskaper och erfarenheter som 

jag fått under den här tiden. En del av kunskapen, som exempelvis innebörder av 

olika teoretiska perspektiv, återfinns i avhandlingen och en del av kunskapen kan 

inte skrivas in i texten. Jag har inte kunnat skriva in alla de erfarenheter som är 

frukten av de otaliga diskussioner som vi haft i Forskarskolan för Demokratins 

villkor och i forskningsgruppen Kommunikation, Kultur och Mångfald – Deaf 

Studies (KKOM-DS) under professor Sangeeta Bagga-Guptas ledning. I båda mil-

jöerna har vi diskuterat perspektiv och frågeställningar som jag inte tidigare re-

flekterat över och som bidragit till min egen personliga utveckling. 

Det är flera personer som medverkat till avhandlingens tillkomst och jag vill 

tacka alla dem som gjort denna avhandlig möjlig. Främst vill jag tacka mina del-

tagare som genom sin medverkan har gjort studien möjlig att genomföra. Min 

handledare professor Bernt Gustavsson förtjänar ett mycket stort tack då han har 

varit inspirerande, uppmuntrande och alltid stöttat mig när tilliten till min egen 

förmåga sviktat. Ett tack riktas även till min biträdande handledare Kjell 

Gustavsson som varit ett gott stöd i diskussioner om pedagogik i arbetslivet. Tack 

Emma Arneback, Andreas Bergh, Reidun Carlsson, Agneta Knutas,  

Charlotta Pettersson, Marianne Skoog och Britt Tellgren som alltid funnits till-
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hands med uppmuntrande ord på vägen när avhandlingsskrivandet känts proble-

matiskt för mig. Ni har var och en på sitt sätt gjort min väg genom avhandlings-

arbetet till en ibland riktigt lustfylld resa. Ett särskilt tack riktar jag till Barbro 

Alm och Magdalena Yttergren för alla goda samtal om livet i smått och stort.  

Tack mamma för att du tålmodigt funnits till hands när mina kunskaper i det 

svenska språket sviktat. Jag vill också tacka Inga Rebenius och Karin Engström 

som har granskat och korrekturläst mitt manus och därigenom varit ett ovärder-

ligt stöd. Ett tack riktar jag till bibliotekarie Monica Norr som under hela av-

handlingsarbetet hjälpt mig med handfasta råd i litteratursökningens ädla konst.  

Sist men inte minst vill jag tacka min make Torbjörn som är min allra bästa vän 

och som alltid finns vid min sida. Tack för att du generöst har ställt upp och gjort 

det möjligt för mig att ägna tid åt forskning när livets praktiska sysselsättningar 

hade varit en mer angelägen uppgift att ta itu med. 

 

Örebro i januari 2009 

Ulla Ohlsson 
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1. Inledning och bakgrund 

Att bli sjuksköterska – en introduktion 

I början var jag bara en liten ärta som inte kunde göra någon-
ting. Från början blev jag livrädd när patienterna försämrades. 
Jag hade inte någon aning om vad jag skulle göra. Nu vet jag 
hur jag skall göra när någon patient blir dålig. Jag har lärt mig 
jättemycket. Nu är jag sjuksköterska (Petra). 
 
I början vågade man ju inte säga emot och trodde att man mås-
te göra allt de säger [läkarna]. Då ifrågasatte jag inte men det 
gör jag nu på ett helt annat sätt nu. Jag har lärt mig att vara 
sjuksköterska (Mikael). 

Petra och Mikael uttrycker sig så här om sin egen utveckling under första året i 

yrket som sjuksköterska. De är två av de sjuksköterskor som årligen utexamine-

ras från landets sjuksköterskeutbildningar. Du kommer att få möta Petra och 

Mikael samt ytterligare fem nyutbildade sjuksköterskor i den avhandling du nu 

håller i din hand. I denna studie undersöks vad som underlättar respektive för-

svårar att lära sig sjuksköterskans yrke samt hur lärande- och utvecklingsproces-

sen från studerande till sjuksköterska kan beskrivas ur nyutbildade sjuksköters-

kors perspektiv. Avsikten är att ge röst åt nyutbildade sjuksköterskor i diskus-

sionen om de nyutbildade sjuksköterskornas yrkeskunnande i förhållande till 

sjuksköterskeutbildningens innehåll och utformning samt hur deras yrkeskun-

nande kan läras och utvecklas. Lärande- och kunskapsutvecklingsprocessen görs 

synlig genom att sju nyutbildade sjuksköterskor har intervjuats vid fem tillfällen 

under det första året i yrkesverksamheten.  

Studien har sin grund i sjuksköterskeutbildningens förändring från yrkesut-

bildning till akademisk utbildning och därmed också sjuksköterskans förändrade 

roll från assistent till akademiker. Dagens akademiska utbildning innebär att 

sjuksköterskestudenterna under utbildningstiden skall tillägna sig kunskaper som 

tillgodoser två skilda slag av examina, akademisk examen som följer högskolela-

gen och yrkesexamen som följer riktlinjer för det specifika yrket. I högskolelagen 

tydliggörs detta utifrån att både högskoleförlagda och verksamhetsförlagda mo-
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ment i utbildningarna skall ha sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.1 

Utgångspunkten att utbildningen skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet 

innebär ett nytt sätt att förhålla sig till olika kunskapsformer i högre utbildning. 

Både vad som vanligtvis brukar benämnas som teoretiska och praktiska former 

av kunskap skall integreras med varandra i yrkesförberedande utbildningar, så att 

studenterna ges möjlighet att utveckla både vetenskapligt förhållningssätt och 

relevant yrkeskompetens. Integrationens omfattning är ett uttryck för relationen 

mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda moment i utbildningen. Hög-

skoleverket2 har i utvärderingar funnit vad som benämns i termer av integra-

tionsproblematik mellan innehåll i högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 

moment i sjuksköterskeutbildningen. Integrationsproblematiken handlar företrä-

desvis om att innehållet i de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten inte teo-

rianknyts i tillräckligt hög grad. Viss problematik att integrera vad som kan be-

tecknas som skolkunskap med yrkeskunskap har funnits alltsedan sjuksköterske-

utbildningen införlivades i högskolan. Problematiken har benämnts på olika sätt 

exempelvis som olika verklighetsdefinitioner3 eller som ett glapp mellan teori och 

praktik.4 Det är inte enbart utbildningstiden som kännetecknas av viss problema-

tik utan Lindberg-Sand poängterar att de nyutbildade sjuksköterskornas första tid 

i yrket kan liknas vid ett stålbad5 och Linder anser att de nyutbildade sjukskö-

1 Högskoleverkets Rapportserie 1998:28 R, Nya yrkesexamina inom hälso- och sjukvår-
den, s.7. 
2 Högskoleverket har utvärderat förhållandet mellan sjuksköterskeutbildningens högsko-
leförlagda och verksamhetsförlagda delar 2000 och 2007. Integrationen mellan utbild-
ningens olika moment har förbättrats mellan dessa utvärderingstillfällen, men det finns 
fortfarande mer kvar att göra i denna fråga. Se Högskoleverkets Rapportserie 2000:5 R, 
Utbildningar inom vård och omsorg – en uppföljande utvärdering och Högskoleverkets 
rapportserie 2007:23R, Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska 
universitet och högskolor. 
3 Karin Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes upp-
fattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. (Lund, 1999),  
s. 298. 
4 Göran Fransson, Teori och praktik i yrke och utbildning. Komparativa fallstudier med 
arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare, (Stockholm, 2003), s.7.  
5 Åsa Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling 
av yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenomenografisk studie, (Lund, 
1996), s. 229. 
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terskorna drabbas av en reality shock6 när de lämnar utbildningen och börjar ar-

beta som sjuksköterskor. 

Socialstyrelsens uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskors kunnande visar 

att sjuksköterskorna inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter när det gäller 

att övervaka behandlingar i samband med vård av svårt sjuka patienter, att ha 

hand om viss utrustning, att undervisa patienter och anhöriga, att stödja patienter 

och anhöriga samt att fungera som arbetsledare.7 

Socialstyrelsen har periodvis förespråkat att en allmäntjänstgöring (AT) 

införs för sjuksköterskor och att allmäntjänstgöringen avslutas med ett natio-

nellt kunskapsprov.8 Detta har ännu inte realiserats inom utbildningssystemet. 

Socialstyrelsens bedömning av vilka kunskaper och förmågor som nyutbildade 

sjuksköterskor behöver utveckla bekräftas i en studie av Löfmark, Smide och 

Wikblad som har undersökt sjuksköterskors första tid i yrket. Studien visar att 

nyutbildade sjuksköterskor bland annat upplever den arbetsledande funktionen 

problematisk. En övervägande andel av sjuksköterskorna i Löfmarks studie 

anser emellertid att sjuksköterskeutbildningens innehåll har förberett sjukskö-

terskorna för att möta de behov som finns i hälso- och sjukvården. De erfarna 

sjuksköterskorna i studien skattar nyutbildade sjuksköterskors kompetens hög-

re än de nyutbildade sjuksköterskorna själva gör. Arbetsledare var också över-

lag mer positiva till sjuksköterskornas kompetens och skattade den högre än 

vad de nyutbildade sjuksköterskorna själva gjorde.9 Sammantaget kan sägas att 

nyutbildade sjuksköterskor anses både besitta och inte besitta kunskaper som 

motsvarar hälso- och sjukvårdens behov. 

6 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 299. Linder använder 
begreppet som myntades av Kramer under 1970-talet. Kramer menar att den nyutbildade 
sjuksköterskan hamnar i en kris när sjuksköterskan kommer ut i yrkeslivet. Krisen orsa-
kas av skillnader mellan utbildningen och yrkesverksamheten och att det genom skillna-
derna uppstår en krock mellan kulturen under utbildningstiden och kulturen i yrkeslivet. 
Marlene, Kramer, Reality shock, why nurses leave nursing (Saint Louis, 1974). 
7 Socialstyrelsen, 2002:107:1, Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun-
nande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov.  
8 Socialstyrelsen, 2002:107:1, Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun-
nande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov.  
9 Anna Löfmark, Bibbi Smide &Karin Wikblad, Competence of newly graduated nurses: 
a comparation of the perceptions of qualified nurses and students, Journal of Advanced 
Nursing, 53(6) (2006), s. 724 f. 
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Jag anser att det intressanta inte är om det är teoretisk kunskap eller prak-

tiska färdigheter som behöver utvecklas eller om det finns en integrationsproble-

matik mellan teori och praktik i sjuksköterskeutbildningens olika delar. Det in-

tressanta är de nyutbildade sjuksköterskornas skildringar av hur de går tillväga 

för att lära sig sjuksköterskans yrke samt vad som utgör möjligheter och hinder 

för nyutbildade sjuksköterskor att utveckla sitt yrkeskunnande under den första 

tiden i yrket. 

 

Syfte  

Avhandlingen fokuserar på nyutbildade sjuksköterskors lärande och utveckling 

av kunskap. Under utbildningstiden befinner sig sjuksköterskestuderande både på 

högskolan och i hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. I avhandlingen be-

traktas högskolan och hälso- och sjukvården som olika verksamhetssystem i vilka 

lärande och kunskapsutveckling äger rum. Efter avslutad utbildning befinner sig 

nyutbildade sjuksköterskor endast i ett verksamhetssystem, det vill säga hälso- 

och sjukvårdens olika verksamheter, där kunnande från utbildningstiden skall 

omsättas i handling. Genom att undersöka nyutbildade sjuksköterskors syn på 

sjuksköterskeutbildning och hur den kommer till uttryck under första tiden i yr-

ket, är avsikten att synliggöra relationen mellan utbildningens olika delar samt 

vilken betydelse de olika delarna har för utövande av sjuksköterskeyrket. Av-

handlingen syftar således till att undersöka relationen mellan högskoleförlagda 

och verksamhetsförlagda moment i sjuksköterskeutbildning, att undersöka vad 

som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksam-

hetssystem samt att undersöka vad som underlättar respektive försvårar lärande 

av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheten. 

14 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke
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Frågeställningar  

1. Vad i relationen mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda utbild-
ningsmoment underlättar respektive försvårar lärande av sjuksköterskeyr-
ket? 

 
2. Vad i den relationen har betydelse för utövandet av sjuksköterskeyrket 

under den första tiden i yrket? 
 

3. Vilken betydelse har de kunskapskulturer som bärs av de verksamhetsför-
lagda och högskoleförlagda momenten för sjuksköterskors kunskapsut-
veckling?  

 
4. Vad kännetecknar innehållet i sjuksköterskors arbetsuppgifter under första 

tiden i yrket i relation till de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 
utbildningsmomenten? 

 
Jag fortsätter nu med att beskriva den utveckling sjuksköterskeutbildningen 

genomgått från slutet av förra seklet till dagens sjuksköterskeutbildning. Nästa 

kapitel syftar till att utgöra en bakgrundsfond för förståelse av de nyutbildade 

sjuksköterskornas situation i dagens hälso- och sjukvård. 
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2. Sjuksköterskeutbildningens historik  

Från assistent till akademiker 

Sjuksköterskeutbildningens väg in i högskolan har gått från särskilda sjukskö-

terskeskolor i sjukvårdshuvudmannens regi via postgymnasial landstingskommu-

nal högskoleutbildning till akademisk utbildning inom högskolan. Sjuksköterske-

utbildning har funnits i Sverige sedan 1850-talet. Sjuksköterskeutbildningen kan 

delas in i fyra epoker: 1) den preteoretiska epoken, 1851-1920, 2) den medicin-

centrerade epoken, 1920-1966, 3) den mångvetenskapliga epoken, 1966-1977 

och 4) den vårdvetenskapliga epoken, från högskolereformen 1977.10  

 

Den preteoretiska epoken, åren 1851-1920 

Denna period karaktäriserades av att utbildningarna skapades på enskilda initia-

tiv. I Sverige startade den första sjuksköterskeutbildningen 1851 vid dåvarande 

Diakonianstalten i Stockholm sedermera Ersta Diakonianstalt. Utbildningen syf-

tade till att kristna kvinnor skulle bli sjuksköterskor.11 Röda korset startade 1867 

en sjuksköterskeskola som syftade till att framför allt tillgodose den egna organi-

sationens behov av sjuksköterskor. Drottning Sophia lät 1884 inrätta och starta 

en sjuksköterskeskola i privat regi, Sophiahemmet. Vid sjuksköterskeskolan ut-

bildades företrädesvis unga kvinnor från de högre samhällsskikten. Utbildningen 

hade stark religiös prägel och sjuksköterskeyrket ansågs vara ett kall vilket kräv-

de hög moral. Valspråket för Sophiahemmets sjuksköterskeskola var ”Allt till 

Guds ära” vilket var inristat i portalen till sjuksköterskeskolan.12 Sjuksköterskan 

skulle enbart ägna sig åt yrkesutövning och tvingades sluta sitt yrke om hon bil-

dade familj. Varje person som ville bli antagen till sjuksköterskeskola skulle vara 

provelev för att få sin lämplighet för yrket bedömd. I bedömningen av lämplighet 

för sjuksköterskeyrket ingick också en bedömning av den presumtiva sjukskö-

10 Katie Eriksson, Vårddidaktik (Stockholm, 1985), s. 28-30. Sjuksköterskeutbildningens 
epoker namnges på olika sätt av olika forskare. Jag använder Erikssons indelning. 
11 Lena Derbring & Charlotte Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. 
Vision och verklighet (Stockholm, 1992), s. 100. 
12 Iris Erlöv & Kerstin Petersson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköters-
keutbildning under 1900-talet (Lund, 1998), s. 18. 

Vägen in i ett yrke  ulla ohlsson 17



18

terskans sociala ställning och levnadsvanor. Om den unga kvinnan inte ansågs ha 

tillräckligt goda levnadsvanor kunde hon utestängas från utbildningen. Det var 

företrädesvis välartade unga kvinnor och unga kvinnor från de mer välbärgade 

familjerna som läste till sjuksköterskor.  

Den första sjukhusskolan startade 1867 vid Nya Sjukhuset i Stockholm, fö-

regångare till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sjukhusskolorna var som namnet 

indikerar belägna på sjukhusområdena. Sjukhusskolorna syftade till att säkerstäl-

la behov av arbetskraft inom den egna verksamheten. Utbildningen var till över-

vägande delen praktisk och undervisningen av praktiska moment leddes av så 

kallade instruktionssjuksköterskor. De teoretiska avsnitten i exempelvis anatomi, 

fysiologi och invärtesmedicin leddes av de läkare som fanns på sjukhuset. Sjuk-

sköterskeeleverna var också arbetskraft och ingick i personalstyrkan, vilket med-

förde att gränserna mellan att vara elev och att vara arbetskraft var flytande.13 

Sjuksköterskeeleverna bodde på sjukhusområdet i särskilda bostäder. Under den-

na tid hade sjuksköterskor särskild uniform, vilket innebar att de skulle bära oli-

ka former av klänningar, mössor och högtidsdräkt. Uniformen infördes för att 

särskilja sjuksköterskor från biträden. Dessa biträden kom oftast från de lägre 

samhällsskikten och sjuksköterskeuniformen symboliserade en viss position. Det 

fanns inte enhetliga kompetenskrav för utbildningen utan det var upp till varje 

utbildningsanordnare att sätta upp kriterier för vilka kunskaper och färdigheter 

som sjuksköterskeeleverna skulle uppnå under utbildningstiden.14  

 

Den medicincentrerade epoken, åren 1920-1966 

Den kanske mest banbrytande händelsen under denna period är att män 1951 ges 

tillträde till sjuksköterskeutbildningen.15 Utvecklingen inom det medicinska om-

rådet medförde ett ökat behov av sjuksköterskor som kunde assistera läkare i 

deras yrkesutövning. Sjuksköterskeutbildning var under denna period sjukdoms-

13 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, samt Erlöv & Petersson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjukskö-
terskeutbildning under 1900-talet.  
14 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet. 
15 För utförlig beskrivning av männens inträde i sjuksköterskeyrket, se Sune Dufwa, Kön, 
lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet (Växjö, 2004).  
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13 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, samt Erlöv & Petersson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjukskö-
terskeutbildning under 1900-talet.  
14 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet. 
15 För utförlig beskrivning av männens inträde i sjuksköterskeyrket, se Sune Dufwa, Kön, 
lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet (Växjö, 2004).  
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centrerad och läkarnas inflytande över utbildningen var betydande.16 Sjukskö-

terskornas underordning i förhållande till läkarna betonades, vilket följande citat 

visar ”I förhållande till läkarna har sjuksköterskan en underordnad beroende-

ställning”.17 Vidare framhölls att en sjuksköterska aldrig fick behandla en patient 

utan att ha rådfrågat en läkare och att ”under utövande av sitt yrke skall sjukskö-

terska iaktta omsorg och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar som 

utfärdas till hennes efterrättelse”.18 Under denna epok ifrågasattes inte den medi-

cinska vetenskapens överordning och omvårdnadens underordning. Sjuksköters-

keutbildningarna innebar under denna period att fostras till anpassning, service-

inriktning och underordning.  

Utbildningen blev treårig och Medicinalstyrelsen, Socialstyrelsens föregånga-

re, utfärdade en så kallad normalplan för utbildningen. Normalplanen innehöll 

utbildningens syfte, förslag på utbildningsmaterial samt undervisningsmetoder. 

Utbildningen organiserades i två steg. Det första steget innebar en tvåårig allmän 

sjuksköterskeutbildning och det andra steget innebar ett års fördjupning inom ett 

specialområde såsom operationssjukvård, barnsjukvård, medicinsk sjukvård eller 

kirurgisk sjukvård. Varje elev måste genomgå en provtjänstgöring för att få sin 

lämplighet för yrket prövad. I de fall eleven ansågs olämplig tvingades eleven av-

bryta sina studier.19 

Eleverna erhöll ofta både teoretiska studier och praktisk färdighetsträning i 

vårdverksamheten. Teoriundervisningen sköttes främst av läkare och den praktis-

ka utbildningen innebar att eleverna arbetade tillsammans med personalen på 

avdelningen. Även de sjuksköterskeelever som gick sista året på utbildningen un-

dervisade och ansvarade för nykomna sjuksköterskelever. Det fanns ett nära sam-

arbete mellan utbildningsanordnaren och vårdverksamheten, vilket medförde att 

utbildningens innehåll och yrkesverksamhetens krav överensstämde. Sjuksköters-

16 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet. 
17 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildning. Hur en grupp studerandes uppfattning av 
sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 22. Linder citerar ur boken 
”Sjuksköterskelära” från 1920. 
18 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildning, Hur en grupp studerandes uppfattning av 
sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 23. Linder citerar Kungliga 
Maj:ts reglemente från 1957. 
19 Erlöv & Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet. 
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korna erhöll legitimation 1958. Legitimationen, då liksom nu, utgör samhällets 

garanti för att personen har viss kunskap och kompetens. Det viktigaste motivet 

för legitimation är patientsäkerheten, men det fanns också fackliga drivkrafter för 

legitimation. Genom legitimation skulle sjuksköterskor bli självständiga.20 Berg-

man menar dock att sjuksköterskeutbildningen inte gav förutsättningar för en 

självständig, kreativ och förändringsbenägen sjuksköterska med gott självförtro-

ende. Istället resulterade utbildningen i yrkesutövare som var osynliga, anpass-

ningsbenägna, serviceinriktade, underordnade och trofasta. Att sjuksköterskorna 

blev osynliga, anpassningsbenägna, serviceinriktade och underordnade var, enligt 

Bergman, ett uttryck för samhällets syn på kvinnorollen vid den här tiden.21 

Utvecklingen i början av 1960-talet kännetecknades av medicinsk utveckling 

som medförde allt högre krav på kvalificerad arbetskraft i sjukvården. År 1962 

tillsattes en utredning som ledde till en ny utbildningsreform i slutet av 1960-

talet. I den nya utbildningen betonades att sjuksköterskeutbildningen skulle ge 

eleverna kunskaper, utveckla egenskaper och attityder, träna färdigheter, förbere-

da för ledarskap och utvecklingsarbete samt utveckla personlig mognad. I utbild-

ningen infördes samhällsvetenskap, psykologi och sociologi för att ge de blivande 

sjuksköterskorna en bättre grund för sin framtida arbetsledarroll. Sjuksköters-

kans roll i omvårdnaden nämndes inte i någon större omfattning. Holmdahl me-

nar att detta innebär en förskjutning av sjuksköterskans arbetsuppgifter från pati-

entvården till expeditionen. Förskjutningen medförde att undersköterskor och 

vårdbiträden kom att utföra det mesta av den direkta patientvården.22 

 

Den mångvetenskapliga epoken, åren 1966-1977 

Under perioden skedde flera större förändringar inom sjuksköterskeutbildningen. 

Eleverna fick så kallad ”elevstatus”23 som innebar att eleverna inte ingick i arbets-

laget som arbetskraft under praktikperioderna. När eleverna inte längre ingick i 

20 Erlöv & Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet, s 77. 
21 Gunnel Bergman, Sjuksköterskors yrkeskarriär och fortsatta utbildning (Linköping, 
1994). 
22 Barbro Holmdahl, Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdok-
tor (Stockholm, 1994), s. 235-236. 
23 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s. 107. 
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under 1900-talet, s 77. 
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22 Barbro Holmdahl, Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdok-
tor (Stockholm, 1994), s. 235-236. 
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verklighet, s. 107. 
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personalstyrkan kunde utbildningens mål i högre grad styra valet av arbetsuppgif-

ter. Eleverna förväntades inte längre bo i elevhem på sjukhusområdet. De gamla 

elevhemmen blev bostäder som eleverna kunde hyra som vilka bostäder som 

helst. Sjuksköterskeutbildningen poängsattes till 105 respektive 73 eller 63 poäng. 

Vilken utbildning den studerande skulle gå bestämdes av den studerandes bak-

grund. De som saknade tidigare utbildning från vårdområdet måste genomgå ut-

bildning omfattande 105 poäng. För dem som genomgått gymnasieskolans vård-

linje gren för barn- och ungdom, omfattade utbildningen 73 poäng och för dem 

som genomgått gymnasieskolans vårdlinje omfattade utbildningen 63 poäng.24 

Utbildningens innehåll fick en tydlig uppdelning mellan teoretiska ämnen 

och kliniska studier/praktik. En tredjedel utgjordes av teoretiska studier och två 

tredjedelar var praktik. Instruktionssjuksköterskorna ersattes av vårdlärare vilket 

innebar att den pedagogiska utbildningen fick en framträdande plats i relation till 

elever och lärande. 

De medicinska ämnena i sjuksköterskeutbildningen kompletterades, som nämnts 

ovan, med samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. I dessa ämnen undervisa-

de lärare/forskare från dessa ämnesområden. Sjuksköterskeutbildningen blev 

mångvetenskaplig och till viss del forskningsanknuten i och med att lärare från 

beteendevetenskapliga ämnen ofta hade en egen forskarutbildning. 

Läkare fick även under denna period stort inflytande över sjuksköterskeut-

bildningen i och med att hälften av all teoretisk undervisning alltjämt sköttes av 

läkare. Derbring och Stölten menar att:  

 

Enligt svensk utbildningstradition har den längsta utbildning-
en inom ett område stått modell för kortare utbildningar 
inom samma område. Läkarutbildningen har således utgjort 
modell för sjuksköterskeutbildning. Därav följer att såväl in-
nehåll som perspektiv i sjuksköterskeutbildningen påverkats 
av läkarutbildningen.25 

Elevaktiva undervisningsformer, exempelvis grupparbeten och seminarier, 

rekommenderas för de teoretiska utbildningsavsnitten. Detta får dock inte något 

24 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s. 107-108.  
25 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s. 106-107. 
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större genomslag utan föreläsning fortsätter att vara det dominerande sättet för 

undervisning. För de praktiska utbildningsmomenten på avdelningar i vårdverk-

samheten initierade vårdlärarna diskussioner om vilka arbetsuppgifter som var 

lämpliga för sjuksköterskeeleverna. I slutet av denna period tydliggjordes att sjuk-

sköterskeelevernas arbetsuppgifter skulle följa målen i läroplanen och därmed 

kunde inte den praktiska utbildningens innehåll längre vara enbart en fråga för 

vårdverksamhetens företrädare. Det krävdes samverkan mellan vårdlärare och 

yrkesverksamma sjuksköterskor för att uppnå målen i läroplanen. 

Sjuksköterskeutbildningen utvecklades från att vara en angelägenhet för en-

skilda sjukhus och organisationer till att vara en yrkesinriktad utbildning i sam-

hällets utbildningssystem. År 1968 tillsattes en utbildningsutredning för att se 

över det postgymnasiala utbildningssystemet i Sverige. I och med denna utredning 

förändras den svenska sjuksköterskeutbildningens organisatoriska tillhörighet 

samt utbildningens innehåll och utformning. 26 

 

Den vårdvetenskapliga epoken, från och med år 1977 

I och med högskolereformen 1977 blev sjuksköterskeutbildningen högskoleut-

bildning i den landstingskommunala högskolan.27 Högskolereformen innebar ge-

nomgripande förändringar av sjuksköterskeutbildningen. De allmänna målen för 

all högskoleutbildning gäller även för sjuksköterskeutbildningen. Den gamla be-

teckningen elev försvann och eleven blev student. Vidare skall all utbildning vila 

på vetenskaplig grund och vara forskningsanknuten. Inom den landstingskom-

munala högskolan upprättades övergripande utbildningsplaner som innehöll upp-

gifter om utbildningens mål, innehåll och upplägg.28  

I samband med reformeringen tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att 

göra översyn av utbildningar inom vårdområdet. Kommitténs slutbetänkande 

tydliggjorde bland annat att omvårdnadsvetenskap blev en egen vetenskaplig di-

sciplin. Utbildningens omdaning innebar möjligheter för framväxten av omvård-

26 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s 107-108. 
27 SOU 1978:50, Ny vårdutbildning. Förslag från utredningen om översyn av vissa vård-
utbildningar i högskolan. Vård 77.  
28 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s 109-110.  
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yrkesverksamma sjuksköterskor för att uppnå målen i läroplanen. 

Sjuksköterskeutbildningen utvecklades från att vara en angelägenhet för en-

skilda sjukhus och organisationer till att vara en yrkesinriktad utbildning i sam-

hällets utbildningssystem. År 1968 tillsattes en utbildningsutredning för att se 

över det postgymnasiala utbildningssystemet i Sverige. I och med denna utredning 

förändras den svenska sjuksköterskeutbildningens organisatoriska tillhörighet 

samt utbildningens innehåll och utformning. 26 

 

Den vårdvetenskapliga epoken, från och med år 1977 

I och med högskolereformen 1977 blev sjuksköterskeutbildningen högskoleut-

bildning i den landstingskommunala högskolan.27 Högskolereformen innebar ge-

nomgripande förändringar av sjuksköterskeutbildningen. De allmänna målen för 

all högskoleutbildning gäller även för sjuksköterskeutbildningen. Den gamla be-

teckningen elev försvann och eleven blev student. Vidare skall all utbildning vila 

på vetenskaplig grund och vara forskningsanknuten. Inom den landstingskom-

munala högskolan upprättades övergripande utbildningsplaner som innehöll upp-

gifter om utbildningens mål, innehåll och upplägg.28  

I samband med reformeringen tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att 

göra översyn av utbildningar inom vårdområdet. Kommitténs slutbetänkande 

tydliggjorde bland annat att omvårdnadsvetenskap blev en egen vetenskaplig di-

sciplin. Utbildningens omdaning innebar möjligheter för framväxten av omvård-

26 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s 107-108. 
27 SOU 1978:50, Ny vårdutbildning. Förslag från utredningen om översyn av vissa vård-
utbildningar i högskolan. Vård 77.  
28 Derbring & Stölten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning. Vision och 
verklighet, s 109-110.  
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nad som sjuksköterskornas specifika karaktärsämne.29 En sjuksköterskutbildning 

med fem olika inriktningar inrättades: 1) inriktning mot allmän hälso- och sjuk-

vård som gav behörighet för sjuksköterskor att arbeta på vårdavdelningar och 

mottagningar, 2) inriktning mot operationssjukvård som gav behörighet att arbe-

ta inom operationssjukvård och viss mottagningsverksamhet, 3) inriktning mot 

psykiatri som gav behörighet att arbeta inom psykiatrisk vård, 4) inriktning mot 

radiologi som gav behörighet att arbeta inom röntgenverksamhet samt 5) inrikt-

ning mot onkologi som gav behörighet att arbeta inom särskilda verksamheter för 

vård i livets slutskede. 

Den första utbildningen utifrån 1977 års utbildningsreform startade 1982 

och utbildningen fick namnet Sjuksköterskeutbildning 80 poäng. Behörig att söka 

utbildningen var den som hade allmän behörighet för högskolestudier samt gym-

nasieskolans tvååriga Vårdlinje eller motsvarande kunskaper. Detta innebar att 

den som skulle läsa till sjuksköterska måste vara undersköterska eller ha motsva-

rande kunskaper och färdigheter. I sjuksköterskeutbildningen ställdes tydliga krav 

på forskningsanknytning och att de studerande skulle erbjudas möjligheter att 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Sambandet mellan forskning, utbildning och 

utveckling skulle främjas och i detta sammanhang infördes begreppet forsknings-

anknytning.30 

I och med Vård 77 myntades begreppsparet teori och praktik för utbild-

ningsavsnitt som förekom inom skolans lokaler respektive i vårdverksamheten. 

Teoriavsnitten i sjuksköterskeutbildningen förlades till utbildningsinstitutionerna 

inom högskolan medan praktisk färdighetsträning blev kvar inom vårdverksam-

heten i form av praktikperioder. Lärare vid utbildningsinstitutionerna fick en 

dubbelfunktion. Dels ansvarade lärarna för teoriavsnitten vid utbildningsinstitu-

tionen, dels ansvarade lärarna för metodundervisning i praktikavsnitten. Man 

kan säga att införlivandet i högskolan bidrog till en tydlig uppdelning mellan vad 

som under årtionden har kommit att benämnas teoretiska och praktiska studier.  

29 För fördjupad läsning om omvårdnad som vetenskap se Sonia Bentling, I idéernas 
värld. En analys av omvårdnad som vetenskap och grund för professionell utbildning 
(Uppsala, 1992).  
30 SOU 1978:50, Ny vårdutbildning. Förslag från utredningen om översyn av vissa vård-
utbildningar i högskolan. Vård 77.  
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Sjuksköterskeutbildningens huvudämne blev omvårdnad som grundas i omvård-

nadsteori.  

Reformeringen av sjuksköterskeutbildningen med egen vetenskaplig disciplin 

och med egen teoretisk bas hade flera olika effekter för sjuksköterskor som yr-

kesgrupp. Jakobsson menar att sjuksköterskorna både kom ett steg närmare att 

bli erkända som en profession och fick ett verktyg som gör omvårdnadshandling-

ar mer verksamma och effektiva.31 Björkström poängterar att sjuksköterskeut-

bildningens akademisering innebar att sjuksköterskeyrket professionaliserades 

och att sjuksköterskeyrket därigenom kan mäta sig med andra professioner.32 

I och med utbildningens reformering infördes också ett systematiskt arbets-

sätt för sjuksköterskorna, som innebar att arbeta i enlighet med omvårdnadspro-

cessen.33 Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmodell som består av fem 

steg, 1) bedömning, 2) omvårdnadsdiagnos, 3) planering, 4) genomförande och 5) 

utvärdering.  

Steg 1, bedömning innebär att sjuksköterskan genom samtal med patienten kart-

lägger patientens upplevelse av sitt hälsotillstånd, välbefinnande och övrig pro-

blematik/önskemål som kan ha inverkan på omvårdnaden under och/eller efter 

vårdtillfället.  

Steg 2, omvårdnadsdiagnos innebär att sjuksköterskan fastställer vilka omvård-

nadsproblem/behov som hon uppfattar att patienten har.  

Steg 3, planering innebär att patienten och sjuksköterskan tillsammans studerar 

omvårdnadsdiagnoserna, prioriterar dessa och planerar för vilka mål och aktivite-

31 Elisabeth Jacobsson, Omvårdnadsteorier gissel eller hjälpmedel. Sjuksköterskestude-
randes föreställningar, Vård i Norden 18(1) (1997), s. 33-36. Jag fördjupar mig inte 
sjuksköterskeyrkets professionalisering. För den som vill fördjupa sin läsning om vad 
som utmärker en profession rekommendes Staffan Selander, Kampen om yrkesutövning, 
status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund (Lund, 1989). Carola Aili, Lars-
Erik Nilsson, Lennart G. Svensson & Pamela Denicolo, Tension Between Organization 
an Profession. Professionalism in Nordic Public Service, (Lund, 2007). För fördjupning 
om sjuksköterskeyrkets professionalisering rekommnederas Monica Björkström, Den 
professionella sjuksköterskan. I relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen 
(Karlstad, 2005). 
32 Björkström, Den professionella sjuksköterskan. I relation till den akademiska sjukskö-
terske-utbildningen. 
33 Helen Yura & Mary B. Walsh, The nursing process - assessing, planning, implement-
ing, evaluating (Norwalk, 1988). 
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ter som behövs för att åtgärda omvårdnadsdiagnosen. Det kan till exempel vara 

hjälpmedel eller undervisning. 

Steg 4, genomförande innebär att aktiviteterna utförs. 

Steg 5, utvärdering innebär att patienten och sjuksköterskan går igenom uppnått 

resultat. 

Införandet av omvårdnadsprocessen som grund för sjuksköterskors hand-

lingar innebar att sjuksköterskorna fick ett professionellt arbetssätt som har lik-

heter med läkarnas arbetssätt.34 

I och med reformeringen frigjordes sjuksköterskeutbildning från den medi-

cinska vetenskapens inflytande och blev som Erlöv och Peterson uttrycker ”en 

hälsoideologisk och omvårdnadsinriktad utbildning med individen i centrum både 

i omvårdnads- och utbildningssammanhang.”35 I samband med reformeringen 

diskuterades vilken yrkestitel som var lämpligast och olika förslag kom upp, så-

som läkarassistent, hälsoexpert och omvårdnadsexpert.36 Sjuksköterskorna fick 

dock behålla sin yrkestitel legitimerad sjuksköterska. 

Under praktikperioderna i vårdverksamheten hade sjuksköterskestudenten 

en yrkesverksam sjuksköterska som handledare och att dela samma villkor som 

personalen ansågs främja de studerandes lärprocess:  

Lärlingstraditionen har emellertid gjort att man kommit att be-
handla ”praktikplatsen” mer som en plats för tjänstgöring och 
produktion än som ett rum för lärande, som också innefattar 
vissa åtaganden mot eleven. När studenterna kommer till vård-
avdelningen ska de så långt som möjligt dela samma villkor 
som personalen, med schemalagd arbetstid, kvällsturer och 
helgtjänstgöring, även om detta inför reformen 1982 motivera-
des ur inlärningssynpunkt, som en nyttig erfarenhet.37 

34 Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor 
(Chicago, 1991), s. 35-85. Enligt Abbott består de professionellas arbete (work) av tre 
huvudområden, anamnes/faktainsamling (diagnosis), slutledning (inference), samt be-
handling (treatment). 
35 Erlöv & Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet, s.102. 
36 Erlöv& Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet, s.102. 
37 Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling av 
yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenomenografisk studie, s. 105. 
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Även undersköterskor handledde sjuksköterskestuderande under vissa delar 

av utbildningen, exempelvis i basal omvårdnad, som handlar om att bland annat 

sköta daglig hygien och födointag. Lindberg-Sand lyfter fram att sjukvårdsbiträ-

den och undersköterskor hade stor betydelse för den grundläggande socialisatio-

nen in i sjuksköterskeyrket. Förhållanden som stod i motsatsförhållande till ut-

gångspunkten att utbildningen i lägre grad skulle vara en yrkesutbildning och i 

högre grad vara en högskoleutbildning.38 

Ytterligare en reformering av högskolan sker i och med 1993 års högsko-

lereform.39 Reformeringen kan förstås som ett uttryck för kunskapssamhällets 

komplexitet med ökade kompetenskrav som följd. Inom hälso- och sjukvårdens 

område utgör exempelvis medicinsk utveckling, teknisk utveckling, förändrade 

demografiska förhållanden, förändrat sjukdomspanorama samt krav på pati-

entcentrerad vård utifrån ett helhetsperspektiv på människan några av de fak-

torer som har medfört förändrade och utökade krav på sjuksköterskors kun-

skaper.  

Reformeringen innebär stora förändringar för sjuksköterskeutbildningen. 

Alla tvååriga yrkesinriktade högskoleutbildningar avskaffas. Utbildningarna 

införlivas i högskolan och omformas till treåriga högskoleutbildningar med 

akademisk status. För sjuksköterskeutbildningens vidkommande innebär detta 

att förkunskapskrav som undersköterska eller motsvarande avskaffas. Sjukskö-

terskeutbildningen leder fram till både akademisk examen och yrkesexamen,40 

vilket innebär att inom ramen för utbildningen uppfylls målen för en kandidat-

examen och för sjuksköterskeexamen. Det betyder således att en och samma 

utbildning skall tillgodose såväl högskolelagens intentioner som yrkeslivets be-

hov. I enlighet med högskolelagen skall:  

 

38 Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling av 
yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenomenografisk studie. 
39 Högskolelag SFS 1992:1434. 
40 Yrkesförberedande utbildningar inom högskolan styrs också av högskoleförordningens 
examensordning. Sjuksköterskestuderande skall i enlighet med utgångspunkter för yrkes-
examen utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt 
kunna arbeta som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Se Högskoleförordningen SFS 
1993:100. Bilaga 2, kap 4 Examensbeskrivningar. 
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38 Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling av 
yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenomenografisk studie. 
39 Högskolelag SFS 1992:1434. 
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Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga 
att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att 
självständigt utskilja, formulera och lösa problem, och bered-
skap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område 
som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskap och 
färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap 
på vetenskaplig nivå. 41 

 

I enlighet med krav för yrkesexamen skall den specifika yrkesförberedande ut-

bildningen tillgodose speciella ämnes- och yrkeskunskaper inom det yrkesområde 

som utbildningen avser. I enlighet med högskoleförordningens examensbeskriv-

ning för sjuksköterskeexamen42 skall den studerande bland annat kunna visa:  

• förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående iden-

tifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling 

• förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera pati-

enten om läkemedlens effekter och biverkningar 

• förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper  

• förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beak-

tande av de mänskliga rättigheterna  

• förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och 

behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författ-

ningar dokumentera dessa. 

 

Kunskaper från två verksamhetsområden förväntas att integreras med var-

andra, så att sjuksköterskestudenterna ges möjlighet att utveckla både vetenskap-

ligt förhållningssätt och relevant yrkeskompetens. Både högskoleförlagda och 

verksamhetsförlagda moment i utbildningarna skall ha sin grund i vetenskap och 

beprövad erfarenhet.43 Utgångspunkten att utbildningen skall vila på vetenskap 

och beprövad erfarenhet kan förstås som ett nytt sätt att förhålla sig till olika 

kunskapsformer i högre utbildning. Beprövad erfarenhet har inte tidigare för-

knippats med högskoleutbildning. Uttrycket beprövad erfarenhet kan tolkas så 

41 Högskolelagen SFS 1992:1434, 1 kap. 8§. 
42 Högskoleförordningen SFS 1993:100. Bilaga 2, kap 4 Examensbeskrivningar. 
43 Högskoleverkets Rapportserie 1998:28 R, Nya yrkesexamina inom hälso- och sjuk-
vården, s.7. 
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som att de högskoleförlagda utbildningsmomenten bör knytas till yrkesgemen-

skaper.  

I samband med inträdet i högskolan höjdes kritiska röster och de kritiska 

synpunkterna handlade om en farhåga att sjuksköterskestudenterna inte längre 

skulle få möjlighet att lära sig yrkets praktiska färdigheter och att den teoretiska 

undervisningen skulle gynnas på den praktiska färdighetsträningens bekostnad. 

Josefson menade att det förelåg en risk att sjuksköterskestudenterna skulle få för 

lite färdighetsträning med minskade möjligheter att utveckla, vad Josefson be-

tecknar, seendets mästerskap,44 det vill säga förmågan att kunna avgöra när det är 

någonting som inte är som det skall fastän alla mätbara värden inte indikerar av-

vikelser: 

 
Förmågan att se när något inte stämmer även om alla medi-
cinska prov är normala är en kunskap som man inte förvär-
var genom bokliga studier. Påståendekunskapen kan ge en 
översiktlig orientering men seendets mästerskap förvärvar 
man i praktiken. Det är viktigt att ägna uppmärksamhet åt 
denna del av lärandet, eftersom vi har en tendens att anse att 
problem i t ex sjuksköterskeyrket bäst löses med mer teoretisk 
utbildning, mer påståendekunskap.45 

Erlöv och Peterson ansåg att ”förvetenskapligandet av sjuksköterskeutbildningen 

tenderade att få alltför stor uppmärksamhet i jämförelse med inlärandet av den 

praktiska yrkeskunskapen. De vetenskapliga kunskaperna värderades högt och 

kunskaper erhållna genom praktisk vårderfarenhet tycktes få mindre utrymme.”46 

Vidare menade Erlöv och Peterson att den vårdvetenskapliga undervisningen i 

sjuksköterskeutbildningen i allt för hög grad hade sin utgångspunkt i abstrakta 

amerikanska omvårdnadsteorier som försvårade för studenterna att integrera teo-

retiska kunskaper med praktiskt yrkeskunnande. Erlöv och Peterson understryker 

också att den likriktning av sjuksköterskeutbildningen som successivt skett sedan 

44 Ingela Josefson, Kunskapens former. Det reflekterande yrkeskunnandet (Malmö, 
1991), s. 28. 
45 Josefson, Kunskapens former. Det reflekterande yrkeskunnandet, s. 28. 
46 Erlöv & Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet, s. 115. 
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som att de högskoleförlagda utbildningsmomenten bör knytas till yrkesgemen-

skaper.  

I samband med inträdet i högskolan höjdes kritiska röster och de kritiska 

synpunkterna handlade om en farhåga att sjuksköterskestudenterna inte längre 

skulle få möjlighet att lära sig yrkets praktiska färdigheter och att den teoretiska 

undervisningen skulle gynnas på den praktiska färdighetsträningens bekostnad. 
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vikelser: 
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översiktlig orientering men seendets mästerskap förvärvar 
man i praktiken. Det är viktigt att ägna uppmärksamhet åt 
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kunskaper erhållna genom praktisk vårderfarenhet tycktes få mindre utrymme.”46 

Vidare menade Erlöv och Peterson att den vårdvetenskapliga undervisningen i 
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amerikanska omvårdnadsteorier som försvårade för studenterna att integrera teo-

retiska kunskaper med praktiskt yrkeskunnande. Erlöv och Peterson understryker 
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44 Ingela Josefson, Kunskapens former. Det reflekterande yrkeskunnandet (Malmö, 
1991), s. 28. 
45 Josefson, Kunskapens former. Det reflekterande yrkeskunnandet, s. 28. 
46 Erlöv & Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet, s. 115. 
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början av 1920-talet upphör i och med denna reformering av högskolan, eftersom 

varje utbildningsanordnare själv kan välja profil för sina utbildningar. 47  

Sammanfattningsvis har sjuksköterskeutbildningen genomgått några omväl-

vande förändringar som inneburit brytpunkter för utbildningens innehåll och ut-

formning. Sjuksköterskeutbildningen har utvecklats från att vara vad som när-

mast är att betrakta som lärlingsutbildning till universitets- och högskoleutbild-

ning med akademisk status. Utbildningen har bedrivits i privat regi, vid sjukhus-

skolor, landstingskommunala vårdhögskolor och bedrivs sedan 1993 inom hög-

skolan. 

 

Dagens sjuksköterskeutbildning 

Utbildning till sjuksköterska är i dag ett treårigt akademiskt program som vilar 

på ett humanistiskt synsätt.48 Sjuksköterskeutbildningen leder fram till både aka-

demisk examen och yrkesexamen. Sjuksköterskestuderande har utbildningsmo-

ment både inom högskolan och i hälso- och sjukvården. I enlighet med EG:s di-

rektiv skall den teoretiska undervisningen omfatta minst en tredjedel och den kli-

niska undervisningen skall omfatta minst hälften av utbildningstiden. Den teore-

tiska undervisningen skall anpassas till och samordnas med den verksamhetsför-

lagda undervisningen på så sätt att de kunskaper som krävs enligt direktiven kan 

förvärvas på ett lämpligt sätt. Det sägs dock inget om att den kliniska undervis-

ningen per automatik skall vara förlagd i vårdverksamheten utan det går även bra 

att förlägga utbildningsmoment till särskilda träningscentra.49  

47 Erlöv & Peterson, Från kall till akademi. Ideologiska faser i sjuksköterskeutbildning 
under 1900-talet, s. 115. 
48 Sjuksköterskeutbildningens utformning har studerats av bland andra; Mona Bendz, 
Kunskap i praktiken. Hur sjuksköterskestuderande uppfattar kliniska vårdsituationer 
och sitt eget handlande i dem samt hur deras uppfattningar förändras under och efter 
utbildningen (Lund, 1995), samt Ingegerd Fagerberg, Nursing Students Narrated, Lived 
Experiences of Caring, Education and the Transition into Nursing, Focusing on Care of 
the Elderly (Stockholm, 1998), Petra Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbild-
ningen. Studenters berättelse (Malmö, 2007), Anna Löfmark, Student Nurses in Clinical 
Practice. Studies on Independence, Assessment and Performance (Uppsala, 2000), Ester 
Mogensen, Lära i praktiken. En studie av sjuksköterskeutbildningens kliniska avsnitt 
(Stockholm, 1994), Kerstin Öhrling, Being in the Space for Teaching-and Learning. The 
Meaning of Preceptorship in Nurse Education (Luleå, 2000).  
49 Se Högskoleverkets rapportserie 2000:16 R, Högskolornas tillämpning EG-direktiv i 
sjuksköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen, s. 6. 
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Vilken pedagogisk grundsyn som skall genomsyra sjuksköterskeutbildningen 

bestäms lokalt inom ramen för varje utbildning. 

Omdaningarna medför ökade krav på lärarnas akademiska kompetens. Lärare 

inom utbildningsinstitutionerna bör vara disputerade och yrkeshandledare bör 

lägst ha magisterexamen. Lärarnas roll förändras vilket innebär att lärare vid ut-

bildningsinstitutionen endast skall ha hand om utbildningsmomenten vid lä-

rosätet och inte längre vara kliniklärare i praktiken. Detta påverkar även vård-

verksamhetens företrädare, eftersom de inte längre kan förlita sig på utbildning-

ens vårdlärare utan själva måste ansvara för de pedagogiska arbetsuppgifterna i 

vårdverksamheten.50  

I samband med reformeringen 1993 understryker Högskoleverket att hög-

skolorna skall anpassa utbildningens innehåll till hälso- och sjukvårdens behov. I 

samband med reformering myntar Högskoleverket begreppet högskolemässighet 

som innebär att utbildningen ger studenten både vetenskapligt förhållningssätt 

och relevant yrkeskompetens samt hur dessa integreras. Högskoleverket uttrycker 

att graden av integration mellan teori och praktik i de yrkesförberedande utbild-

ningarna är ett mått på de yrkesförberedande utbildningarnas högskolemässig-

het.51 I det följande avsnittet görs en kortfattad beskrivning av sjuksköterskeut-

bildningens innehåll och utformning. 

 

Sjuksköterskeutbildningens innehåll 

Utbildningen innefattar omvårdnadsvetenskap som huvudsakligt ämnesområde, 

medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap som övriga ämnes-

områden. Omvårdnadsvetenskap omfattar teoretiska kunskaper och praktiska 

färdigheter där människa, hälsa, omvårdnad och miljö utgör centrala begrepp. 

Medicinsk vetenskap omfattar naturvetenskapliga ämnen med exempelvis studiet 

av olika sjukdomar, deras förlopp, diagnostisering och behandling samt farmako-

logi och klinisk kemi. I samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen ingår psyko-

logi, pedagogik och sociologi. De högskoleförlagda utbildningsmomenten erbju-

50 Ester Mogensen, Ingrid Thorell Ekstrand & Anna Löfmark, Klinisk utbildning i hög-
skolan. Perspektiv och utveckling (Lund, 2006), s. 13-20, 91-98, 101-116.  
51 Högskoleverkets arbetsrapportserie. 2000:1 AR, Klinisk/tillämpad utbildning ur stu-
denters och handledares perspektiv. Om mäster-gesällärande och högskolemässighet i 
vård- och sociala omsorgsutbildningar, s. 30. 
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50 Ester Mogensen, Ingrid Thorell Ekstrand & Anna Löfmark, Klinisk utbildning i hög-
skolan. Perspektiv och utveckling (Lund, 2006), s. 13-20, 91-98, 101-116.  
51 Högskoleverkets arbetsrapportserie. 2000:1 AR, Klinisk/tillämpad utbildning ur stu-
denters och handledares perspektiv. Om mäster-gesällärande och högskolemässighet i 
vård- och sociala omsorgsutbildningar, s. 30. 

31

der sjuksköterskestudenterna möjlighet att ta del av områdets teorier, begrepp 

och modeller. Teoretisk undervisning definieras inom europiska unionen som: 

 

… den del av sjuksköterskeutbildningen genom vilken eleven 
förvärvar den kunskap och förståelse och yrkesskicklighet 
som krävs för att planlägga, erbjuda och bedöma den vård 
som ombesörjes av sjuksköterskor i dess helhet.52 

 

Under högskoleförlagda utbildningsmoment fokuseras det både på teoretis-

ka kunskaper och på färdighetsträning. Färdighetsträningen på högskolan är för-

lagd till en särskild artificiell miljö, ett så kallat kliniskt träningscentrum. Aktivi-

teterna vid kliniska träningscentrum under de högskoleförlagda utbildningsmo-

menten syftar till att de studerande skall bli bekanta med både metoder och ut-

rustning53 som är vanligt förekommande i sjuksköterskans yrkesutövning. Det 

handlar om att få möjlighet till färdighetsträning i en så verksamhetstrogen miljö 

som möjligt. Patienter finns inte i den artificiella miljön utan patienter represente-

ras av dockor och gummiarmar. Den samlade uppsättningen av dockor, gummi-

armar och annan teknisk utrustning av olika slag skall fungera som stöd för stu-

denterna när de ska lära sig att utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter. Under de 

organiserade utbildningstillfällena vid träningscentrat skall olika former av kun-

skaper och färdigheter integreras med varandra. De praktiska färdigheterna skall 

kombineras med reflektion över teoretiska utgångspunkter, forskningsresultat 

inom det aktuella området, lagstiftning inom det aktuella området samt vilka 

modeller som kan vara användbara för uppgiftens utförande. Den artificiella mil-

jöns betydelse för lärande är omtvistad. Bjørk anser att ”practical skill learning is 

not promoted in settings stripped of the contextual elements normally present in 

actual practice. The use of laboratory versus the clinical setting for learning must 

be critically assessed from this viewpoint”.54 Utbildning i den artificiella miljön är 

52 Högskolverkets rapportserie 2000:16 R, Högskolornas tillämpning EG-direktiv i sjuk-
sköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen, s. 17. 
53 Utrustning är medicinsk-teknisk utrustning, exempelvis apparatur för syrgasbehand-
ling, apparatur för att suga rent luftvägar och apparatur för smärtbehandling. Övrig ut-
rustning är olika slag av utensilier som sjuksköterskor använder, exempelvis injektionsut-
rustning, droppslangar, infusionsaggregat, stetoskop och provtagningsinstrument. 
54 Ida Torunn Bjørk, From simplicity to complexity. Developing a model of practical skill 
performance in nursing, s.20. 
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obligatorisk och praktiska moment examineras vid särskilda kliniska examinatio-

ner, vilka äger rum både i vårdverksamheten och i den artificiella miljön.55  

En övervägande del av färdighetsträningen sker under verksamhetsförlagda 

utbildningsmoment i hälso- och sjukvården. Den verksamhetsförlagda utbildning-

en i vårdverksamheten definieras inom europeiska unionen som: 

 

… den del av sjuksköterskeutbildningen genom vilken eleverna, 
på grundval av den kunskap och yrkesskicklighet de har förvär-
vat som en del av ett arbetslag och genom direktkontakt med 
enskilda friska eller sjuka individer och/eller grupper, lär sig att 
planlägga, erbjuda och bedöma det samlade behovet av vård 
som tillhandahålls av sjuksköterskor. Eleven lär sig inte bara att 
vara en del av ett arbetslag utan även att vara gruppledare och 
organisera omvårdnaden i dess helhet.56 

 

I högskolelagen och högskoleförordningen regleras sjuksköterskeutbildning-

ens innehåll, mål och lärarkompetens. Högskolan ansvarar för och beslutar om 

innehåll i de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten, utformning av studie-

uppgifter under verksamhetsförlagd utbildning samt vilken kompetens handledare 

i yrkesverksamheten bör ha. Relationen mellan högskola och hälso- och sjukvård 

regleras genom avtal. Högskolan köper utbildningsplatser i hälso- och sjukvår-

den. Avtalen upprättas på lokal nivå och de enskilda utbildningsanordnarna vid 

landets högskolor och universitet tecknar avtal med respektive landsting och 

kommun där de studerande skall ha verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan 

ansvarar för utbildningens innehåll oavsett i vilken verksamhet som utbildningen 

är förlagd. Sjuksköterskestudenterna befinner sig, utifrån i förväg fastlagda peri-

oder, i olika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.  

De verksamhetsförlagda utbildningsmomenten utgör självständiga utbild-

ningsmoment, som syftar till att de sjuksköterskestuderande skall få möjlighet att 

bli förtrogna med den verksamhet som de senare skall arbeta i, att träna på sjuk-

sköterskans arbetsuppgifter i relation till patienter samt att tillämpa teorier och 

modeller från de högskoleförlagda utbildningsmomenten. Särskilda lärare, klinis-

55 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling, s. 143-144. 
56 Högskolverkets rapportserie 2000:16 R, Högskolornas tillämpning EG-direktiv i sjuk-
sköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen, s. 17. Verksamhetsförlagd utbild-
ning benämns klinisk undervisning i detta dokument från Högskoleverket. 
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ningsmoment, som syftar till att de sjuksköterskestuderande skall få möjlighet att 
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55 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling, s. 143-144. 
56 Högskolverkets rapportserie 2000:16 R, Högskolornas tillämpning EG-direktiv i sjuk-
sköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen, s. 17. Verksamhetsförlagd utbild-
ning benämns klinisk undervisning i detta dokument från Högskoleverket. 
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ka lektorer och kliniska adjunkter, ansvarar för att innehållet i sjuksköterskeut-

bildningens högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar integreras med var-

andra. Vidare har de kliniska kurserna precis som de teoretiska kurserna kurspla-

ner och de verksamhetsförlagda studiernas innehåll skall utgå från innehållet i de 

teoretiska studierna.57 Linder menar att vetenskaplig kunskap tidigare endast har 

förknippats med utbildningsavsnitt inom högskolan och att praktiska utbild-

ningsmoment nedvärderats i relation till teoretiska utbildningsmoment.58 Lilja 

Andersson visar att dagens verksamhetsförlagda studier innefattar teoretisk re-

flektion med kritiskt förhållningssätt.59  

Mogensen, Thorell Ekstrand och Löfmark klargör att verksamhetsförlagd 

utbildning får olika innebörder beroende på vems perspektiv man utgår ifrån. Ur 

högskolans perspektiv erbjuds de studerande möjlighet att integrera skolkunskap 

och yrkeskunskap med varandra och att erfara den miljö som kommer att utgöra 

deras arbetsmiljö efter avlagd examen. I vårdverksamheten möter sjuksköterske-

studenterna det unika till skillnad från det stoff av generell karaktär som presen-

teras under utbildningsavsnitten inom högskolan. Ur studenternas perspektiv 

handlar den verksamhetsförlagda utbildningen om att få möjlighet att få kunskap 

om miljön i vårdverksamheten inom hälso- och sjukvården och att träffa kunniga 

sjuksköterskor. Utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv utgör den verksamhets-

förlagda utbildningen yrkesförberedelser så att man från hälso- och sjukvården 

försäkrar sig om fortsatt tillgång till personal.60 

Verksamhetsförlagd utbildning kan också innebära att sjuksköterskestude-

rande under en viss tidsperiod befinner sig på en så kallad utbildningsavdelning. 

En utbildningsavdelning syftar till att olika studentkategorier gemensamt tar an-

svar för vården av patienter och de studerande erbjuds härigenom möjlighet att 

lära av varandra över yrkesgränser på ett annat sätt än på ”vanliga” avdelningar 

57 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling, s. 13-17. 
58 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. 
59 Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen. Studenters berättelse. 
60 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling, s. 10. 
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och inom artificiella miljöer.61 Hittills har jag klargjort sjuksköterskeutbildning-

ens strukturella och innehållsliga förändringar från början av 1900-talet och fram 

till dagens akademiska sjuksköterskeutbildning med omvårdnadsvetenskap som 

eget vetenskapsområde. Avsnittet nedan fokuseras på omvårdnad som utgör sjuk-

sköterskeutbildningens huvudämne.  

 

Omvårdnad – som kunskap och som handling 

Omvårdnad är en vetenskaplig disciplin, ett kunskapsområde och ett verksam-

hetsområde. Sjuksköterskans arbetsområde är inte liktydigt med omvårdnads-

verksamhet, eftersom sjuksköterskan även ansvarar för uppgifter som ledning, 

organisation och administration av vårdarbetet. Den vetenskapliga disciplinen 

utgörs av omvårdnadsvetenskap och kunskapsområdet utgörs av omvårdnadsteo-

ri.62 Det finns en rad olika omvårdnadsteorier. Omvårdnadsteoriernas framväxt 

tar sin början under 1950-talet i USA. Det fanns ett ökande missnöje med den 

medicinska inriktningen inom hälso- och sjukvården och ett behov av att be-

greppsliggöra den del av vården som utfördes av sjuksköterskor och som inte var 

medicin inom hälso- och sjukvården. De första teorierna utvecklades för att klar-

lägga vad omvårdnad är och vad sjuksköterskor behövde kunna för att förstå det 

egna arbetets fokus och syfte.  

De olika omvårdnadsteorierna skiljer sig åt ifråga om fokus och använd-

ningsområde. Varje omvårdnadsteoretiker har utvecklat sin definition utifrån 

omvårdnadsteorins bas. Teorierna brukar vanligtvis kategoriseras utifrån sina 

respektive fokus i exempelvis interaktionistiska teorier som fokuserar på relatio-

nen mellan patient och sjuksköterska, behovsteorier som fokuserar på patienter-

nas behov ur ett sjukdomsperspektiv samt systemteorier där människan beskrivs 

utifrån systemteoretiskt tänkande. Teoriernas uppgift är bland annat att beskriva 

61 Marie Lidskog, Learning with, form and about each other: Interprofessional education 
on a training ward in municipal care for older persons (Örebro, 2008). 
62 För tydliggörande av olika omvårdnadsteorier se Jacqueline Fawcett, Analysis and 
Evaluation of Conceptual models of Nursing (Philadelphia, 1995), Marit Kirkevold, 
Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering (Lund, 1994), Pamela G., Reed & Nelma 
B., Crawford Shearer, Perspectives on Nursing Theory (New York 2008) samt Kathleen 
Koernig Blais, Janice Hayes, Barbara Kozie & Glenora Erb, Professional Nursing Prac-
tice. Concepts and Perspectives (New Jersey, 2005). 
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och förklara fenomenet omvårdnad, vad omvårdnad bör vara samt förklara hur 

omvårdnad skiljer sig från andra discipliner.  

I Sverige framträder behovet av omvårdnadsteorier i samband med att sjuk-

sköterskeutbildningen får omvårdnadsvetenskap som sitt eget vetenskapsområde.  

Egidius och Norberg menar att teoriernas uppgift är ”att vägleda i praktisk sjuk-

vård, administration och utbildning”.63  

Omvårdnad som verksamhetsområde delas, i enlighet med Socialstyrelsen, in i 

allmän omvårdnad och specifik omvårdnad.64 Den allmänna omvårdnaden är 

oberoende av patientens diagnos och medicinska behandling, medan den specifika 

omvårdnaden är beroende av patientens diagnos och medicinska behandling. Pa-

tienter har både allmänna och specifika omvårdnadsbehov. Allmän omvårdnad 

innebär att tillgodose allmänmänskliga behov. De allmänna behoven handlar om 

människans grundläggande fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella 

behov, vilka i nämnd ordning handlar exempelvis om att erhålla föda, uppleva 

trygghet, gemenskap, uppskattning och få möjlighet att utöva sin tro. Patientens 

specifika omvårdnadsbehov är beroende av patientens medicinska diagnos, pati-

entens totala sjukdomsbild, den behandling som patienten erhåller och patientens 

egna önskemål utifrån förhållanden i patientens unika situation.  

I enlighet med Socialstyrelsen har olika personalgrupper inom hälso- och 

sjukvården kunskaper i allmän omvårdnad, men endast sjuksköterskor har kun-

skap i specifik omvårdnad. Utifrån sina kunskaper inom specifik omvårdnad an-

svarar sjuksköterskan för patientomvårdnadens utformning och innehåll. 

63 Egidius & Norberg, Teorier i omvårdnadsarbete, s. 114.  
64 Socialstyrelsens Allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården SOSFS 
1993:17 samt Kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska 
SOSFS 1995:15. För fördjupad läsning om innebörder av begreppet omvårdnad se Astrid 
Norberg, Birgitta Engström & Lena Nilsson, God omvårdnad. Grundvärderingar 
(Stockholm, 1994), Astrid Norberg, Omvårdnadens mosaik (Stockholm, 1997), Liselott 
Rooke, Omvårdnad. Teoretiska ansatser i praktisk verksamhet (Stockholm, 1995). 
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Socialstyrelsen föreskriver att en sjuksköterska bland annat skall ha förmåga 

att 

• tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin, habilitering/rehabilitering samt 

samhälls- och beteendevetenskaper 

• uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt det är möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder 

• tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, 

psykiska som sociala, kulturella och andliga 

• hantera läkemedel på ett adekvat sätt med tillämpning av kunskaper inom 

farmakologi 

• ifrågasätta oklara instruktioner och ordinationer 

• uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov eller som 

har speciellt uttalade informationsbehov 

• kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respekt-

fullt, lyhört och empatiskt sätt  

• med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens 

trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar. 

 

Definition av begreppet omvårdnad har diskuterats under lång tid, men nå-

gon enhetlig överenskommelse har inte åstadkommits.65 En klassiker inom om-

vårdnadsområdet är Hendersons teori om omvårdnadens grundprinciper. Sjuk-

sköterskans omvårdnad skall utgå från patienternas behov och omvårdnad är i 

enlighet med Henderson: 

Att hjälpa individen, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder 
som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 
åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig 
kraft, vilja eller kunskap. Det är också hennes uppgift att hjälpa 
individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende.66  

65 Carina Furåker & Agneta Nilsson, Studenters uppfattningar av ämnet omvårdnad i 
sjuksköterskeutbildningen, Vård i Norden 26 (2) (2006), s. 21-26. 
66 Virginia Henderson, Grundprinciper för patientvårdande verksamhet (Stockholm 
1982), s. 55. 
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Omvårdnad är ett mångfacetterat fenomen som innefattar, som synes i ovanstå-

ende citat, både relationsaspekter och handlingsaspekter.67 Relationsaspekten 

handlar om att bygga upp en förtroendefull relation till patienten, ett förhåll-

ningssätt som innefattar människosyn och etik. Omvårdnadshandlingar sker i 

mötet med patienter. Norberg, Engström och Nilsson anser att hur mötet blir har 

sin grund i omvårdnadsutövarens förhållningssätt. Omvårdnad handlar om att 

bry sig om och visa medkänsla, att vara öppen för andra och förstå deras situa-

tion. Omvårdnad handlar också om att bedöma behov och agera i olika situatio-

ner. Norberg, Engström och Nilsson menar vidare att ge omvårdnad innebär att 

kunna handla klokt i olika situationer, vilket medför behov av både teoretiska 

kunskaper, färdigheter och omdöme. Vad som är gott omdöme avgörs av sam-

manhanget, vilket innebär att vad som anses vara gott omdöme skiljer sig åt från 

situation till situation.68 Silfverberg klargör att dessa utgångspunkter för omvård-

nad har likheter med Aristoteles begrepp fronesis som också innebär att göra gott 

och inte skada, att handla för människorna på ett klokt sätt i den specifika situa-

tionen.69  

Eriksson diskuterar omvårdnad som det konstfulla utövandet i relation till 

det vetenskapliga kunnandet. Vårdande som konst har sin grund i tre begrepp; 

ansa, leka och lära. Ansa innebär att genom kärlek till patienten hjälpa patienten 

att sköta om hygien och kroppsvård. Genom leken kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att tänja på sina gränser och därigenom skapa nya handlingsmöjlighe-

ter. Leken utgör ett verktyg för lärande och utveckling. Med leken tillförs glädjen, 

tilliten och hälsan i omvårdnaden även bland de svårast sjuka patienterna. Eriks-

son menar att omvårdnadens överordnade mål sammanfaller med övriga vårdyr-

ken och att sjuksköterskor måste samverka med övriga yrkesgrupper för att kun-

67 Fawcett, Analysis and Evaluation of Conceptual models of Nursing, Norberg, Eng-
ström, Nilsson, God omvårdnad. Grundvärderingar. 
68 Norberg, Engström & Nilsson, God omvårdnad. Grundvärderingar. 
69 För fördjupad läsning av Aristoteles olika former av kunskap se Bernt Gustavsson, 
Kunskapsfilosofi. Tre Kunskapsformer i historisk belysning (Stockholm, 2001) samt Gu-
nilla Silfverberg, Ovisshetens etik (Nora, 2005). Silfverberg använder Aristoteles ut-
gångspunkter för att belysa vad omdöme kan innebära i vårdyrken. Gunilla Silfverberg, 
Nya vägar i vårdetiken (Lund, 2006). 
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na utöva god omvårdnad.70 Detta konstfulla utövande benämner Eriksson också i 

termer av vårdkonst.71 

Konst och vetenskap förenas i vad som betraktas i termer av vad som benämns 

evidensbaserad omvårdnad. Willman, Stoltz och Bahtsevani anser att evidensba-

serad omvårdnad grundar sig både på vetenskaplig kunskap och utgör ett kom-

plement till annan personlig kunskap och etik. Det handlar enligt Willman, Stoltz 

och Bahtzevani om att förena vetenskapens traditionella värderingsprinciper med 

etiska och estetiska värderingsprinciper.72 

Den amerikanska omvårdnadsforskaren Benner har utvecklat en modell som 

beskriver sjuksköterskans omvårdnadsfunktioner i hälso- och sjukvården. Benner 

benämner varje område som en domän. Modellen av omvårdnadsdomäner ut-

trycker att sjuksköterskans arbete består av sju omvårdnadsdomäner inom vilka 

sjuksköterskan agerar.  

Domänerna innebär att 1) hjälpa 2) undervisa och vägleda 3) diagnostisera och 

övervaka 4) hantera snabbt skiftande situationer 5) administrera och övervaka 

behandling 6) övervaka och säkerställa kvaliteten i omvårdnadsarbetet samt 7) 

planera och organisera vården och personalens arbete.73  

Den hjälpande funktionen handlar bland annat om att skapa en miljö som 

främjar patientens möjligheter för att hantera sin situation, möjliggöra patientens 

delaktighet i utformningen av den egna omvårdnaden, hjälp till självhjälp samt 

att ge stöd till patientens närstående. 

Sjuksköterskans undervisande och vägledande funktion innebär bland annat 

att undervisa och informera patienten och dennes närstående om sjukdomens in-

70 Katie Eriksson, Vårdandets idé (Stockholm, 1995), s. 19-32. 
71 Eriksson, Vårddidaktik, s 66-67. 
72 Begreppet evidensbaserad har i hälso- och sjukvården utvecklats inom medicinen för 
att senare även komma att omfatta sjuksköterskornas område. Evidensbaserade forsk-
ningsresultat handlar om mätbara data som erhållits genom randomiserade kontrollerade 
studier. För fördjupad läsning om begreppet se Dan Stiwne & Madeleine Abrandt Dahl-
gren, Challenging evidence in evidence-based practice, i Joy Higgs, Barbara Richardsson 
& Madeleine Abrandt Dahlgren, red. Developing Practice Knowledge for Health Profes-
sionals (London, 2004), s. 147-164. Aina Willman, Peter Stoltz & Christel Bahtsevani, 
Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (Lund, 
2006). Sahra Jo Brown, Evidence-based nursing. The Research-practice Connection. 
(London, 2008). 
73 Patricia Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing 
Practice (Menlo Park, 1984).  
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nebörd och konsekvenser för patientens dagliga liv, att hjälpa patienten att ut-

veckla sin inneboende förmåga att hantera sin sjukdom samt att lära patienten ta 

sina läkemedel. 

Den diagnostiserande och övervakande funktionen handlar bland annat om 

att kunna identifiera förändringar i patientens hälsotillstånd, kunna identifiera 

tecken som tyder på försämring av patientens vitala funktioner, att kunna förutse 

om problem kommer att uppstå, vilket i sig innebär att ”ligga steget före” samt 

bedöma om och hur patienten reagerar på sin behandling.  

En sjuksköterska skall också kunna agera i snabbt skiftande situationer, vil-

ket innebär att ha förmåga att kunna identifiera om patientens liv är i fara, att 

snabbt kunna sätta in livsuppehållande åtgärder exempelvis hjärt-lungräddning, 

identifiera samt hantera både fysiska och psykiska krissituationer när de uppträ-

der. En fysisk krissituation är exempelvis en livshotande blödning som leder till 

att patienten hamnar i vad som brukar benämnas chocktillstånd. Detta tillstånd 

innebär att patientens liv är i fara. En psykisk krissituation är exempelvis när pa-

tienten har varit med om en händelse som leder till att patienten är i psykiskt 

chocktillstånd.  

Funktionen att administrera och övervaka behandling handlar bland annat 

om att ge patienten läkemedel och att identifiera om patienten får biverkningar av 

sina läkemedel, förebygga komplikationer i samband med vård och behandling 

som exempelvis att patienten får trycksår om patienten inte är rörlig samt att veta 

hur olika typer av sår skall skötas.  

Sjuksköterskan skall övervaka och säkerställa kvaliteten i omvårdnadsarbe-

tet, vilket innebär att bedöma vad som är god kvalitet och bedöma om omvård-

naden och behandlingen innebär några risker för patienten och hur dessa risker i 

så fall skall förebyggas. Det handlar om att arbeta med ett ständigt förbättrings-

arbete.  

Den sista funktionen som Benner klargör handlar om sjuksköterskans funk-

tion att planera och organisera vården och personalens arbete. Funktionen inne-

bär att samordna patientens vård och behandling, prioritera turordningen på oli-

ka åtgärder, leda team och fungera som stöd för övrig personal i teamet samt 

kunna arbeta flexibelt för patientens bästa.  
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I den svenska hälso- och sjukvården finns domänernas innehåll ”levande” i 

och med att domänernas innehåll återspeglas i Socialstyrelsens kompetensbe-

skrivningar av vad en sjuksköterska skall kunna. Socialstyrelsen tar också ut-

gångspunkt i de ovan beskrivna domänerna vid översyn av nyutbildade sjukskö-

terskors kompetens i relation till hälso- och sjukvårdens behov.74 Benner beskri-

ver inte bara vad en sjuksköterskas arbete innehåller utan också hur sjuksköters-

kans praktiska färdigheter utvecklas i fem steg.  

 

Utveckling av omvårdnadskunnande i steg 

Benner tar utgångspunkt i de amerikanska filosoferna Dreyfus och Dreyfus mo-

dell som beskriver praktisk färdighetsutveckling i fem steg eller stadier. Benners 

beskrivning av sjuksköterskors praktiska färdighetsutveckling i omvårdnad grun-

dar sig på studier i vilka Benner har observerat och intervjuat sjuksköterskor. 

Utvecklingen beskrivs som en process som omfattar fem stadier från novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och avslutningsvis till expert. De olika 

stadierna återspeglar individens förändring av sina förmågor utifrån tre generella 

utgångspunkter: 1) från att förlita sig på abstrakta principer till att kunna använ-

da tidigare konkreta erfarenheter, 2) från att bara kunna fokusera på delar eller 

enstaka moment till att kunna fokusera på helheter och större sammanhang samt 

3) från att vara en utomstående betraktare till att bli en delaktig och aktiv delta-

gare. I enlighet med Benner innebär varje stadium en växande förmåga att anpas-

sa sina kunskaper och färdigheter till den aktuella situationen. 

Novisen följer regler blint utan hänsyn till situationen och gör som han eller 

hon blir tillsagd. Han eller hon har ett visst mått av faktakunskaper och ett visst 

mått av färdighetskunskaper men har inte förmåga att reflektera och överväga 

olika handlingsalternativ. Nybörjarstadiet kännetecknas av lärlingsskap i och 

med att de oerfarna sjuksköterskorna imiterar de handlingsmönster som de be-

traktar i sin omgivning. När en erfaren sjuksköterska byter arbetsplats kan han 

eller hon åter bli novis. Sjuksköterskan blir nybörjare, även om han eller hon har 

arbetat i flera år, när han eller hon kommer till en verksamhet som är obekant. 

Kunskaper och färdigheter är med andra ord situationsbundna. Benner menar 

74 Socialstyrelsen, 2002:107:1, Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun-
nande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov. 
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dock att det tar kortare tid för en erfaren sjuksköterska som byter arbetsplats att 

övergå från nybörjarstadium till nästa stadium än vad det gör för en nyutbildad 

sjuksköterska att utvecklas från nybörjare till nästa stadium.75  

När sjuksköterskan kan följa skrivna instruktioner och använda reglerna 

som fingervisning har han eller hon blivit avancerad nybörjare. Dock kan inte 

sjuksköterskan behärska situationer när något oväntat inträffar. Den avancerade 

nybörjaren följer regler, men börjar kunna urskilja aspekter i den speciella situa-

tionen som kan utgöra beslutsunderlag för just denna situation.  

När sjuksköterskan så småningom kan se konsekvenser av handlingen och 

har utvecklat ett visst mått av förståelse för uppgiften och kan urskilja olika 

handlingsalternativ har sjuksköterskan blivit kompetent. Kompetenta sjukskö-

terskor prövar sig fram och kan bedöma konsekvenser av olika alternativ. Prö-

vandet sker dock företrädesvis planerat och inte i akuta situationer.  

Den sjuksköterska som kan kalla sig skicklig kan också organisera sitt arbe-

te, kan analysera olika handlingsalternativ och prioritera vad som skall göras i 

verksamheten. Det mest karaktäristiska för den skickliga sjuksköterskan är att 

sjuksköterskan kan improvisera och hantera oväntade situationer. Till sist uppnår 

en del sjuksköterskor, men dock inte alla, den högsta graden av omvårdnadskun-

nande och kan därmed benämna sig expertsjuksköterskor. En expertsjuksköters-

ka har utvecklat en hög grad av förtrogenhet inom det område där han eller hon 

är verksam, har utvecklat ett etiskt förhållningssätt, har den praktiska erfarenhe-

ten och den teoretiska kunskapen som krävs för att veta när det är möjligt att 

tänja på regler och riktlinjer samt utvecklar nya lösningar för att lösa ”gamla” 

problem. Expertkunnande visar sig i förmågan att kunna avgöra vad som är rätt 

att göra i den enskilda situationen, vilket kan tolkas i termer av att ha gott om-

döme. Experten kan inte alltid förklara sitt handlande eftersom det inte vilar på 

regler utan på likheter med och erfarenheter av tidigare situationer. Benner be-

nämner detta i termer av att sjuksköterskan har intuitiv förmåga. I samband med 

sjuksköterskeutbildning är Josefson tveksam till användningen av intuition i och 

med att intuition i de sammanhangen förknippas med någonting diffust som en-

75 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice,  
s. 21. Patricia Benner, Christine A. Tanner & Cathrine A. Chesla, Expertise in Nursing 
Practice. Caring, Clinical Judgement and Ethics (New York, 1996). 
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dast kvinnor besitter.76 Det intuitionsbegrepp som Josefson relaterar sig till är 

Hans Larssons intuitionsbegrepp, som innefattar rationellt tänkande. Larssons 

begrepp står i motsats till andra hävdvunna begrepp för intuition.77 

 

Samtida forskning om sjuksköterskeutbildning 

I slutet av 1980-talet visar Grahn i sin avhandling att det som sjuksköterskestu-

denterna i den tvååriga sjuksköterskeutbildningen lärde sig i vårdverksamheten 

ofta var slumpartat i och med att studenterna följde en handledare och utförde 

samma sysslor som handledaren.78 Pilhammar-Andersson visar i sin studie att ele-

ven var utanför arbetslaget och att personalen ibland inte ens lärde sig studenter-

nas namn utan talade om studenten och vad studenten kunde utföra för sysslor. 

Pilhammar-Andersson har studerat sjuksköterskestudenternas yrkessocialisation 

och kommit fram till att studenterna har en marginaliserad position och att vår-

dens förväntningar formar yrkesrollen i hög grad.79 Lindberg-Sand använder me-

taforen ”spindeln i klistret”80 för att beskriva nykomlingarnas situation i vård-

verksamheten. Att vara ”spindeln i klistret” handlar om att arbetsplatsens kultur 

och strukturella villkor har avgörande inflytande över sjuksköterskans handlings-

utrymme. Lindberg-Sand visar att sjuksköterskestudenternas uppfattningar om 

sjuksköterskans kompetens är avhängiga arbetsplatsens konkreta krav.  

Lindberg-Sand visar vidare att handledaren fungerar som grindvakt för lärande. 

Handledaren avgör vad som blir möjligt att lära. I sjuksköterskeutbildningen som 

omfattade 80 högskolepoäng var modellinlärning den vanligaste formen för kun-

skapstradering under praktikperioder i vårdverksamheten.81  

76 Josefson, Kunskapens former. Det reflekterande yrkeskunnande, s. 33-34. 
77 Hans Larsson, Intuition: några ord om diktning och vetenskap (Stockholm, 1997).  
78 Gertrud Grahn, Educational Situations in Clinical Settings: a Process Analysis (Upp-
sala, 1987). 
79 Ewa Pilhammar-Andersson, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställ-
ningar och perspektiv under utbildningstiden (Göteborg, 1991). 
80 Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för uppfattning 
av hur sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 291. 
81 Mogensen, Lära i praktiken. En studie av sjuksköterskeutbildningens kliniska avsnitt. 
Pilhammar-Andersson, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställningar 
och perspektiv under utbildningstiden. 
Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för uppfattning av 
hur sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning.  
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I tre olika studier framträder att modellinlärning fortsätter efter 1993 års 

högskolereform att vara den vanligaste formen för kunskapstradering under de 

verksamhetsförlagda utbildningsmomenten.82 Högskoleverket poängterar i sin 

utvärdering att modellinlärning utan reflektion inte är förenlig med högskolemäs-

sighet och modellinlärning rekommenderas därför inte som form för lärande i en 

akademisk sjuksköterskeutbildning.83 

Linder kommer i sin studie fram till att under utbildningsavsnitt inom ut-

bildningsinstitutionerna betonas att sjuksköterskan arbetar nära patienten, men 

att studenterna upplever att sjuksköterskorna mest arbetar med medicinsk-

tekniska arbetsuppgifter. De studerande går från ett relationellt förhållningssätt 

till ett instrumentellt förhållningssätt under sin utbildning. Vidare anser Linder att 

sjuksköterskornas arbetsledande funktion blir tydligare för de studerande under 

utbildningens gång. Studenterna i hennes studie menar att den arbetsledande 

funktionen är en naturlig del av arbetet och ger sjuksköterskan legitimitet att väl-

ja bort den basala omvårdnaden som oftast utförs av undersköterskor. Sjukskö-

terskestudenterna är också eniga om att sjuksköterskans omvårdnadsområde är 

skiljt från läkarnas kunskapsområde.84 

Studier som belyser relationen mellan sjuksköterskeutbildningens innehåll 

har ända sedan slutet av 1980-talet visat att det råder brist på närhet mellan in-

nehållet i teoriavsnitt och innehåll i praktikavsnitt.85 Pilhammar-Andersson86 talar 

82 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. 
Löfmark, Student Nurses in Clinical Practice. Studies on Independence, Assessment and 
Preformance. Öhrling, Being in the Space for Teaching and Learning. The Meaning of 
Preceptorship in Nurse Education. 
83 Högskoleverkets arbetsrapporter 2000:1 AR Klinisk/tillämpad utbildning – ur studen-
ters och handledares perspektiv (Stockholm, 2000).  
84 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. 
85 Grahn, Educational Situations in Clinical Settings: a Process Analysis.  
Bendz, Kunskap i praktiken. Hur sjuksköterskestuderande uppfattar kliniska vårdsitua-
tioner och sitt eget handlande i dem samt hur deras uppfattningar förändras under och 
efter utbildningen.  
Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för uppfattning av 
hur sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning.  
Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av 
sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. 
Ingrid Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och stu-
denters beskrivningar av utbildningen (Stockholm, 2004).  
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om ett konfliktförhållande mellan utbildningsverksamhet och vårdverksamhet. 

Linder87 anser att olikheterna mellan teori och praktik bör tas till vara som tillfäl-

le för lärande genom reflektion. Mogensen88 visar i sin avhandling att sjukskö-

terskestuderande anser att det är i ”praktiken man lär sig”. Samtidigt visar Mo-

gensen i sin studie att de studerande upplever skillnader mellan hur de studerande 

lär sig att utföra arbetsuppgifter under de högskoleförlagda momenten och hur 

yrkesverksamma sjuksköterskor faktiskt utför arbetsuppgifter i vårdverksamhe-

ten. Mogensen förklarar skillnaderna utifrån de förhållanden som råder i vård-

verksamheten där yrkesverksamma sjuksköterskor måste hantera de situationer 

som inträffar under dagen. Skillnaderna kan också förstås utifrån Pilhammar-

Andersson som klargör att utbildningens idealbilder inte har sin motsvarighet i 

vårdverksamheten.  

Forskare visar i studier från början av 2000-talet att det fortfarande finns ett 

glapp mellan utbildning och yrkesverksamhet. De förklarar glappen mellan inne-

håll i högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier på olika sätt. Croona 

förklarar glappen utifrån att lärare vid utbildningsinstitutionerna prioriterar den 

teoretiska kunskapen, vilket bland annat visar sig genom att teoretiska utbild-

ningsmoment erhåller ökat tidsutrymme på bekostnad av minskad tid för prak-

tisk färdighetsträning.89 Jorfeldt menar att glappen beror på att sjuksköterske-

studerande uppfattar att lärare i de verksamhetsförlagda utbildningsavsnitten to-

nar ner betydelsen av en teoretisk bas för praktiska färdigheter. Vidare uppfattar 

de studerande att lärare i teoretiska utbildningsavsnitt tillmäter teoretisk kunskap 

större betydelse än praktiskt kunnande. Det är dock inte bara lärare i verksam-

hetsförlagda studier som ibland tonar ner betydelsen av omvårdnadsteorier. Det 

gör även de studerande. Jorfeldt drar slutsatsen att den omvårdnadsteoretiska 

kunskapen inte är färdigbearbetad av studenterna, utan den utgör ett frustra-

86 Ewa Pilhammar-Andersson, Sjuksköterskestuderandes epistemologiska utgångspunkter 
samt föreställningar om utbildningens innehåll och arbetsformer (Göteborg, 1993). 
87 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 306. 
88 Mogensen, Lära i praktiken. En studie av sjuksköterskeutbildningens kliniska avsnitt. 
89 Gill Croona, Etik och utmaning. Om lärande och bemötande i professionsutbildning 
(Växjö, 2003).  
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tionsmoment genom att många inte fullt ut förstått de omvårdnadsteoretiska re-

sonemangen och litteraturen.90  

Öhrling anser att den verksamhetsförlagda utbildningen innebär möjlighet 

att möta kunniga handledare och ta del av erfarenhetsbaserad kunskap. Vidare 

visar Öhrling att handledarens förhållningssätt har stor betydelse för studenternas 

möjlighet att lära under de verksamhetsförlagda studierna. Handledarens vilja att 

lämna över ansvar till studenten är en avgörande faktor för lärandet. När de stu-

derande utförde omvårdnadshandlingar i möte med patienter upplevde de en tyd-

lig utveckling av sin kunskap. Vårdpersonalens syn på sig själva och sin kunskap 

visade sig också vara av betydelse för hur studenten såg på sig själv och sin kun-

skap. När yrkeshandledarna förmedlade att de kände stolthet över sitt yrke kände 

också de studerande stolthet över att de skulle bli sjuksköterskor. 91 Löfmark visar 

att möjliggörande faktorer för studenternas lärande utgörs av att få ta ansvar, att 

få feedback, att förstå helheten, att ha kontroll och att ha möjlighet att reflektera. 

Faktorer som inverkar hämmande på lärandet är enligt Löfmark när handledaren 

inte litar på den studerande, bristande kontinuitet i handledningen samt när 

handledaren saknar intresse för sin uppgift att handleda.92  

Furåker har funnit att handledare i vårdverksamheten i stor utsträckning 

saknar vetenskapligt förhållningssätt. Det saknas också kliniska lektorer samt 

kliniska adjunkter. Furåker menar att förhållandet leder till minskade möjligheter 

till reflektion och till att de studerande kan utveckla ett vetenskapligt förhåll-

ningssätt.93 I syfte att överbrygga eventuella skillnader och gap inrättas en ny typ 

av lärartjänst som benämns adjungerad klinisk adjunkt eller huvudhandledare.94 

Larsen med flera menar att det inte finns något gap mellan teori och praktik i sig 

90 Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studenters 
beskrivningar av utbildningen, s. 143-144. 
91 Öhrling, Being in the Space for Teaching and Learning. The Meaning of Preceptorship 
in Nurse Education. 
92 Löfmark, Nurses in Clinical Practice. Studies on Independence, Assessment and Per-
formance. 
93 Carina Furåker, Styrning och visioner. Sjuksköterskeutbildning i förändring (Göteborg, 
2001). 
94 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling, s. 19ff. 
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själv utan gapet är en social konstruktion, som har sin grund i hur olika former 

av kunskap värderas.95  

Chekol visar att glappet mellan teori och praktik främst handlar om kom-

munikationen mellan yrkeskulturen som muntligt kultursammanhang och utbild-

ningskulturen som skriftspråkligt kultursammanhang. Vidare visar Chekol att 

den del av sjuksköterskeutbildningen som är förlagd i vårdverksamheten fortfa-

rande kan liknas vid lärlingsutbildning. Det finns kvalitativa skillnader och varia-

tion i handledningsaktiviteten mellan olika vårdverksamheter och olika handleda-

re, eftersom den praktiska delen av utbildningen är kontextberoende. När utbild-

ningen kännetecknas av lärlingsutbildning anser Chekol att det finns små möjlig-

heter för de studerande att utveckla kritiskt förhållningssätt, att lära sig argumen-

tera och att lära sig problematisera.96 Fagerberg har funnit att sjuksköterskestude-

rande anser att handledarna har en avgörande betydelse för de studerandes ut-

vecklingsprocess och för att hjälpa de studerande att bygga upp sin självkänsla.97 

Holmström och Larsson fann i sin studie att sjuksköterskestuderande hade 

föreställningar om att sjuksköterskeutbildningen skulle ha karaktären av yrkesin-

riktad utbildning och därav förväntade de sig mer verksamhetsförlagda utbild-

ningsmoment än vad som var fallet i deras utbildning. De studerande prioriterade 

inte forskning, vilket Holmström och Larsson anser kan förändras om de stude-

rande erhåller verktyg för implementering av forskningsresultat i yrkesutövning-

en.98  

Ekebergh, Lepp och Dahlberg visar att exempelvis rollspel och systematisk 

reflektion i grupp överlappar det så kallade gapet mellan teori och praktik i sjuk-

95 Kristina Larsen, Lis Adamsen, Lene Bjerregaard & Jan K. Madsen, There is No Gap 
”Per Se” Between Theory and Practice: Research Knowledge and Clinical Knowledge Are 
Developed in Different Contexts and Follow Their Own Logic, Nursing Outlook, 50 (5) 
(2002), s 204-212. 
96 Ing-Marie Chekol, Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets 
praktik: en beskrivning av variation av innebörd (Lund, 2003). 
97 Fagerberg, Nursing Students´ Narrated, Lived Experiences of Caring. Education and 
the Transition into Nursing Focusing on Care of the Eldery. 
98 Inger Holmström & Jan Larsson, A tension between genuine care and other duties: 
Swedish nursing students´ views of their future work, Nurse Education today 25 (2) 
(2005), s. 148-155. 
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sköterskeutbildningen.99 Jerlock, Falk och Severinsson har funnit att riktlinjer 

med upprättade uppnående mål utgör grund för integration av vad som kan be-

traktas som olika former av kunskaper.100 

Lilja Andersson visar i sin avhandling att det finns tre olika spänningsfält i 

sjuksköterskeutbildningen. Spänningsfälten finns mellan yrkesexamen och aka-

demisk examen, mellan huvudämnet omvårdnad och stödämnet medicinsk veten-

skap samt mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier. De stude-

rande anser att omvårdnad och medicinsk vetenskap måste gå hand i hand. I bör-

jan av utbildningen anser flertalet sjuksköterskestudenter att medicinsk vetenskap 

krävs för att kunna ge god omvårdnad, men detta förändras under utbildningens 

gång. I slutet av utbildningen har en del studenter förändrat sitt synsätt och me-

nar att omvårdnadsvetenskapen i sig utgör grund för att kunna ge god omvård-

nad. Omvärderingen ledde till att studenterna litade till att de hade tillräckligt 

med kunskaper för att klara av sitt yrke. Vidare har Lilja Andersson funnit att 

sjuksköterskestudenterna har olika uppfattningar om betydelsen av akademisk 

examen. Några sjuksköterskestudenter anser att akademisk examen saknar bety-

delse och några sjuksköterskestudenter anser att den har betydelse, eftersom bli-

vande arbetsgivare efterfrågar vad studenterna skriver om i sina C-uppsatser. I 

Lilja Anderssons studie ger de studerande uttryck för att det var i de verksamhets-

förlagda utbildningsmomenten som de lärde sig och utvecklades professionellt. 

Huvudämnet omvårdnad har varit och är fortfarande otydligt för de studerande, 

men det tenderar att bli tydligare mot slutet av utbildningstiden. Dagens sjukskö-

terskestudenter anser att de behöver möta patienter i vårdverksamheten för att 

kunna ta till sig innebörden av omvårdnadsteorierna. Sjuksköterskestudenterna i 

Lilja Anderssons studie ger uttryck för omvårdnadens förkroppsligande, vilket de 

uttrycker i termer av att ”de känner när de får omvårdnaden i sig”.101 

99 Margaretha Ekebergh, Margret Lepp & Karin Dahlberg, Reflective learning with 
drama in nursing education – a Swedish attempt to overcome the theory praxis gap,  
Nurse Education Today 24 (8) (2004), s. 622-628. 
100 Margaretha Jerlock, Kristin Falk & Elisabeth Severinsson, Academic Nursing Educa-
tion Guidelines: Tool for Bridging the Gap between Theory, Research and Practice, 
Nursing and Health Sciences 5(3) (2003), s. 219-228.  
101 Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen. 
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Forskningen visar sammantaget att det skett en förändring i sjuksköterske-

studenternas upplevelser av sjuksköterskeutbildningens innehåll. Studier från bör-

jan och mitten av 1990-talet visar att de studerande prioriterar de verksamhets-

förlagda momenten högre än de högskoleförlagda utbildningsmomenten och att 

de studerande inte förstår omvårdnadsteoriernas relevans för sjuksköterskeyrket. 

Undersökningar från senare delen av 1990-talet och framåt tyder på att de stude-

rande i allt högre grad förstår omvårdnadsteoriernas relevans för sjuksköterske-

yrket.  

De verksamhetsförlagda utbildningsmomenten värderas fortfarande högt av 

de studerande, men de ger också uttryck för en integrativ syn på olika former av 

kunskap. För att lära sig sjuksköterskeyrket poängteras handledarens betydelse i 

samtliga studier oavsett när studierna genomförts. De studerande uppskattar att 

få ta ansvar, få feedback, förstå helheten, att ha kontroll och att ha möjlighet att 

reflektera. Faktorer som inverkar hämmande på lärandet är när handledaren inte 

litar på den studerande, bristande kontinuitet i handledningen samt när handleda-

ren saknar intresse för sin uppgift att handleda.  

Nedan görs några nedslag i forskning som behandlar nyutbildade sjuksköterskors 

första tid i yrkesutövningen.  
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Samtida forskning om första tiden i sjuksköterskeyrket 

I slutet av 1990-talet visar svenska studier att sjuksköterskestuderande under ut-

bildningstiden inte får tillräckliga kunskaper om sjuksköterskeyrket eller vilka 

kunskaper och färdigheter som krävs i sjuksköterskeyrket.102 Linder använder 

begreppet ”reality shock”103 för att beskriva vad sjuksköterskestuderande drabbas 

av vid inträdet i yrkeslivet under verksamhetsförlagda delar av utbildningen. 

Lindberg-Sand använder metaforen ”stålbadet”104 för att beskriva nyutbildade 

sjuksköterskors upplevelser av den första tiden i yrket. Stålbadet anses represente-

ra en mycket påfrestande inlärningserfarenhet som nyutexaminerade sjuksköters-

kor genomlever den första tiden i yrket. Stålbadet handlar om 1) att både sjuk-

sköterskorna och deras omgivning förväntar sig att de nyutbildade sjuksköters-

korna skall fungera självständigt efter några dagar i verksamheten, 2) att övergå 

från elevrollen till ansvarig sjuksköterska, 3) att inte ha någon kollega som kon-

trollerar att allting är rätt samt 4) rädslan att göra fel så att någon patient kom-

mer till skada. 

Bendz menar att övergången är problematisk till följd av att nyutbildade 

sjuksköterskor upplever att de främst saknar samtals- och diskussionspartner, att 

den sociala kulturen skiljer sig mellan utbildningsverksamheten och arbets- 

livet.105 Fagerberg och Kihlgren har funnit att de nyutexaminerade sjuksköters-

korna bär på rädsla att göra fel samt att de är i behov av att ha en mentor under 

102 Fagerberg, Nursing Students´ Narrated, Lived Experiences of Caring. Education and 
the Transition into Nursing Focusing on Care of the Eldery,  
Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för uppfattning av 
hur sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, 
Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av 
sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. 
103 Begreppet brukar användas för att beteckna upplevelse av skillnad mellan utbild-
ningskultur och yrkeskultur. Uttrycket myntades under 1970 talet vid studiet av varför 
sjuksköterskor i Amerika slutade sitt yrke kort efter att de börjat arbeta som sjukskö-
terskor. Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes upp-
fattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 300. 
104 Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för uppfattning 
av hur sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 229.  
105 Bendz, Kunskap i praktiken. Hur sjuksköterskestuderande uppfattar kliniska vårdsi-
tuationer och sitt eget handlande i dem samt hur deras uppfattningar förändras under 
och efter utbildningen. 
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den första tiden i yrket.106 Kapborg har funnit att nyutbildade sjuksköterskor 

saknar kunskaper om hur praktiska arbetsuppgifter skall utföras, exempelvis 

matning av svårt sjuk patient. De nyutbildade sjuksköterskorna ansåg också att 

den arbetsledande rollen var svårhanterlig, eftersom sjuksköterskorna upplevde 

relationen till undersköterskorna konfliktfylld. Deltagarna i Kapborgs studie un-

derstryker dock att de problem som de möter i sin yrkesutövning inte förorsakas 

av brister i sjuksköterskeutbildningen.107  

Studier från slutet av 1990-talet och första hälften av 2000-talet visar att 

nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter av den första tiden i yrket har föränd-

rats. Löfmark, Smide och Wikblad har funnit att nyutbildade sjuksköterskor upp-

lever sig ha hög grad av etisk medvetenhet, god förmåga att kommunicera med 

patienter samt god förmåga att kunna tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. 

Vidare visar Löfmarks, Smides och Wikblads studie att de nyutbildade sjukskö-

terskorna har bristande förmåga att informera och undervisa patienter samt att 

utöva arbetsledning, men att de trots allt känner sig förberedda för yrket.108 Dani-

elson och Berntsson har funnit att nyutbildade sjuksköterskor anser att både me-

dicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap är av betydelse för sjuksköterskans 

yrkesutövning. De nyutbildade sjuksköterskorna inom kommunal hälso- och 

sjukvård tonar dock ner betydelsen av den medicinska vetenskapen, vilket Daniel-

son och Berntsson finner anmärkningsvärt i och med att sjuksköterskor i kom-

munal hälso- och sjukvård ofta fattar självständiga beslut om patienters vård och 

behandling. Vidare anser Danielson och Berntsson att nyutbildade sjuksköterskor 

har behov av introduktion i vårdverksamheten, men att detta behov endast tillgo-

doses i liten omfattning.109 Nilsson visar i en studie om introduktionsprogram för 

nyutbildade sjuksköterskor att introduktionens utformning har betydelse för hur 

106 Ingegerd Fagerberg & Mona Kihlgren, Experiencing a Nurse Identity: The Meaning of 
Identity to Swedish registered Nurses 2 years after Graduation, Journal of Advanced 
Nursing 34 (1) (2001). 
107 Inez Kapborg, Evaluation of Swedish Nursing Education and Professional Practice, 
(Stockholm, 1995). 
108 Löfmark, Smide & Wikblad, Competence of newly graduated nurses – a comparation 
of the perceptions of qualified nurses and students, Journal of Advanced Nursing, 53 (6) 
(2006), s. 724 f. 
109 Ella Danielsson & Lenni Berntsson, Registered nurses´ perceptions of educational 
preparation for professional work and development in their profession, Nurse Education 
Today 27 (8) (2007), s. 900-908. 
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nyutbildade sjuksköterskor upplever övergången från studerande till yrkesverk-

samma sjuksköterskor. De nyutbildade sjuksköterskor som ingår i någon form av 

introduktionsprogram upplever den första tiden i yrket mer positiv än de som inte 

ingår i introduktionsprogram.110  

 

Internationella utblickar 

Studier visar att nyutbildade sjuksköterskor känner stress, nervositet och oro över 

att inte räcka till. Detta leder till att de nyutbildade sjuksköterskorna upplever att 

interaktionen med kollegor och övrig personal påverkas negativt och därför inte 

motsvarar deras förväntningar.111 Att anpassa sig till den etablerade arbetsgrup-

pen är viktigare än att lära sig rutiner och arbetssätt. Studier visar att i syfte att 

bli accepterad gör sjuksköterskorna som de erfarna sjuksköterskorna gör, även 

om nyutbildade sjuksköterskor vet att det finns bättre och annorlunda sätt att 

utföra arbetsuppgiften på.112 Whitehead klargör utifrån sin studie att sjuksköters-

korna saknar stöttning i sin omgivning, att sjuksköterskorna upplever otillräck-

lighet, stress och stora skillnader mellan yrkesliv och utbildning. De upplevda 

skillnaderna förklaras med att studenterna under utbildningen inte har fått insikt 

om sjuksköterskans ansvar i vårdarbetet. Sjuksköterskorna har inte upplevt sam-

ma tidspress under utbildningen, eftersom de inte ansvarat självständigt för egna 

110 Leif Nilsson, Traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Ett sätt för den 
avancerade nybörjaren att bli en kompetent yrkesutövare?, (Örebro, 2004). 
111 Jill Maben & Jill Macleod Clark, Project 2000 diplomates´ perceptions of their ex-
periences of transition from student to stuff nurse, Journal of Clinical Nursing 7 (2) 
(1998), s. 145-153. 
Jane Whitehead, Newly qualified staff nurses perceptions of the role transition. British 
Journal of Nursing 10 (5) (2001), s. 330-339.  
Lisa Thomka, Graduate nurses´ experience of interactions with professional nursing staff 
during transition to the professional role, The Journal of Continuing Education in Nurs-
ing 32 (1) (2001), s. 15-19. 
Colleen Delaney, Walking a Fine Line: Graduate Nurses´ Transition Experience During 
Orientation. Journal of Nursing Education 42 (10) (2003), s. 437-443. 
112 Mary-Lou Ellerton & Frances Gregor, A study of transition: The New Nurse Gradu-
ate at 3 Months. The Journal of Continuing Education in Nursing 34 (3) (2003), s. 103-
107. 
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patienter.113 I de Bellis studie uttrycker sjuksköterskorna att handlande under 

tidspress är det samma som att handla utan att tänka. 114  

Maben & Mcleod Clark visar att de arbetsuppgifter som utpekas som de 

svåraste att bemästra är ronden och läkemedelshanteringen.115 Newton och 

McKenna visar i sin studie att nyutbildade sjuksköterskors upplevelse den första 

tiden kan beskrivas som en ”reality shock”. Nyutbildade sjuksköterskor blir inte 

alltid bemötta på ett respektfullt sätt av erfarna kollegor.116 McKenna har funnit 

att nyutbildade sjuksköterskor blir negligerade av sina kollegor och om de inte 

blir negligerade behandlas de som om de fortfarande är studenter. De nyutbildade 

sjuksköterskorna i McKennas studie upplevde att de inte vågade prata med sina 

chefer om sin situation.117  

Nyutbildade sjuksköterskors situation kännetecknas dock inte enbart av på-

frestningar och negativa situationer. När nyutbildade sjuksköterskor erhåller stöd 

i form av exempelvis en mentor eller systematiska inskolningsprogram känner 

nyutbildade sjuksköterskor sig nöjda och känner att de har kunskaper och att 

deras färdigheter är tillräckliga.118 

Førland och Alvsvåg har funnit att nyutbildade sjuksköterskors inställning 

till sjuksköterskeutbildningens relevans för yrket har förändrats över tid. Under 

1990-talet ansåg fler nyutbildade sjuksköterskor än idag att sjuksköterskeutbild-

ningens innehåll förberett dem tillräckligt mycket för att kunna utföra arbetet på 

ett tillfredsställande sätt. De sjuksköterskestuderande som varit osäkra på om de 

113 Whitehead, Newly qualified staff nurses perceptions of the role transition. British 
Journal of Nursing 10 (5) (2001). 
114 Anita de Bellis, Dianne Longson &Pauline Glover, The Enculturation of our Nursing 
graduates. Contemporary Nurse 11 (1) (2001), s. 84-94.  
115 Maben & Mcleod Clark Project 2000 diplomates´ perceptions of their experiences of 
transition from student to stuff nurse, Journal of Clinical Nursing 7 (2) (1998). 
116 Jennifer M. Newton & Lisa McKenna, The transitional journey through the graduate 
year: A focus group study. International Journal of Nursing Studies 44 (7) (2007),  
s. 1231-1237. 
117 Brian G. McKenna, Naumai A. Smith, Suzette J. Poole &John H. Coverdale. Horizon-
tal violence: experience of Registered Nurses in their first year of practice. Journal of 
Advanced Nursing 42 (1) (2003), s. 90-96. 
118 Ann Ewens, Changes in nursing identities: supporting a successful transition.  Journal 
of Nursing Management 11 (4) (2003), s. 224-228. 
Margaret Andrews & Debbie Roberts, Supporting students nurses learning in and 
through clinical practice: the role of the clinical guide. Nurse Education Today 23 (7) 
(2003), s. 474-481. 
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egentligen vill bli sjuksköterskor är också de som anser att utbildningen inte för-

berett dem tillräckligt för sjuksköterskeyrket. Studierna visar också att nyutbilda-

de sjuksköterskor oftast ber erfarna kollegor om råd när de känner sig osäkra 

eller inte vet hur de skall agera i olika situationer. De erfarna kollegorna förevisar 

eller berättar hur den nyutbildade sjuksköterskan skall gå tillväga och de nyutbil-

dade sjuksköterskorna utvecklar härigenom sina kunskaper och färdigheter.119 

I nästa kapitel klargörs avhandlingens teoretiska utgångspunkter, vilka skall 

förstås som de ”glasögon” med vilka jag betraktar mitt material. ”Glasögonen” 

blir avgörande för min förståelse av deltagarnas berättelser.  

119 Oddvar Førland & Herdis Alvsvåg, Sykepleieres tilfredshet med 
sykepleierutdanningens relevans for yrket: Betydningen av noen rammefaktorer. Vård i 
Norden 26 (2) (2006), s. 15-20. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I en grundläggande mening handlar läran-
de om vad individer och kollektiv tar med 
sig från sociala situationer och brukar i 
framtiden.120  

Inledning 

De teoretiska perspektiven som presenteras i detta kapitel används för att analy-

sera och förstå innehållet i det som deltagarna berättat. Valet av teorier har avgö-

rande betydelse för vad som är möjligt att förstå och andra teoretiska perspektiv 

hade medfört ett annat resultat. Inspiration har hämtats från Vygotskys verksam-

hetsteori, 121 Engeströms utveckling av teorin med begreppet verksamhetssy-

stem,122 Lave och Wengers tankegångar om situerat lärande samt från Wengers 

sociala teori om lärande.123 Gemensamt för dessa teoribildningar är att lärande 

sker i samspel mellan människor i sociala praktiker. I både verksamhetsteorin och 

120 Roger Säljö, Lärande i Praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm, 2000),  
s. 13. 
121 Lev S. Vygotsky, Mind in society: The Development of Higher Psychological Proc-
esses (Cambridge, 1978). Vygotsky utvecklade verksamhetsteorin som en motvikt till de 
teoribildningar där lärande ses som enbart avhängigt människans inre mentala processer. 
Vygotsky menade att människans inre mentala processer och omgivningens yttre påver-
kan inte kan ses som åtskilda delar. Människor agerar inte enbart utifrån biologiska 
medfödda reflexer utan de agerar också utifrån de kulturella verktyg som finns i den mil-
jö han/hon befinner sig i. Psykologiska förhållanden kan härav endast förstås i ett histo-
riskt perspektiv och som ett samspel med den kulturella miljön. Vidare betraktas männi-
skan som ett subjekt, vars känslor, behov och intentioner skapas genom de kollektiva 
och samhälleliga verksamheter hon är involverad i såsom utbildning, arbete, familj och 
fritidssysselsättningar. 
122 Engeström tar utgångspunkt i Leontievs verksamhetsbegrepp, se Yrjö Engeström, 
Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development research (Hel-
singsfors 1987),  
Yrjö Engeström, Development studies of work as a testbench of activity theory: The case 
of primary care medical practice. I Seth Chaiklin & Jean Lave red. Understanding prac-
tice. Perspektives on activity and context (Cambridge, 1993), s. 64-103,  
Yrjö Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Activity theoretical reconcep-
tualization. Journal of Education and work 14 (1) (2001), s. 133-156.  
123 Jean Lave & Etienne Wenger, Situated learning. Legitimate Peripheral Participation, 
(Cambridge, 1991). Etienne Wenger Communities of Practice. Learning, Meaning and 
Identity (Cambridge, 1998).  
Etienne Wenger, Richard McDermott & Willman M. Snyder. Cultivating Communities 
of Practice (Boston , 2002). 
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i en social teori om lärande klargörs att kunskap utgör ett av människans verktyg, 

men det finns inte någon tillfredsställande begreppsapparat för benämning av 

olika aspekter av kunskap varför jag också använder Johannessons kategorisering 

av kunskapsbegreppet i påståendekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskun-

skap och omdömeskunskap.124 Jag utgår från att kunskaper är kontextuella, vil-

ket innebär att kunskap är bundet till sitt historiska, sociala och kulturella sam-

manhang. Detta medför exempelvis att det som är rätt kunskap eller handlings-

mönster att använda i ett sammanhang inte alltid är rätt kunskap eller hand-

lingsmönster att använda i ett annat sammanhang.  

Jag utgår från att lärande inte är en isolerad företeelse inom individen utan 

lärande sker mellan människor i sociala praktiker. 125Vidare utgår jag från Säljös 

antaganden om att lärande av ett yrke handlar om i vilken grad individerna ut-

vecklar förmåga att behärska områdets fysiska och intellektuella verktyg samt om 

de förmår använda dem i skilda situationer.126 Min utgångspunkt för lärande av 

ett yrke innebär således att lära sig behärska olika kunskaper och färdigheter 

samt att integrera dem till en helhet vilken kan betraktas som yrkeskunnande. I 

föreliggande undersökning handlar deltagarnas lärande om att lära sjuksköters-

keyrket. Deltagarnas sammanhang utgörs av högskolan och hälso- och sjukvår-

den, vilka jag betraktar som verksamhetssystem.  

 

124 Kjell S. Johannessen, Praxis och tyst kunnade (Stockholm, 1999).  
Kjell S. Johanessen, Knowledge and Reflektive Practice. I Bo Göranzon, Maria Ham-
marén & Richard Ennals red. Dialogue, Skill and Tacit Knowledge (West Sussex, 2006), 
s. 229-242. 
125 Begreppet lärande är komplext och får olika innebörd beroende av teoretiskt perspek-
tiv. För utveckling av resonemang om begreppet lärande ur olika teoretiska perspektiv se 
Ference Marton, Lars-Owe Dahlgren, Lennart Svensson & Roger Säljö. Inlärning och 
omvärldsuppfattning (Stockholm, 1999). 
Peter Jarvis, John Holford & Colin Griffin. The theory & practice of Learning (London, 
2003), 
Knud Illeris, Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx (Lund, 2001). 
126 Säljö, Lärande i Praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv samt Roger Säljö, Lärande 
& Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet (Stockholm, 2005). 
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Verksamhetssystem 

Verksamhetssystem är inte isolerade öar utan delar av större samhällssystem som 

är beroende av varandra och som interagerar med varandra.127 Verksamhetssy-

stemen högskola och hälso- och sjukvård är ett exempel på två system som är 

beroende av varandra i frågor som rör vissa yrkesförberedande utbildningar inom 

högskolan. Högskolan och hälso- och sjukvården har samhällets uppdrag att till-

godose medborgarnas behov av högre utbildning respektive hälso- och sjukvård. 

Högskolan och hälso- och sjukvården har skilda uppdrag i samhället men upp-

dragen inverkar på varandras verksamheter. Hälso- och sjukvården har behov av 

högskoleutbildad personal, exempelvis läkare och sjuksköterskor, för sin kärn-

verksamhet. Behovet av högskoleutbildad personal i sjukvården får återverkning-

ar på dimensioneringen av antalet utbildningsplatser vid exempelvis läkarutbild-

ning och sjuksköterskeutbildning vid landets högskolor. I läkarutbildning och 

sjuksköterskeutbildning skall de studerande fullgöra delar av sin utbildning inom 

hälso- och sjukvården. Detta innebär att hälso- och sjukvården förväntas tillhan-

dahålla utbildningsplatser i vårdverksamheten. För att respektive verksamhetssy-

stem skall kunna fullfölja sina uppdrag samarbetar högskolan och hälso- och 

sjukvården med varandra i frågor som handlar om yrkesförberedande utbildning-

ar inom hälso- och sjukvårdens område.128  

Varje verksamhetssystem bärs upp av sina subjekt (personal) och sina objekt 

(avnämare). Objekten är de som motiverar arbetsplatsens existens och de som 

subjekten riktar sina handlingar emot. Patienter motiverar hälso- och sjukvårdens 

existens och studenter motiverar högskolans existens. Verksamhetssystemets 

uppdrag och mål avgör vilka arbetsuppgifter som personalen har att utföra i rela-

tion till objekten. Inom högskolan är målet att utbilda studerande och lärarnas 

handlingar inriktas på aktiviteter som anknyter till lärande och kunskapsutveck-

ling.129 I hälso- och sjukvården är målet att behandla patienter och vårdpersona-

127 Engeström, Development studies of work as a testbench of activity theory: The case of 
primary care medical practice, s 72. 
128 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling. 
129 Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, Klinisk utbildning i högskolan. Perspektiv 
och utveckling. 
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lens handlingar inriktas på aktiviteter som anknyter till vård och behandling. Yr-

kespersonernas handlingar sker i växelverkan mellan behov, motiv och verksam-

hetens mål. Individernas handlingsmotiv förändras i takt med att verksamheten 

förändras och individernas handlingssätt varierar beroende av i vilken verksamhet 

individerna befinner sig. Även vilka verktyg som finns till förfogande inverkar på 

vilka handlingar som blir möjliga att utföra samt på vilket sätt handlingarna kan 

utföras.130 

 

Verktyg 

I varje verksamhetssystem finns en rad olika verktyg som är anpassade till verk-

samhetens uppdrag. Verktygen är de materiella och språkliga respektive intellek-

tuella hjälpmedel som människor använder i konkreta situationer. Verktygen de-

las in i fysiska, intellektuella och diskursiva. Fysiska verktyg, så kallade artefak-

ter, är de föremål som människan tillverkar, exempelvis en såg eller en dator. In-

tellektuella verktyg är människans kunskaper och de diskursiva är exempelvis 

språket. Verktygen är av olika slag och delas in i primära artefakter, sekundära 

artefakter och tertiära artefakter. Primära artefakter är redskap i produktionen, 

exempelvis en yxa. Sekundära artefakter är exempelvis handböcker om hur red-

skapen fungerar. Tertiära artefakter är förlängningar av de sekundära artefakter-

na och ofta specifika för en viss social praktik. Det kan exempelvis vara forsk-

ningsartiklar som belyser redskapens för och nackdelar inom ett visst använd-

ningsområde.131  

Kunskap ses i föreliggande avhandling som ett verktyg som används i och är 

bundet till olika verksamheter. Det betyder att kunskap inte kan existera utan 

social och kulturell förmedling. Kärnan i Engeströms perspektiv vad gäller kun-

skap innebär att existerande kunskap i verksamheten är själva drivkraften för 

130 Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet.  
131 Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet,  
s. 97.  

58 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



58

lens handlingar inriktas på aktiviteter som anknyter till vård och behandling. Yr-

kespersonernas handlingar sker i växelverkan mellan behov, motiv och verksam-

hetens mål. Individernas handlingsmotiv förändras i takt med att verksamheten 

förändras och individernas handlingssätt varierar beroende av i vilken verksamhet 

individerna befinner sig. Även vilka verktyg som finns till förfogande inverkar på 

vilka handlingar som blir möjliga att utföra samt på vilket sätt handlingarna kan 

utföras.130 

 

Verktyg 

I varje verksamhetssystem finns en rad olika verktyg som är anpassade till verk-

samhetens uppdrag. Verktygen är de materiella och språkliga respektive intellek-

tuella hjälpmedel som människor använder i konkreta situationer. Verktygen de-

las in i fysiska, intellektuella och diskursiva. Fysiska verktyg, så kallade artefak-

ter, är de föremål som människan tillverkar, exempelvis en såg eller en dator. In-

tellektuella verktyg är människans kunskaper och de diskursiva är exempelvis 

språket. Verktygen är av olika slag och delas in i primära artefakter, sekundära 

artefakter och tertiära artefakter. Primära artefakter är redskap i produktionen, 

exempelvis en yxa. Sekundära artefakter är exempelvis handböcker om hur red-

skapen fungerar. Tertiära artefakter är förlängningar av de sekundära artefakter-

na och ofta specifika för en viss social praktik. Det kan exempelvis vara forsk-

ningsartiklar som belyser redskapens för och nackdelar inom ett visst använd-

ningsområde.131  

Kunskap ses i föreliggande avhandling som ett verktyg som används i och är 

bundet till olika verksamheter. Det betyder att kunskap inte kan existera utan 

social och kulturell förmedling. Kärnan i Engeströms perspektiv vad gäller kun-

skap innebär att existerande kunskap i verksamheten är själva drivkraften för 

130 Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet.  
131 Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet,  
s. 97.  

59

produktion av ny kunskap i verksamheten. Det väsentliga i kunskapsprocesser är 

att de bygger vidare på redan existerande kunskaper.132 

Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv är språket det viktigaste redskapet 

och kunskapstraderingen sker genom kommunikativa processer.133 Säljö poängte-

rar att de kommunikativa processernas utformning har avgörande betydelse för 

individens lärande. Språket finns mellan människor och visar sig i människors 

kommunikativa handlingar. Erfarenheter förmedlas via språket och varje männi-

ska behöver inte själv uppleva allting utan kan få ta del av andras erfarenheter 

och kunskaper genom språket. Yrkesgemenskaper kännetecknas ofta av ett kol-
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uttrycka sig i det specifika verksamhetssystemet. Formella uttrycksformer är of-

tast tillgängliga och det finns transparens kring dessa förväntningar, men för in-

formella uttrycksformer finns inte alltid samma tillgänglighet och transparens.134 

Wenger menar att den som inte behärskar språket inte heller kan agera i verk-

samheten, vilket Wenger uttrycker så här ”In an institutional context, it is diffi-

cult to act without justifying your actions in the discourse of the institution.”135  

Utgångspunkten i min undersökning är att verktyg är bundna till sina histo-

riska, materiella, sociala och kulturella sammanhang. Detta får till följd att verk-

tyget kunskap också är bundet till sitt historiska, sociala och kulturella samman-

hang.136 Kunskap utgör ett av verktygen som ofta delas in i teoretiska och prak-

132 Engeström, Development studies of work as a testbench of activity theory: The case of 
primary care medical practice. Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Ac-
tivity theoretical reconceptualization. 
133 Vygotsky betraktade språket som ”redskapens redskap” för lärande och utveckling. I 
en svensk kontext följer Säljö i Vygotskys spår. Vygotsky, Mind in society: The Deve-
lopment of Higher Psychological Processes.  
Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 
134 Säljö, Lärande i Praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, s. 87. 
Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 121-
123. 
135 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 11. 
136 Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper (Viborg, 2006), 
Agneta Bronäs & Staffan Selander. Teorins praktiker – praktikens teorier. I Agneta Bro-
näs & Staffan Selander. Verklighet, Verklighet. Teori och praktik i lärarutbildning 
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tiska kunskaper, som i utbildningssammanhang vanligtvis förknippas med olika 

verksamheter. Jag ansluter mig till Bronäs och Selander som kritiserar indelningen 

av kunskaper i teoretiska och praktiska kunskaper. 137 Indelningen i teoretiska och 

praktiska kunskaper är vilseledande, eftersom det inte torde finns några kunska-

per som ensidigt kan betraktas som teoretiska eller som ensidigt kan betraktas 

som praktiska. Kunskaperna finns närvarande samtidigt och kompletterar var-

andra. Med Liedmans ord är det ”överhuvudtaget ogörligt att skilja ut rent teore-

tiska och rent praktiska kunskaper.”138  

De olika formerna av kunskaper kan benämnas på olika sätt och jag använ-

der den norske filosofen Johannessens indelning av kunskap i formerna: påståen-

dekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och omdömeskunskap. 

Påståendekunskap är textboksbaserad, vetenskapligt förankrad, generell och an-

vändbar i olika sammanhang. Kunskapen utvecklas genom tillägnandet av det 

skrivna ordet och ges ofta en mer eller mindre explicit formulering. Färdighets-

kunskap är själva hantverket som utvecklas genom upprepning och återkomman-

de övning i yrkesverksamheten. Färdighetskunskapen är inte generell i lika hög 

grad utan kan också vara kontextualiserad och situationsbunden. Individen som 

har kunskapen och utför handlingar i en situation sätter sin prägel på utförandet, 

med andra ord, om personen byts ut och en annan person utför samma handling i 

en likartad situation blir utförandet inte exakt detsamma. Förtrogenhetskunska-

pen innebär att ha kännedom om och vara bekant med kontexten. Kunskapen 

utvecklas genom att individen varit med om likartade situationer vid upprepade 

tillfällen och därigenom utvecklat en ingående kännedom om förhållandena i den 

aktuella verksamheten.  

Johannessen poängterar att en del människor kan verbalisera innebörden av 

sin förtrogenhetskunskap, medan andra människor inte kan göra detta. Utgångs-

(Stockholm, 2006), Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre Kunskapsformer i historisk belys-
ning, Fransson, Teori och praktik i yrke och utbildning. Komparativa fallstudier med 
arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare. 
137 Bronäs & Selander, Teorins praktiker – praktikens teorier, s. 11-22. 
Margaretha Ekebergh, Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap. Reflexionens betydelse 
för lärandet (Åbo, 2001), Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre Kunskapsformer i historisk 
belysning. 
138 Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, s. 85. 
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punkten innebär med andra ord, att det finns en tyst dimension i förtrogenhets-

kunskapen.139  

Förtrogenhetskunskap har likheter med kunskaper som benämns professio-

nellt konstnärskap,140 det tredje ögats kunnande,141 eller seendets mästerskap.142 

Rolf menar att när personer inte kan uttrycka varför de handlar på ett visst sätt 

finns risk att vanor och fördomar cementeras. Detta kan enligt Rolf leda till att 

personen hamnar i vad han betecknar som ”förtrogenhetsfälla”143 Förtrogenhets-

fällan innebär att personen inte kan verbalisera sina bevekelsegrunder för hand-

lingarnas utförande utan ”bara veta” att handlingen är rätt. 

I en social teori om lärande betonar Wenger att tyst och uttalad kunskap 

finns närvarande samtidigt i verksamheten: 

 
… practice includes both the explicit and the tacit. It includes 
what is said and what is left unsaid; what is represented and 
what is assumed. It includes the language, tools, documents, 
images, symbols, well defined roles, specified criteria, codified 
procedures, regulations, and contracts that various practices 
make explicit for a variety of purposes. But it also includes 
the implicit relations, tacit conventions tacit, subtle cues, un-
told rules of thumb, recognizable intuitions, specific percep-
tions, well-turned sensitivities, embodied understandings, un-
derlying assumptions, and shared world views.144 

 

Wenger poängterar att när människor hänvisar till tyst kunskap finns risk att ute-

stänga den som inte har kunskapen från att agera i verksamheten. Kunskapen blir 

139 Johannessen, Praxis och tyst kunnande. Jag fördjupar mig inte i begreppet tyst kun-
skap. För diskussion om begreppet tyst kunskap se också Bo Göranzon, Det praktiska 
intellektet (Stockholm, 1995), Bo Göranzon, Maria Hammarén & Richard Ennals, red 
Dialogue, Skills and Tacit Knowledge (West Sussex 2006), Bengt Molander, Kunskap i 
handling (Göteborg, 1998), Bertil Rolf, Profession, tradition och tyst kunskap (Nora, 
1995), Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 
140 Donald A Schön, The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action 
(Aldershot 2007), s 19, 22. 
141 Lotte Alsterdal, Det tredje ögat: Om yrkeskunnande i vård och omsorg (Stockholm, 
1999), s. 11. 
142 Josefson, Kunskapens former. Det reflekterande yrkeskunnandet, s. 28. 
143 Rolf, Profession, tradition och tyst kunskap, s. 53. Rolf analyserar risker med att lita 
till tyst kunnande. Riskerna benämner Rolf förtrogenhetsfällan. Rolf tar upp ett exempel 
från psykiatrisk vård som visar att sjuksköterskan hamnat i den så kallade förtrogenhets-
fällan när sjuksköterskan säger sig veta att en patient är psykotisk bara för att vårdaren 
känner det. Sjuksköterskan hänvisar till sin intuition.  
144 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 47. 
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med Wengers synsätt ett uttryck för makt i och med att den tysta kunskapen inte 

är explicit. 

Omdömeskunskap145 innebär att kunna avgöra vad som är rätt att göra i 

specifika situationer och att kunna använda generella kunskaper i specifika situa-

tioner. Omdömeskunskapen är situationsbunden, vilket innebär att det som är 

rätt att göra i en situation inte behöver vara rätt att göra i en annan situation. 

Alsterdal använder metaforen ”hertig av ovisshet” som ett uttryck för förmågan 

att handla rätt i bemärkelsen klokt i svårbedömda och mångfacetterade situatio-

ner.146  

Olika former av kunskap har av tradition inte alltid värderats likvärdigt och 

Gustavsson menar att teoretiska kunskaper traditionellt har varit överordnade 

praktiska kunskaper.147 Den teoretiska kunskapen har med Wengers terminologi 

varit i regime of competence. När medlemmarna i en verksamhet bestämmer sig 

för vad som är giltiga kunskaper, erfarenheter och förmågor tar medlemmarna 

samtidigt ställning till vilka kunskaper och förmågor som inte skall värderas lika 

högt. Det som värderas lägre blir vad Wenger kallar marginalities of experience 

och marginalities of competence.148 I varje verksamhet värderar verksamhetens 

medlemmar kunskaper i form av bättre och mindre bra, vilket innebär att varje 

verksamhet kännetecknas av en viss kunskapskultur. Jag finner att Lindstöms 

definition av begreppet kunskapskultur är bärande för min avhandling.  

Lindström definierar kunskapskultur som ”de antaganden om kunskapens 

natur, den syn på vilken kunskap som är mest värdefull och de förhållningssätt 

till kunskap som råder inom en viss social verksamhet eller miljö.”149 I avhand-

lingen utgår jag från att kunskapskulturen utgör grunden för vilka slags lärpro-

cesser och kunskapande processer som är möjliga i en verksamhet. Jag använder 

145 Johannessen, Praxis och tyst kunnande. 
146 Lotte Alsterdal, Hertig av ovisshet: Aspekter på yrkeskunnande (Stockholm, 2001). 
147 Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 
148 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 136-138, 141. 
149 Lars Lindström, Kunskapskulturer i slöjd och hantverk. I Elisabet Jernström & Roger 
Säljö red. Lärande i arbetsliv och var dag (Jönköping, 2004), s. 186. Lindström använder 
begreppet kunskapskultur i syfte att beskriva olika antaganden som finns om kunskap i 
utbildning inom hantverkstraditionen. Lindström diskuterar skillnaden mellan skolans 
och yrkeslivets kunskapskulturer. För fler sätt att betrakta begreppet kunskapskultur se 
Clifford Geertz, The interpretation of Cultures (New York, 1973) samt E. Doyle 
McCarthy, Knowledge as culture. The new sociology of knowledge (New York 1999). 
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145 Johannessen, Praxis och tyst kunnande. 
146 Lotte Alsterdal, Hertig av ovisshet: Aspekter på yrkeskunnande (Stockholm, 2001). 
147 Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 
148 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 136-138, 141. 
149 Lars Lindström, Kunskapskulturer i slöjd och hantverk. I Elisabet Jernström & Roger 
Säljö red. Lärande i arbetsliv och var dag (Jönköping, 2004), s. 186. Lindström använder 
begreppet kunskapskultur i syfte att beskriva olika antaganden som finns om kunskap i 
utbildning inom hantverkstraditionen. Lindström diskuterar skillnaden mellan skolans 
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begreppet kunskapskultur för att kunna förstå och begreppsliggöra antaganden 

om kunskap i olika verksamhetssystem. 

I enlighet med Tellgren är verksamhetens kunskapskultur det som ”finns i väg-

garna”.150 Uttrycket ”finns i väggarna” kan förstås som att vara lagrad i vad 

Wertsch benämner gruppens kollektiva minne.151 Det kollektiva minnet medför 

att varje generation kan bygga vidare på den förra generationens erfarenheter. 

Säljö understryker att utan kollektivt minne över generationsgränser skulle sam-

hällsutvecklingen stagnera och varje generation skulle vardagligt uttryckt tvingas 

att uppfinna hjulet på nytt.152 Det är därför av största vikt att varje verksamhet 

bevarar kunskaper och erfarenheter i exempelvis nedtecknade berättelser, manua-

ler eller andra former av texter, så att nästa generation kan ta del av dem. Min-

nen som berättas eller skrivs ner i texter benämner Wertsch i termer av distribue-

rade kollektiva minnen.153 Människan bevarar också minnen över färdigheter av 

olika slag, exempelvis hur viss teknisk utrustning fungerar (verktyg) eller tillväga-

gångssätt för hur en viss handling skall utföras. Minnen av teknikens använd-

ningsområde benämner Wertsch i termer av instrumental memory.154 I olika insti-

tutionella sammanhang används verktyg på olika sätt, vilket innebär att kollekti-

va minnen också är kontextuella:  

 

The cultural tools used by one collective may differ from those 
employed by another, and this can be expected to lead to differ-
ent memory processes and products.155  

 

150 Britt Tellgren, Från samhällsmoder till forskningsbehörig lärare: Kontinuitet och för-
ändring i en lokal förskollärarutbildning (Örebro, 2008). 
151 James V. Wertsch, Voices of Collective Remembering (New York, 2002).  
152 Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 
12-16, 20-22. 
153 Wertsch, Voices of Collective Remembering. 
154 Wertsch, Voices of Collective Remembering.  
155 Wertsch, Voices of Collective Remembering, s 52. 
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Det kollektiva minnet kan också anta olika former genom att vara bestående och 

varaktigt156 eller dynamiskt och föränderligt.157 Det bestående och varaktiga min-

net omskapas inte medan det dynamiska minnet skapas och omskapas kontinuer-

ligt. Omskapandet sker genom medlemmarnas medierande handlingar och genom 

medierande kulturella verktyg. Sociala grupperingar, som en yrkesgemenskap 

eller en förening, har särskilda minnen som medlemmarna skapat under lång tid. 

Det är individerna i grupperingarna som minns och följaktligen finns det flera 

minnen i en gemenskap. Wertsch benämner de multipla kollektiva minnena i ter-

mer av voices of collective remembering. Medlemmarna i en gemenskap kan ock-

så ha helt olika minnen som antingen kompletterar varandra eller står i motsats-

förhållande till varandra. Minnets karaktär har i enlighet med Wertsch avgörande 

betydelse för hur medlemmar i en gemenskap agerar i verksamheten och förhåller 

sig till sin omgivning.158 Jag använder begreppen kollektivt minne i min under-

sökning för att begreppsliggöra uppkomsten av antaganden om kunskaper och 

handlingsmönster i olika verksamhetssystem.  

I ett verksamhetssystem organiseras medlemmarna på olika sätt beroende av 

verksamhetssystemet mål. I nästa avsnitt fokuseras på medlemmarnas organise-

ring i verksamhetssystem. 

 

Subjektens organisering 

I ett verksamhetssystem organiseras medlemmarna för att kunna nå verksamhe-

tens mål. Personalgruppernas organisering skiljer sig därför åt mellan olika verk-

samhetssystem. På vilket sätt personalen organiseras är beroende av verksamhe-

tens uppdrag och mål. I vissa verksamhetssystem arbetar subjekten enskilt, medan 

de i andra verksamheter arbetar både enskilt och i team. Hälso- och sjukvården 

156 Maurice Halbwachs, On Collective Memory (Chicago, 1992). Halbwachs betecknas 
som det kollektiva minnets fader. Han studerade hur det förflutna går igen i nationens 
gemensamma minne, vad människor kommer ihåg och vad människor väljer att glömma. 
Begreppet kollektivt minne förknippas vanligtvis med att vara ett slags fundament i sam-
hällsbygget. Samhällen har sina centrala kollektiva minnen som förenar människorna i 
samhället Kollektiva minnen finns också på gruppnivå i samhället, en viss folkgrupp eller 
annat kollektiv har exempelvis gemensam historia eller andra för gruppen gemensamma 
band som formuleras i termer av gruppens kollektiva minne. 
157 Wertsch, Voices of Collective Remembering. 
158 Wertsch, Voices of Collective Remembering. 
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annat kollektiv har exempelvis gemensam historia eller andra för gruppen gemensamma 
band som formuleras i termer av gruppens kollektiva minne. 
157 Wertsch, Voices of Collective Remembering. 
158 Wertsch, Voices of Collective Remembering. 
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utgör ett exempel på ett verksamhetssystem där personalen arbetar både enskilt 

och i team.159 Jag använder community of practice som benämning på multipro-

fessionella team i hälso- och sjukvården, eftersom en community of practice kan 

vara: 

 
…groups of people who share a concern, a set of problems, or 
a passion about a topic, and who deepen their knowledge and 
expertise in this area by interacting on an ongoing basis.160 

 
Definitionen stämmer in på en rad olika grupperingar så som föreningslivet, 

familjen och arbetslivet. Den vittomfattande definitionen gör begreppet använd-

bart i olika sammanhang men begreppet måste definieras i det sammanhang som 

det används. Barton och Tusting anser att begreppet är svårfångat och att den 

oprecisa definitionen gör begreppet problematiskt att använda.161 Mittendorff 

med flera har funnit att begreppet kan appliceras på olika grupperingar i arbetsli-

vet.162 Andrew, Tolson och Ferguson visar att i sjuksköterskeutbildning finns flera 

olika gemenskaper, så kallade communities of practice, för samverkan, lärande 

och kunskapsutveckling. De studerande utvecklar sina färdigheter genom att delta 

i de olika gemenskaperna.163 I figuren nedan klargörs förhållandet mellan verk-

samhetssystem och community of practice i avhandlingen. 

159 Engeström, Development studies of work as a testbench of activity theory: The case of 
primary care medical practice. 
160 Wenger, McDermott & Snyder, Cultivating, Communities of Practice, s 4.  
Begreppet community of practice används som en benämning på sociala praktiker, vilka 
kan vara exempelvis organisationer och på grupper varför begreppet är användbart som 
benämning på team i föreliggande undersökning. 
161 David Barton & Karin Tusting, Introduction. David Barton & Karin Tusting red. Be-
yond Communities of Practice: Language, Power and Social Context. (Cambridge, 
2005), s. 1-13. 
162 Kariene Mittendorff, Femke Geisel, Aimee Hoeve, Maarten de Laat &Loek Nieuwen-
huis, Communities of practice as stimulation forces for collective learning. Journal of 
Workplace learning, 18 (5) (2006), s. 298-312. 
163 Nicola Andrew, Debbie Tolson & Dorothy Ferguson, Building on Wenger: Communi-
ties of Practice in Nursing, Nurse Education Today 28 (2) (2008), s. 246-252. Författar-
na menar att begreppet Community of Practice alltför sällan är använt av forskare för att 
belysa samverkansformer för lärande och kunskapsutveckling i sjuksköterskeutbildning.  
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Figur 1. Relationen mellan verksamhetssystem och communites of practice. 

De personer som arbetar på enheter i högskolan respektive hälso- och sjuk-

vården skapar team och bildar så en gemenskap på arbetsplatsen. I gemenskapen 

delar medlemmarna en gemensam kunskapsbas, utvecklar gemensamma arbets-

former och har ett gemensamt mål för sin verksamhet. Tillhörighet, deltagande 

och samarbete utgör honnörsord i en community of practice. Teamen kan anting-

en bestå av personal som tillhör samma yrkeskategori eller av personal som till-

hör olika yrkeskategorier. Högskolan är ett exempel på en verksamhet där 

teamen består av lärare. Hälso- och sjukvården utgör ett exempel på en verksam-

het där teamen oftast består av personal från flera yrkeskategorier. Varje yrkes-

person är medlem i både den egna yrkesgruppen och teamet på enheten, vilket 

Wenger betecknar som multipelt medlemskap.164 Ett annat exempel på så kallat 

multipelt medlemskap är sjuksköterskestudenters tillhörighet i både högskolans 

och hälso- och sjukvårdens gemenskaper. Den som har multipelt medlemskap har 

möjlighet att transformera kunskaper och erfarenheter mellan de olika sociala 

praktikerna och vara vad Wenger kallar en broker.165  

Wengers diskussion om transformation handlar ofta om vad som kan trans-

formeras mellan olika sammanhang och inte i lika hög grad om transformationer 

inom ett och samma sammanhang.166 Detta gör Wengers diskussion om gräns-

överskridning mindre användbar i diskussioner om gränsöverskridning mellan 

team i ett och samma verksamhetssystem. I diskussioner om yrkesförberedande 

utbildning i högskolan befinner sig de studerande i två verksamhetssystem.167 

164 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 158-160. 
165 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s 104-105. 
166 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 108-110.  
167 Terttu Tuomi-Gröhn, Yrjö Engeström & Michael Young, From Transfer to Bound-
ary-crossing Between School and Work as at Tool for Developing Vocational Education: 

Verksamhetssystem 
Arbetsplatsen (enheten) 

”Community of practice” 
Multiprofessionellt Team 

”Community of practice” 
Multiprofessionellt Team 

”Community of practice” 
Multiprofessionellt Team 
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Wengers utgångspunkter är därför användbara för att belysa om gränsöverskrid-

ning förekommer eller inte förekommer mellan systemen.  

Varje verksamhetssystem styrs i enlighet med Engeström av logiker vilka ut-

görs av ekonomiska och personella resurser, regler, arbetsdelning samt de normer 

och värderingar som personalen skapar i verksamheten.168 Verksamhetssystem 

styrs på olika sätt och i nästa avsnitt fokuseras på logikernas inflytande över 

verksamhetssystemets styrning. 

 

Verksamhetssystemens styrning 

Logikerna delas i avhandlingen in i givna villkor och lokalt förhandlade överens-

kommelser. Ekonomiska resurser, personella resurser, regler och arbetsdelning 

betraktas som givna villkor i och med att villkoren skapas utanför verksamhetssy-

stemet. Normer och värderingar betraktas av Engeström som lokalt framförhand-

lade överenskommelser i verksamheten, eftersom medlemmarna gemensamt 

kommer överens om verksamhetens normer och värderingar. Normer och värde-

ringar är aldrig statiska utan omförhandlas ständigt av gemenskapens medlem-

mar, vilket gör att det som anses värdefullt vid en tidpunkt kan marginaliseras vid 

en annan tidpunkt i en och samma verksamhet. Engeström menar att både givna 

villkor och framförhandlade villkor har inflytande över personalens handlingsut-

rymme i verksamheten. De givna villkoren är oftast synliga för personalen genom 

att de materialiseras i form av lagstiftning eller arbetsbeskrivningar för persona-

len.  

Logiker kan vara över- och underordnade i relation till varandra och i ett 

verksamhetssystem. Hälso- och sjukvården utgör ett exempel på ett verksamhets-

system där villkoren är över- och underordnade i relation till varandra, i och med 

att arbetsdelningen är lagligt reglerad inom området. För all hälso- och sjuk-

vårdsverksamhet finns regelverk som föreskriver vem som får utföra olika arbets-

uppgifter, vem som har beslutanderätt i medicinska frågor och vem som har be-

An Introduction. I Terttu Tuomi-Gröhn & Yrjö Engeström, Between School and Work. 
New Perspectives on Transfer and Boundary-crossing (Oxford, 2003), s. 1-15. 
168 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research. 
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slutanderätt i frågor gällande patienternas omvårdnad.169 I enlighet med Socialsty-

relsens föreskrifter får vissa arbetsuppgifter endast utföras av läkare och vissa 

arbetsuppgifter får endast utföras av sjuksköterskor, vilket innebär att arbetsupp-

gifterna för var och en är formellt och legalt avgränsade från varandra. Läkare är 

i enlighet med lagstiftningen till stor del överordnade sjuksköterskor i vårdens 

hierarkiskt uppbyggda system och sjuksköterskor är överordnade undersköters-

kor. Gränsdragningen mellan sjuksköterskors och läkares ställning gentemot var-

andra är tydlig och given utifrån den medicinska professionens yttersta ansvar för 

verksamheten. Hälso- och sjukvården kännetecknas med Engeströms begrepps-

apparat av strikt vertikal arbetsdelning.170 Arbetsdelningen mellan olika yrkeska-

tegorier är central, eftersom den har inflytande över människors handlingsut-

rymme.  

Verksamhetssystem erbjuder, till följd av sina respektive styrmekanismer, 

olika förutsättningar för personalens deltagande i verksamheten. Personalens 

handlingsmotiv förändras i takt med att verksamheten förändras och handlingar-

nas relevans avgörs av den aktuella situationen. En handling kan vara relevant i 

en situation men helt irrelevant i en annan. Systemen med sina logiker har infly-

tande över människors handlingar, hur människor uttrycker sig samt över vem 

personen är i den specifika miljön:  

 

Vad dessa institutioner och institutionella arrangemang gör, 
är att de, litet dramatiskt uttryckt, infiltrerar, till och med oc-
kuperar individen och hennes medvetande genom sina rutiner, 
språkliga kategorier och aktiviteter. //…// Sammantaget bildar 
dessa praktiker den miljö genom vilken den enskilda indivi-
den socialiseras, och socialiserar sig själv, emotionellt, språk-
ligt, kognitivt och fysiskt. Människan är i denna mening en 
varelse som hela tiden blir till, hon transformeras som person 
och handlande subjekt i sociala praktiker.171  

 

I min undersökning är logikernas inflytande över lärprocessen central, eftersom 

logikerna utgör möjligheter och hinder för nyutbildade sjuksköterskors lärande 

169 Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:531.  
170 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research. 
171 Säljö, Lärande & Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 
46, 48. 
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av sitt yrke. Lärande är, som sagts tidigare, inte en isolerad företeelse utan sker i 

verksamhetssystem som styrs av olika logiker. I både verksamhetsteorin och i en 

social teori om lärande betonas att lärande och arbete är två integrerade processer 

där arbetet i sig skapar potentialer för lärande under arbetets utförande. 

Vissa verksamheter präglas av att lagstiftning föreskriver vilka kunskaper 

som är giltiga kunskaper. Hälso- och sjukvården utgör exempel på en verksamhet 

där lagstiftning klargör vad som är värdefull kunskap. Lagstiftning inom hälso- 

och sjukvårdens område föreskriver att all hälso- och sjukvård skall bedrivas i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.172 Innebörden i lagstiftningen 

kan förstås så som att beslut skall grunda sig på bedömningar av omständigheter 

i konkreta och specifika situationer snarare än på generella regler. Både teoretiska 

kunskaper och praktiska kunskaper skall ligga till grund för beslut om vård och 

behandling. När det handlar om sjuksköterskans yrkesområde används begreppet 

evidensbaserad omvårdnad. Att arbeta evidensbaserat som sjuksköterska innebär 

att: 

 
… man använder sig av omvårdnadsforskningens veten-
skapliga resultat som komplement till andra kunskaper. 
Det kan tyckas självklart, men det är viktigt att poängtera 
att kunskap om relevanta forskningsresultat inte ger hela 
svaret på vad som är god omvårdnad. Den vetenskapliga 
kunskapen kompletteras och kombineras med kunskap 
om enskilda patienters, personers och familjers behov och 
upplevelser samt organisatoriska och ekonomiska förut-
sättningar som råder inom vården.173  

 

I enlighet med Willmans definition av evidensbaserad omvårdnad framträder be-

hov av någonting mer än systematiserad vetenskaplig kunskap. Forskningsresultat 

i hälso- och sjukvården fungerar som riktlinjer för yrkesutövningen. I hälso- och 

sjukvården är det centrala för personalen att veta hur en arbetsuppgift skall utfö-

ras, vilket ställer krav på utvecklade tankegångar om hur lärprocesser kan utfor-

mas. 

 

172 Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:531 2 kap, 
1§.  
173 Willman, Stoltz & Bahtsevani, Evidensbaserad omvårdnad: En bro mel-
lan forskning och klinisk verksamhet, s 23. 
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Lärprocesser 

Inom olika verksamhetssystem utformas aktiviteter för lärande olika. Högskolan 

och hälso- och sjukvården utgör två exempel på verksamhetssystem som känne-

tecknas av delvis skilda sätt att utforma aktiviteter för lärande. I högskolan ut-

formas undervisningen så att de studerande erbjuds både aktiva former för läran-

de och förmedlingspedagogiska undervisningsmoment. Lärare inom högskolan 

använder sig av både föreläsning med huvudsakligen envägskommunikation och 

studentaktiva former för lärande. Seminarium och problembaserat lärande är ex-

empel på studentaktiva former för lärande. Inom högskolan utformas lärproces-

ser så att de studerande har möjlighet att utveckla sin kritiska och analytiska 

förmåga.174 

Carmnes visar i Högskoleverkets utvärdering att i hälso- och sjukvården rå-

der andra förutsättningar för lärande och utformning av lärprocesser än i högsko-

lan. Fokus för vårdpersonalens arbete är patienternas vård och behandling.175 Sär-

skilda situationer för lärande utformas inte utan de studerande lär sig färdigheter 

under utförande av autentiska arbetsuppgifter. Formen för lärande är närmast att 

betrakta som mästarlära,176 eftersom lärandet är en bieffekt av arbetet. I de situa-

tioner när lärande sker genom arbetets utförande förväntas studenterna okritiskt 

efterlikna handledarens handlingsmönster. I dessa situationer kännetecknas lä-

randet av imitation. De studerande börjar med mindre kvalificerade arbetsuppgif-

ter och övergår när handledaren gett sitt medgivande till mer kvalificerade ar-

betsuppgifter. 

Vidare menar Carmnes att lärprocessens utformning i hälso- och sjukvården har 

blivit problematisk, i och med att Högskoleverket anser att mästarlära inte hör 

hemma i en sjuksköterskeutbildning som skall kännetecknas av att vara vad Hög-

174 Paul Ramsden, Learning to teach in higher Education (London, 2003). 
175 Högskolverkets arbetsrapportserie 2000:1 AR, Klinisk/tillämpad utbildning ur studen-
ters och handledares perspektiv. Om mäster-gesällärande och högskolemässighet i vård- 
och sociala omsorgsutbildningar. 
176 Mästarlära har framför allt utvecklats i det traditionella skråsamhället och hantverks-
traditionerna så som exempelvis snickare och hattmakare. Jämför diskussionen om mäs-
tarlära i Klaus Nielsen & Steinar Kvale red. Mästarlära. Lärande som socialpraxis (Lund, 
2000). Thomas Tempte, Lilla arbetets ära: Om hantverk, arbete, några rekonstruerade 
verktyg och maskiner (Stockholm, 1997). Elisabet Jernström, Lärande under samma 
hatt. En lärande teori genererad ur multimetodiska studier av mästare, gesäller och lär-
lingar (Luleå, 2002). 
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skoleverket benämner högskolemässig. Framför allt vänder sig Högskoleverket 

mot imitationen, eftersom imitation inte förknippas med reflektion, analys och 

kritiskt förhållningssätt. Carmnes poängterar att mästarlära utan reflektion inte 

erbjuder någon möjlighet för de studerande att utveckla sin analytiska förmåga 
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rotade och där människors under- och överordning i relation till varandra är tyd-

lig. I dessa verksamheter är risken för den studerandes underordning och handle-

darens överordning större än i verksamheter som inte är lika starkt hierarkiskt 

uppbyggda.178  

El Gaidi pekar på förhållanden i mästarlära, som kan beskrivas som positiva 

för lärandet. Läraren är förtrogen med den kontext som de studerande skall arbe-

ta i och kan därigenom bidra med autentiska exempel. Inom ramen för mästarlä-

ra finns förutsättningar för lärare och studerande att skapa varaktiga relationer i 

och med att läraren endast har hand om ett fåtal studerande. Läraren känner sina 

studenter och vet vad var och en kan och hur var och en kan stödjas i sin utveck-

lingsprocess.179 El Gaidi menar att mästarlära har förändrats över tid från fokuse-

ring på läraren (mästaren) till fokusering på den studerande (lärlingen).  

I en situerad teori om lärande är den studerandes aktiva deltagande i verk-

samheten grunden för lärprocessen. Innebörden av aktivt deltagande är komplext 

och någon enhetlig tolkning finns inte utan aktivt deltagande kan innebära allt 

ifrån observation av händelser till att agera som självständigt subjekt. Hur detta 

deltagande ser ut kan skilja sig mellan situationer och påverkas av deltagarnas 

tidigare erfarenheter.180 Genom fokuseringen på studentens aktiva deltagande för-

177 Högskolverkets arbetsrapportserie 2000:1 AR, Klinisk/tillämpad utbildning ur studen-
ters och handledares perspektiv. Om mäster-gesällärande och högskolemässighet i vård- 
och sociala omsorgsutbildningar. 
178 Jernström, Lärande under samma hatt. En lärande teori genererad ur multimetodiska 
studier av mästare, gesäller och lärlingar. 
179 Khalid El Gaidi, Lärares yrkeskunnande. Bildning och reflekterade erfarenheter: Fall-
studier på KTH (Stockholm, 2007), s. 166-193. 
180 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. 
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ändras också relationen mellan läraren och studenten. Kvale anser att lärare i da-

gens yrkesinriktade utbildningar betraktas som vägledare eller rådgivare.181 Kun-

skaper överförs inte från läraren till studenten utan studenten blir medskapare av 

sina kunskaper. Hård af Segerstad förklarar att problembaserat lärande är ett 

arbetssätt som främjar den studerandes aktiva deltagande.182  

I en social teori om lärande handlar lärandet om att omskapa sin identitet. 

För Wenger är lärande och identitet oskiljaktiga storheter. Lärande handlar om 

att bli någon, vilket Wenger uttrycker: 

 
… learning transforms who we are and what we can do, it is 
an experience of identity. It is not just an accumulation of 
skills and information, but a process of becoming – to become 
a certain person or, conversely, to avoid becoming a certain 
person. Even the learning that we do entirely by ourselves 
eventually contributes to making us into a specific kind of 
person. We accumulate skills and information, not in the ab-
stract as ends in themselves, but in the service of an identity. 
It is in that formation of an identity that learning can become 
a source of meaningfulness.183  

 

I en social teori om lärande problematiseras dock inte vad gruppens kollektiva 

minne betyder för förändring och utveckling. När det gäller användning av in-

strument i hälso- och sjukvården visar Lindgren på risken för både stagnation och 

generationsmotsättningar utifrån vad vi kan benämna gruppens kollektiva minne. 

Erfarna och skickliga äldre kirurger upplever att deras hantverksskicklighet med 

skalpellen inte efterfrågas av nya kirurger, eftersom nyutbildade kirurger har lärt 

sig att använda andra tekniker. Den yngre generationens kirurger använder i allt 

högre grad tekniska hjälpmedel för diagnostik, vård och behandling. Detta med-

för att nyutbildade kirurger blir kallade nintendokirurger av äldre erfarna kolle-

gor. Förändringstakten och utvecklingen av ny teknik skapar problem i en vård-

verksamhet. Att förhandla fram nya handlingsmönster visar sig vara problema-

181 Steinar Kvale, Forskare i lära. I Klaus Nielsen & Steinar Kvale red. Mästarlära. 
Lärande som socialpraxis (Lund, 2000), s. 181-197. 
182 Helen Hård af Segerstad, Problembaserat lärande: Idén, handledaren och gruppen 
(Stockholm, 1997). Charlotte Silén, Mellan kaos och kosmos: Om eget ansvar och själv-
ständighet i lärande (Linköping, 2000). 
183 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 215. 
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183 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 215. 
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tiskt och skapar vad Lindgren betecknar som generationsklyftor.184 En social 

praktik kan också som Lindgrens studie visar bli bevarande och inte tillåta radi-

kalare förändringar. Motsättningar behöver dock inte utgöra källor till stagnation 

utan kan betraktas som potentialer för lärande och utveckling. Genom motsätt-

ningarna kan kollektivet ta vad Engeström benämner kvalitativa språng.185  

Wenger betraktar lärande i termer av förändrad positionering och beskriver 

studerandes och nykomlingars inväxt i en gemenskap som en utveckling från peri-

fer till mer central position. Nedan belyses lärande som förändrad positionering. 

 

Förändrad positionering 

Nykomlingars inväxt i en verksamhet och lärande av yrket betraktas i teorin som 

förflyttningar från en legitim perifer positionering till en mer central positionering 

i verksamheten. Det handlar inte om fysiska positioner och om att det skulle fin-

nas en mer central punkt i verksamheten. Begreppet central skall i sammanhanget 

förstås i termer av ett aktivt och självständigt agerande subjekt. Under den tidspe-

riod nybörjarna införlivas i verksamheten är de metaforiskt i olika former av del-

tagarbanor,186 som i enlighet med Wenger påverkar lärande och identitetsforma-

tion. Att befinna sig i en perifer position skall inte betraktas som någonting nega-

tivt utan skall betraktas som en möjlighet för lärande: 

 

Learning events and forms of participation are thus defined 
by the current engagement they afford, as well as by their lo-
cation on a trajectory. A very peripheral form of participa-
tion, for instance, may turn out to be central to one’s identity 
because I leads to something significant.187 

 

I specifika institutionella sammanhang kan särskilda arrangemang upprättas 

för lärande, vilka Dreier benämner institutionella deltagarbanor.188 Dreier menar 

184 Gerd Lindgren, Kön, klass och kirurgi (Malmö, 1999). 
185 Engeström, Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical reconceptu-
alization. 
186 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 153-156. 
187 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 155. 
188 Ole Dreier, Lärande som förändring av personligt deltagande i sociala kontexter. I 
Klaus Nielsen & Steiner Kvale, Mästarlära. Lärande som social praxis (Lund, 2000),  
s. 94. 
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att ett problem med institutionellt arrangerade banor är att deltagarnas personli-

ga lärandebanor sällan stämmer överens med dessa arrangerade lärandebanor: 

 

Det är en sak hur den institutionellt arrangerade lärandebanan 
är tänkt att användas av deltagarna, medan det är en helt annan 
hur individerna orienterar sig och realiserar sina personliga 
lärandebanor. Den institutionella lärandebanan har olika bety-
delse för olika deltagare. De tar sig an den på olika sätt.189 

 

En individ som kommer till sin arbetsplats för första gången träder in i en 

för honom eller henne okänd social praktik. Praktiken är okänd i och med att 

individen inte känner till handlingsmönster, inte delar den gemensamma kun-

skapsbasen och inte känner till det som är outtalade normer och värderingar i 

verksamheten. I början är individen vad Wenger benämner en icke deltagare där-

för att denne inte har tillägnat sig kollektivets historia, traditioner eller hand-

lingsmönster. Kännetecknande för icke deltagare är att deltagarna inte förstår 

sammanhang och att de inte kan agera självständigt. Wenger menar att vara en 

icke deltagare inte skall uppfattas som någonting negativt. Positionen utgör en 

möjlighet att lära sig handlingsmönster, rutiner, värderingar och normer för att 

kunna utvecklas till ett självständigt subjekt. Med tiden kan nykomlingen agera 

alltmer på egen hand och då har han eller hon blivit en legitim perifer deltagare i 

verksamheten. Att vara en central deltagare innebär att utföra alltmer komplexa 

uppgifter i verksamheten på ett sätt som är i överensstämmelse med etablerade 

handlingsmönster i den sociala praktiken.190  

Ett annat sätt att uttrycka utvecklingen från en perifer positionering med ett 

osjälvständigt subjekt till en central positionering med ett självständigt subjekt är 

att utvecklas från novis till expert.191 Det finns dock, som jag ser det, skillnader 

mellan utveckling från en perifer till en central positionering och modellen från 

novis till expert så som Benner använder modellen i hälso- och sjukvårdssam-

manhang.192 I modellen från novis till expert förutsätts utvecklingen vara statisk 

och ske linjärt. Experten grundar sitt ställningstagande på intuition samt att alla 

189 Dreier, Lärande som förändring av personligt deltagande i sociala kontexter. I Klaus 
Nielsen & Steiner Kvale, Mästarlära. Lärande som social praxis, s. 100. 
190 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 164-172. 
191 Hubert L. Dreyfus & Stuart E. Dreyfus, Mind over Machine (Oxford, 1986). 
192 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. 
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190 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 164-172. 
191 Hubert L. Dreyfus & Stuart E. Dreyfus, Mind over Machine (Oxford, 1986). 
192 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. 
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inte kan utvecklas till experter. Perspektivet att utvecklas från en perifer till en 

central positionering är ett mer positivt sätt att beskriva kunskapsutveckling, ef-

tersom positioneringarna inte en gång för alla är givna utan de är dynamiska. 

Gruppmedlemmarnas positionering förändras ständigt, i och med att oerfarna 

blir mer erfarna och okunniga blir kunniga. I vissa situationer har nykomlingen 

utvecklat kunskaper och färdigheter så att han eller hon kan utföra arbetsuppgif-

ten självständigt, medan i en annan situation på samma arbetsplats kan han eller 

hon inte utföra arbetsuppgiften självständigt och blir perifert deltagande. För-

skjutningarna kan förstås som att individerna rör sig fram och tillbaka på ett 

kontinuum mellan punkterna kunnig och okunnig i takt med att verksamheten 

förändras och individens kunnande förändras. När individen utvecklar sitt kun-

nande förändras identiteten. I enlighet med Wenger sker ett ständigt omskapande 

av identiteten och individens identitet är temporär.193  

Den som är ny är i behov av stöd från omgivningen om personen skall kun-

na införlivas i verksamheten. Stödet utgörs av exempelvis handledare och erfarna 

kollegor: 

 
… the sponsorship of a master is usually required for appren-
tices to able to have access to practice. The standing of the 
master in community is therefore crucial.194 

 

Handledarna och kollegorna kan liknas vid de vuxna som Vygotsky benämner 

den kompetente andre.195 När Vygotsky talar om den kompetente andre menar 

han en vuxen person som per automatik betraktas som mer kunnig och erfaren 

än vad barnet är. Vygotsky använder trädgårdsmästaren som metaforik för den 

kompetente andre: 

 

193 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 154. 
194 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 101. 
195 Vygotsky klargör att som han uttryckt det ”den kompetente andre” har olika funk-
tioner i relation till den mindre erfarne. Den kunnige måste hjälpa den mindre kunnige 
att bryta ner en komplex uppgift i mindre delar, att ställa frågor som leder framåt samt 
konkret visa hur något kan utföras. Stödet från omgivningen innebär också att få in-
struktioner för problemlösningen. Instruktionernas utformning ansåg Vygotsky vara av 
största betydelse för elevens utvecklingsmöjligheter. Instruktioner måste vara framåt-
syftande, vilket innebär att de skall vara på gränsen till vad eleven antas kunna klara av. 
Vygotsky, Mind in society: the Development of Higher psychological processes. 
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… trädgårdsmästaren inverkar på blommornas växande genom 
att höja temperaturen, reglera fuktigheten, avlägsna växter intill, 
gallra och tillsätta jord och gödning, dvs. //…// genom föränd-
ringar i miljön. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet ge-
nom att förändra miljön.196 

 

Den kompetente andres uppgift är också att verka för den lärandes själv-

ständighet och att skapa tillträde till lärande situationer. Den kompetente andre 

kan också vara en studerande eller en annan nykomlig på arbetsplatsen. I Lave & 

Wengers studier av utbildning till skräddare lär sig lärlingarna mer av varandra 

än av mästaren.197. Under en utbildning är det, som jag ser det, viktigt att kunna 

tala om sin potential för lärande och kunskapsutveckling. Vygotskys begrepp 

proximal utvecklingszon198 är användbar i detta sammananhang. Proximala ut-

vecklingszonen är ett uttryck för den utvecklingspotential personen har om han 

eller hon får erforderlig stöttning i sin omgivning.199 Det finns en övre gräns för 

varje individs proximala utvecklingszon och gränsen kan inte överskridas.200 

Wertsch pekar på att vilken utveckling som är möjlig är beroende av den miljö 

som eleven befinner sig i. När förhållanden i miljön förändras ändras också be-

gränsningar i den närmaste utvecklingszonen. Utvecklingszonens gränser förskjuts 

allt eftersom den oerfarne lär sig behärska sina arbetsuppgifter. I föreliggande 

undersökning används proximal utvecklingszon som verktyg för begreppsliggö-

rande av nyutbildade sjuksköterskors utvecklingspotential för det redan givna 

kunskapsstoffet i utbildningen. 

 

196 Gunilla Lindqvist, Vygotskij och skolan Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk Psyko-
logi kommenterade som historia och aktualitet (Lund, 1999), s 21.  
197 Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. 
198 Vygotsky, Mind in society: the Development of Higher psychological processes. 
199 Wertsch, Vygotsky and the Social Formation of Mind, s. 75. 
200 Wertsch, Vygotsky and the Social Formation of Mind, s. 68. 
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196 Gunilla Lindqvist, Vygotskij och skolan Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk Psyko-
logi kommenterade som historia och aktualitet (Lund, 1999), s 21.  
197 Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. 
198 Vygotsky, Mind in society: the Development of Higher psychological processes. 
199 Wertsch, Vygotsky and the Social Formation of Mind, s. 75. 
200 Wertsch, Vygotsky and the Social Formation of Mind, s. 68. 
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4. Undersökningens genomförande 

I detta kapitel redogör jag för undersökningens genomförande. Jag har ett herme-

neutiskt förhållningssätt som innebär att jag aldrig någonsin möter en annan 

människa eller en text förutsättningslöst. Hur jag agerar och vilka tolkningar jag 

gör i mötet präglas av mitt traditionssammanhang, vilket innebär att jag är en del 

av historien och att historien är en del av mig: 

 
I ett tolkande hermeneutiskt perspektiv är människans för-
ståelse av omvärlden beroende av den tradition hon är född 
in i. Det kulturella mönster vi är uppfostrade i präglar vår 
tolkning av både nutid och förfluten tid. Tolkning är en 
process som ständigt förändras genom att den består i en re-
lation mellan ett nu och ett då.201  

 

I enlighet med Gadamers utgångspunkter är varje individ en del av sin histo-

ria och sitt traditionssammanhang, som bildar grund för människors förförståelse 

och tolkningar.202 Mitt traditionssammanhang är att jag har arbetat som sjukskö-

terska, vilket bildar grund för min förförståelse som jag inte har kunnat frigöra 

mig från. Förförståelsen har inverkat på vilka frågor jag ställt under intervjuerna, 

mina tolkningar av deltagarnas utsagor, vilka berättelser som jag konstruerat 

samt vad jag valt ut som intressanta fynd i undersökningen. Förförståelse kan 

beskrivas som:  

 

… en frukt av människors delaktighet i en gemensam värld. 
Förförståelsen är konstituerande för ett subjekt utifrån en hi-
storisk tillhörighet i en tradition, vilket innebär att man be-
finner sig i en struktur redan given.//…// Denna tillhörighet är 
en nödvändig förutsättning för att vi överhuvudtaget skall 
kunna förstå något. 203  

 

201 Gustavsson, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna 
samhället, s. 91. 
202 Hans Georg Gadamer, Sanning och metod (Göteborg, 1997). s. 137-142. 
203 Marja Schuster, Profession och existens: En hermeneutisk studie av asymmetri och 
ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter (Göteborg, 2006), s. 49. 
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För mig har förförståelsen betytt både igenkännande och risk att hamna i 

vad Rolf betecknar som ”förtrogenhetsfällan”.204 Förtrogenhetsfällan innebär i 

mitt fall att tolka deltagarnas utsagor i enlighet med mina ”gamla” föreställning-

ar om förhållanden i hälso- och sjukvården från den tid när jag arbetade i hälso- 

och sjukvården. Dessa förhållanden gäller kanske inte längre, eftersom all verk-

samhet är i ständig förändring. För att undgå förtrogenhetsfällan har jag försökt 

att inta ett reflektivt förhållningssätt och vara vad Schön kallar en reflekterande 

praktiker.205 Det har tagit sig uttryck i att jag pendlat mellan närhet och distans 

både till intervjupersonerna och till mig själv. Distansen till deltagarna och mig 

själv har handlat om att sätta de egna fördomarna på spel och se bortom den egna 

horisonten.206 Mina fördomar har jag satt på spel genom att kritiskt granska mina 

förgivettaganden om förhållanden i sjuksköterskeutbildning och i hälso- och 

sjukvården. Jag har också tagit tillvara förförståelsens fördelar som inneburit att 

jag kunnat ställa specifika följdfrågor. Dessa frågor hade jag inte kunnat ställa 

om jag inte ingående känt till sjuksköterskors kontext. Exempelvis när en delta-

gare talat om lukten i rummet vid ett visst sjukdomstillstånd så har jag känt till 

den specifika doften och kunnat ställa frågor om detta. Frågorna har fört mig 

fram till vilken form av kunskap som deltagaren använt i sin yrkesutövning.  

Pendlingen mellan närhet och distans har medfört att jag, som Gadamer ut-

trycker det, kunnat främmandegöra det som varit bekant för mig och bekantgöra 

det som varit främmande för mig. När jag har sett bortom min egen horisont har 

jag fått en utvidgad erfarenhet och kan också förstå det bekanta på ett nytt sätt. 

Att vara erfaren innebär att vara öppen för nya tolkningsmöjligheter. Gadamer 

204 Rolf, Profession, tradition och tyst kunskap, s. 53. 
205 Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action.  
Schön skapade ett nytt sätt att tala om yrkespersoners färdighetskunskaper. Schön ut-
vecklade begreppet den reflekterande praktikern för att benämna den yrkesutövare som 
antingen reflekterade över arbetsuppgifternas utförande under tiden han eller hon utför-
de arbetsuppgifterna eller som reflekterade över arbetsuppgifternas utförande efter att de 
utförts.  
206 Gadamer, Sanning och metod, s 146. Gadamer utgår från att vi har produktiva för-
domar som underlättar och möjliggör vår förståelse och att vi har icke produktiva för-
domar som hindrar förståelse. När vi inte är kapabla att sätta fördomarna på spel hind-
ras förståelse. Horisont är den synkrets som omfattar och omsluter allt som blir synligt 
från en bestämd punkt. Människan kan genom att inta ett öppet förhållningssätt till det 
hon möter förskjuta sin horisont.  
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tydliggör relationen mellan de för hermeneutiken viktiga begreppen förståelse, 

horisont, erfarenhet och erfarande: 

 

Strängt taget kan man inte ”göra” samma erfarenhet mer än 
en gång. Erfarenhet är visserligen något som ständigt måste 
bekräftas. Erfarenheten förvärvas så att säga bara genom 
upprepning. Men den upprepade bekräftade erfarenheten 
”görs” inte på nytt. När man gjort en erfarenhet, så betyder 
det att man besitter den. Man förutser nu det som förut var 
oväntat. Man kan inte än en gång göra en ny erfarenhet av 
detsamma. Bara något annat och oväntat kan förmedla ny er-
farenhet till den som besitter erfarenhet. På samma sätt har 
det erfarna medvetandet slagit om och vänt sig till sig självt. 
Den som erfar har blivit medveten om sin erfarenhet – han 
har blivit erfaren. På så sätt har han tillägnat sig ny horisont, 
inom vilken han kan erfara.207  
 

Genom de möten jag haft med deltagarna i studien har jag förändrat min 

förståelse för hur nyutbildade sjuksköterskor lär sig sitt yrke i dagens sjukskö-

terskeutbildning och som nyutbildade i hälso- och sjukvården. Jag har utifrån min 

nyvunna erfarenhet omskapat min horisont och den nyvunna erfarenheten bildar 

grunden för min förändrade förförståelse för vad som underlättar respektive för-

svårar lärande av sjuksköterskeyrket. Förförståelsens och förståelsens inbördes 

påverkan på varandra kan uttryckas som en pendling mellan del och helhet. När 

delens innebörd förändras ändras innebörden av helheten och när helheten är 

förändrad ändras åter innebörden av delen.  

 

Tillvägagångssätt 

Jag använder intervju under samtalsliknande former som verktyg för att skapa 

data208 och jag har inspirerats av en narrativ ansats för konstruktion av en berät-

telse för varje deltagare. 

I forskning som anknyter till narrativ ansats kan förförståelse ses som en 

tillgång. Hydén understryker betydelsen av att deltagarna och forskaren har ett 

gemensamt språkbruk. Ett gemensamt språkbruk ökar möjligheterna för att det 

207 Gadamer, Sanning och metod, s. 163. 
208 Jag använder uttrycket skapa data i stället för att samla data. Samla data säger, som 
jag ser det, att det finns någonting färdigt att plocka upp vilket inte harmonierar med 
vare sig ett hermeneutiskt förhållningssätt eller en narrativ ansats. 

Vägen in i ett yrke  ulla ohlsson 79



80

som den intervjuade berättar får den innebörd som den intervjuade avsåg.209 Ge-

nom min tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska har deltagarna och jag ett 

gemensamt språkbruk. Jag har vad som kan betecknas som diskursiv förförståel-

se. Det är dock inte enbart positivt att jag delar sjuksköterskornas yrkesspråk. 

Det gemensamma yrkesspråket kan ha medfört att jag vid något tillfälle övertol-

kat innebörder eller inte upptäckt nyanser i deltagarnas utsagor. Deltagarna har 

ibland använt förkortningar och latinska uttryck som den oinvigde troligen skulle 

ha ombett dem att förklara. Jag har istället haft min förståelse klar för mig, vilket 

innebär att jag kanske har förbisett betydelsebärande detaljer i deltagarnas utsa-

gor.  

Rubin & Rubin poängterar att ord och begrepp kan ha olika innebörder för 

dem som delar ett gemensamt språk.210 Om och på vilket sätt den diskursiva för-

förståelsen inverkat på undersökningens resultat kan jag endast spekulera kring, 

men frågan är värd att reflektera över. Deltagarna har haft kännedom om att jag 

arbetat som sjuksköterska och därmed också om min förförståelse. Kännedom 

om min yrkesmässiga bakgrund har olika innebörder. Vetskapen om att jag arbe-

tat som sjuksköterska kan ha ökat tillit till mig som forskare. Kännedomen om 

min yrkesbakgrund kan också ha medfört att deltagarna inte berättat lika nyanse-

rat som om intervjuaren saknat erfarenheter från hälso- och sjukvård. Deltagarna 

har trott att jag haft kunskap om hur det i någon mening är i hälso- och sjukvår-

den idag. De har tillskrivit mig en förtrogenhet som jag inte har. Detta har visat 

sig när någon deltagare exempelvis har sagt ”ja som du vet som har jobbat med 

infektionspatienter”. När sådana situationer inträffat har jag förklarat för delta-

garen att även om jag har yrkeserfarenhet så har jag inte varit i den speciella situ-

ation som han eller hon berättar om.  

209 Lars-Christer Hydén, De otaliga berättelserna. I Lars-Christer Hydén & Margareta 
Hydén red., Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv 
(Stockholm 1997), s. 9-18. 
210 Herbert J. Rubin & Irene S. Rubin, Qualitative Interviewing. The Art of Hearing 
Data (California, 1995) är tveksamma till betydelsen av att ha ett gemensamt språkbruk 
och menar att det mer kan vara ett hinder än en möjlighet. 
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Urvalskriterier 

Grundförutsättningen för att vara med i studien var att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan skulle ha arbete som sjuksköterska i ett år efter avlagd sjukskö-

terskeexamen, eftersom undersökningen handlar om första året i sjuksköterske-

yrket. Därutöver har urvalet till studien syftat till variation gällande personernas 

ålder, kön, utbildningsbakgrund och yrkeslivserfarenhet. Det hermeneutiska för-

hållningssättet innebär att jag utgår ifrån att varje människa påverkas av det tra-

ditionssammanhang som han eller hon är en del av. Deltagarnas erfarenheter från 

olika traditionssammanhang kan komma till uttryck under utvecklingen från stu-

dent till sjuksköterska. Det innebär att en person som har arbetat inom olika 

verksamheter upplever första tiden av yrkesutövningen annorlunda än en person 

som inte tidigare har arbetat och kommer till sitt första arbete i livet. Det skulle 

även kunna förhålla sig så att män och kvinnor upplever första tiden i yrket olika. 

Variation beträffande deltagarnas bakgrund syftar till att kunna låta så många 

olika röster som möjligt framträda. De intervjuades varierade bakgrunder kan 

också komma till uttryck i de situationer som deltagarna berättar om. 

Urvalsprocessen startade under vårterminen 2005, då jag informerade om 

min forskningsstudie i avgångsklasserna vid ett av landets lärosäten. På informa-

tionsmötet fick sjuksköterskestudenterna både en muntlig och skriftlig beskriv-

ning av studiens syfte, av hur resultatet kommer att användas, att deltagandet var 

frivilligt samt att var och en kunde avbryta sitt deltagande när som helst under 

studiens gång (bilaga 1). Sjuksköterskornas deltagande i studien har slutligen sin 

grund i muntligt informerat samtycke till deltagande. 

Bland dem som kunde tänka sig att delta handplockades åtta deltagare med 

olika ålder, kön, yrkeserfarenhet samt utbildningsbakgrund. Jag fick i detta skede 

ändra urvalskriterierna, eftersom grundförutsättningen att ha ett arbete under ett 

år efter avslutad utbildning inte gick att uppfylla. Endast en person visste sig ha 

arbete ett år framåt. Övriga hade fått vikariat som omfattade allt från tre till sex 

månader. Detta förhållande utgjorde en osäkerhetsfaktor som jag fick hantera 

under den tid som jag genomförde den empiriska studien. Jag visste inte från en 

tre månaders period till en annan om alla åtta deltagarna skulle kunna vara med 

eller inte.  
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Utifrån ovan nämnda urvalskriterier valdes tre män och fem kvinnor ut till 

studien. Andelen män i min studie är högre än vad andelen manliga sjuksköters-

kor inom hälso- och sjukvården är överlag. Andelen manliga sjuksköterskor är  

9 % av alla sjuksköterskor i Sverige.211 Om jag skulle ha haft samma procentuella 

fördelning av män och kvinnor i min studie som den procentuella fördelningen 

mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården kunde 

endast en man ha inkluderats. Jag anser emellertid att detta inte skulle vara till-

räckligt för att få variationsrikedom i berättelserna. Deltagarnas ålder varierar 

mellan 22 år och 50 år och deltagarna har olika utbildningsbakgrunder. Två del-

tagare har gått den tvååriga Vårdlinjen och övriga sex deltagare har gått treårigt 

gymnasium. Deltagarna med tvåårigt gymnasium har också gått kompletterande 

utbildningar för behörighet till högskolestudier. De deltagare som har treårigt 

gymnasium har gått olika program på gymnasiet, vilka är ekonomiprogram, sam-

hällsvetenskapligt program, humanistiskt program samt naturvetenskapligt pro-

gram.  

Deltagarna har erfarenheter från vitt skilda områden i arbetslivet, vilket in-

nebär allt från enbart sommarjobb inom främst kommunal äldreomsorg till att 

under kortare eller längre period ha arbetat som affärsbiträde, telefonförsäljare, 

chaufför, vårdare inom kriminalvården, yrkesmilitär, brandman, industriarbetare 

samt platschef inom näringslivet. Längst arbetslivserfarenhet har två deltagare 

som har arbetat 22 år respektive 25 år inom äldreomsorg och hälso- och sjuk-

vård. Gymnasiebakgrund samvarierar med yrkeserfarenhet och ålder. De som 

gått tvåårigt gymnasium är äldst i gruppen och har arbetat som undersköterskor 

under kortare eller längre perioder. Den som har arbetat längst har varit under-

sköterska i hälso- och sjukvården i 25 år. Männen har prövat på flest olika yrken. 

En man har varit undersköterska, brandman och industriarbetare. En annan man 

har varit både yrkeschaufför och guide i resebranschen. 

En av deltagarna måste exkluderas ur studien efter den andra intervjun, ef-

tersom hon blev arbetslös och inte kunde fortsätta att delta. Jag använder utsagor 

från de två intervjuer som vi genomförde innan hon tvingades lämna studien. Del-

tagaren har gett sitt samtycke till att jag använder material från dessa två inter-

211 Statistiska Central Byrån, Statistik databasen. 
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211 Statistiska Central Byrån, Statistik databasen. 
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vjuer. Den medverkande presenteras dock inte med en berättelse i avhandlingens 

resultat. Från och med tredje intervjun består gruppen följaktligen av tre män och 

fyra kvinnor. Undersökningen bygger på sju deltagare och sammantaget 37 inter-

vjuer.  

 

Intervju som social praktik för skapande av berättelser 

Intervjusituationerna skall förstås som sociala praktiker där deltagarna ombeds 

att berätta om händelser från sin utbildningstid och från sin yrkespraktik. Kom-

munikationen i denna form av samtal skiljer sig emellertid från andra typer av 
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212 Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, s. 130-137,  
Säljö, Lärande & kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 46-
49. 
213 Clarence Crafoord, Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst (Stockholm, 
1994).  
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Kvale214 benämner resenär, som innebär att jag ger mig ut på en utfärd och åter-

kommer ”hem” igen med nya erfarenheter: 

 

Resenären utforskar landets många regioner, strövar fritt om-
kring, i okänt territorium eller efter en karta. Resenären kan 
också medvetet söka upp specifika platser eller ämnen genom 
att följa en metod, med den ursprungliga grekiska innebör-
den: ”en väg som leder till målet”.215 

 

Mitt resande har skett utifrån att jag har haft ett bestämt mål, vilket är att finna 

svar på mina forskningsfrågor. Jag har tagit med mig en karta, temaguiden, för 

att inte hamna på villovägar. Under intervjuerna har avstickare gjorts längs vägen 

när något intressant dykt upp, exempelvis när en av deltagarna började berätta 

om sina upplevelser av att vara man på en arbetsplats med bara kvinnor.  

I mitt avhandlingsarbete har vägen fram till målet påverkats av dem jag mött, 

deltagarna, som genom sina berättelser påverkat vilka avstickare vi gjort under 

färden. Om en deltagare berättat något intressant har jag följt med på den vägen 

och sett varthän den burit. Dock har jag, med stöd av temaguiden, återfört oss till 

den utstakade resvägen så att vi inte förlorat målet ur sikte.  

Jag har försökt att utöva konsten att i samtalet ställa öppna frågor som leder 

intervjun framåt, vilket Plummer uttrycker som att ”vara närvarande i samta-

let”216 Närvaron har inneburit att jag lyssnat aktivt till det som varje deltagare 

berättat och haft ständig beredskap att ställa öppna frågor som leder samtalet 

framåt såsom: Vad gjorde du då? Varför gjorde du på det sätt som du beskriver? 

Hur resonerade du då? Hur kände du då? Vem var med då? Hur såg situationen 

ut? Ibland har varje försök att ställa någon form av fråga bemötts med tystnad. 

Tystnad under intervjun har haft olika innebörder. Den kan ha varit uttryck för 

att deltagaren reflekterat över det som sagts, reflekterat över hur han/hon skall 

formulera sig eller i värsta fall inte förstått vad jag menat. Vid några enstaka till-

fällen när jag bett deltagaren att berätta om en problematisk situation har han 

eller hon suttit helt tyst. Jag har låtit personen vara tyst upp till drygt fem minuter 

214 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 25, 112, 187, 204, 
253.  
215 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 12. 
216 Ken Plummer, Documents of Life. An Invitation to Critical Humanism (London, 
2001), s. 144.  
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vid något tillfälle. Det kan tyckas lång tid, men jag upplevde inte att tystnaden 

verkade besvära deltagaren varför den fick fortgå. För att behålla fokus i samtalet 

efter tystnaden ställde jag frågor om den enskildes lärande, så som exempelvis: 

Hur gör du för att lära dig ta hand om svårt sjuka patienter? Vad betyder olika 

personalkategorier för dig i yrkesutövningen? Jag är medveten om att jag stört 

deltagarens berättande, eftersom att mina frågor kan ha påverkat deltagaren i en 

viss riktning. I dessa situationer har jag haft stöd av Kvale som poängterar att det 

inte är om frågorna är ledande som är intressant, utan det är vart de leder. Det 

viktiga är att frågorna leder i riktningar som ger ny och värdefull kunskap.217 Min 

uppfattning är att även de ledande och styrande frågorna bidragit med svar som 

utgjort ett värdefullt bidrag i undersökningen. 

Jag har haft inflytande över samtalet i och med att jag bestämt vad intervjun 

skall handla om, när den väl äger rum. Min position under samtalet utgör vad 

Johansson betecknar som en ”auktoritetsposition”218, som innebär att jag har haft 

inflytande över vems röst som tillåtits framträda. Kvale menar att den som inter-

vjuar och den som blir intervjuad har ett asymmetriskt förhållande och att inter-

vjusituationen aldrig kan bli ett möte mellan likvärdiga parter. Forskaren har all-

tid inflytande över vad intervjuerna skall handla om och därigenom styra delta-

garna.219 Den som intervjuas kan, som jag ser det, också sägas ha inflytande i och 

med att han/hon bestämmer vad han/hon väljer att berätta. Vid intervju under 

samtalsliknande former med temaguide har jag dock styrt mindre än om jag haft 

ett i förväg utformat frågebatteri.  

Det som berättas under intervjuerna sker alltid utifrån den intervjuades mil-

jö. I föreliggande fall utgörs miljön av både högskola och vårdverksamhet. Under 

intervjuerna har deltagarna berättat vad de minns av de händelser som de varit 

med om. Det som berättas tillhör därför det förflutna och får härigenom en helt 

annan mening än om intervjun hade ägt rum i anslutning till händelsen. Det bety-

der att det som berättas kanske skulle ha berättats på ett annat sätt om intervjun 

217 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 259. 
218 Anna Johansson, Narrativ teori och metod (Lund, 2005), s. 259.  
219 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13. 
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hade ägt rum i anslutning till händelsen.220 Det går aldrig att veta om det som 

berättas är vad som faktiskt skedde, men om det är det som hände eller inte är 

inte intressant, eftersom mitt intresseområde handlar om att fånga deltagarnas 

perspektiv. Deltagarna har berättat vad de anser vara befogat, rimligt eller önsk-

värt att säga i just den situationen. Varje deltagare har gjort en rekonstruktion av 

sig själv i den situation som han/hon befann sig i, vilket i enlighet med Ricoeur 

innebär att följa ”spår ur det förflutnas verklighet.”221 Under tiden deltagarna 

berättat har de reflekterat över sina handlingar, vilket kan jämföras med vad 

Schön benämner reflection-on-action. Reflekterandet och berättandet kan kanske 

ha bidragit till att deltagarna utvecklat kunskaper om sig själva eller förståelse av 

sina handlingar i praktiken.222 

Intervjuernas innehåll och vad deltagare berättar kan påverkas av var inter-

vjun äger rum. Skott understryker betydelsen av intervjuns rumsliga dimension 

och att den som blir intervjuad är i en miljö som han/hon är bekant med. Skott 

poängterar vikten av att låta den som skall intervjuas också få inflytande över 

platsen för intervjuns genomförande.223 Jag har funderat en del över vad den 

rumsliga dimensionen har haft för betydelse för det som deltagarna berättat för 

mig. Skulle det kunna vara på det viset att om sjuksköterskan befinner sig på en 

för honom eller henne neutral plats är det enklare att berätta om problem och 

vad som kan vara tillkortakommanden i yrkesutövningen? Har den neutrala plats 

som deltagarna valt varit en trygghetsfaktor under intervjuerna? Jag har inte nå-

got svar på dessa frågor, men jag anser att de är relevanta att fundera över. Inne-

hållet i berättelserna från de deltagare som valt sina egna arbetsplatser för inter-

vjuerna skiljer sig emellertid inte nämnvärt från övriga deltagares berättelser. 

Nedan beskrivs intervjuernas genomförande i min undersökning. Intervjuerna är i 

sin tur grund för det resultat som presenteras i avhandlingen. 

 

220 Donald Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis. I J. Amos Hatch 
& Richard Wisniewski red, Life History and Narrative (London, 1995), s. 5-24. 
Plummer, Documents of Life. An Invitation to Critical Humanism 
221 Paul Ricoeur, Från text till handling: En antologi om hermeneutik (Stockholm, 1993), 
s. 221. 
222 Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 
223 Carola Skott, Berättelsens praktik och teori. Narrativ forskning i ett hermeneutiskt 
perspektiv (Lund, 2004), s. 76.  

86 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



86

hade ägt rum i anslutning till händelsen.220 Det går aldrig att veta om det som 

berättas är vad som faktiskt skedde, men om det är det som hände eller inte är 

inte intressant, eftersom mitt intresseområde handlar om att fånga deltagarnas 

perspektiv. Deltagarna har berättat vad de anser vara befogat, rimligt eller önsk-

värt att säga i just den situationen. Varje deltagare har gjort en rekonstruktion av 

sig själv i den situation som han/hon befann sig i, vilket i enlighet med Ricoeur 

innebär att följa ”spår ur det förflutnas verklighet.”221 Under tiden deltagarna 

berättat har de reflekterat över sina handlingar, vilket kan jämföras med vad 

Schön benämner reflection-on-action. Reflekterandet och berättandet kan kanske 

ha bidragit till att deltagarna utvecklat kunskaper om sig själva eller förståelse av 

sina handlingar i praktiken.222 

Intervjuernas innehåll och vad deltagare berättar kan påverkas av var inter-

vjun äger rum. Skott understryker betydelsen av intervjuns rumsliga dimension 

och att den som blir intervjuad är i en miljö som han/hon är bekant med. Skott 

poängterar vikten av att låta den som skall intervjuas också få inflytande över 

platsen för intervjuns genomförande.223 Jag har funderat en del över vad den 

rumsliga dimensionen har haft för betydelse för det som deltagarna berättat för 

mig. Skulle det kunna vara på det viset att om sjuksköterskan befinner sig på en 

för honom eller henne neutral plats är det enklare att berätta om problem och 

vad som kan vara tillkortakommanden i yrkesutövningen? Har den neutrala plats 

som deltagarna valt varit en trygghetsfaktor under intervjuerna? Jag har inte nå-

got svar på dessa frågor, men jag anser att de är relevanta att fundera över. Inne-

hållet i berättelserna från de deltagare som valt sina egna arbetsplatser för inter-

vjuerna skiljer sig emellertid inte nämnvärt från övriga deltagares berättelser. 

Nedan beskrivs intervjuernas genomförande i min undersökning. Intervjuerna är i 

sin tur grund för det resultat som presenteras i avhandlingen. 

 

220 Donald Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis. I J. Amos Hatch 
& Richard Wisniewski red, Life History and Narrative (London, 1995), s. 5-24. 
Plummer, Documents of Life. An Invitation to Critical Humanism 
221 Paul Ricoeur, Från text till handling: En antologi om hermeneutik (Stockholm, 1993), 
s. 221. 
222 Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 
223 Carola Skott, Berättelsens praktik och teori. Narrativ forskning i ett hermeneutiskt 
perspektiv (Lund, 2004), s. 76.  
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Intervjuernas genomförande 

Den första intervjun ägde rum en vecka innan sjuksköterskeexamen, våren 2005. 

I början av hösten 2005 genomfördes den andra intervjun med deltagarna som 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Därefter intervjuades varje sjuksköterska var 

tredje månad under ett år och studien avslutades sommaren 2006.  

Deltagarna har intervjuats vid flera olika tillfällen under det första året, ef-

tersom lärande av ett yrke är en process som svårligen skulle kunna fångas vid ett 

intervjutillfälle. Inför varje intervju har deltagarna fått välja tid och plats för in-

tervjuerna. Endast två av sjuksköterskorna har varje gång valt att genomföra in-

tervjuerna på sina respektive arbetsplatser. Det har inte funnits färdigskrivna frå-

gor utan endast en temaguide med områden som skall beröras under intervjun. 

Intervjuguiden har omarbetats under studiens gång. Allt eftersom någon av delta-

garna tagit upp ett område som jag inte fokuserat på i temaguiden har jag lagt till 

detta område och haft det temat med i nästkommande intervjuomgång. Jag hade 

inte med genusaspekter eller chefens betydelse för yrkesutövningen från början, 

men när deltagare tog upp frågor med anknytning till genus och chefens betydelse 

för yrkesutövningen inkluderade jag dessa områden i studien. 

Första intervjun fokuserade på utbildningstiden och på reflektioner över att 

börja arbeta (bilaga 2). Andra intervjun fokuserade på övergång från studerande 

till yrkesverksam samt på vad som utgör möjligheter och hinder för att lära sig 

sjuksköterskeyrket. Intervju tre, fyra och fem fokuserade på vad som utgör möj-

ligheter och hinder för att lära sig sjuksköterskeyrket (bilaga 3). Samtliga inter-

vjuer har bandats och skrivits ut ordagrant.224 

I syfte att fokusera på möjligheter och hinder för att lära sig sjuksköterske-

yrket har deltagarna vid varje intervju blivit ombedda att berätta om någon pro-

blematisk situation som haft avgörande betydelse för deras handlande i framti-

den. I studien fokuseras på problematiska situationer, eftersom lärande sker när 

individer ställs inför problem och hanterar dessa problem.225 Att be deltagare be-

224 Tillstånd att använda bandspelare inhämtades muntligt inför varje intervju. 
225 Jämför Schöns diskussion om betydelsen av problematiska situationer för lärande och 
kunskapsutveckling. Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in 
Action. 
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rätta om situationer som haft avgörande betydelse för lärande och kunskapsut-

veckling innebär att arbeta i enlighet med Critical Incident Technique (CIT).226 

I den tekniken ges intervjupersonerna möjlighet att fritt beskriva en händelse som 

på något sätt varit betydelsefull för personen i fråga:  

 

By incident is meant any observable human activity that is 
sufficiently complete in itself to permit inferences and predic-
tions to be made about the person performing the act. To be 
critical, an incident must occur in a situation where the pur-
pose or intent of the act seems fairly clear to the observer and 
where its consequences are sufficiently definite to leave little 
doubt concerning its effects.227  

 

Sjuksköterskorna ombads att beskriva  

• vad som hände 

• varför situationen upplevdes speciellt problematisk 

• var och när händelsen inträffade 

• vad som gjordes/vad som kunde ha gjorts 

• den egna reaktionen när det inträffade  

Bland de händelser som deltagarna talat om har jag valt ut en händelse som 

representerar vad som benämns vändpunkt i narrativ ansats.228 Vändpunkt och 

critical incident är likartade, eftersom båda fokuserar på avgörande händelser. I 

föreliggande undersökning används critical incident som verktyg för att identifie-

ra händelser som kan betraktas som vändpunkter för deltagarnas lärande och 

kunskapsutveckling. Critical incident har använts av olika forskare bland annat i 

syfte att utveckla en modell för sjuksköterskors kunskapsutveckling,229 för att 

226 Flanagan utvecklade den så kallade Critical Incident Technique (CIT), vilken har röt-
ter i industriell och organisatorisk psykologi. Arbetssättet skapades utifrån behov av att 
identifiera effektivt och ineffektivt handlande i betydelsefulla situationer. Flanagan stude-
rade piloter under andra världskriget och vad som gjorde att vissa lyckades och vissa 
misslyckades med sina uppdrag. Flanagan kom fram till att det är viktigt att kunna upp-
märksamma de händelser och beteenden som är kritiska i en aktivitet. John C Flanagan, 
The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin 51 (4) (1954), s. 327-358. 
227 Flanagan, The Critical Incident Technique, s. 327. 
228 Jag återkommer till innebörden av begreppet vändpunkt i avsnittet Att skapa en berät-
telse. 
229 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. 
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228 Jag återkommer till innebörden av begreppet vändpunkt i avsnittet Att skapa en berät-
telse. 
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studera yrkesutbildningarnas förändring,230 för att analysera sjuksköterskestude-

randes uppfattningar om marginalisering under utbildningstiden231 samt för att 

identifiera vilka handlingar som främjar patienternas delaktighet i hälso- och 

sjukvården.232 

Jag har inlett varje intervju med en summering av innehållet i den föregåen-

de intervjun och frågat intervjupersonen om jag tolkat honom eller henne så som 

han eller hon avsett. Vid andra intervjun gick vi igenom mina tolkningar av inne-

hållet i den första intervjun. Under tredje intervjun gick vi igenom mina tolkning-

ar av innehållet i den andra intervjun och så vidare. Det har inte hänt vid något 

tillfälle att intervjupersonerna påtalat att jag tolkat honom eller henne på ett sätt 

som han eller hon inte avsett. Att arbeta med återkommande intervjuer har gett 

mig möjlighet att kontinuerligt pröva rimligheten i mina tolkningar. Återförandet 

har också en etisk dimension som handlar om vem som äger tolkningsföreträde 

till det som varje deltagare delar med sig av om sitt liv och som jag offentliggör i 

min text.233 Mitt arbetssätt torde ha bidragit till att ha vad Larsson benämner ”re-

spondent validation”, som innebär att deltagare erhåller möjlighet att avgöra om 

det som forskaren beskriver är i överensstämmelse med vad deltagaren menade.234  

Nästa steg i mitt arbete innebar att omforma sjuksköterskornas muntliga 

framställningar till skriven text. I det följande avsnittet beskrivs processen att om-

forma tal till text.  

230 Vivica Lindberg, Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärandepraktiker och 
kunskapstransformationer (Stockholm, 2003). 
231 Pilhammar-Andersson, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställning-
ar och perspektiv under utbildningstiden.  
232 Inga Larsson, Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan sti-
muleras och hindras (Göteborg, 2008). 
233 Jämför Tornberg som diskuterar betydelsen av att den som berättat sin berättelse skall 
kunna känna igen sig i den berättelse som forskaren konstruerar. Ulrika Tornberg, Om 
lärarskapets personliga dimension: några fallstudier (Malmö, 2006). 
234 Staffan Larsson, Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Bengt Starrin & Per-
Gunnar Svensson red., Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund, 1994), s. 182. 
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När tal blir skriven text 

Transkriptionen från tal till skriven text har inneburit att jag till viss del har åter-

kallat minnet av intervjuerna och reflekterat över samtalen. Jag anser att tran-

skriptionen är en betydelsefull process, eftersom transkriptionen är mer än själva 

skrivandet.  

I enlighet med hermeneutiska utgångspunkter är det viktigt att forskaren 

även under transkriptionsprocessen reflekterar över sin förförståelse och vad den 

innebär i transkriptionsprocessen. Under transkriptionsprocessen har min tolk-

ning således fortsatt, den som påbörjades redan när jag funderade över vilka frå-

gor som jag skulle ställa eller vad jag skulle be sjuksköterskorna berätta om. Min 

förförståelse kan ha inneburit att jag har tillskrivit vissa ord och uttryck en annan 

mening än den som deltagaren menat. Kanske är det så, att jag hör någonting 

som deltagaren inte säger, utifrån att jag på förhand tror mig veta vad deltagaren 

säger, som när intervjupersonerna har berättat om den aktivitet som kallas ron-

den och att gå rond. Jag har själv gått rond vilket innebär att jag hela tiden för-

sökt att vara uppmärksam på vad jag tolkat in i utsagorna. Detta för att motver-

ka att tro mig ”veta” vad deltagarna menar. Jag har under min yrkesverksamhet 

själv ansett att aktiviteten varit krävande i och med att det krävs att ha kunskaper 

om flera aspekter i relation till patienternas tillstånd. 

Jag använder narrativ ansats med inspiration från vad Polkinghorne benäm-

ner narrativ analys och analys av narrativ.235 Den narrativa analysen i min under-

sökning innebär att jag utifrån deltagarnas tolkning av sin verklighet konstruerat 

en berättelse för varje person. Analys av narrativ innebär i min undersökning att 

jag ägnat mig åt tematisering och teoretisk förståelse av innehållet i deltagarnas 

berättelser. Narrativ ansats236 har använts av olika forskare för att belysa lärande 

och yrkeskunnande i skilda områden. Ansatsen har bland annat använts för att 

235 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis. 
236 Narrativ ansats är en heterogen genre. För ett fördjupat resonemang om narrativ an-
sats se Ivor F. Goodson & Pat Sikes, Life History Research in Education Settings: Lear-
ning from Lives (Buckingham, 2001), Hatch & Wisniewski red,. Life History and Narra-
tive, Hydén & Hydén red., Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicin-
ska perspektiv, Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, Donald 
Polkinghorne, Narrative knowing and the Human Sciences (New York, 1988), Catherine 
Riessman, Narrative Analysis. Qualitive Research Methods (Newbury Park, 1993). 
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synliggöra vårdpersonals erfarande av sitt yrkeskunnande,237 sjuksköterskestude-

randes upplevelser av utbildningstiden,238 lärares upplevelser av första tiden i yr-

ket,239 och den personliga dimensionens betydelse i läraryrket.240 Nedan fortsätter 

jag att beskriva hur jag gått tillväga för att konstruera berättelser, bilda teman 

och analysera berättelsernas innehåll med hjälp av valda teoretiska perspektiv. 

 

Att skapa en berättelse 

Jag började med att lyssna på intervjuerna för att försöka återkalla minnet av 

intervjusituationerna och därigenom få ökad helhetsförståelse av intervjuernas 

innehåll. Därefter läste jag igenom de utskrivna intervjuerna en efter en i krono-

logisk ordning, vilket innebar att jag började med att ta mig an den första inter-

vjun som handlar om utbildningstiden och övergången från sjuksköterskeutbild-

ning till sjuksköterska i vårdverksamheten. Jag fortsatte med andra intervjun som 

behandlar övergången från studerande till yrkesverksam för att avslutningsvis 

läsa igenom tredje, fjärde och femte intervjun som behandlar det första året i yr-

ket. Genomläsningarna syftade till att både skapa helhetsförståelse för innehållet i 

varje deltagares fem intervjuer och att identifiera situationer som kan betraktas 

som vändpunkter för lärande av sjuksköterskeyrket. Jag har konstruerat en sam-

manhållen berättelse av varje deltagares ”resa” från sjuksköterskestuderande till 

yrkesverksam sjuksköterska. Dessa presenteras i avhandlingens kapitel 5. 

 

Berättelsernas uppbyggnad 

Varje berättelse är uppbyggd på samma sätt och följer en tidslinje. Den inleds 

med utbildningstiden, därefter följer övergången från utbildning till yrkesverk-

samhet och avslutas med det första året som sjuksköterska i hälso- och sjukvår-

den. Berättelsen avslutas med en situation som har haft avgörande betydelse för 

individens förståelse av sjuksköterskeyrket och som också bidragit till ökad hand-

237 Lotta Victor Tillberg, Vård som konst: Om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete 
(Stockholm, 2005). Alsterdal, Hertig av ovisshet: aspekter på yrkeskunnande. 
238 Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen: Studenters berättelser.  
239 Arja Paulin, Första tiden i yrket, från student till lärare: En studie av de svårigheter 
nyblivna lärare möter under sin första tid (Stockholm, 2007). 
240 Tornberg, Om lärarskapets personliga dimension: några fallstudier. 
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lingsberedskap. Situationen benämns vändpunkt. Både ökad förståelse och ökad 

handlingsberedskap skall förstås som uttryck för att lärande har ägt rum. En 

vändpunkt medför alltid någon form av förändring i människans liv. Förändring-

en kan vara mer eller mindre omvälvande för individen. Strauss menar att föränd-

ringen innebär att något plötsligt inträffar och leder till en kris hos individen på 

grund av att verkligheten plötsligt inte överensstämmer med den egna bilden. 241 

Plummer utgår från en mindre dramatisk innebörd och menar att vändpunkt ock-

så kan vara någonting som sker mindre plötsligt och som uppfattas som positivt, 

såsom exempelvis att gifta sig eller att få barn.242  

I föreliggande avhandling skall vändpunkt förstås som en avgörande händel-

se eller en situation som sjuksköterskan anser har haft en särskild betydelse för 

att lära sig sjuksköterskeyrket och därmed kunna agera i likartade situationer. 

Händelserna beskrivs av deltagarna i termer av ”så här gjorde jag före händelsen 

och så här gör jag efter händelsen”. Det kan vara både händelser som beskrivs 

som problematiska av sjuksköterskan och det kan vara händelser som beskrivs 

som lätthanterliga. Den enskilda sjuksköterskan kan ha varit åskådare eller aktivt 

agerande i den händelse som beskrivs. Det betydelsefulla är att sjuksköterskan 

själv beskriver att företeelserna hade betydelse för hennes möjligheter att agera i 

liknande situationer i framtiden. Nedanstående händelseförlopp som beskrivits av 

en deltagare är ett exempel på en vändpunkt: 

 
En sjuksköterska berättade att han upplevt ett händelseförlopp 
som han tyckte var problematiskt och svårt. En patient svim-
mar framför ögonen på honom och han förstod inte vad som 
hände när patienten ramlade ihop. Han visste inte vad han skul-
le göra och larmar på kollegorna. Läkare och erfarna kollegor 
kommer rusande. De tog blodtryck, mätte syrehalten i blodet, 
satte en perifer infart och ett dropp. De tog också ett EKG och 
skickade efter en hjärtspecialist. Patienten kvicknade till och det 
visade sig på EKG att patienten fått en hjärtinfarkt. Sjukskö-
terskan i min studie beskriver det som skedde som mycket nega-
tivt eftersom han inte visste vad han skulle göra och han kände 
sig mycket hjälplös. Han blev stående och tittade på när övriga 
teammedlemmar hanterade situationen och gav patienten den 
medicinska vård som patienten var i behov av i den akuta situa-
tionen. Kollegorna var förstående och det som inträffat fick be-

241 Anselm L. Strauss, Mirrors and Masks: The Search for Identity (New Brunswick, 
1997). 
242 Plummer, Documents of Life. An Invitation to Critical Humanism, s. 194. 
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241 Anselm L. Strauss, Mirrors and Masks: The Search for Identity (New Brunswick, 
1997). 
242 Plummer, Documents of Life. An Invitation to Critical Humanism, s. 194. 
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tydelse för deltagarens handlingsberedskap. Sjuksköterskan be-
rättar vidare att han efter händelsen vet vad han skall göra när 
någon svimmar och att han lärde sig hur symtomen på hjärtin-
farkt ter sig på en patient i en verklig situation. 

 

Den nyutbildade sjuksköterskan visste inte hur han skulle agera i situationen 

och han tilläts att betrakta hur de erfarna kollegorna gjorde för att hantera den 

uppkomna situationen. Nästa gång samma sak inträffade med en patient förstod 

han vad som höll på att hända och han gav uttryck för att han visste hur han 

skulle agera. Att få betrakta hur kollegorna gick tillväga för att hantera patien-

tens tillstånd utgjorde en vändpunkt för den nyutbildade sjuksköterskan i och 

med att han lärde sig vad sjuksköterskan vanligtvis gör i en situation av det sla-

get. 

Nästa led i bearbetning av materialet innebar att bilda teman och analysera 

materialet med hjälp av de ingående teoretiska perspektiven. Nedan beskrivs till-

vägagångssättet för tematisering och teoretisk analys av innehållet i materialet. 

 

Tematisering 

I syfte att konstruera teman tog jag mig an materialet i kronologisk ordning. Jag 

började med genomläsning av intervjuerna. Under genomläsningen av den första 

intervjun riktades min uppmärksamhet mot att identifiera ord, begrepp och ut-

tryck som beskrev möjligheter och hinder för lärande av sjuksköterskeyrket under 

utbildningstiden samt vilka förväntningar och farhågor som deltagarna kände 

inför att börja arbeta. Ett exempel på ett uttryck som kan sammankopplas med 

möjligheter för lärande under utbildningstiden är ”när jag fick se patienterna fick 

jag en aha-upplevelse” och ett uttryck som kan sammankopplas med hinder för 

lärande är ”skolan lär ut drömscenarier”. Vid genomläsning av de olika intervju-

erna ställde jag mig frågorna: Vad hör samman? Vilka variationer finns? Vilka 

mönster framträder? Frågorna har syftat till att hitta likheter och skillnader i det 

som deltagarna talar om. 

Under genomläsningen av den andra intervjun riktades min uppmärksamhet 

mot att identifiera ord, begrepp och uttryck som beskrev deltagarnas upplevelser 

av övergången från att vara sjuksköterskestuderande till att vara legitimerad sjuk-

sköterska. Under genomläsningen av den tredje, fjärde och femte intervjun rikta-

des min uppmärksamhet mot att identifiera ord, begrepp och uttryck som beskrev 
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möjligheter och hinder för lärande av sjuksköterskeyrket under det första året i 

sjuksköterskeyrket, vilka kunskaper som sjuksköterskor använder i sin yrkesut-

övning samt hur deltagarna går tillväga för att lära sig olika former av kunnande. 

Vid genomläsning av de olika intervjuerna ställde jag mig också denna gång frå-

gorna: Vad hör samman? Vilka variationer finns? Vilka mönster framträder? Frå-

gorna har också vid denna genomläsning syftat till att hitta likheter och skillnader 

i det som deltagarna talar om. 

Därefter har varje tema analyserats med hjälp av en eller flera av de valda 

teoretiska perspektiv som presenterats i avhandlingens tredje kapitel. Nedan be-

skriver jag hur jag har gått tillväga under den teoretiska analysen för att uppnå 

teoretisk förståelse för innehållet i materialet. 

 

Teoretisk förståelse  

Efter att jag konstruerat teman tog jag mig an texten och satte på mig mina teore-

tiska ”glasögon”. När jag betraktade innehållet med dem kunde jag begrepps-

liggöra innehållet i de teman jag konstruerat. Ett exempel är att jag sammanfört 

utsagor om skillnader mellan de olika verksamhetssystemen till ”praktikernas 

olikhet”. När de uttryckta skillnaderna mellan högskolan och hälso- och sjukvår-

den betraktas ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan skillnaderna förstås 

som uttryck för att olika logiker har inflytande i skilda verksamheter. Logiker har 

inflytande över vad som är giltigt handlande i ett verksamhetssystem. Valet av 

teoretiska perspektiv styr vad som är möjligt att begreppsliggöra i föreliggande 

studie och med andra teoretiska perspektiv hade deltagarnas berättelser tagit sig 

andra begreppsliga uttryck. 

Vilka överväganden vi gör när vi tar ställning och sprider våra resultat rör över-

väganden av etisk karaktär. Varje forskare har att fundera över etiska spörsmål 

och nedan klargörs mina etiska överväganden. 

 

Etiska överväganden 

Forskning innebär ställningstagande som på något sätt berör andra människor 

och genom att sprida forskningsresultat påverkar vi också andra människors liv. 

När jag exempelvis skriver i min avhandling att kollegor, läkare och patienter 
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bemöter intervjupersonerna på ett visst sätt, kan det beröra dem som läser min 

avhandling. Kvale243 understryker vikten av att forskaren visar omdöme. Omdö-

met i studien handlar också om att avbryta deltagarna om de börjar berätta om 

enskilda patienter. Jag har vid några få tillfällen fått avbryta berättandet så att jag 

inte har fått ta del av detaljerade beskrivningar av patienter och deras situation. 

Varje deltagare har också haft möjlighet att be mig ta bort delar av innehållet, 

vilket inte någon av deltagarna gjort. För att skydda deltagarnas integritet be-

skrivs deras arbetsplatser endast i termer av vårdavdelning av kirurgisk karaktär, 

vårdavdelning av medicinsk karaktär eller kommunal äldreomsorg. 

Genom hela avhandlingsarbetet har Vetenskapsrådets etiska principer, med 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

varit vägledande.244 Deltagarna i studien har fått muntlig och skriftlig information 

om vad materialet skall användas till, rätten för deltagaren att avbryta sitt delta-

gande under studiens gång, att materialet kommer att behandlas konfidentiellt, 
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243 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 78. 
244 Vetenskapsrådet 
http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_  
principer_fix.pdf , 2005-05-15, kontrollerad 2009-01-01. 
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5. Deltagarnas röster 

I följande kapitel presenteras varje deltagare med ”sin” beskrivning av utbild-

ningstiden, förväntningar och farhågor inför inträdet i yrket, övergången från 

högskola till hälso- och sjukvård samt första året i yrket. Beskrivningarna utgör 

en mosaik av olika röster som förmedlar deltagarnas både likartade och olikarta-

de upplevelser av sjuksköterskeutbildningen och inträdet i yrkespraktiken. Delta-

garna har vid varje intervju blivit ombedda att berätta om händelser i yrkesutöv-

ningen som medfört att de utvecklat sitt kunnande och kan agera i en liknande 

situation i framtiden. Deltagarna ger uttryck för att sjuksköterskans funktion är 

mångfacetterad och innebär att utöva omvårdnad, att vara arbetsledare, att agera 

i komplexa situationer, att samordna patienternas vård och behandling samt att 

ha hand om ronden på avdelningen. Funktionernas innehåll analyseras i avhand-

lingens sjätte och sjunde kapitel. 

Varje deltagare har också uttryckt vad som är utmärkande för sjuksköters-

kans funktion i hälso- och sjukvården. De medverkande i studien använder oftast 

metaforer exempelvis talar Johan om sig själv som ”nyckeln i hela spelet” och 

Mikael talar om sig själv som ”spindeln i nätet”. Epitetet uttrycker deltagarens 

bild över sin egen och därmed sjuksköterskors funktion i hälso- och sjukvårdens 

verksamheter.  

 

Johan – nyckeln i hela spelet 

Johan är cirka 30 år och har gått treårigt samhällsvetenskapligt program på gym-

nasiet och har 13 års arbetslivserfarenhet från olika verksamheter. Han har viss 

erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården i och med att han arbetat som 

”undersköterska” inom akutsjukvården på somrarna under sjuksköterskeutbild-

ningen.  

 

Utbildningstiden 

Det första som Johan lyfter fram från utbildningstiden är övningarna på skolans 

träningscentra som har betytt mycket för honom, eftersom han inte tidigare hade 

erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis är det främst att få 
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känna på material, det vill säga att hålla i utrustning av olika slag, som har varit 

värdefullt. Därefter har möjligheten att träna på hur man använder medicinsk-

teknisk utrustning varit betydelsefull. Utbildningsavsnitten på träningscentrat har 

bidragit till att skapa trygghet inför de verksamhetsförlagda utbildningsmomen-

ten, men det finns övningsmoment som Johan anser kan förbättras på tränings-

centrat. Lärarna har haft ett alldeles för högt tempo när de har gått igenom olika 

moment. Det höga tempot har bidragit till att Johan inte kunnat lära sig alla 

momenten:  

 

Under en dag så går man igenom olika moment så att genom-
gången blir ganska intensiv med flera olika uppgifter. Jag kän-
ner som ny att det kunde ha varit lite lugnare tempo. Vi har inte 
haft någon individualisering utan alla har fått gå igenom sam-
ma moment vilket kanske gjort att en del har tyckt att momen-
ten har blivit tråkiga.   

 

Johan menar att lärarna i högre grad skulle ta hänsyn till varje individs tidigare 

erfarenheter och kunskaper, så att varje student kan få ut maximalt av utbild-

ningen.  

Träningen av sjuksköterskans arbetsuppgifter på dockor har varit mycket 

värdefullt för att lära sig sjuksköterskeyrket, men Johan poängterar att det är stor 

skillnad mot en levande patient. Den främsta skillnaden handlar om att dockor 

inte har emotionella reaktioner: 

 

Det är ett ganska stort steg att sticka i en docka till att sticka 
en patient i verkligheten. Patienten har ett ansikte och reage-
rar med känslor. 

 

Utöver träningscentrat har de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten varit 

värdefulla för att lära sig sjuksköterskans arbetsuppgifter. När Johan fått se pati-

enternas symtom har han förstått innehållet i de teoretiska studierna. Innehållet i 

exempelvis sjukdomslära blev begripligt när han fick se patienterna på en kirur-

gisk vårdavdelning. Han hade aldrig förstått vad det innebar att ett sjukdomstill-

stånd kunde medföra att patientens hudfärg blir gul som saffran. Det var först 

när Johan fick se en patient med detta sjukdomstillstånd som han förstod vad 

läraren menat med att hudfärgen liknande färgen på saffran: 
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Jag har haft väldigt svårt att koppla ihop de teoretiska studi-
erna med verkligheten. Jag har saknat verklighetsförankring i 
de teoretiska studierna. Jag var så spänd på att se hur jag 
skulle uppleva att komma ut i verkligheten. Det var fantas-
tiskt. I verkligheten kunde jag se alla symtom som vi pratat 
om. Jag kunde gå in och se en patient och tänka ”aha ,” nu 
förstår jag. Han är gul. Han har gulsot. Jag tyckte det var 
väldigt svårt att förstå hur det kunde hänga ihop, men när jag 
fick se patienten och hans symtom så fick jag en riktig aha-
upplevelse. 

 

Patienterna, och främst de äldre patienter som Johan träffat under de verk-

samhetsförlagda studierna, har också betytt mycket för möjligheten att uppöva 

den praktiska förmågan. Yngre patienter har däremot inneburit ett visst stress-

moment för honom. De äldre patienterna bidrar till trygghet när Johan känner sig 

osäker och inte vet om han skall klara av att exempelvis ta ett blodprov eller inte: 

 

Jag slappnar av när jag skall sticka äldre patienter. De får mig 
att slappna av mera. De inger ett förtroende på ett helt annat 
sätt än de som är yngre. Äldre är mer lugna och då blir jag lugn 
också. 

 
Patienterna är dock inte de som bidragit mest till lärande under verksam-

hetsförlagda studier, utan handledarna är de som bidragit mest. Johan anser att 

handledarnas förhållningssätt till den studerandes färdigheter och kunskaper hade 

avgörande betydelse för hans självtillit: 

 

Jag har haft mycket bra handledare ute på mina praktiker. 
De har varit engagerade. Handledarna har gett mig tillåtelse 
att arbeta självständigt. Under deras ansvar har jag fått gå 
in själv till patienten och ta ansvar. Det har jag upplevt väl-
digt stimulerande.  

 

Johan menar att de högskoleförlagda momenten i utbildningen ibland sak-

nar verklighetsförankring i så måtto att innehållet i sjuksköterskans arbete be-

skrivs utifrån vad Johan benämner ”drömscenarier”. Dessa innebär att sjukskö-

terskan har god tid för varje arbetsmoment, att han/hon kan ägna sig åt en pati-

ent i taget samt att han/hon arbetar mycket nära patienterna. ”Nära” har bety-

delsen att man kan spendera lång tid varje dag tillsammans med patienterna. Jo-

han önskar att utbildningen innehållit mer sjukdomslära, mer medicinsk veten-

skap och mer verksamhetsförlagda studier. Han förstår inte riktigt poängen med 
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de beteende- och samhällsvetenskapliga ämnena, eftersom han inte uppfattat hur 

dessa varit kopplade till sjuksköterskans arbetsområde. 

Vidare anser Johan också att under både högskoleförlagda moment och 

verksamhetsförlagda moment är det svårt att förstå vad evidensbaserad omvård-

nad är och vilken betydelse den har i sjuksköterskans arbete. Under högskoleför-

lagda moment har de studerande läst artiklar om evidensbaserad omvårdnad, 

men Johan har inte kunnat förstå vad det har med hans arbete att göra. I vård-

verksamheten talar läkarna om evidensbaserad medicin och Johan har även stött 

på sjuksköterskor som talar om evidensbaserad omvårdnad, men han har inte 

riktigt heller här förstått hur det hänger samman med hans arbete. Inför sitt för-

sta arbete funderar han mycket över om det kommer att ha någon betydelse att 

han inte vet hur han skall göra för att arbeta evidensbaserat. 

Johan började arbeta på den vårdavdelning som han tidigare har sommar-

jobbat på, vilket han säger känns tryggt, eftersom han känner till miljön och har 

träffat arbetskamraterna. 

 

Inträdet i yrket 

Johan arbetar på en kirurgisk vårdavdelning där patienterna under de första dyg-

nen kräver ständig övervakning, vilket innebär att patienterna är kopplade till 

medicinsk-teknisk utrustning som sjuksköterskorna måste behärska till fullo. Ut-

rustning som han vare sig har sett eller ännu mindre lärt sig att använda under 

utbildningstiden. 

Första dagen som nyutexaminerad sjuksköterska kände Johan stolthet över 

att få kalla sig sjuksköterska och över att få sätta på sig sjuksköterskebroschen 

och namnskylten med texten legitimerad sjuksköterska.  

När Johan började arbeta upptäckte han att de förhållande som rått under 

de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten inte längre gällde för honom. Ex-

empelvis hade han endast haft hand om och ansvarat för som maximalt fyra pati-

enter på avdelningen, men nu skulle han ha hand om och ha ansvar för maximalt 

femton patienter samtidigt. Under utbildningstiden kunde han koncentrera sig på 

ett moment i taget. När han började arbeta skulle han svara på frågor från läkare, 

undersköterskor och anhöriga på samma gång som han utför andra arbetsuppgif-

ter. Detta leder till att Johan känner sig stressad. En av hans viktigaste arbetsupp-
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gifter är att iordningställa de ordinationer som läkaren gett på ronden samt fun-

gera som den sammanhållande länken i arbetslaget. Han blir också avbruten hela 

tiden. Om han exempelvis står och delar mediciner skall han samtidigt svara på 

frågor och bistå läkarna med rapporter om patienternas hälsotillstånd. Johan an-

ser att alltför mycket av hans arbetstid går till att uppdatera läkarna om patien-

ternas hälsotillstånd. Johan menar att sjuksköterskan är den som styr och ställer 

och är vad han kallar ”nyckeln i hela spelet”. Det är sjuksköterskorna som obser-

verar och rapporterar till läkarna. Sjuksköterskan skall veta hur patienterna mår, 

deras vätskebalans, nutritionsstatus, hur de klarar sin ADL samt hur medicine-

ringen fungerar. Läkarna kommer till avdelningen när de skall gå rond. I övrigt 

kommer de endast när sjuksköterskorna kallar dit dem. Rondens innehåll blir inte 

tillfredsställande om inte sjuksköterskorna har kontroll över patienternas tillstånd 

och rapporterar om tillståndet till läkarna. Johan ger uttryck för att läkarna har 

bråttom och inte alltid förklarar för patienterna vad deras sjukdomstillstånd in-

nebär. Patienterna säger inte till läkaren att de inte förstår utan ställer frågor om 

sitt tillstånd till sjuksköterskan efter ronden. Varje dag får Johan gå runt till pati-

enterna och förklara vad läkaren sagt på ronden, eftersom läkarna inte har till-

räckligt med tid för varje enskild patient: 

 

När läkaren kommer skall sjuksköterskan kunna lägga fram 
och presentera vad som har hänt under dagen. Hon skall 
också veta vilka frågor hon skall ställa om den fortsatta be-
handlingen till läkaren. Om sjuksköterskan inte har så 
mycket att säga eller fråga då kommer doktorn bara att gå 
vidare. Det är ju ett väldigt stort ansvar att göra doktorn 
uppmärksam på allting och att vara lite pådrivande också. 
Sjuksköterskan fyller en otroligt viktig roll som innebär att 
upptäcka förändringar i patienternas tillstånd och rapporte-
ra till läkaren. Det känns som att det är ett väldigt stort 
glapp mellan patient och läkare. Däremellan är sjuksköters-
kan som drar i trådarna och försöker länka dem samman. 
Jag uppfattar att läkaren går väldigt fort på ronden och 
förklarar inte för patienterna i en nivå så att patienterna 
förstår. Patienterna vågar aldrig fråga läkaren och sjukskö-
terskan får kolla efteråt att patienterna förstod. Sjukskö-
terskorna får ronden att fungera. Sjuksköterskorna är nyck-
eln i hela spelet. 

 

Johan började sjuksköterskeyrket med en bild av sjuksköterskans arbete som 

inte stämde överens med hur det var när han började arbeta. Han kände sig helt 
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oförberedd på villkoren för sin yrkesutövning när han började arbeta som sjuk-

sköterska. Han anser att under utbildningen framträder inte sjuksköterskans sto-

ra ansvar för att all verksamhet på avdelningen fungerar eller för att sjuksköters-

kan är den som måste informera läkare så att läkarna kan utföra sitt arbete. I 

sjuksköterskeutbildningen fokuseras det på sjuksköterskans omvårdande roll. 

Johan anser att det är undersköterskorna som har den omvårdande rollen i prak-

tiken, eftersom han som sjuksköterska måste använda tiden till att ”ha kontroll 

över provsvar, blodtryck, syrgasmättnad i blodet, medicinsk-teknisk övervakning, 

medicindelning samt förbereda patienterna inför deras operationer”. 

För att kunna ha kontroll över patienternas tillstånd behöver, enligt Johan, sjuk-

sköterskan ha förmåga att ”läsa av patienten”. Vidare menar Johan att sjukskö-

terskan behöver ”kunna känna av” när han eller hon kan skämta och när han 

eller hon skall vara allvarlig. Han menar att dessa förmågor inte går att läsa sig 

till i böcker utan måste uppövas genom att vara tillsammans med många patien-

ter under lång tid.  

Johan har noterat att många av de äldre patienterna ofta tror att han och de 

andra manliga sjuksköterskorna är läkare. En del patienter har svårt att ta till sig 

att så inte är fallet. 

Samarbetet med läkarna fungerar på det hela taget mycket bra. Johan upp-

lever att han alltid kan fråga om det han själv inte kan, förstår eller vill veta mer 

om. Läkarna undervisar honom och bidrar till hans kunskapsutveckling. Han 

upplever även att läkarna ibland försöker att överföra vissa av sina arbetsuppgif-

ter på de nya sjuksköterskorna. Arbetsuppgifter som innebär att exempelvis 

plocka fram remisser och i vissa fall till och med skriva remisser. De äldre och 

erfarna sjuksköterskorna är bättre på att säga ifrån vilka arbetsuppgifter som är 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Johan menar vidare att de manliga nyutbildade 

sjuksköterskorna generellt är bättre på att avgränsa sina arbetsuppgifter än vad 

de kvinnliga nyutbildade sjuksköterskorna är. 

Relationen till undersköterskorna beskriver Johan som mycket god. Under-

sköterskorna är de som informerar om förändringar i patienternas tillstånd. Den 

arbetsledande funktionen har gått bra eftersom avdelningens karaktär inte med-

ger att sjuksköterskorna bäddar sängar, deltar vid morgontoalett eller delar ut 

matbrickor i samband med patienternas måltider. Johan anser att han är, som 
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han uttrycker det, ”fullt upptagen med att övervaka och kontrollera patienternas 
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sta tiden i yrkesutövningen. De har visat honom till rätta och till följd av sin 

långa erfarenhet vet de vad som förväntas att sjuksköterskorna gör på avdelning-

en. När Johan försökt att delta i deras arbete har undersköterskorna vänligt men 

bestämt avvisat hans försök att hjälpa till med motiveringen att han behöver få 

utföra sina sjuksköterskeuppgifter i lugn och ro. Han känner sig tacksam över 

undersköterskornas insats för honom och hans introduktion på avdelningen. Han 

önskar dock att dagens undersköterskor kunde få utföra de arbetsuppgifter som 

undersköterskor utförde tidigare. Det har skett en förändring i regelverket av un-

dersköterskornas arbetsuppgifter. För ett antal år sedan utförde undersköterskor 

flera av de arbetsuppgifter som idag endast får utföras av sjuksköterskor så som 

att ha hand om insulin eller att sätta en perifer infart. Inom dessa områden kan 

det vara på det viset att en erfaren undersköterska har bättre färdigheter än en 

nyutbildad sjuksköterska. 
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med risk för att livet skall gå förlorat. 

Johan anser att sjuksköterskorna har bemött honom på ett mycket bra sätt 

och bekräftat honom i att han inte har alla de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att arbeta helt självständigt. Alla kollegor har varit mycket omtänk-

samma och finns jämt till hands när han behöver dem. Avdelningschefen har givit 

honom en längre inskolningsperiod än normalt, vilket har bidragit till att han i 

lugn och ro fått möjlighet att uppöva sina medicinsk-tekniska och praktiska fär-

digheter. Johan tycker att chefen har ”koll på läget”, det vill säga hon ser när nå-

gon sjuksköterska har mycket att göra och är i behov av stöd från kollegor. Che-

fen finns till hands när han behöver henne. Hon frågar hur det går och han kän-

ner att hon bryr sig om hur det går för honom på vårdavdelningen. Läkarna har 

ibland varit lite mer frågande till att han och de andra nyutbildade sjuksköters-

korna, som Johan uttrycker det, ”inte har koll på allting”.  

För Johan innebär att ”ha koll på allting” inte enbart att ha kontroll över det som 

visas på övervakningsskärmarna. Han anser att han förvisso har begränsade me-

dicinska kunskaper, men att han har kunskaper inom exempelvis beteendeveten-
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skapliga ämnen som gör att han kan diskutera frågor om hur man på avdelningen 

förhåller sig till patienterna. Han känner trygghet i att exempelvis ha diskuterat 

frågor om bemötande och integritet under utbildningen.  

Johan tror att läkarna fortfarande är ovana vid att dagens nyutbildade sjuk-

sköterskor inte är lika medicinskt kompetenta som nyutbildade sjuksköterskor 

var för tjugo år sedan. Läkarna har aldrig bemött honom illa, utan de har kunnat 

diskutera vilka kunskaper och färdigheter som en sjuksköterska behöver. Johan 

menar att läkarna respekterar sjuksköterskornas roll och tar sig tid att svara på 

frågor som han har. Han kan ringa till läkaren och ställa frågor när som helst 

utan att känna att han besvärar. Han berättar att han för dialog med läkarna om 

deras bedömningar och ibland ifrågasätter han läkarnas bedömningar. Han anser 

att det är lärorikt att föra dialog och beskåda läkarna i deras yrkesutövning. 

Med tiden upplever Johan att han blir allt mer kunnig, tar mer och mer eget 

ansvar och arbetar självständigt med ”sina” patienter. Han beskriver hur han kan 

avläsa fler symtom genom att titta på patienten, kan göra bedömningar och kän-

ner större säkerhet när läkare skall tillkallas och när det inte är nödvändigt. Han 

upplever att han känner sig tryggare i slutet av det första yrkesverksamma året än 

vad han gjorde i början av året. Sjukvården beskriver han i termer av ett ”löpan-

de band” där ingen har riktigt tid för en pratstund med patienterna. 

Vid den sista intervjun arbetar Johan treskift vilket inkluderar nattjänstgö-

ring. Han anser att han är trygg och inte känner någon rädsla att vara ensam 

tjänstgörande sjuksköterska tillsammans med en eller två undersköterskor på nat-

ten. 

Johan handleder sjuksköterskestudenter i termin fyra på sjuksköterskepro-

grammet. Först kändes det som en belastning, men ganska snart upplever han att 

studenter är tillgångar. Tillgångar i så måtto att de kan utföra vissa arbetsuppgif-

ter och han får tänka till på varför han gör som han gör.  

Den absolut tyngsta och mest krävande arbetsuppgiften vid slutet av det för-

sta yrkesverksamma året är omvårdnadsdokumentationen och då främst alla de 

omvårdnadsepikriser som sjuksköterskan är skyldig att upprätta på varje patient. 

Det tar tid och han kan inte lämna över till den kollega som löser av honom, ef-

tersom varje sjuksköterska är ansvarig för dokumentationen av ”sina” patienter. 
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Johans berättelse handlar om sjuksköterskans centrala position i arbetet på vård-

avdelningen, vilken han benämner ”nyckeln i hela spelet”, och vad den positionen 

betyder för hans arbete. Han menar att ”nyckeln i spelet” innebär att han är den 

som möjliggör för övriga personalkategorier att utföra sitt arbete och den som 

hjälper patienten att förstå sin situation. Sjuksköterskan ligger hela tiden steget 

före och har kontroll över patienternas tillstånd med alltifrån hur mycket patien-

ten har ätit till om det är några förändringar på EKG-kurvan (den kurva som vi-

sar hur hjärtat slår). Läkaren frågar sjuksköterskan om patienternas tillstånd och 

agerar utifrån det svar som han eller hon får av sjuksköterskan. Undersköters-

korna får information av sjuksköterskan om vad som skall göras med varje pati-

ent under dagen. Patienterna frågar sjuksköterskan vad läkaren menade med det 

han eller hon sade på ronden.  

I Johans berättelser framträder flera olika situationer som utgör vändpunk-

ter, eftersom Johan har varit med om flera olikartade situationer under det första 

året som inneburit att han utökat sitt kunnande. Jag lyfter nedan fram en situa-

tion som Johan säger har präglat honom och som han ofta tänker tillbaka på. 

Situationen representerar en vändpunkt för honom, eftersom den inneburit att 

han lärt sig att agera i likartade situationer. 

 

Vändpunkten  

Under det första året har den mest betydande vändpunkten varit när Johan var 

med på ett mindre ingrepp som genomfördes på en patient som blivit akut mycket 

dålig. Han gjorde försök att agera men misslyckades. Hans erfarna kollegor tog 

över och lät honom vara betraktare av händelseförloppet. Han ger uttryck för att 

när han tillåts visa sin okunnighet utvecklas kunnandet, vilket skapar trygghet i 

yrkesutövningen:  
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Under min inskolning inträffade en akut situation som påver-
kat mig mycket. En patient fick en tamponad i hjärtsäcken. 
Läkarna beslutade att öppna patientens bröstkorg inne på sa-
len. Jag kände direkt en osäkerhet och var glad över att inte 
vara ansvarig för denna patient. Däremot var det intressant 
att se hur alla jobbade ända fram tills narkosläkaren sa till 
mig: Hämta fyra enheter blod! Jag blev stum. En underskö-
terska uppfattade min situation och tog över uppgiften. Jag 
lämnade salen för att inte få några mer uppgifter som jag inte 
kunde utföra. Från denna stund ville jag ha kunskap om min 
uppgift i liknande situationer. Tre månader senare fick jag 
gehör och en utbildning ordnades för samtliga nya sjukskö-
terskor. En operationssjuksköterska presenterade hur en akut 
öppning går till och vad som förväntas av mig som sjukskö-
terska. Akutväskan presenterades av en narkossjuksköterska 
och vi fick öva med defibrillator. Jag har också blivit informe-
rad om var jag skall hämta blod så att jag kan utföra detta i 
framtiden. 

 

Att få vara passiv åskådare är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att 

utveckla sitt kunnande under det första året i yrket. Läkare har inte alltid tillräck-

ligt med kunskaper om vilka kunskaper som nyutbildade sjuksköterskor har och 

inte har, men kollegor av alla kategorier har givit sitt stöd för att han skall kom-

ma in i yrket. Johan anser också att en nyutbildad sjuksköterska måste ta eget 

ansvar och påtala vilka utbildningsaktiviteter som behövs för att man skall kom-

ma in i yrket.  

Mikael – spindeln i nätet 

Mikael är cirka 50 år och har gått yrkesskola till svetsare. Han har arbetat 20 år 

inom industrin och på fritiden har han varit deltidsbrandman. Med tiden har han 

känt att han vill byta yrke och arbeta med människor istället för med ting. Det 

var inte alldeles självklart att han skulle bli sjuksköterska. Först utbildade han sig 

till undersköterska men insåg snabbt att de, som han uttrycker det, intressanta 

arbetsuppgifterna endast fick utföras av sjuksköterska och att det är sjuksköters-

kan som leder och planerar verksamheten runt patienten. Dessa intressanta ar-

betsuppgifter är av medicinsk-teknisk karaktär.  

Utbildningsvägen fram till sjuksköterskeexamen har varit lång, eftersom han 

saknat gymnasiekompetens och varit tvungen att läsa in gymnasiekompetensen i 

den kommunala vuxenutbildningen. Mikael anser att jobbet som deltidsbrand-
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man har förberett honom för mötet med människor i kris och för att kunna han-

tera snabbt skiftande situationer. Han har under tiden som brandman mött 

mycket eländiga situationer då han varit tvungen att ta hand om svårt sargade 

människor, vilket gör att Mikael säger att han absolut inte kan tänka sig att arbe-

ta inom ambulanssjukvården. Han kan inte heller tänka sig att arbeta med sjuka 

barn eftersom han inte tror att han kan klara av att se ett barn dö. Geriatrisk 

vård skulle också kännas motigt. Mikael vill arbeta där det sker snabba föränd-

ringar i högt tempo.  

 

Utbildningstiden 

Mikael upplever att färdighetsträningen på skolans träningscentra har varit vär-

defull. Den har bidragit till att han har fått utveckla sin förmåga att exempelvis ta 

blodprover, sätta dropp och att hitta rätt handgrepp. Övningen bidrar till att få 

känna trygghet och uppöva viss säkerhet innan mötet med patienten. Det handlar 

också om Mikaels egen oro och upplevelse av osäkerhet som inte behöver döljas 

under träningen i den uppbyggda miljön. Han anser emellertid att det finns en 

svaghet med träningen på träningscentrat. Dockor och gummiarmar är fogliga 

och reagerar inte med mänskliga känslor. En docka blir inte rädd eller drar sig 

undan när han försöker att sätta en nål eller att ge en injektion: 

 
Det är ju egentligen själva känslan när man sticker som är 
skillnaden. Dockor reagerar inte men en patient kan ju börja 
protestera. En annan aspekt är att när jag sticker i en patient 
får jag ju inte visa att jag är osäker. Jag får inte visa mig ner-
vös utan jag måste ha ett ansikte som säger ”det här kan jag”. 
På träningscentrat kan vi inte öva att ha ett stenansikte efter-
som det inte spelar någon roll hur vi reagerar.  

 

Mikael fokuserar på verksamhetsförlagd utbildning som han anser är den tid 

av utbildningen där han har lärt sig mest. Han ger de verksamhetsförlagda studi-

erna högt betyg men han menar att de skulle individualiseras och inte som idag 

ha ett generellt kunskapsinnehåll som inte tar hänsyn till de studerandes tidigare 

erfarenheter. Mikael tror att individualisering skulle bidra till högre grad av kun-

skapsutveckling, eftersom lärare då i större utsträckning skulle kunna utforma 

utbildningen utifrån varje studerandes behov. Under sin första verksamhetsför-

lagda utbildning i termin två fick han gå tillsammans med undersköterskorna. 
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Mikael ger uttryck för att detta inte bidrog till att utveckla hans kunskaper. Han 

hyser mycket stor respekt för undersköterskornas kunskaper och färdigheter, men 

eftersom han arbetat som undersköterska kände han inte behov av att träna på 

att bädda sängar, mata patienter och hjälpa patienter med den personliga hygie-

nen. Mikael ville inte gå med undersköterskorna och löste denna situation genom 

att på eget initiativ ordna så att han fick gå tillsammans med en distriktssjukskö-

terska och se vad hon gör i sitt arbete. Han anser att lärarna skulle ha ordnat det-

ta innan, eftersom han hade erfarenhet av undersköterskejobb och att han utbil-

dade sig till sjuksköterska och inte till undersköterska.  

Mikael anser att sjuksköterskeutbildningen har varit bra men att den inte 

innehåller tillräckligt med avsnitt i sårvård, farmakologi, sjukdomslära och fysio-

logi. Under de första intervjuerna påtalar Mikael vid upprepade tillfällen att kur-

serna i beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen fått för stort utrymme. När 

utbildningen är slut känner sig Mikael ganska säker på sina kunskaper i så måtto 

att han vet vad han kan och vad han inte kan. Han upplever att det är alldeles för 

mycket som han inte kan, särskilt vad gäller kunskaper inom den medicinska ve-

tenskapen och farmakologin. Inför att börja arbeta funderar Mikael företrädesvis 

över hur han ska kunna identifiera patienternas olika symtom. Mikael börjar ar-

beta som sjuksköterska på en vårdavdelning av kirurgisk karaktär. Under som-

marperioderna har han arbetat som undersköterska på avdelningen. Han känner 

igen miljön och säger att han tycker att det känns tryggt att komma tillbaka till 

en avdelning som är ”hemtam” för honom. 

 

Inträdet i yrket 

Det som förvånar Mikael mest är att den bild av vad sjuksköterskan gör i sin yr-

kesutövning som förmedlas under utbildningstiden inte stämmer överens med det 

som sjuksköterskor faktiskt gör. Vårdavdelningens inriktning innebär att det 

kommer nyopererade patienter under dygnets alla timmar, vilket medför att pati-

enternas blodtryck, puls, saturation samt operationssår behöver övervakas. För 

denna övervakning krävs specifika kunskaper inom både akutsjukvård och sår-

vård. Under utbildningstiden har han fått uppfattningen att sjuksköterskan är 

nära patienten och spenderar många timmar per dag tillsammans med patienten, 

vilket i själva verket inte stämmer överens med vad han får erfara när han är an-
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som sjuksköterskor faktiskt gör. Vårdavdelningens inriktning innebär att det 

kommer nyopererade patienter under dygnets alla timmar, vilket medför att pati-

enternas blodtryck, puls, saturation samt operationssår behöver övervakas. För 

denna övervakning krävs specifika kunskaper inom både akutsjukvård och sår-

vård. Under utbildningstiden har han fått uppfattningen att sjuksköterskan är 

nära patienten och spenderar många timmar per dag tillsammans med patienten, 

vilket i själva verket inte stämmer överens med vad han får erfara när han är an-
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svarig sjuksköterska. Han måste som sjuksköterska arbeta flera timmar per dag 

med administrativa arbetsuppgifter: 

 
Jag upplever att administrativa arbetsuppgifter tar mycket 
tid. Det upplever man inte riktigt under utbildningen. Det 
är mycket att dokumentera, man skall beställa transporter, 
se till att läkare skriver remisser, skicka remisser och se till 
att patienter kommer iväg på undersökningar. Att allt fun-
gerar beror på att sjuksköterskan är spindeln i nätet.  

 

Mikaels berättelse handlar mycket om undersköterskornas kunskaper och 

färdigheter, om etiska dilemman och om hur det är att vara man och sjuksköters-

ka. I det dagliga arbetet får han förlita sig på undersköterskornas utlåtande över 

och rapporter om vad enskilda patienter behärskar gällande att sköta sin egen 

dagliga hygien och sitt födointag. Han litar helt och fullt på undersköterskorna 

och anser sig inte kunna sköta sitt arbete utan att ha tillgång till undersköters-

kornas kunskaper om patienternas förmågor. Mikael tar därför med sig en under-

sköterska vid sin första vårdplanering med kommunens biståndshandläggare. 

Detta är inte brukligt men ingen säger sig ha något emot hans initiativ. Vidare 

menar Mikael att undersköterskorna på vårdavdelningen också har kunskaper 

om sårvård och färdigheter i sårvård som vida överstiger sjuksköterskornas kun-

skaper och färdigheter inom detta område. När han skall vara ensam ansvarig 

sjuksköterska för första gången på vårdavdelningen ber han sin avdelningschef att 

en extra undersköterska istället för en sjuksköterska skall finnas till hands på ar-

betspasset. Avdelningschefen går med på hans önskemål och han anser att chefen 

är mycket mån om att arbetet skall fungera och att han skall känna sig trygg.  

Mikael upplever att han till en början hade svårt att delegera arbetsuppgifter 

till undersköterskorna. Själv tror han att det berodde på att han ställde krav på 

sig själv att klara av allting på egen hand utan hjälp. Det var ingen annan som 

uttalade några sådana krav. När han försökte att hinna med både sina egna ar-

betsuppgifter och att hjälpa undersköterskorna med omvårdnadsarbetet påtalade 

undersköterskorna att han först och främst måste klara av sina egna arbetsupp-

gifter. Detta stärkte honom i hans yrkesroll och det blev också lättare att delegera 

arbetsuppgifter till undersköterskorna. Han känner stor tillit till undersköters-

korna och deras kunnande: 
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Jag klarar mig inte utan dem. Vi kan ta bort fler sjuksköters-
kor och ersätta med undersköterskor istället. 

 

Mikaels berättelse handlar om att han upplever sig själv vara den som ord-

nar med en mängd så kallade kringarbetsuppgifter av olika slag. Det handlar om 

att beställa transporter till patienter eller bistå läkare med remisser, då läkare inte 

alltid har kännedom om vilka remisser som skall användas.  

Situationer och händelseutvecklingar skiftar mycket snabbt på den avdelning där 

Mikael arbetar och dessa händelser bidrar till att han varje gång han är med om 

händelserna känner sig stärkt som sjuksköterska. Flera olika situationer som Mi-

kael har varit med om under året har inneburit att han lärt sig vad han skall göra 

i likartade situationer i framtiden. Jag har valt att beskriva den situation som är 

den första medicinskt allvarliga situationen han är med om och som förändrar 

hans kunnande. Situationen representerar en vändpunkt för honom, eftersom den 

inneburit att han lärt sig att agera i likartade situationer: 

 

Vändpunkt  

 

En patient svimmade och därefter fick hon kramper. Då räck-
te inte min kunskap till. Jag löste situationen genom att häm-
ta hjälp. Jag visste att jourläkaren satt på expeditionen och 
skrev. När jag springer ut i korridoren möter jag en underskö-
terska. Jag säger åt henne vad som har hänt och jag hämtar 
läkaren. Då får jag order utav honom att kalla dit narkosjou-
ren och en mobil intensivvårdsgrupp. När de kommer är vår 
läkare igång och hjälper patienten. Jag gick in på salen och 
jag var bara handräckning. Sedan gick sjuksköterska N in i 
läkemedelsrummet och vi hade dörrarna öppna intill läkeme-
delsrummet så när läkaren gav order om ordination så ropade 
vi ordinationen till sköterskan i läkemedelsrummet. En under-
sköterska var löpare och hämtade material. Jag var inte an-
svarig som tur var utan jag gjorde vad de sa åt mig att göra. 
Nästa gång någon svimmar vet jag vad jag skall göra.  

 

Efter denna händelse som inträffade under det första halvåret kände Mikael sig 

säkrare och visste hur han skulle agera i liknande situationer. 

Från början tror Mikael att det gäller att alltid göra som läkarna säger, eftersom 

de är läkare, men han har under det första året i yrket upptäckt vad han anser 

vara kunskapsluckor bland läkare på avdelningen. Kunskapsluckorna handlar 

främst om vilket omläggningsmaterial som bör användas till olika typer av sår.  
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Han beskriver hur han i början av yrkesutövandet alltid följde läkares ordinatio-

ner även om han visste att det inte var rätt sätt att agera på i enlighet med ordina-

tionerna.  

I slutet av det första yrkesverksamma året har Mikael förändrat sitt ageran-

de. Mikael berättar hur han diskuterar med läkarna och även har mod att ifråga-

sätta en ordination som han inte tror vara förenlig med hur man brukar göra på 

den vårdavdelning där Mikael arbetar. Han känner sig styrkt av att läkarna lyss-

nar till honom och tar hans synpunkter på allvar.  

Vid det första årets slut önskar Mikael att man under utbildningen diskuterat 

etiska dilemman i större utsträckning. Etiska dilemman är det som i huvudsak 

upptar Mikaels funderingar över problem och problematiska situationer i yrkes-

utövningen. 

 

Sabina – pillerdelaren 

Sabina är mellan 25 och 30 år och har gått humanistiskt program på gymnasiet. 

Hon har arbetat inom olika verksamheter främst som vårdbiträde inom den 

kommunala äldreomsorgen. Hon kände att hon ville arbeta med människor, men 

inte inom det område hon utbildat sig. Sabina väljer att utbilda sig till sjukskö-

terska, men hon kan inte säga varför det blev just sjuksköterskeutbildning och 

inte exempelvis socionom eller någon annan utbildning med inriktning mot 

mänskliga relationer. 

 

Utbildningstiden  

Sabina anser att träningen på skolans träningscentra har varit både betydelsefull 

och verklighetsfrämmande på en och samma gång. Sabina anser att det har varit 

mycket bra för självförtroendet att kunna öva på en docka samtidigt som aktivi-

teterna inte har mycket att göra med hur det går till i verkligheten. Hon tycker att 

det är någonting overkligt över hela situationen under träningstillfällena, eftersom 

att dockor aldrig kan bli detsamma som levande patienter. Under träningen på 

dockor kan tekniker övas men hon kan aldrig uppleva hur det, som hon uttrycker 

det, känns när ett ”blodkärl rullar”. Vidare behöver hon inte ta hänsyn till vad 

”patienten” på träningscentrat vill och dennes behov, i och med att dockorna inte 

visar några känsloyttringar. Sabina menar att villkoren för att utföra sjuksköters-
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kans arbetsuppgifter avsevärt skiljer sig åt mellan de båda miljöer som tränings-

centra och sjukhus utgör.  

Sabina uppehåller sig under hela året och under samtliga intervjuer en del 

kring träning på träningscentrat. Hon är både positiv och negativ till träningen 

som de studerande hade under utbildningstiden. Det mest positiva har varit att få 

möjlighet att träna på hur man använder vissa instrument och utföra en del av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det negativa har varit att träna på dockor som 

inte har mänskliga emotionella reaktioner. Materialet som de studerande använ-

der är ofta använt flera gånger, vilket ibland får till följd att materialet inte alltid 

fungerar som det material som de studerande använder i verksamhetsförlagda 

moment. Ändå vill inte Sabina vara utan träningen på centrat innan hon kommer 

ut till vad hon benämner ”verkligheten”: 

 
Instrumenten på träningscentrat är dåliga och använda flera 
gånger. Det blir också opersonligt att bara ha en arm att 
sticka i. Det är inte samma sak att se en arm på en docka där 
det är en så kallad ven med hundra hål i. Man kan pricka ve-
nen i sömnen nästan. Man tar en nål och sätter där man vill 
ha det. Det gör man inte på en patient. Man tar det inte lika 
mycket på allvar på träningscentrat. Man lär sig ungefär hur 
man skall göra proceduren, men det är mycket annorlunda 
när man tar venprover på en patient. På patienten måste man 
ju bedöma hur kärlet ser ut och hur långt man kan sticka in 
nålen. När man gör det i verkligheten måste man tänka på så 
många fler saker samtidigt. I verkligheten måste man ju tänka 
på patienten och att man skall gå in och småprata lite, fråga 
hur de har det och berätta vad man ska göra. En docka pratar 
man ju inte med på samma sätt. En annan skillnad är det där 
med sterilitet och hygien. Om jag sticker mig med en kanyl på 
träningscentrat får jag färg på mig i stort sett och om jag skul-
le sticka mig ute i verkligheten vore det värsta som skulle 
kunna hända att jag får en blodsmitta. Vidare kan man ordna 
en perfekt ställning på träningscentrat Det värsta ute i verk-
ligheten var när jag fick sitta på knä på golvet och ta prover 
underifrån. Man måste ju anpassa sig på ett helt annat sätt till 
situationen.  

 

Sabinas berättelse handlar mycket om att hon saknat konkreta och handfas-

ta genomgångar av vad hon benämner ”ren medicin”, vilket exempelvis är hur 

man bedömer ett sår eller hur man gör med allt ifrån en stukad fot till om någon 

får en anafylaktisk chock (ett tillstånd som är livshotande). Sabina poängterar att 

den medicinska vetenskapen har fått träda tillbaka för de samhälls- och beteende-
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vetenskapliga ämnena. Detta anser hon vara helt felaktigt, eftersom om hon kan 

tillämpa innehållet i exempelvis kursen om etik och bemötande så räddar hon inte 

livet på en patient, vilket hon har större förutsättningar att göra om hon har goda 

kunskaper i medicinsk vetenskap. Hon säger sig ha stora kunskapsluckor inom 

det medicinska området, vilket gör att hon känner oro inför att börja arbeta. Hon 

känner sig underlägsen äldre erfarna kollegor: 

 
Jag känner mig dum. Jag känner att jag borde kunna mer. 
Jag saknar kunskap om sjukdomar och framför allt om 
symtom på sjukdomar. Vad skall de som jobbar tänka om 
mig när jag inte kan symtom på vanliga sjukdomar? 

 

Inträdet i yrket 

Sabina arbetar inom psykiatrisk hälso- och sjukvård och på avdelningen vårdas 

patienter som är ofrivilligt intagna på avdelningen. Under utbildningstiden har 

sjuksköterskestuderande verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatri, men hon 

anser att dessa verksamhetsförlagda utbildningsmoment inte förberett henne för 

arbete inom psykiatrin.   

Sabina har hand om patienter som kan vara mycket aggressiva mot sin om-

givning. Hon säger att hon helst börjat arbeta på en som hon uttrycker det ”van-

lig vårdavdelning” med vilket hon menar en avdelning där patienter har kroppsli-

ga åkommor. Hon fick inte något erbjudande från en ”vanlig vårdavdelning”. 

Sabina ger uttryck för att hon kände stolthet och glädje när hon kunde sätta på 

sig sjuksköterskebroschen och namnskylten på vilken det stod ”Sabina legitime-

rad sjuksköterska”:  

 
Jag kände mig väldigt barnslig men det var väldigt roligt 
och nu så fick jag dela medicin självständigt. 

 

Sabina började arbeta natt efter några veckor på avdelningen. Hon upplever 

att ansvaret på natten är alldeles för stort för en nyutbildad sjuksköterska. På 

jourtid måste hon även säga till läkaren vad han förväntas göra i akuta situatio-

ner. Det är alldeles för komplicerat att vägleda läkarna i deras arbete, särskilt när 

man själv är nyutbildad sjuksköterska. Stödet från skötarna är för det mesta obe-

fintligt. Sabina ger uttryck för att skötarna anser att hon borde kunna hantera 

situationen och läkarna anser att hon frågar alltför mycket. Läkarna anser att 
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hon borde vara mer självständig och kunna bedöma mer av patienternas tillstånd 

och vad hon skall vidta för åtgärder. Hon beskriver att hon saknar stöd i perso-

nalgruppen och känner sig ensam och utlämnad. Sabina anser att bemanningen 

på dagskiften är bättre, eftersom det är flera sjuksköterskor i tjänst samtidigt. På 

natten är hon ensam tjänstgörande sjuksköterska på avdelningen. Visserligen ar-

betar tre skötare tillsammans med henne på nattskiftet, men skötarna saknar hög-

skoleutbildning och har inte rätt att fatta beslut i akuta situationer.  

Sabina har svårt att förstå vilken roll sjuksköterskan har i hälso- och sjuk-

vården. Under utbildningen beskriver hon att hon fick uppfattningen att sjukskö-

terska var ”entydigt med kurator eller psykolog,” eftersom de flesta lärare talade 

om sjuksköterskans stödjande och vägledande roll i relation till patienterna. I 

kurserna inom de samhälls- och beteendevetenskapliga kurserna fokuserades på 

att lära sig samtala med patienterna och betydelsen av att sjuksköterskan har em-

patisk förmåga. 

Vid inträdet i yrket har rollen mer tenderat att vara arbetsledaren som gör 

allt från att vara medicintekniker till den som fördelar arbetsuppgifter och säger 

ifrån oavsett om det gäller patientärenden eller personalfrågor. Sjuksköterskan 

utför flera olika arbetsuppgifter, men mest av allt delar sjuksköterskan ut läke-

medel till patienterna. Sabina ser sig själv som den som delar ut läkemedel och 

tvivlar på att det verkligen behövs en legitimation för detta: 

 
Jag kan lika gärna kalla mig pillerdelare. Legitimerad sjukskö-
terska är helt oväsentligt. 

 

Arbetsledningen är en av de mest komplicerade arbetsuppgifterna, eftersom Sabi-

na inte vill bestämma över någon annan. Hon funderar mycket på varför det är så 

problematiskt att vara arbetsledare: 

 
Jag har svårt att säga nej till folk. Svårast är att bedöma vad 
som skall göras i en situation och att vara auktoritär. Det 
har varit svårt att inte bli ledsen när folk skriker åt en, att 
stå kvar och inte bli rädd när man måste säga nej till en pa-
tient som är aggressiv. Det känns som om man inte får säga 
att man är rädd. Men å andra sidan vet jag att de andra 
också är rädda. Vissa kan säga det också. 
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tient som är aggressiv. Det känns som om man inte får säga 
att man är rädd. Men å andra sidan vet jag att de andra 
också är rädda. Vissa kan säga det också. 
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Efter åtta månader med nattarbete har Sabina börjat arbeta dagskift på av-

delningen. Hon får tillsammans med sina arbetskamrater handledning i yrket av 

en person som kommer till avdelningen. Visserligen anser hon att handledaren 

kunde ha varit bättre så att hon kunde ha fått en möjlighet att prata om jobbiga 

situationer. Hon har blivit tryggare och känner sig säkrare när hon skall bedöma 

patienternas tillstånd och vilka åtgärder som behöver vidtas. Hon kan genom att 

betrakta patienternas och deras beteende se om patienten simulerar ett visst sjuk-

domstillstånd eller inte. Att kunna avgöra om patienten simulerar eller inte är 

avgörande för vilken behandling patienten får av läkaren.  

Den arbetsledande rollen är fortfarande mycket problematisk och Sabina an-

ser att det är jobbigt att fördela arbetsuppgifterna i teamet. Hon anser att arbets-

ledning inte kan läras genom att läsa och diskutera om det, vilket gör att det är 

svårt att lära arbetsledning under utbildningen. Sabina funderar över om sjukskö-

terskestudenterna skulle kunna lära sig arbetsledning genom rollspel. Själv anser 

hon att det är generationsklyftor och klyftor i utbildningsbakgrund som bidrar till 

de flesta problematiska situationerna i det dagliga arbetet: 

 

Vissa av skötarna som snart skall pensioneras tycker att det 
är jobbigt att jobba med oss sjuksköterskor som är både 
unga och oerfarna. De anser att vi inte kan det vi gör i och 
med att vi inte ens vet när vi skall ringa till doktorn. Skö-
tarna respekterar inte oss som är unga och oerfarna. 

 
Sabinas berättelse handlar om att kämpa för ett godkännande och ett erkän-

nande att vara duktig. Det är främst skötarnas erkännande som Sabina vill åtnju-

ta. Hon fick godkännandet efter att ha tagit hand om en patient med ett visst 

sjukdomstillstånd. Denna händelse blir också vändpunkten för Sabina. Hon kän-

ner sig stärkt i sin funktion som sjuksköterska efter händelsen. 

Sabina ger inte uttryck för att de händelser som hon varit med om bidragit till 

lärande och kunskapsutveckling. Hon känner inte att hon lärt sig att utöva sjuk-

sköterskeyrket under det första året. Jag har valt en situation som ändå i någon 

mening representerar en vändpunkt i så måtto att skötarnas förhållningssätt till 

Sabina förändras efter Sabinas agerande i den aktuella situationen:  
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Vändpunken 

 

På vår avdelning behöver man kunna prata med patienterna. 
Framförallt kunna ställa frågor så man får vettiga svar. För ett 
tag sedan fick vi in en berusad patient. Skötarna bara skrek till 
patienten. Doktorn försvann lika fort som han hade kommit. 
Jag gick fram, presenterade mig och visade patienten till rum-
met. Jag pratade med patienten och frågade N vad som hade 
hänt, om N visste varför N var hos oss. Han såg ut som om han 
hade cancer. Sedan ringde de från jourmottagningen och då fick 
vi i alla fall rapport om patienten. Ett tag senare fick jag journa-
len där jag fick veta att man hittat patienten medvetslös på stan 
och trott att patienten varit påverkad av heroin. Patienten ville 
lämna avdelningen. Han var inskriven på intyg så han kunde 
inte få lämna avdelningen. Jag kunde prata med patienten så att 
patienten stannade kvar. Det var en jättejobbig patient eftersom 
han ville ta sig ut. Några av skötarna var rädda för honom. Jag 
kunde lugna honom så att han gick och lade sig. Efteråt var det 
många av skötarna som kom fram till mig och sa att ja gjorde 
ett så bra jobb. Det hade blivit lugnt och det hade gått så bra 
att jobba för att jag hade tagit kommandot. Det var jätteskönt. 
Jag vet inte, men jag har kanske en dold egenskap att hålla hu-
vudet klart när det blir jobbigt. 
 

Erkännandet får Sabina att känna sig kompetent och trygg i att ta ansvar och ut-

öva en tydlig ledning över arbetet i framtida likartade situationer. Hon inser att 

skötarna vill ha en tydlig ledning av henne som sjuksköterska. Skötarna respekte-

rar den sjuksköterska som agerar i enlighet med vad som kan förväntas av en 

sjuksköterska. När hon tar över och agerar i akuta situationer får hon också skö-

tarnas godkännande. Sabinas oro och ängslan som hon har haft under den första 

tiden har sin grund i hennes föreställningar om att skötarna ville styra mer och att 

de tyckte att hon inte höll sig tillräckligt i bakgrunden. Detta visar sig vara helt 

ogrundade föreställningar. Efter denna episod fick hon och skötarna ett mycket 

bättre förhållande till varandra och arbetet fick vad Sabina tyckte ”bättre flyt”.  

Sabina anser att lärarna i sjuksköterskeutbildningen kunde förbereda sjuk-

sköterskestudenterna bättre på att sjuksköterskan förväntas ta kommandot i aku-

ta situationer på avdelningen. Under verksamhetsförlagd utbildning är inte sjuk-

sköterskestudenterna delaktiga i konfliktfyllda situationer. De förskonas från den 

problematiken, vilket Sabina anser är både positivt och negativt. Positivt är att de 

studerande får möjlighet att lösa sina uppgifter och arbeta i lugn och ro. Negativt 
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är att utbildningen inte blir vad Sabina uttrycker verklighetsförankrad utan den 

blir en fiktion.  

 

Marianne – avläsaren 

Marianne är 50 år, har gått tvåårig linje på gymnasiet och har arbetat som under-

sköterska i 25 år. Hon har arbetat både inom akutsjukvård och inom kommunal 

äldreomsorg. Marianne trivdes mycket bra inom äldreomsorgen, men hon kände 

att hon ville ha mer intressanta arbetsuppgifter som exempelvis medicinsk-

tekniska arbetsuppgifter och att ha hand om läkemedel. Dessa arbetsuppgifter är 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Marianne valde därför att utbilda sig till sjuk-

sköterska. Vägen till sjuksköterska gick via den kommunala vuxenutbildningen, 

eftersom hon saknade kompetens för högskolestudier. 

 

Utbildningstiden 

Marianne anser att sjuksköterskeutbildningens innehåll endast till viss del har 

förberett henne för hennes yrkesroll som sjuksköterska. Hon menar att utbild-

ningen innehåller för lite av sjukdomslära, farmakologi och medicinsk vetenskap, 

vilket gör att hon får problem i yrkesutövningen. Problemen innebär svårigheter 

att veta vilka sjukdomar patienterna uppvisar symtom på, veta sjukdomars upp-

komst eller hur sjukdomarna skall behandlas. Under utbildningstiden och i början 

av yrkesutövningen känner hon att alla de timmar som lagts på beteende- och 

samhällsvetenskapliga ämnen är bortkastad tid, eftersom hon under utbildnings-

tiden inte kunde koppla samman innehållet i kurserna med sitt arbete. Ibland höll 

kurserna också för låg nivå. Man fick lära sig att man skall hälsa på patienten 

och säga sitt namn när man möter patienten för första gången. Marianne frågar 

sig om det är högskolemässigt att uppehålla sig vid hur man hälsar på en patient. 

Hon anser att utbildningen bör innehålla mer sjukdomslära, farmakologi och 

medicinsk vetenskap istället. Vid utbildningens slut känner sig Marianne besviken 

över utbildningens innehåll. Det har varit lättare att förstå hur innehållet i exem-

pelvis sjukdomslära kan omsättas i handling än hur innehållet i de beteendeveten-

skapliga kursernas innehåll kan omsättas i handling.  
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Marianne menar att den träning som sjuksköterskestudenterna haft på sko-

lans träningscentra är nyttig men orealistisk. Hon anser att dockor med gummi-

armar inte kan ersätta patienter. Det är dock förtjänstfullt att ha fått öva på tek-

niker av olika slag och att ha fått möjlighet att repetera teknikerna i lugn och ro 

innan mötet med patienterna:  

 

Träningscentrat gav mig ju möjligheter att öva på vissa prak-
tiska moment men en docka och en människa är inte riktigt 
detsamma. Det är alltid lättare att utföra momenten på en 
docka än på en patient. Sätta en sond på en docka är någon-
ting helt annat än att göra det på en människa. Det går inte 
att missa att få ner sonden i buken på en docka men det går 
av olika skäl att missa att få ner sonden i buken på en männi-
ska.  Människan motsätter sig ingreppet och då måste man 
samtidigt lugna patienten. Dockan ligger stel och orörlig.  

 

Under träningen har Marianne fått lära sig av med en del av sina kunskaper och 

lära sig nya kunskaper. 

Den erfarenhet som Marianne har från tiden som undersköterska tillmäter 

hon stort värde, men på träningscentrat upptäcker hon att hon utvecklat hand-

lingsmönster som inte stämmer överens med de handlingsmönster som lärarna på 

träningscentrat föreskriver. Marianne kan bemästra olika situationer, men måste 

lära sig av med sina invanda handlingsmönster och lära sig att göra så som lärar-

na gör. Hon menar att hennes invanda handlingsmönster beror på att man inte 

alltid i vårdverksamheten gör som det står skrivet i metodböcker:  

 
När jag har jobbat som undersköterska har jag ju lagt mig till 
med dumheter som var lite svåra att få bort under träningen 
på kliniska träningscentrat. 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är den del av sjuksköterskeutbild-

ningen som betytt allra mest för Marianne. Hon har fått eloger för att hon på ett 

smidigt sätt kunnat lösa olika arbetsuppgifter, vilket hon själv tror beror på att 

hälso- och sjukvården är ett bekant område. Hon säger att hon känner sig hemma 

på vårdavdelningarna. Hon vet vad som förväntas av henne. Under de verksam-

hetsförlagda utbildningsmomenten trivs Marianne bäst med vårdandet av äldre. 

Hon berättar att hon trivs mycket bra inom sjukhemsvården, men att hon under 

hela utbildningstiden har känt sig tvungen att försvara att personal inom sjuk-
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hemsvården behöver en gedigen kunskapsbas. Flertalet av hennes studiekamrater 

har haft förhållningssättet att det inte behövs så mycket kunskap för att arbeta 

inom sjukhem:  

 

Mina kurskamrater säger att på ett sjukhem behöver man inte 
kunna så mycket. Det är bortkastad utbildning att ha utbild-
ning i äldrevård. Jag försvarar utbildningen därför att många 
gamla är ju multisjuka och på sjukhemmet ska man ju kunna 
väldigt mycket. Patienterna har mycket mediciner när de 
kommer hit och dessutom är de gamla. Man behöver kunna 
lite om mycket. Jag får försvara att man behöver utbildning 
på ett sjukhem. 

 

Marianne anser att inställningen inte är i överensstämmelse med de behov som 

finns inom äldreomsorgen. En sjuksköterska inom den kommunala hälso- och 

sjukvården behöver kunskaper inom många olika medicinska områden, i och med 

att patienterna både är äldre och har flera olika sjukdomstillstånd.  

Marianne upplever varje arbetspass som en lärprocess och menar att den 

dagen man tror att man är ”färdiglärd” är man farlig för sin omgivning. Det kän-

des bra att börja arbeta, vilket Marianne väntat på att få göra under hela sjukskö-

terskeutbildningen. 

 

Inträdet i yrket 

Marianne började arbeta på en kirurgisk vårdavdelning. Bemanningen innebar att 

hon nästan aldrig var ensam tjänstgörande sjuksköterska, utan det var nästan 

alltid minst två sjuksköterskor i tjänst samtidigt. Hon anser att första tiden som 

sjuksköterska är en förlängd praktik, i och med att det är mycket som måste repe-

teras från de teoretiska studierna. Marianne läste om böckerna från utbildningen 

och hon tog fram anteckningar från föreläsningar och seminarier, allt för att 

återuppliva kunskaperna från utbildningen, vilket hon anser är viktigt att göra. 

När kunskaperna inte räcker till frågar hon kollegor. Redan första dagen klargör 

hon att hon vill ha en kollega, som hon uttrycker det, ”som står bakom ryggen”. 

Kollegan skall finnas till hands när hon utför olika moment i sitt arbete. Detta går 

hennes chef med på. Alla på avdelningen har varit generösa med att dela med sig 

av sina kunskaper och bemöter henne respektfullt och säger att de uppskattar att 

ha henne på avdelningen. Hon har stora krav på sig själv, vilket innebär att hon 
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skall kunna allting, så som exempelvis rutiner, behandlingsmetoder, symtom på 

sjukdomar och när det är dags att kalla på läkare. Arbetskamraterna har inte 

samma krav på att nyutbildade sjuksköterskor skall kunna arbeta självständigt på 

en gång. Nyutbildade sjuksköterskor på avdelning tilldelas därför en mentor som 

de kan ringa till när som helst och ställa frågor. Det känns tryggt och Marianne 

upplever att det stärker henne i hennes yrkesroll.  

Marianne upptäcker att det är skillnad på hur hon lärt sig utföra vissa mo-

ment under utbildningen och på etablerade handlingsmönster på avdelningen. 

Hon känner sig trygg och som hon uttrycker ”står på sig” när hon upptäcker 

skillnader mellan hur man gör på avdelningen och hur hon lärt sig under utbild-

ningen att man bör göra i en viss situation:  

 

Jag har lärt mig att göra på ett visst sätt under utbildningen 
och då gör jag som jag lärt mig på utbildningen. 

 

På vårdavdelningen använder sjuksköterskorna inte alls samma modell för do-

kumentation av omvårdnad som Marianne lärt sig att använda under utbildning-

en. Marianne anser att olikheterna försvårar för henne. En av de stora skillnader-

na mellan sätten att dokumentera omvårdnad handlar om hur ankomstsamtal 

med patienterna genomförs. Under utbildningen har hon lärt sig att genomföra 

ankomstsamtal utifrån en modell som inte används i någon större omfattning på 

avdelningen. Det gör att hon känner sig frustrerad. Hon känner då att det blir för 

stort att försöka införa helt nya arbetssätt, och hon väljer att följa avdelningens 

upprättade rutiner. 

Språket på avdelningen gör henne också lite osäker i yrkesutövningen. Lä-

karna och de erfarna sjuksköterskorna använder mycket latinska uttryck och be-

grepp och under utbildningen är det latinska språket ganska nedtonat. Det tar tid 

för henne att slå upp vad uttrycken och begreppen innebär, eftersom hon tycker 

att hon inte kan fråga om allt hela tiden. Marianne behärskar inte det latinska 

språket, vilket gör att hon känner sig okunnig. Hon berättar inte alltid för de lä-

kare som kommer till avdelningen att hon är nyutbildad och inte vet hur man 

skall gå tillväga för att lösa en viss uppgift. Istället säger hon till dem ”det här har 

jag inte råkat på förut”. Det brukar fungera eftersom hon är äldre och har som 

hon uttrycker ”utseendet till hjälp för att dölja att hon är ny”. Hon tycker synd 
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kare som kommer till avdelningen att hon är nyutbildad och inte vet hur man 

skall gå tillväga för att lösa en viss uppgift. Istället säger hon till dem ”det här har 

jag inte råkat på förut”. Det brukar fungera eftersom hon är äldre och har som 

hon uttrycker ”utseendet till hjälp för att dölja att hon är ny”. Hon tycker synd 
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om de yngre kollegorna som inte kan dölja sin nyutbildade utsatthet på samma 

sätt som hon själv kan. 

Allt eftersom tiden går upplever Marianne också att hon behöver veta hur 

man går tillväga när man opererar de sjukdomstillstånd som patienterna vårdas 

för, eftersom patienterna frågar henne om vad de varit med om. Hon anser att 
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ker”. Med tiden känner hon sig allt mer osäker på sina kunskaper om sjukdo-

marnas symtom och behandling. Därför ber hon sin arbetsledare att få bli vad 

som betecknas ”springare” på avdelningen. ”Springaren” är den som utför vad 

den patientansvariga sjuksköterskan ber om och ”springaren” sköter medicinsk-

tekniska arbetsuppgifter, så som att exempelvis ta blodprover, ge dropp och in-

jektioner till patienterna. Patientansvarig sjuksköterska har ansvar för patienter-

na, går ronden, sköter kontakterna med både anhöriga och andra vårdinrättning-

ar eller den kommunala äldreomsorgen. Hon anser att arbetsdelningen mellan 

sjuksköterskorna är tydlig och leder till hög grad av effektivitet. Marianne upp-

skattar att vara ”springare”, ty då får hon tid att sitta ner hos patienterna medan 

hon utför de olika momenten. Den tiden har hon inte till sitt förfogande när hon 

är patientansvarig sjuksköterska och går rond. Att ge injektioner skapar ”legitim 

tid att sitta hos patienterna och småprata med dem” och att vara ”springare” inte 

är lika ansvarsfyllt som att vara den som är patientansvarig sjuksköterska. Hon 

slipper också att vara arbetsledare i teamet. 

Efter sommaren slutar Marianne på den kirurgiska avdelningen och börjar 

arbeta på sjukhemmet, vilket också är beläget inom sjukhusområdet. I sjukhems-

miljön känner hon sig hemma på ett helt annat sätt än inom kirurgisk vård, i och 

med att hon under sin yrkesverksamma tid som undersköterska arbetade mest på 

sjukhem och i liknande vårdformer. Relationerna till arbetskamraterna är bra, 

men avdelningens strikta arbetsdelning mellan sjuksköterskor och undersköters-

kor upplever hon negativt. Arbetsdelningen innebär att sjuksköterskorna sköter 

medicindelning, provtagning, anhörigkontakter, kontakter med andra vårdgivare 

och går rond. Undersköterskorna sköter patienternas omvårdnad. Marianne vill 

vara mer i patientomvårdnaden men tiden medger inte det, vilket är en brist ex-

empelvis vid vårdplaneringar med kommunens företrädare. Marianne upplever 
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att hon saknar kunskaper om patienternas förmågor att äta eller tvätta och klä på 

sig. Hon menar att ”drömmen vore att ha med en undersköterska vid vårdplane-

ringarna eftersom undersköterskorna har kunskap om patienternas förmågor”. 

Arbetsfördelningen bidrar inte till patientens bästa. Marianne anser att underskö-

terskorna borde vara med vid vårdplaneringen. Hon upplever att hennes erfaren-

het som undersköterska är både till fördel och till nackdel i yrkesutövningen. 

Fördelarna är att sjukhemsmiljön, mötet med sjuka människor och deras anhöri-

ga känns ”hemtamt”. Hon har lång erfarenhet av att vistas i dessa sammanhang 

och känner att hon är trygg i själva arbetsmiljön. Nackdelarna är att hon känner 

mycket för undersköterskorna och deras arbetssituation. Hon vet att underskö-

terskorna uppskattar när de får hjälp av sjuksköterskorna med omvårdnaden av 

patienterna. Marianne känner det också djupt beklagligt att undersköterskornas 

arbetsinnehåll har förändrats i så måtto att flera av de medicinsk-tekniska arbets-

uppgifter som endast sjuksköterskor får utföra i dag under lång tid har fått utfö-

ras av undersköterskor. En sådan arbetsuppgift är exempelvis att sätta urinkate-

ter. Hon menar att omfördelningen av arbetsuppgifter har skapat ett spännings-

förhållande mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Som undersköterska 

upplevde hon att de medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna var stimulerande och 

roliga att utföra. 

Marianne poängterar under varje intervju att en av de svåraste och mest 

problematiska situationerna i yrkesutövningen är vård i livets slutskede. Det kan 

handla om att ringa hem till en anhörig och säga att en patient har blivit sämre 

och att han eller hon kanske inte har lång tid kvar att leva, men det kan också 

vara att finnas till hands för de anhöriga när patienten har avlidit. Hon upplever 

att sjuksköterskan måste, som hon uttrycker det, ”pejla av” hur den anhörige och 

patienten vill ha det. ”Att känna in och läsa av patienter och anhöriga” beskriver 

Marianne som en av de viktigaste förmågorna i sin yrkesutövning.  

När Marianne arbetat en tid känner hon att sjuksköterskeutbildningen skul-

le ha haft mer kurser i beteendevetenskap, eftersom att stödja patienter och anhö-

riga är en av de mest komplicerade arbetsuppgifterna. Innehållet i beteendeveten-

skapliga ämnen blir begripligt för Marianne när hon arbetat ett tag i vårdverk-

samheten och mött patienter med skiftande behov av existentiell karaktär. Det 

går inte att ta fram en manual som beskriver hur en sjuksköterska ska gå tillväga 
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när en patient har dödsångest, men det finns manualer för hur sjuksköterskan ska 

gå tillväga när sjuksköterskan exempelvis skall ta blodprover. 

Marianne anser att läkarnas arbetssätt i vissa fall påverkar hennes arbete. 

När en läkare ordinerar ett läkemedel som Landstingets Läkemedelskommitté 

beslutat skall ersättas med ett likvärdigt billigare preparat, får hon leta upp vilket 

läkemedel som är ersättningspreparat och i efterhand få läkaren att signera i pati-

entens läkemedelslista. Hon anser att arbetssättet är tidskrävande och ställer höga 

krav på hennes farmakologiska kunnande. Hon önskar att läkarna hade mer dia-

log med henne så att dessa situationer uppstod mer sällan. 

En stimulerande arbetsuppgift som Marianne har är att handleda sjukskö-

terskestuderande. Hon handleder studenter från andra terminen i sjuksköterske-

utbildningen, vilket hon upplever lärorikt och utvecklande. Under handledningen 

får hon, som hon uttrycker det, ”tänka efter och friska upp sina olika kunska-

per”. När hon inte kan säger hon det till studenterna och så tar de reda på svaret 

tillsammans. 

Mariannes berättelse handlar om balansen mellan medicin och omvårdnad i 

sjuksköterskans yrkesutövning och om att sjuksköterskor inom kommunal hälso- 

och sjukvård har en mer självständig position än inom akutsjukvården, vilket hon 

upplever tillfredsställande. Hon känner att hennes arbete framför allt handlar om 

att stödja patienter och deras närstående i livets slutskede, vilket hon menar kan 

vara en komplicerad arbetsuppgift. Hon anser att hennes bakgrund och erfaren-

het från tiden som undersköterska är grunden för den trygghet hon känner redan 

från början i sjuksköterskeyrket. Marianne upplever att hon har förmågan att 

kunna ”läsa av” vad som är bäst att göra i den enskilda situationen, men att det 

inte är möjligt att formulera regler för hur hon skall agera. 

Marianne anser inte att hon under det första året varit med om några situa-

tioner som lärt henne att agera annorlunda eller som bidragit till hennes kun-

skapsutveckling. Det finns med andra ord inte några situationer som represente-

rar vändpunkter. Dock finns en situation som inträffade under utbildningstiden 

och som fick henne att stanna upp och förändra självbilden.  

Situationen är en så kallad klinisk examination på kliniskt träningscentrum. Sjuk-

sköterskestudenterna har i uppgift att förevisa visa hur man gör morgontoalett på 

en patient som är oförmögen att själv tvätta och ta på sig sina kläder. Hon går till 
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examinationen och beskriver hur hon känner ilska över att hon som arbetat i 25 

år skall behöva visa att hon vet hur man gör morgontoalett på en sängbunden 

patient: 

 

Vändpunkten  

 

Vi skulle ha examination i hur man bäddar en patientsäng 
och sköter daglig hygien på svårt sjuk patient i sängen på trä-
ningscentrat. Jag var inte det minsta orolig för uppgiften ef-
tersom jag arbetat i över 20 år inom långvården. Jag gjorde 
uppgiften som jag brukar göra med mina patienter. Döm om 
min förvåning när jag blir underkänd på examinationen. Jag 
hade genomfört uppgiften näst in till korrekt, kunnat hänvisa 
till korrekta hygienföreskrifter men inte visat att jag hälsade 
på dockan (patienten) när jag kom in i rummet. Läraren an-
såg att jag missat en så väsentlig del så hon kunde inte god-
känna mig. Hur tossigt får det lov att bli? Jag hälsar alltid på 
patienten. Det är så trivialt att jag inte ens tänkte på att visa 
att jag vet att man säger god morgon till en patient och berät-
tar vad man skall göra. Flera av de som inte arbetat hälsade 
på dockan och blev godkända. Jag kände att erfarenheten 
som undersköterska inte var värd mycket. Visserligen har jag 
skaffat mig lite ovanor under tiden som undersköterska. 
Ovanor som kan vara lite svårt att ta bort men i detta fall an-
ser jag att jag blev felbedömd. 
 

Marianne tar förgivet att hon kan bemötande i relation till patienterna och verba-

liserar inte hälsningsceremonin. Detta leder till underkännande och insikt om be-

tydelsen av att vara tydlig i samband med examinationer. Hon anser att hon kan 

utföra vad som betecknas som basal omvårdnad och övar därför inte i någon 

större omfattning på dessa moment. Att som undersköterska underkännas för 

bristande bemötande upplevde Marianne för kränkande bemötande. Hennes 

självförtroende i samband med patientomvårdnad påverkades negativt under lång 

tid efter examinationen. Underkännandet blev en vändpunkt i och med att Mari-

anne inte längre tog sitt kunnande och sina färdigheter för givna.  

Allt eftersom tiden går förändras Mariannes inställning till innehållet i de 

beteendevetenskapliga kurserna. Det är möten med patienter och anhöriga som 

får henne att förändra sin inställning. Under det första året måste Marianne ha 

flera svåra samtal, som innebär att samtala om döendet med patienter och anhö-

riga. Inför dessa samtal har hon hämtat stöd från innehållet i de beteendeveten-

skapliga kurserna. När hon har träffat ett antal patienter och anhöriga i kris samt 
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när hon mött svårt sjuka patienter som inte kunna tala om sin situation, har hon 

haft stor nytta av innehållet i de beteendevetenskapligt inriktade kurserna men 

som hon säger ”det tar lite tid att förstå vad man skall ha det till”. Under den 

sista intervjun utbrister hon att ”det är kanske de kurser som har förberett oss 

mest”. 

Det som frustrerar Marianne mest under den sista intervjun är att hon aldrig 

blir färdig med sitt arbete. Hon kan aldrig avsluta sina arbetsuppgifter utan måste 

lämna över sitt arbete till dem som kommer på nästa arbetspass, vilket hon också 

menar är ”charmen i yrket”. 

 

Margareta – talesmannen 

Margareta är cirka 45 år och har gått treårig ekonomisk linje på gymnasiet under 

1970-talet. Därefter började hon arbeta på kontor och i affär. Hon trivdes inte 

utan gick en yrkesutbildning till undersköterska och började arbeta inom kom-

munal omsorg samt inom hälso- och sjukvården. Totalt har hon 22 års yrkeserfa-

renhet med sig in i sjuksköterskeyrket. Efter ett tag kände hon att hon ville kunna 

påverka vårdens innehåll och vara med och fatta beslut i frågor gällande vård- 

och behandling, vilket hon inte kunde som undersköterska. Undersköterskor har 

som hon uttrycker det ”en ganska undanskymd plats i vården”. Margareta valde 

att utbilda sig till sjuksköterska för att få en mer central funktion inom den 

kommunala äldreomsorgen. 

 

Utbildningstiden 

Margareta anser att sjuksköterskeutbildningens teoretiska innehåll har medfört 

att hon kunnat skapa en bra plattform för yrket. Hon framhåller att teoriavsnit-

ten har inneburit tillfällen att utveckla fördjupad förståelse för sjuksköterskans 

yrkesroll och att kunna förstå sammanhang. Under utbildningstiden blev hon 

mycket positiv till omvårdnadsteorierna, men upptäckte under den verksamhets-

förlagda utbildningen att sjuksköterskorna i vårdverksamheten i regel inte kände 

till omvårdnadsteorierna och vad de innebär för vården. Det problematiska är, 

utifrån Margaretas synvinkel, att sjuksköterskor inte talar om teorierna över hu-

vudtaget:  
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Omvårdnadsteorierna som vi läser om ser man inte röken av 
och det är ingen som nämner ett ord om dem ute i praktiken. 

 
De sjuksköterskor som Margareta talar med i vårdverksamheten har oftast ingen 

aning om vilka omvårdnadsteorier som finns eller vad de innebär.  

I början av utbildningen kände hon sig tveksam till alla timmar som lagts på 

beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen. Hon menar att det är svårt att lära 

sig bemötande och empati genom att läsa i böcker. Efter en tid i yrket känner 

Margareta att de skulle ha haft mer kurser i de beteendevetenskapliga ämnena 

med exempelvis diskussioner om bland annat hur sjuksköterskor kan förhålla sig 

när de möter människor i kris. Margareta är på det hela taget nöjd med den teo-

retiska utbildningens innehåll och utformning. Hon uttrycker dock att det tar lite 

tid att förstå varför innehållet i beteendevetenskapliga ämnen är viktiga i sjukskö-

terskans yrkesutövning. Hon menar att lärarna inte har lyckats förmedla detta 

under teoriavsnitten och under praktikperioderna fokuserar handledarna på prak-

tiska arbetsuppgifter som att sätta dropp eller dela ut mediciner. Margareta anser 

att hon inte kunde förstå sambandet mellan kursernas innehåll och sjuksköters-

kans arbetsuppgifter förrän hon arbetat ett tag och mött människor i kris. Visser-

ligen har hon mött människor i kris som undersköterska, men har då lämnat över 

de svåra samtalen till sjuksköterskorna. 

Margareta är kritisk till träningen på träningscentrat. Att exempelvis sätta 

infarter och ta blodprover på dockor med gummiarmar ger inte någon träning i 

hur det är att ta exempelvis blodprover på en patient som kan reagera med käns-

lor och som kanske helt enkelt inte vill ta blodprover. Hon menar att det visserli-

gen var bra att få hålla i materialet och kunna träna på tekniker, men en docka är 

ingen människa. Efter ett par gånger hade hon fått nog av träning och gick endast 

till träningscentrat på de obligatoriska momenten. Hon ansåg att hon inte blev 

skickligare av fler träningstillfällen på träningscentrat, eftersom det är omöjligt 

att träna där och förstå hur det är att utföra arbetsuppgifterna i vårdverksamhe-

ten.  Dockor och patienter är inte samma sak i och med att när hon övar på 

dockan bestämmer hon var hon skall sätta nålen och så gör hon det. När hon 

sticker en patient berättar hon att hon känner med fingertopparna var det är en 

lämplig åder och sticker in nålen. Om hon har känt rätt fungerar det och om hon 
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infarter och ta blodprover på dockor med gummiarmar ger inte någon träning i 

hur det är att ta exempelvis blodprover på en patient som kan reagera med käns-

lor och som kanske helt enkelt inte vill ta blodprover. Hon menar att det visserli-

gen var bra att få hålla i materialet och kunna träna på tekniker, men en docka är 

ingen människa. Efter ett par gånger hade hon fått nog av träning och gick endast 
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lämplig åder och sticker in nålen. Om hon har känt rätt fungerar det och om hon 
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har känt fel måste hon försöka igen. Dockor och människor är inte jämförbara. 

Patienternas känslor och reaktioner kan bara upplevas i praktiken och att lära sig 

hantera känslorna kan också bara tränas i mötet med patienter. 
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teknik än de som undervisar på träningscentrat. Hon anser att hon skulle ha kun-

nat undervisa i lyftteknik, eftersom hon har mer dagsaktuella kunskaper om vilka 

redskap och tekniker som används inom dagens hälso- och sjukvård än vad lä-

rarna vid träningscentrat har. Dessutom anser hon att redskapen på träningscent-

rat ibland är ålderdomliga och utslitna. Hon menar att man skulle ta dit erfarna 

undersköterskor som visar och tränar sjuksköterskestudenterna.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen har varit värdefull för att få se olika 

specialiteter. Under de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten har hon före-

trädesvis haft bra handledare som blivit förebilder för henne, men hon har också 

haft handledare som har varit mindre bra. De handledare som varit mindre bra 

har fått henne att tänka ”att så där vill jag aldrig bli”. Margareta ger uttryck för 

att de negativa förebilderna inte har bejakat patienternas självbestämmande och 

integritet. Det har främst handlat om situationer när sjuksköterskan ignorerat 

patienternas behov och önskemål. Hon berättar om en situation när en patient 

bad om att bli duschad av en och samma vårdare och fick till svar av sjuksköters-

kan att om man bor på ett kommunalt boende så får man godta den som kom-

mer. Margareta får olustkänslor och mår dåligt när hon ser sådant. Hon är tydlig 

med att som student säger man inget utan tiger still eftersom man är rädd om sitt 

betyg.  

 

Inträdet i yrket 

Margareta börjar arbeta inom den kommun där hon tidigare arbetat som under-

sköterska, vilket hon säger sig vara nöjd med. Hon kommer visserligen tillbaka 

som arbetsledare för sina gamla arbetskamrater. Margareta säger att det känns 

tryggt och bra eftersom hon känner till undersköterskornas arbete och vet vad 
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som förväntas av en sjuksköterska på den arbetsplasten. Hon arbetar med ansvar 

för patienter i eget boende, boende i servicehus samt boende på kommunens 

sjukhem. På dagtid arbetar flera sjuksköterskor och under kvällar och helger är 

det endast två sjuksköterskor i tjänst samtidigt i hela den kommunala sjukvården. 

På varje boende finns vårdbiträden och undersköterskor som hon menar utgör 

sjuksköterskornas ”ögon och öron”. Hon säger att det känns bra att börja jobba 

och utifrån sin tidigare erfarenhet som undersköterska har hon kännedom om 

undersköterskornas arbetsuppgifter. Det innebär att hon vet vad hon kan kräva 

av dem. Margareta har utarbetat riktlinjer för hur hon vill att undersköterskorna 

arbetar. Hon vill att de rapporterar varje liten förändring i patientens tillstånd till 

henne. Hon känner på sig att gruppen har accepterat henne i rollen som sjukskö-

terska.  

Margareta började arbeta direkt efter sjuksköterskeutbildningens slut och 

kände sig stolt över att få sätta på sig namnskylten med legitimerad sjuksköters-

ka. Hon valde bort den inskolningsperiod som hennes chef erbjöd henne. Hennes 

utgångspunkt är att det är bara att ge sig i kast med arbetsuppgifterna och lära 

sig allt eftersom. I sitt arbete har hon på vardagar hand om hälso- och sjukvården 

i en viss del av kommunen och under kvällar och helgdagar har hon hand om en 

större del av kommunen. Margareta har utvecklat en rutin för att inte glömma 

bort någon arbetsuppgift. Hon använder sig av en anteckningsbok där hon skri-

ver ner vilka patienter som skall besökas under arbetspasset samt övriga arbets-

uppgifter hon har under det passet. Varje dag gör hon upp en prioriteringsord-

ning utifrån patienternas tillstånd. Patienternas tillstånd kan skifta snabbt och 

ibland händer det att tre eller fyra undersköterskor ringer under loppet av en mi-

nut för att rapportera om akuta situationer som har uppkommit. När underskö-

terskorna ringer handlar det alltid om patienter som har blivit sämre, någon pati-

ent som har ramlat eller någon anhörig som är orolig för sin närståendes hälso-

tillstånd. Utifrån undersköterskornas beskrivningar gör hon en prioritering över i 

vilken turordning hon skall besöka patienterna. Hon anser att undersköterskorna 

är mycket duktiga och oftast gör korrekta bedömningar. Det är ytterst få gånger 

som hon kallats till en patient i onödan. Om Margareta tycker patientfallet ver-

kar svårbedömt ber hon ibland en kollega följa med henne till patienten eftersom 

det känns tryggt att vara två. Margareta använder också patientjournalen och 
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hemtjänstpersonalens omdömen om hur patienten brukar vara som grund för 

sina bedömningar. Hon tar också anhöriga och andra närstående till hjälp när 

patienterna själva inte kan redogöra för sin situation. Närstående känner patien-

ten och vet hur tillståndet brukar vara. Emellanåt kan dock anhöriga vara påstri-

diga och vilja att patienten skall till sjukhus. Detta blir problematiskt när det 

handlar om vård i livets slutskede och patienten själv har uttryckt att han eller 

hon inte vill till sjukhus utan vill vara kvar och somna in på sjukhemmet. Det är 

ett dilemma när anhöriga vill ha en annan nivå på vården än vad patienten själv 

vill eller har uttryckt när han eller hon kunde uttrycka sin vilja. Det är en ständig 

balansgång för Margareta att både skydda patientens integritet och självbestäm-

mande och samtidigt visa anhöriga respekt för deras önskemål. I arbetsuppgifter-

na ingår också att vara stöd för anhöriga i deras situation, att lyssna till dem och 

bekräfta dem i deras oro. I dessa situationer beskriver Margareta att hon ser som 

sig som patienternas talesman. 

När patienternas tillstånd försämras vill Margareta ha med sig en erfaren 

kollega hem till patienten. Om det inte finns någon sjuksköterskekollega tillgäng-

lig som kan följa med henne till en patient, ringer hon distriktsläkarjouren och 

pratar med en läkare. Hon anser att ensamarbetet ställer höga krav på hennes 

medicinska kunskaper: 

 
När man jobbar kväll och helg så är det distriktsläkarjouren 
som man måste vända sig till. Det är olika läkare och de flesta 
har inte en aning om patienten. De har aldrig träffat patien-
ten. Jag måste redogöra för patientens tillstånd, mediciner och 
förklara vad jag tror att patienten lider av. Läkaren träffar 
aldrig patienten utan vi har endast telefonkontakt. 

 

Distriktsläkaren känner som regel inte till patienten och får förlita sig på sjukskö-

terskans observationer, kontroller, bedömningar och utlåtanden. Margareta har 

alltid blivit vänligt bemött och fått hjälp via telefon. Vidare säger hon att de be-

dömningar som hon gör alltid är av medicinsk karaktär och att det ofta handlar 

om att fatta beslut om huruvida en patient skall ha mer av en viss medicin eller 

om patienten skall skickas in till sjukhuset. Under utbildningen fokuseras mycket 

på helhetssyn och betydelsen av den psykologiska biten. Margareta upplever att 

den psykologiska biten tappas bort i verksamheten, och hon säger att ”i verk-
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samheten är vi duktiga på kontroller och mediciner men har inte tillräckligt med 

tid för den psykologiska biten i mötet med patienter och anhöriga”.  

Margareta försöker ”läsa av patienten och känna in stämningen” när hon kom-

mer hem till patienten. ”Det är viktigt att komma ihåg att vi kommer hem till 

människor i deras hem”. Hon är noga med att respektera att hon bara är gäst i 

deras hem och inte kan tvinga dem att ta emot henne. Margareta försöker att lir-

ka litet med dem så att de skall vilja ta emot det hon har att erbjuda, men om de 

ber henne att gå så måste hon göra det. Det blir lite annorlunda när patienterna 

är på sjukhemmet. Då är patienterna på institution vilket gör att Margareta kän-

ner att hon har större befogenheter och rätt att vara där på ett annat sätt än i pa-

tienternas bostad. Hon menar att skillnaden är påtaglig för hur anhöriga reagerar 

beroende av var patienten bor. Om patienten bor i eget boende agerar oftast den 

anhöriga mycket kraftfullare än om patienten bor på sjukhemmet. 

En av Margaretas arbetsuppgifter är att ta blodprov i fingret på patienten, 

vilket är vanligt när hon skall kontrollera blodsockerhalten hos patienter med 

diabetes. Hon anser att sjuksköterskestudenterna inte övat tillräckligt mycket på 

detta moment under utbildningstiden. Margareta har haft vissa problem att skaf-

fa sig kunskap om hur man ska ta ett blodprov i fingret, ett så kallat ”kapillärt 

blodprov”. Margareta beskriver hur hon har varit runt och letat i metodböcker, 

men inte i någon av dem har det stått beskrivet hur man skall gå tillväga vid den 

sortens blodprovstagning. De vana sjuksköterskorna som hon arbetar med har 

berättat och förklarat hur de gör, men Margareta vill emellertid ha en skriftlig 

beskrivning. Hon är förvånad över att det inte fanns i någon ”metodbok”, efter-

som det skall finnas metodböcker som säger hur varje moment skall utföras. För 

att lösa den uppkomna situationen gick hon till laboratoriet på vårdcentralen och 

frågade om de hade något nedskrivet om hur man tar ”kapillära blodprover” och 

visst hade de en arbetsbeskrivning på hur man tar sådana. När Margareta kom 

tillbaka till jobbet ville alla de vana sjuksköterskorna ha en kopia av arbetsbe-

skrivningen. Hon tror att de erfarna kollegorna inte alltid heller är helt säkra på 

hur man skall gå tillväga, men att de inte ville blotta sin okunskap genom att gå 

till vårdcentralen och hämta informationsblad.  

Ett problem för Margareta är att när läkare ordinerar behandlingar tar de 

ibland förgivet att hon vet vad allting som de säger innebär. När hon ringer till 
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jourcentralen säger läkaren exempelvis att han vill ha vissa specifika blodprover 

tagna på patienten och lägger sedan på luren. I de fall hon inte vet vad läkaren 

menar, letar hon i laboratorieböcker, metodböcker, frågar kollegor, letar i kurslit-

teraturen eller ringer till sist upp den aktuella läkaren och frågar vad han/hon 

menar. Margareta är tacksam för att utbildningen stärkt henne i tron på att kun-

na söka kunskap på egen hand: 

 
Det är inte utan att jag skänker en tanke till universitetsstudi-
erna som verkligen lärt mig att självständigt införskaffa in-
formation. Vi fick också lära oss att vi inte skulle ge oss för-
rän vi hittat vad vi sökte. 

Margareta brukar avsluta sina arbetspass med att gå igenom vad hon har 

gjort och försöker identifiera om det är något hon glömt eller inte hunnit med. 

Det har hänt att hon kommit på att hon har glömt göra en såromläggning under 

sitt arbetspass och då ringer till den sjuksköterska som har nästa arbetspass så att 

han eller hon får göra omläggningen. Känslan av tillit till de egna kunskaperna 

och förmågorna ökar allt eftersom tiden går och Margareta känner sig mer och 

mer säker i sjuksköterskerollen. Hon har också upptäckt vilket respekterat yrke 

sjuksköterskeyrket är i olika sammanhang. Plötsligt respekteras hennes åsikter på 

ett helt annat sätt än tidigare när hon var undersköterska. Hon tror att hon för-

ändrats tack vare sjuksköterskeutbildningens innehåll:  

Universitetsstudierna har gjort att jag kan formulera mig på 
ett annat sätt än förut. Jag har själv märkt att jag uttrycker 
mig annorlunda nu. Jag tänker efter och analyserar det jag 
skall säga innan jag säger det. 

 
När det första året lider mot sitt slut känner Margareta att det är lärorikt att 

i olika situationer få tänka efter och fundera över hur hon skall göra. Det ger nya 

och förbättrade kunskaper. Hon har även upptäckt skillnader mellan sig själv och 

de sjuksköterskor som också är nya men som inte har arbetat som undersköters-

kor tidigare. De sjuksköterskor som inte har arbetat som undersköterskor är 

snabbare med att sätta in åtgärder och har inte ”samma is i magen”. De väntar 

inte och ser vad som händer med patienternas tillstånd. Hennes nyutbildade kol-

legor frågar henne ofta till råds om hur de skall göra både i problematiska situa-

tioner som handlar om ifall en patient är i behov av sjukhusvård och i situationer 

som rör arbetsuppgifter som exempelvis såromläggningar. Sjuksköterskeutbild-
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ningen innehåller mycket lite om tekniker för såromläggning och vilka material 

som kan användas vid olika slags sår. Detta anser Margareta vara en brist i ut-

bildningen.  

De kollegor som saknar erfarenhet från vårdarbete har också svårare att 

upptäcka nyansskillnader i patientens hudfärg eller att tolka det som de ser hän-

der med patienterna. Margareta anser att det viktigaste av allt är att iaktta patien-

terna och att observera förändringar i exempelvis hudfärg, andning, blick eller 

om något annat avviker från hur det brukar vara med just den specifika patien-

ten. Inget av det menar hon går att läsa sig till i böcker. Under praktiken får sjuk-

sköterskestudenterna endast se ett fåtal sjukdomstillstånd eftersom hälso- och 

sjukvården är specialiserad efter kroppens organ. Om en student får sin praktik 

på en avdelning för njursjuka kommer han eller hon endast att få se vården av 

njursjuka. Margareta önskar att den verksamhetsförlagda utbildningen kunde 

erbjuda studenterna fler placeringar så att de nyutbildade sjuksköterskorna hade 

ett bredare register av sjukdomstillstånd med sig ut som nyutbildade. När sjuk-

sköterskorna börjar arbeta finns det inte utrymme för att göra studiebesök och 

besöka olika specialiteter inom hälso- och sjukvården, något som Margareta tror 

kunde vara värdefullt för att lära sig känna igen symtomen på olika sjukdomstill-

stånd. Idag kan en sjuksköterska ha gått hela sin utbildning utan att exempelvis 

ha sett en enda patient med hjärtinfarkt eller ha vårdat nyopererade patienter. 

Margaretas berättelse handlar om hur hon som sjuksköterska är talesman 

för patienterna i frågor gällande deras vård och behandling. Det handlar om att 

vara talesman för patienten i relation till både närstående och företrädare för 

kommunal omsorg eller hälso- och sjukvård. Hennes dilemma är att hon har upp-

täckt att patienten inte är i centrum utan ekonomi och personella resurser styr 

hur den enskildes vård och behandling utformas. I sitt arbete har Margareta svårt 

att alltid vara talesman för patienten, i och med att hon endast hinner utföra 

sjukvårdande arbetsuppgifter i en alltmer stressig arbetsmiljö som kännetecknas 

av tidsbrist. Margareta anser att hon endast varit med om ett fåtal situationer 

som inneburit att hon lärt sig att agera annorlunda i kommande situationer. Hon 

menar att hon visserligen har lärt sig att vara sjuksköterska under det första året, 

men hon anser inte att hon varit med om någon särskild kunskapsutveckling. 
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sjukvården är specialiserad efter kroppens organ. Om en student får sin praktik 

på en avdelning för njursjuka kommer han eller hon endast att få se vården av 

njursjuka. Margareta önskar att den verksamhetsförlagda utbildningen kunde 

erbjuda studenterna fler placeringar så att de nyutbildade sjuksköterskorna hade 

ett bredare register av sjukdomstillstånd med sig ut som nyutbildade. När sjuk-

sköterskorna börjar arbeta finns det inte utrymme för att göra studiebesök och 

besöka olika specialiteter inom hälso- och sjukvården, något som Margareta tror 

kunde vara värdefullt för att lära sig känna igen symtomen på olika sjukdomstill-

stånd. Idag kan en sjuksköterska ha gått hela sin utbildning utan att exempelvis 

ha sett en enda patient med hjärtinfarkt eller ha vårdat nyopererade patienter. 

Margaretas berättelse handlar om hur hon som sjuksköterska är talesman 

för patienterna i frågor gällande deras vård och behandling. Det handlar om att 

vara talesman för patienten i relation till både närstående och företrädare för 

kommunal omsorg eller hälso- och sjukvård. Hennes dilemma är att hon har upp-

täckt att patienten inte är i centrum utan ekonomi och personella resurser styr 

hur den enskildes vård och behandling utformas. I sitt arbete har Margareta svårt 

att alltid vara talesman för patienten, i och med att hon endast hinner utföra 

sjukvårdande arbetsuppgifter i en alltmer stressig arbetsmiljö som kännetecknas 

av tidsbrist. Margareta anser att hon endast varit med om ett fåtal situationer 

som inneburit att hon lärt sig att agera annorlunda i kommande situationer. Hon 

menar att hon visserligen har lärt sig att vara sjuksköterska under det första året, 

men hon anser inte att hon varit med om någon särskild kunskapsutveckling. 
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Margaretas arbete handlar om att prioritera i vilken ordning olika insatser skall 

utföras och en sådan får representera en vändpunkt i hennes yrkesutövning: 

 

Vändpunkten 

 
Det är en stressig kväll med många telefonsamtal. Precis 
som jag står och sätter sondnäring i en duodenalsond ringer 
en upprörd personal från ett boende tre kilometer bort. En 
dement kvinna har ramlat och fått flera djupa jack i huvu-
det. Det är blod över allt. Personalen är så upprörd och 
skrämd att de knappt kan berätta vad som hänt. När jag 
säger att de skall ringa ambulans, förklarar de på dålig 
svenska att de inte vet hur man gör. De ber mig att skynda 
mig dit. Jag försöker förklara att de skall trycka på såret 
som blöder. Jag säger att de kan ta en handduk. Vårdaren 
som jag pratar med är för upprörd för att fatta vad jag sä-
ger. Där står jag mitt uppe i sondsättningen som man inte 
kan skynda på. Jag vet inte vad jag skall göra. Mitt uppe i 
sondsättningen överlägger jag med mig själv om jag skall 
ringa ambulans direkt eller försöka höra om min kollega 
kan åka dit. Jag känner mig frustrerad och vill inte ringa 
ambulans i onödan med allt vad det innebär. Jag ringer min 
kollega och han har möjlighet att åka dit. Tur ! Det får mig 
att tänka på att man för diskussioner om att dra in en sjuk-
skötersketjänst i kommunen, vilket innebär att jag alltid får 
jobba ensam på kvällar och helger. Denna situation visar att 
det inte går, då blir belastningen på mig övermäktig och det 
finns risk att jag fattar fel beslut på grund av stress.  

 

Allt som sammantaget hände den här kvällen har bidragit till att Margareta 

ger uttryck för att hon känner sig allt säkrare. Margareta blir säkrare i sin yrkes-

utövning för varje gång hon klarar av att prioritera turordningen på sina insatser 

och kan ta självständiga beslut.  

 

Mattias – scenarbetaren 

Mattias är snart 30 år och har gått treårigt samhällsvetenskapligt program på 

gymnasiet. Han har arbetat som vårdare inom kommunal äldreomsorg. Han har 

allt som allt fem års yrkeserfarenhet med sig när han börjar sjuksköterskeutbild-

ningen. Mattias vet inte riktigt säkert varför han valde att utbilda sig till sjukskö-

terska, men sjuksköterskeyrket verkade intressant och roligt. 
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Utbildningstiden 

Mattias anser att sjuksköterskeutbildningens innehåll har varit bra, men att 

innehållet till viss del saknar verklighetsanknytning. Lärare på högskolan beskri-

ver scenarier som han inte sett motsvarigheten till i vårdverksamheten. Teoriav-

snitten anknyts inte till sjuksköterskans arbete i praktiken. Han har svårt att för-

stå teorierna när han inte har möjlighet att omsätta dem i praktisk handling. Han 

menar att uppdelning mellan teoretiska och praktiska moment i utbildningen för-

svårar lärandet. Mattias önskar att yrkesverksamma sjuksköterskor skulle kom-

ma till utbildningen och berätta om hur de använder omvårdnadsteorierna i prak-

tiken. Under de verksamhetsförlagda momenten har Mattias dock blivit besviken, 

eftersom hans handledare inte känt till omvårdnadsteorierna och vad de innebär. 

Det har fått till följd att han inte har kunnat diskutera hur han skall använda dem 

i sitt arbete som sjuksköterska, vilket han menar försvårar tillämpning av om-

vårdnadsteorierna. 

Träningen på träningscentrat har varit avgörande för att kunna få möjlighet 

att uppöva viss skicklighet. Det bästa med träningscentrat är att kunna få känna 

på material och utensilier och att få misslyckas. Ingen tar skada av att han har 

misslyckats med att utföra en katetersättning, eftersom den görs på dockor och 

inte på levande patienter. Under utbildningen har sjuksköterskestudenterna haft 

obligatoriska aktiviteter på träningscentrat, vilket innebär att samtliga sjukskö-

terskestudenter skall gå igenom medicinsk-teknisk apparatur, träna på hantering 

av blodprodukter, infusioner, nedsättning av sonder i buken för nutrition, injek-

tioner och katetersättning. Mattias anser att träningscentrat är ett mycket positivt 

inslag i utbildningen: 

 
På träningscentrat kan man göra fel. Det är en trygghet att 
kunna få göra fel innan man prövar på en människa. När 
man kommer ut i verkligheten har man ett hum om hur det 
skall gå till. Man vet vad som förväntas av en, men trots trä-
ningen har det känts väldigt nytt i verkligheten. 

 

Det har varit förvirrande för Mattias att komma från träningscentrat och ut i 

vårdverksamheten, eftersom han på ett tidigt stadium upptäckte att det skiljer sig 

mellan hur han lärt sig att han skall göra på träningscentrat och hur hans handle-

dare gör. När han, som han uttrycker det lite försiktigt, påtalar skillnader blir det 
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På träningscentrat kan man göra fel. Det är en trygghet att 
kunna få göra fel innan man prövar på en människa. När 
man kommer ut i verkligheten har man ett hum om hur det 
skall gå till. Man vet vad som förväntas av en, men trots trä-
ningen har det känts väldigt nytt i verkligheten. 

 

Det har varit förvirrande för Mattias att komma från träningscentrat och ut i 

vårdverksamheten, eftersom han på ett tidigt stadium upptäckte att det skiljer sig 

mellan hur han lärt sig att han skall göra på träningscentrat och hur hans handle-

dare gör. När han, som han uttrycker det lite försiktigt, påtalar skillnader blir det 
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ändå så att man gör som handledaren gör. Det är främst när det gäller hygienfö-

reskrifter som han upplevt att skillnaderna varit störst. Han tror inte att handle-

darna tagit del av den senaste kunskapsutvecklingen inom området. Mattias har 

också upplevt det motsatta när handledarna har använt tekniker eller medicinsk-

teknisk utrustning som inte skolan hunnit ta del av. En förklaring är, menar han, 

att inom hälso- och sjukvården går både medicinsk och teknisk utveckling mycket 

snabbt och det kan vara svårt för skolan att följa med i samma takt.  

Handledarna har varit duktiga sjuksköterskor, vilket för Mattias innebär att 

de vet vad de gör, har mycket erfarenhet, utför momenten skickligt och kan ta 

hand om människor. De har varit goda förebilder för honom. En svårighet har 

dock varit att han har haft flera olika handledare på varje ställe, eftersom han har 

fått byta handledare beroende av vilken sjuksköterska som har tjänstgjort på 

vårdavdelningen. Han anser att detta försvårar lärandet och minskar förtroendet 

mellan student och handledare. Det har inneburit att vid varje byte av handledare 

har han fått börja om, det vill säga handledaren utför momentet och förklarar, 

han tittar på och får därefter prova på att utföra momentet självständigt. Han 

anser att själva tillvägagångssättet, att först se på och därefter pröva själv med 

handledaren i bakgrunden, är mycket bra men inte när det upprepas vid varje 

byte av handledare. Mattias menar att ”man kommer liksom inte vidare”.  

Mattias anser att utbildningens innehåll har bidragit till att förbereda ho-

nom för sjuksköterskeyrket. Han menar dock att utbildningen bör innehålla mer 

sjukdomslära, farmakologi och medicinsk vetenskap samt fler föreläsningar av 

yrkesverksamma läkare och sjuksköterskor. Mattias anser att deras bidrag i ut-

bildningen är betydelsefull i och med att yrkesverksamma talar om hur de agerar i 

verksamheten. Mattias bedömer att de som han uttrycker det ”vet vad de pratar 

om”. 

Till en början insåg han inte betydelsen av de samhälls- och beteendevetenskapli-

ga ämnena, men allt eftersom tiden går och Mattias har mött patienter i vården 

känner han att det är en av de viktigaste kurserna. Innehållet i kurserna har satt 

sig i ryggmärgen på honom och han kan plocka fram innehållet när han behöver: 

 
I vissa situationer har jag kommit att tänka på vad man 
ändå har lärt sig, exempelvis hur man gör för att lyssna på 
en patient. Jag har kunnat använda mig av det och det har 
fungerat. 
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Inträdet i yrket 

Mattias började arbeta på en akutmottagning och när Mattias började arbeta 

kände han sig mycket stolt över sin utbildning och över att få kalla sig sjukskö-

terska. Mattias hade längtat till vårdverksamheten och att där få möjlighet att 

utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter. Han kände sig trött på att enbart läsa om 

arbetsuppgifterna och att inte ha möjlighet att utföra dem självständigt i mötet 

med patienter: 

 
Det är nu man skall lära sig bli sjuksköterska. De tre åren 
på utbildningen har varit förberedelser för att man inte skall 
skada någon människa när man börjar arbeta. 

 

Efter tre månader bad dock Mattias att få byta arbetsplats. Akutmottagningen 

hade för högt tempo och arbetet gick inte att planera överhuvudtaget, eftersom 

allt beror på vilka patienter som kommer till mottagningen. Det kan komma 

många svårt sjuka, ambulanser som hämtat patienter vid trafikolyckor och poli-

ser som kommer med en person som fastnat i en nykterhetskontroll. Arbetet var 

för komplext för honom. Dock kan han tänka sig att komma tillbaka när han 

som han uttrycker det ”blivit mer varm i kläderna”. 

Mattias får byta till en vårdavdelning av kirurgisk karaktär. Att byta arbets-

plats var dock lite problematiskt i och med att han som han uttrycker det ”blev 

helt grön igen”. På den kirurgiska vårdavdelningen trivdes Mattias på en gång 

och kände att han var välkommen. Till att börja med gick han med undersköters-

korna som visade honom till rätta på avdelningen. Därefter fick han gå tillsam-

mans med en sjuksköterskekollega, som fungerade som handledare den första 

tiden. Han fick successivt överta ansvaret för ett mindre antal patienter. På vård-

avdelningen har man vad som benämns ”parvård”, som innebär att en sjukskö-

terska tillsammans med en eller två undersköterskor ansvarar för åtta patienter. 

På vårdavdelningen finns ett introduktionsprogram som innebär att arbetsuppgif-

terna anpassas efter den nyanställdes behov. Mattias berättade för sin avdelnings-

chef att han ansåg att han inte klarade av att ha hand om åtta patienter varvid 

avdelningschefen omfördelade arbetsuppgifterna. Omfördelningen innebar att 

Mattias fick hand om endast två patienter och en kollega fick hand om de sex 

övriga patienterna i gruppen. Antalet patienter som Mattias har ansvar för har 
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ökats successivt under det första året. Han uppskattar kollegornas stöd i yrkesut-

övningen. Ett av de stora problemen för honom är att han alltid känner sig stres-

sad och jäktad. Tiden utgör aldrig en bristvara inne på skolan, men är alltid en 

bristvara i vårdverksamheten. Han hinner inte med sina arbetsuppgifter och kän-

ner sig oerhört frustrerad över detta. 

Mattias anser att utbildningen inte förmedlat en realistisk bild av sjukskö-

terskans dagliga arbete. Under utbildningstiden har sjuksköterskans roll som om-

vårdnadsexpert framträtt tydligt, men när Mattias börjar arbeta får han en medi-

cinsk roll och undersköterskorna tar hand om omvårdnaden av patienterna. Mat-

tias anser att omvårdnad innebär att sköta om patienters dagliga hygien, födoin-

tag och toalettbesök. Den medicinska rollen handlar om att sköta medicinsk-

teknisk apparatur, övervakning av svårt sjuka patienter samt att dela ut medici-

ner. 

Mattias är positiv till ”parvård” som innebär att en undersköterska och en 

sjuksköterska arbetar tillsammans med patienternas vård och behandling. I bör-

jan av yrkesutövningen har Mattias svårt att vara delaktig i patienternas omvård-

nad, vilket innebär att han inte tillfullo kan arbeta i enlighet med intentionerna 

för ”parvård”. Han har som sjuksköterska flera specifika arbetsuppgifter som 

undersköterskorna inte får utföra, exempelvis att dela medicin och att övervaka 

effekter av olika behandlingar. Mattias fördelar arbetet i ”vårdparet”, vilket in-

nebär att han tar hand om de medicinska arbetsuppgifterna och undersköterskan 

tar hand om patienternas omvårdnad. Mattias anser att undersköterskorna bety-

der mycket för att hans arbete skall fungera: 

 

Undersköterskorna är fantastiska. De lyfter mig och de 
hjälper oss på alla sätt och vis. De vet hur det brukar vara 
och de kommer med goda tips. Utan undersköterskorna kan 
jag inte arbeta. 

 

Mattias anser att relationen till undersköterskorna byggs upp genom att han intar 

en positiv attityd till både sitt eget och deras arbete och att han i mån av tid för-

söker hjälpa till i patientomvårdnaden med att exempelvis bädda någon säng eller 

hjälpa till med morgontoaletten. Det är inte alltid lätt eftersom hans egna arbets-

uppgifter är krävande och han har svårt att hinna med dem. 
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Mattias anser att inskolningen har varit väl genomtänkt och han har fått 

göra studiebesök på klinikens mottagning och operationsavdelning. Man har gått 

igenom all medicinsk apparatur och en särskild så kallad smärtsjuksköterska har 

givit samtliga nya sjuksköterskor på avdelningen utbildning i smärta och smärt-

behandling. Detta menar Mattias är mycket bra och välbehövligt, eftersom ingen-

ting av detta ingick i sjuksköterskeutbildningen. Han kan inte minnas att han vid 

något tillfälle fått en så konkret genomgång av smärtfysiologi och behandling av 

smärta som den smärtsjuksköterskan gav de nya sjuksköterskorna på avdelning-

en. Han anser att en smärtsjuksköterska borde ha fått medverka i utbildningen av 

sjuksköterskor.  

Arbetstempot är intensivt och det kommer patienter hela tiden. Det är 

många arbetsuppgifter som skall klaras av samtidigt, men det finns PM och in-

struktioner avseende de flesta arbetsuppgifterna. Det tycker Mattias är en stor 

fördel. Han hinner dock inte med alla de arbetsuppgifter som han har att utföra 

under sitt arbetspass. I de situationer kollegorna upptäcker att han inte hinner 

med arbetsuppgifterna kommer de till hans hjälp och avlastar honom arbetsupp-

gifter. Mattias är tacksam för kollegornas stöd och oroad över att han inte har 

förmågan att hinna med uppgifterna: 

 

Jag känner att jag jagar och försöker hinna med allting men 
ändå är jag tre steg efter mig själv hela tiden. Jag saknar till-
räcklig förmåga att sköta allt arbete. 

 

Mattias anser att flera olika arbetsuppgifter är problematiska och påfrestan-

de. Det gäller framförallt omvårdnadsdokumentation, övervakning av svårt sjuk 

patient samt rond. På avdelningen används omvårdnadsdokumentationssystemet 

VIPS, vilket han också fått ta del av under utbildningen. Han menar emellertid att 

dokumentationen får en annan innebörd i vårdverksamheten när han själv är an-

svarig för vad som skrivs om patientens omvårdnad i patientjournalen. Han har 

svårt att veta hur han skall formulera sig i och med att det handlar om ett för 

omvårdnaden specifikt språk och han hinner oftast inte dokumentera inom ordi-

narie arbetstid. Mattias dokumenterar oftast efter den ordinarie arbetstidens slut, 

eftersom han då kan sitta i lugn och ro. Han känner sig bekymrad, ty arbetskam-

raterna drabbas av att han inte hinner dokumentera. När Mattias arbetar dagskift 
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struktioner avseende de flesta arbetsuppgifterna. Det tycker Mattias är en stor 

fördel. Han hinner dock inte med alla de arbetsuppgifter som han har att utföra 

under sitt arbetspass. I de situationer kollegorna upptäcker att han inte hinner 

med arbetsuppgifterna kommer de till hans hjälp och avlastar honom arbetsupp-

gifter. Mattias är tacksam för kollegornas stöd och oroad över att han inte har 

förmågan att hinna med uppgifterna: 

 

Jag känner att jag jagar och försöker hinna med allting men 
ändå är jag tre steg efter mig själv hela tiden. Jag saknar till-
räcklig förmåga att sköta allt arbete. 

 

Mattias anser att flera olika arbetsuppgifter är problematiska och påfrestan-

de. Det gäller framförallt omvårdnadsdokumentation, övervakning av svårt sjuk 

patient samt rond. På avdelningen används omvårdnadsdokumentationssystemet 

VIPS, vilket han också fått ta del av under utbildningen. Han menar emellertid att 

dokumentationen får en annan innebörd i vårdverksamheten när han själv är an-

svarig för vad som skrivs om patientens omvårdnad i patientjournalen. Han har 

svårt att veta hur han skall formulera sig i och med att det handlar om ett för 

omvårdnaden specifikt språk och han hinner oftast inte dokumentera inom ordi-

narie arbetstid. Mattias dokumenterar oftast efter den ordinarie arbetstidens slut, 

eftersom han då kan sitta i lugn och ro. Han känner sig bekymrad, ty arbetskam-

raterna drabbas av att han inte hinner dokumentera. När Mattias arbetar dagskift 
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skall han ha fört journal över patienternas tillstånd och vilka åtgärder som han 

utfört under dagen till dess att personalen som arbetar kvällsskiftet kommer vid 

14-tiden på eftermiddagen. Arbetskamraterna påverkas av att Mattias inte hunnit 

dokumentera innan klockan 14.00, eftersom man på avdelningen har vad Mattias 

benämner ”läsande rapport”. Den läsande rapporten innebär att den som skall 

arbeta läser i patientjournalerna om patienternas tillstånd. Rapporten går inte att 

genomföra och Mattias måste berätta om varje patient för kollegorna som skall 

arbeta kvällsskift.  

Han anser att det är svårt att övervaka patienterna i och med att han inte 

kan bedöma patienternas tillstånd genom att titta på vilka symtom som de uppvi-

sar. Hans kollegor kan exempelvis se om patienten har lågt blodvärde innan de 

tagit provet, något som Mattias menar är helt omöjligt för honom idag. Han sä-

ger sig sakna förmågan att sammanföra de symtom som patienten uppvisar med 

rätt åkomma. När Mattias skall kontrollera patienternas tillstånd och skapa sig 

en helhetsbild över deras hälsotillstånd tänker han utifrån VIPS och sökorden i 

VIPS. Han menar att dokumentationsmodellen är ett bra stöd för honom i hans 

arbete och att det är en av de mest givande modellerna som han lärt sig att an-

vända under utbildningen.  

Mattias säger att han märker av att det finns en tydlig hierarki mellan vissa 

läkare och sjuksköterskor på vårdavdelningen. Läkarna visar att de befinner sig 

på en helt annan nivå än sjuksköterskorna genom att dela ut order till honom om 

vad som skall göras. De förväntar sig att sjuksköterskan tar ordern och utför den. 

Läkarna har höga krav på honom vid ronden. Han förväntas ha kontroll och 

överblick. Kraven innebär att han inför ronden skall hinna träffa alla patienterna 

så att han vet hur de mår och om smärtbehandlingen fungerar. Han ska dessutom 

ha kontroll över provsvar, blodtryck, saturation och vätskebalans. Mattias menar 

att han förväntas kunna informera läkaren så att denne får erforderliga kunska-

per om patienternas hälsotillstånd. Den information som läkaren får av honom 

utgör grund för läkarens beslut. I början ansåg Mattias att detta var jobbigt, ef-

tersom han kände sig osäker och var rädd att hans bedömningar skulle leda till 

felaktiga beslut.  

En av de mest problematiska arbetsuppgifterna är den aktivitet som be-

nämns ronden, vilken innebär att läkare och patientansvarig sjuksköterska går 
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igenom patienternas hälsotillstånd och därefter går in till varje patient. Under 

själva ronden skall Mattias också ha uppsikt över att läkaren skriver in alla ordi-

nationer så att han slipper störa läkaren senare när denne är på operationsavdel-

ningen och opererar patienter. I enlighet med gällande lagstiftning får Mattias 

inte ge patienterna mediciner, dropp eller andra former av behandlingar, om de 

inte är korrekt inskrivna och ordinerade av läkaren i de olika dokumenten i pati-

entjournalen.  

Mattias känner sig osäker vad gäller biverkningar av olika läkemedel och 

skulle, som han uttrycker det, ”egentligen skulle jag hinna läsa FASS också men 

det hinner jag nästan aldrig. Jag får fråga kollegorna när jag blir osäker på någon 

medicin som patienten står på”. Vid något enstaka tillfälle kan han fråga läkaren 

på ronden, men det är helt beroende av vilken läkare det är. Det finns de som tar 

sig tid och ger honom en lektion i exempelvis hur han skall göra för att räkna ut 

patienternas näringsstatus och näringsbehov det kommande dygnet. Vissa läkare 

har bråttom och vill att sjuksköterskorna skall utföra sina arbetsuppgifter i 

snabbt tempo. Mattias berättar att om han inte arbetar tillräckligt snabbt så läm-

nar läkaren honom för andra arbetsuppgifter: 

 
Läkaren marscherar bara iväg och då får man liksom ropa 
frågorna efter honom. Han svarar i förbifarten. Ibland får 
jag rusa efter honom. Det händer att jag är ända ute i hiss-
hallen för att få svar.  

 

Andra läkare har ett annat förhållningssätt och ger Mattias den tid han behöver. 

De tar sig extra tid på ronden och förklarar för honom när han inte förstår eller 

vet vad han skall göra. Mattias tycker att det känns skönt när läkarna bjuder på 

sig själva och på sin kunskap.  

Mattias anser att undersköterskorna skall vara med på ronden i och med att 

undersköterskorna är de som har bästa kunskapen om patienternas förmåga att 

exempelvis sköta sin dagliga hygien och om patienterna kan äta och dricka utan 

hjälp. Undersköterskorna är dock aldrig med på ronden, vilket han menar är be-

klagligt. Han kommer därför att arbeta för en bättre arbetsfördelning mellan lä-

kare, sjuksköterskor och undersköterskor. Denna arbetsfördelning skall ta hänsyn 

till vad varje yrkesgrupp kan bidra med på ronden och inte som nu utgå ifrån att 

140 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



140

igenom patienternas hälsotillstånd och därefter går in till varje patient. Under 

själva ronden skall Mattias också ha uppsikt över att läkaren skriver in alla ordi-

nationer så att han slipper störa läkaren senare när denne är på operationsavdel-

ningen och opererar patienter. I enlighet med gällande lagstiftning får Mattias 

inte ge patienterna mediciner, dropp eller andra former av behandlingar, om de 

inte är korrekt inskrivna och ordinerade av läkaren i de olika dokumenten i pati-

entjournalen.  

Mattias känner sig osäker vad gäller biverkningar av olika läkemedel och 

skulle, som han uttrycker det, ”egentligen skulle jag hinna läsa FASS också men 

det hinner jag nästan aldrig. Jag får fråga kollegorna när jag blir osäker på någon 

medicin som patienten står på”. Vid något enstaka tillfälle kan han fråga läkaren 

på ronden, men det är helt beroende av vilken läkare det är. Det finns de som tar 

sig tid och ger honom en lektion i exempelvis hur han skall göra för att räkna ut 

patienternas näringsstatus och näringsbehov det kommande dygnet. Vissa läkare 

har bråttom och vill att sjuksköterskorna skall utföra sina arbetsuppgifter i 

snabbt tempo. Mattias berättar att om han inte arbetar tillräckligt snabbt så läm-

nar läkaren honom för andra arbetsuppgifter: 

 
Läkaren marscherar bara iväg och då får man liksom ropa 
frågorna efter honom. Han svarar i förbifarten. Ibland får 
jag rusa efter honom. Det händer att jag är ända ute i hiss-
hallen för att få svar.  

 

Andra läkare har ett annat förhållningssätt och ger Mattias den tid han behöver. 

De tar sig extra tid på ronden och förklarar för honom när han inte förstår eller 

vet vad han skall göra. Mattias tycker att det känns skönt när läkarna bjuder på 

sig själva och på sin kunskap.  

Mattias anser att undersköterskorna skall vara med på ronden i och med att 

undersköterskorna är de som har bästa kunskapen om patienternas förmåga att 

exempelvis sköta sin dagliga hygien och om patienterna kan äta och dricka utan 

hjälp. Undersköterskorna är dock aldrig med på ronden, vilket han menar är be-

klagligt. Han kommer därför att arbeta för en bättre arbetsfördelning mellan lä-

kare, sjuksköterskor och undersköterskor. Denna arbetsfördelning skall ta hänsyn 

till vad varje yrkesgrupp kan bidra med på ronden och inte som nu utgå ifrån att 

141

sjuksköterskorna har kunskaper om allt som rör patienternas förmågor och sjuk-

domstillstånd. 

När vi träffas under den tredje intervjun, åtta månader efter att Mattias bör-

jat arbeta som sjuksköterska, berättar han att han fortfarande inte är den som tar 

befälet i akuta situationer. Han känner sig osäker på vad som skall göras och vad 

som förväntas av honom i dessa situationer. Han lämnar över ansvaret till sin 

”handledande” kollega och blir själv den som befinner sig som betraktare och 

som gör vad kollegorna säger åt honom att göra. Han är tacksam att det finns 

checklistor för alla standardingrepp som förekommer på avdelningen, i och med 

att listorna bidrar till att fylla Mattias kunskapsluckor. När Mattias inte vet hur 

han skall agera i en viss situation har han mycket stöd i de standardvårdplaner 

som finns upprättade för vårdavdelningens mest förekommande sjukdomstill-

stånd och operationer, men dessa standardvårdplaner räcker inte alltid till och då 

frågar han kollegor. Om de inte har tid eller inte kan svaret, vilket händer ibland, 

ringer han till andra vårdavdelningar och frågar sjuksköterskor på de avdelning-

arna. Det är ofta specifika frågor som exempelvis hur man sköter ett instrument 

som Mattias benämner ”port-a-cat”. Skötsel av ”port-a-cat” brukar sjuksköters-

kor på avdelning N vara mycket duktiga på och de har vid flera tillfällen varit 

honom behjälplig.  

Han försöker att hela tiden fråga kollegor och läsa på i litteraturen. Mattias säger 

att sjuksköterskorna på avdelningen är mycket stödjande och tillmötesgående. De 

frågar hela tiden om det är något som han behöver hjälp med:  

 
Jag är så bunden av att gå och kontrollera vad som skall 
göras enligt våra checklistor. De erfarna sjuksköterskorna 
behöver inte ens tänka efter utan jobbar utifrån känslan av 
vad som är bäst att göra i situationen. 

 
Mattias menar att nyutbildade sjuksköterskor inte har helhetsblick och inte 

kan förutse situationer. Han försöker hela tiden se hur de andra gör och, som han 

säger, ”snappa upp det”, men det tar tid att förstå sammanhang.  

Mattias känner sig dock betydligt tryggare ju längre tiden går. Han upplever att 

han har bättre kontroll över vad som förväntas av honom, känner att han har 

kommit in i arbetsgemenskapen på avdelningen, känner sig bekant med de flesta 

patientgrupper och avdelningens övergripande rutiner. Det som oroar honom är 
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att han aldrig har varit med om ett dödsfall. Mattias har aldrig varit med när en 

människa har avlidit och vet därför inte hur han kommer att reagera vid sitt för-

sta dödsfall i yrkesutövningen. Han oroar sig för uppgifterna att stödja patienter i 

livets slutskede och att kunna vara ett stöd för anhöriga i dessa situationer. 

Mattias känner att han blir tryggare ju fler olika situationer som han är med om 

och han känner tillfredsställelse när han känner igen en situation och vet vad som 

skall göras. Han säger sig bära på en ständig rädsla att hans okunskap i vissa si-

tuationer skall leda till att han förorsakar någon patient skada. 

Mattias handleder en sjuksköterskestudent som går i termin fyra, vilket han 

anser vara lärorikt för honom, eftersom han måste reflektera över hur och varför 

han gör på ett visst sätt. Han vill fortsätta att handleda studenter i framtiden. 

Under året har Mattias handlett sjuksköterskestudenter, vilket han upplever både 

positivt och skrämmande. Det är inspirerande att ha någon som är intresserad av 

det han gör, men han är orolig för att inte kunna tillräckligt mycket så att studen-

terna inte lär sig tillräckligt. 

I slutet av det första året börjar Mattias att känna sig mer självgående och 

kan göra vissa saker på rutin som exempelvis att sätta infusioner: 

 

Man utvecklas gradvis och man känner igen situationer. 
Man vet hur man ska handla och man behöver kanske inte 
gå och kontrollera i någon pärm hur det står att man skall 
göra. Man behöver inte fråga om allting längre utan vet vad 
man skall göra. Då vinner man tid och förhoppningsvis 
hinner man med allt man ska göra. 

 

Mattias tycker att det första året har gått fort. Han säger att han inte kunde nå-

gonting i början, men att han har blivit allt säkrare på vad som förväntas av ho-

nom som patientansvarig sjuksköterska i sitt team. Mattias anser att han hinner 

med sina arbetsuppgifter bättre, men att han fortfarande sköter omvårdnadsdo-

kumentationen på övertid. Han upplever det mycket positivt att han nu klarar av 

att ha hand om samtliga patienter självständigt, vilket innebär cirka sju patienter 

på dagtid och cirka tretton patienter på kvällar och helger: 

 

Det är en skön känsla att veta vad man ska göra och att 
man kan förutse saker och ting. Att man känner att man 
har gjort en insats idag och kan gå hem med gott samvete. 
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Mattias försöker att hitta en rytm i arbetet och att klara allting själv, men hans 

kollegor säger till honom att de anser att han ber dem alldeles för lite om hjälp. 

Ibland händer det att kollegorna ser att han inte hinner med sina arbetsuppgifter. 

Kollegorna frågar inte då Mattias om han behöver hjälp utan rycker in och löser 

situationen.  

I slutet av det första yrkesverksamma året är det främst vårdplanering och 

rond, som han upplever vara problematiskt. Det mest frustrerande kring vårdpla-

neringen är att det händer att kommunikationen brister mellan kommunens före-

trädare och vårdavdelningens sjuksköterskor, vilket kan få konsekvenser för både 

patienten och anhöriga: 

 

Det var en äldre patient som skulle hem och innan hemgång 
skulle vi ha en gemensam vårdplanering där jag, bistånds-
handläggaren från kommunen, patienten och anhöriga skul-
le vara med. Patienten och anhöriga satt och väntade. Det 
kom ingen biståndshandläggare och tiden gick. Jag ringde 
kommunen och det hade blivit något fel. Biståndshandläg-
garen trodde att vårdplaneringen skulle vara i bostaden. Jag 
fick ringa några samtal och försöka lösa situationen. Till 
slut löste sig situationen och patienten kunde lämna avdel-
ningen utan att vi haft vårdplanering. 
 

Mattias beskriver sin funktion som den som får allting att gå ihop, likt en 

scenarbetare som får all teknik att fungera så att musikern kan framträda. Han 

uttrycker sin insats i termer av ”då fick jag rodda ihop någonting”.  

Mattias berättelse handlar om hur han försöker hinna med sina arbetsupp-

gifter, hur han försöker få sammanhang och struktur på sitt arbete. Det är kom-

plicerat och det som kännetecknar Mattias dagar är att han aldrig riktigt hinner 

ikapp sig själv, även om det har blivit bättre i slutet av det första yrkesverksamma 

året. Mattias tycker att de akuta situationer som uppkommer är problematiska, 

men han har varit med om flera situationer som bidragit till att han lärt sig att 

hantera olika situationer. I Mattias berättelser finns flera situationer som kan be-

tecknas som vändpunkter. Jag har valt att beskriva en situation som är karaktä-

ristisk för de situationer han har berättat om: 
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Vändpunkten  

 
En patient gick iväg på en biopsiundersökning och när hon 
kom tillbaka fick hon väldig frossa och sjönk i blodtryck. 
Min kollega hade gått hem då för dagen. Jag visste inte vad 
frossan berodde på. Jag kände att jag inte visste vad jag skulle 
göra och jag kände att här brister jag ju verkligen i erfarenhet. 
Men jag gör som vi brukar göra och eftersom patienten är 
väldigt dålig tar jag puls och blodtryck, kopplar syrgas och 
tillkallar läkaren. Han behöver bara titta på patienten och 
kan konstatera att hon har fått en bakteriemi. Det är därför 
hon frossar. Han ordinerar att vi ska ta en blododling och an-
tibiotika. Tillståndet är övergående och bara en kort stund 
senare så blir hon bra igen. Frossan lägger sig och blodtrycket 
stiger igen. Jag kan koppla bort syrgasen efter ett tag. Jag 
visste inte från början hur pass allvarligt patientens tillstånd 
var och vad man skall göra. Utan handledningen från läkare 
så hade jag inte kunnat agera. Jag visste ju inte vad det var 
patienten drabbats av. 
Just i det akuta läget så hinner man ju inte tänka så mycket . 
Man känner ju av tidspressen. Man har inte riktigt tiden till 
att sätta sig ner och reflektera över saker och ting utan det är 
hela tiden jobb som ska göras. Sedan i efterhand tänker man 
efter och memorerar för framtiden.  

 

Mattias har varit med om flera olika situationer där han inte vet vad som 

händer med patienten, eftersom han inte har kunnat tyda de symtom som patien-

ten uppvisar. De kollegor av olika kategorier som Mattias har arbetat tillsam-

mans med har alltid hjälpt honom att tyda symtomen. Han anser att han har ut-

vecklat sitt kunnande i och med att han ofta fått välja sin aktivitetsgrad. Detta 

har inneburit att han vid några tillfällen kunnat vara en passiv åskådare som 

kunnat se hur erfarna kollegor agerar i akuta situationer. Allt eftersom tiden går 

under det första året i yrket säger Mattias att han plockar fram innehåll från kur-

serna och känner sig tacksam över att han har sina anteckningar att tillgå.  

Vid årets slut anser Mattias fortfarande att arbetstempot är problematiskt i 

och med att tempot inte medger en stunds eftertanke utan att han alltid måste 

fortsätta med nästa uppgift direkt. 
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fortsätta med nästa uppgift direkt. 
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Petra – spindeln i nätet 
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stort utrymme, eftersom samma sak har upprepats om och om igen. Några av 
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tade var hon övertygad om att hon skulle få lära sig mycket mer om sjukdomar 

och om mediciner i och med att det är dessa kunskaper som främst efterfrågas 

när sjuksköterskan kommer ut i vad Petra kallar ”verkligheten”. 

Träningen av medicinsk-tekniska moment på träningscentrat har inte givit 

det som hon förväntat sig. Hon anser att det är för stor skillnad mellan männi-

skor och dockor för att övningarna skall kännas meningsfulla. Dockorna kan inte 

reagera som människor med olika känslor eller tydligt visa att de inte vill vara 

med om det som sjuksköterskan måste utföra, som exempelvis att sätta en sond 

eller en kateter. Vidare menar Petra att utbildningen skulle ha mer verklighetsan-

knytning i samtliga delar. Hon har genomgått utbildningen utan att ha fått en 

bild av vad en sjuksköterska faktiskt gör i sin yrkesutövning. Under den teoretis-
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ka undervisningen belyses betydelsen av helhetsperspektiv i vårdandet och att 

sjuksköterskan arbetar nära patienten. Petra menar dock att i själva verket upptar 

”pappersarbetet” stor del av sjuksköterskans arbetstid. Detta kände hon sig helt 

oförberedd på när hon började arbeta. 

Innan verksamhetsförlagd utbildning tränar hon på olika medicinsk-tekniska 

arbetsuppgifter. Även om hon tränat olika medicinsk-tekniska arbetsuppgifter på 

träningscentrat så gjorde hon fel, när hon skulle utföra momenten i praktiken. 

Hennes handledare gjorde inte som Petra lärt sig på träningscentrat. 

Hon valde att göra som handledaren förespråkade då handledaren är den som 

bedömer hennes insatser under praktiken:  

 

Det vi får lära oss i teorin stämmer inte riktigt med det vi 
får lära oss i praktiken. Då står man där och stampar och 
vet inte vad man skall välja och att tro på. Man vet inte 
vilket som är rätt. Vi får lära oss på träningscentrat att vi 
absolut skall använda handskar och så kommer man ut i 
praktiken där är det knappt någon som använder hands-
kar. Då står man där med sin handledare och skall exem-
pelvis ta blodprover. Handledaren använder inte handskar 
och vi har lärt oss att vi ska använda handskar. Då vill 
man liksom göra som handledaren gör. Man vill få deras 
godkännande. Jag är ju rädd om mitt betyg.  

 

För det mesta blev Petra väl bemött, men det har funnits tillfällen när erfar-

na sjuksköterskor påtalade att hon hade kunskapsbrister som inte förra genera-

tionens sjuksköterskor hade. Det påverkar Petras självkänsla i negativ riktning: 

 
De äldre sjuksköterskorna snäser till oss ”att sjuksköterskor 
idag kan ju ingenting”. Då blir man väldigt nertryckt i skorna. 
Då tycker man själv att man inte kan någonting. Det är väl-
digt negativt för mig. 

 

Petra menar att sjuksköterskeutbildningens upplägg har bidragit till att för-

stärka hennes upplevelser av att vara okunnig. Det har varit i de fall när hon har 

haft teoriavsnitt där hon läst om invärtesmedicinska sjukdomar. Direkt därefter 

har hon haft verksamhetsförlagda utbildningsavsnitt på vårdavdelningar av ki-

rurgisk karaktär. Hon menar att detta försvårar en integrering av, vad hon be-

nämner, teori och praktik under utbildningstiden. Praktiken har annars varit det 
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som betytt mest för hennes kunskapsutveckling. Hon menar att ”det är i prakti-

ken man lär sig att bli sjuksköterska”.  

Petra är kritisk till ordningsföljden på de verksamhetsförlagda studierna. 

Sjuksköterskestudenterna har först verksamhetsförlagd utbildning inom den 

kommunala äldreomsorgen. Därefter har de studerande verksamhetsförlagd ut-

bildning på sjukhus. Det är alldeles för sent att komma ut på sjukhus först i ter-

min fyra. Halva utbildningstiden är över innan sjuksköterskestudenterna får ta 

del av sjuksköterskans arbetsuppgifter på sjukhus. Hon vill att de verksamhets-

förlagda utbildningsmomenten skall som hon uttrycker det ”börja direkt i hetluf-

ten” med vilket hon menar den akuta sjukhusvården. Petra hade mycket blandade 

känslor inför att börja arbeta. Det var någonting som hon längtat efter, men när 

det var dags kändes det pirrigt, eftersom hon visste att det fanns en hel del av 

praktiska moment som hon inte utfört under utbildningstiden. Det som Petra 

främst talade om var att hon inte satt en urinkateter på en levande människa. Att 

sätta urinkateter på patienterna var vanligt förekommande på den avdelning där 

Petra skulle börja arbeta.  

 

Inträdet i yrket 

Petra börjar arbeta på en avdelning av ortopedkirurgisk karaktär. Där vårdas 

nyopererade patienter och det kommer patienter till avdelningen under dygnets 

alla timmar.  

När hon skall börja arbeta som sjuksköterska oroar hon sig för att ha hand 

om sju patienter samtidigt, att hon aldrig har övat på att vara arbetsledare för 

undersköterskor och hur hennes kollegor skall reagera när hon berättar att hon 

inte någonsin har satt en urinkateter på en patient. Hon skall i sin arbetsledande 

funktion styra över undersköterskor som är flera år äldre än hon själv och i ut-

bildningen har hon inte fått några tips och råd över hur hon kan gå tillväga. Un-

der utbildningstiden är det aldrig någon stress och det går bra att i princip ta hur 

lång tid på sig som helst för att utföra ett moment, men när hon börjar arbeta 

upptäcker hon hur mycket som sker samtidigt och hur många bollar en sjukskö-

terska måste ha i luften samtidigt, något hon känner sig helt oförberedd inför. 

Hon anser att sjuksköterskans stora ansvar för patienterna och deras vård inte 

framgår under vare sig teoriavsnitt eller praktikavsnitt i utbildningen. 
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Första dagen ville Petra täcka över skylten med texten legitimerad sjukskö-

terska, eftersom hon inte kände sig som sjuksköterska. Hon fick fem dagars in-

skolning då hon gick bredvid en annan sjuksköterska. Petra menar att introduk-

tionen var alldeles för kort, men det fanns inte tillräckligt med sjuksköterskor på 

avdelningen så att hon kunde få, som hon uttrycker det, ”gå bredvid längre”. 

Bemötandet har varit bra. Alla har varit hjälpsamma och Petra har aldrig behövt 

skämmas för att det är någonting hon inte kunnat eller aldrig har gjort tidigare. 

Det har bara varit att säga till så har kollegorna kommit och stöttat henne. När 

Petra kom till avdelningen klargjorde hon hur hon ville att de erfarna kollegorna 

skulle göra för att stötta henne. Petra ville att varje uppgift som hon inte tidigare 

utfört först skulle förevisas för henne. Därefter prövade Petra att utföra uppgiften 

självständigt. Det har fungerat utmärkt. När hon blir positivt bemött kan hon 

klara det mesta. 

Den arbetsledande funktionen som Petra oroat sig för innan hon började ar-

beta blev också besvärlig och komplicerad. För att kunna agera som arbetsledare 

har hon utvecklat en strategi som innebär att vara kompis med undersköterskor-

na och hjälpa dem med deras arbetsuppgifter. Det har ändock hänt vid ett flertal 

tillfällen att undersköterskorna anser att hon inte hjälper dem tillräckligt mycket. 

Petra ger uttryck för att hennes hjälpande hand ibland mottas av någon under-

sköterska på ett otrevligt sätt, vilket innebär att undersköterskan utbrustit: ”Jaså, 

sitter du inte bara på din rumpa där inne som du brukar göra.” Petra berättar att 

”därinne” är ett uttryck för den expedition som är sjuksköterskornas kontor och 

där sjuksköterskorna sitter när de utför administrativa arbetsuppgifter. Petra me-

nar att sjuksköterskornas skrivbordsarbete inte alltid är synligt för undersköters-

korna, vilket hon anser vara beklagligt. Petra säger att hon har stor respekt för 

undersköterskornas erfarenhet och kunskaper samtidigt som hon tycker att de 

saknar helhetstänkande. Undersköterskorna tar exempelvis inte blodtryck om de 

hjälper en patient som har svimmat. Detta kan hon inte förstå eftersom underskö-

terskor också har utbildning i att ta blodtryck.  

Petra anser att det är en brist att sjuksköterskorna inte hinner vara med mer 

i den direkta patientomvårdnaden. Det får till följd att när hon skall gå rond eller 

rapportera en patient till annan vårdgivare har hon ofta inte någon egen uppfatt-

ning om vad patienten klarar och inte klarar av gällande exempelvis att kunna 
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sköta sin egen dagliga hygien och sitt födointag. Hon får förlita sig helt och hållet 

på det som undersköterskorna berättar för henne. Petra är förvånad över att do-

kumentation, vårdplanering, rondarbete och medicinsk-tekniska arbetsuppgifter 

tar så stor del av hennes tid i anspråk. I den bild hon har med sig från utbildning-

en över sjuksköterskans arbete, är sjuksköterskan mycket mer tillsammans med 

patienterna. Hon har blivit sjuksköterska för att hon vill tillbringa mycket tid 

med patienterna.  

Efter åtta månader känner Petra att hon är säkrare i sin roll vilket till stor 

del beror på arbetskamraterna: 

 

När jag kom till avdelningen kände jag mig som en liten 
ärta, men nu kan jag sträcka på ryggen. Personalen stöttar 
mig och talar om att det går framåt för mig. De påpekar att 
det går bra för mig. De säger att jag kan utföra mina ar-
betsuppgifter bra och då känner jag att jag kan.   

 

Petra känner att hon utvecklats och kan ta egna initiativ. Hon berättar att i bör-

jan fick hon panik, om hon inte kunde allt om exempelvis mediciner. Nu tittar 

hon i FASS eller frågar någon. Den arbetsledande rollen fungerar också bättre. 

Hon styr inte alltid själv utan man kommer i teamet överens om upplägget av 

dagens arbete. När Petra ber undersköterskorna om att utföra något eller kon-

trollera något så gör de detta utan kommentarer. 

Petra anser att hon har flera svårhanterliga och problematiska arbetsuppgif-

ter. Den aktivitet som benämns ronden utgör en av dessa arbetsuppgifter. Hon 

upplever den svårhanterlig, eftersom läkarna får henne att känna sig underlägsen 

genom sitt förhållningssätt till nyutbildade sjuksköterskor. Petra skall ha kontroll 

över patienternas tillstånd och kunna svara på läkarnas frågor eller som hon ut-

trycker det ”jag ska bara sitta inne med svaren”. Hon menar att det märks en 

tydlig hierarki i samband med ronden i och med att läkarna knappt hälsar på un-

dersköterskorna. Det får till följd att när undersköterskorna har något att fråga 

läkarna om gör de det genom Petra. Hon benämner därför sin roll som ”spindeln 

i nätet” i och med att det är hon som sjuksköterska som håller i alla trådar sam-

tidigt. Hon anser att både läkare och undersköterskor är beroende av hennes 

förmåga att samordna vården och ha överblick över patienternas hälsotillstånd, 

eftersom läkarna endast kommer till avdelningen två gånger per dag om hon inte 
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särskilt kallar på dem. Undersköterskorna sköter omvårdnaden, men måste få 

instruktioner om vilka övriga uppgifter de har att utföra under en dag. Dessutom 

kan och får inte undersköterskorna agera när exempelvis en patient blir hastigt 

dålig. Då måste Petra ta över och prioritera vilka insatser som skall göras och 

avgöra om läkare skall tillkallas. 

Petra anser att kontakterna med patienternas anhöriga är komplicerade, ef-

tersom hon upplever att anhöriga ibland utgår mer från sina egna behov än från 

patientens behov. De flesta situationer handlar om hemsituation. Antingen vill 

anhöriga att patienten skall ha mer hjälp än vad som behövs eller så vill de att 

patienten skall få flytta till någon form av kommunalt boende. Petra tror att an-

höriga känner sig trampade på tårna när hon för patientens talan gentemot dem. 

Svårast tycker Petra det är att ta hand om deras ilska. Ett annan svår situation är 

när hon måste ringa hem till anhöriga och informera om att patienten har blivit 

sämre eller att patienten till och med är döende: 

 

Vid ett tillfälle hade vi en patient som var blek och trött. 
Han svimmade. Vi tog ett blodvärde som var nere på 54. 
Läkaren säger det här är inte stabilt och att patientens liv är 
i fara. Läkaren säger till mig att ringa anhöriga. Det tyckte 
jag var besvärligt eftersom jag vill ju inte gå för hårt åt i te-
lefon och säga att NN kan avlida när som helst. Men jag 
kan ju inte säga någonting annat än vad läkaren sagt. 

 

Petra anser att man på avdelningen har ett bra system som stödjer vårdpersona-

len, när de har det svårt och upplever att de inte räcker till för patienterna. All 

personal får hjälp med att bearbeta den sortens frustrationer och svårigheter ge-

nom att man på varje avdelningsmöte har en stående punkt som behandlar etiska 

frågor. Då kan var och en ta upp problem som man vill få diskuterade. Detta an-

ser Petra var mycket värdefullt och hon har tagit upp hur svårt hon tycker det är 

att hantera anhörigas reaktioner. 

I sin yrkesutövning måste hon som hon uttrycker det ”hålla många bollar i 

luften” samtidigt, och talar därför om sig själv som ”spindeln i nätet”. Hon blir 

dock avbruten hela tiden. Det är alltid någon annan person som behöver hjälp 

med någonting. Det varierar vem det är, men Petra anser att det är ett problem. 

Hon får aldrig göra klart ett moment och sedan börja med nästa. Om hon exem-

pelvis sitter och dokumenterar kan det hända att en undersköterska kommer och 
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frågor. Då kan var och en ta upp problem som man vill få diskuterade. Detta an-

ser Petra var mycket värdefullt och hon har tagit upp hur svårt hon tycker det är 

att hantera anhörigas reaktioner. 

I sin yrkesutövning måste hon som hon uttrycker det ”hålla många bollar i 

luften” samtidigt, och talar därför om sig själv som ”spindeln i nätet”. Hon blir 

dock avbruten hela tiden. Det är alltid någon annan person som behöver hjälp 

med någonting. Det varierar vem det är, men Petra anser att det är ett problem. 

Hon får aldrig göra klart ett moment och sedan börja med nästa. Om hon exem-

pelvis sitter och dokumenterar kan det hända att en undersköterska kommer och 
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säger att en patient har ont, anhöriga ringer eller så kommer någon läkare från en 

annan avdelning. Petra upplever att det värsta störningsmomentet är när det 

kommer en läkare från en annan avdelning då hon upplever att dessa läkare ofta 

bemöter henne på ett förringande sätt: 

 
När läkarna kommer då ska man bara släppa allt man har för 
händer. De kan se att man är jättestressad och har hur mycket 
som helst att göra. Men jag ska i alla fall bara släppa mina 
saker och gå och hjälpa dem. Jag tycker att läkarna borde 
lära sig att ta bättre hand om sina sjuksköterskor. De skulle 
vara artigare och istället för att ge order: ”Följ med här nu!”, 
så skulle de kunna fråga: ”Har du tid att följa med mig?” el-
ler ”Jag skulle uppskatta ifall jag fick hjälp”. Det är ju egent-
ligen bara att formulera sig på ett annat sätt. Det betyder 
mycket. Jag vill hjälpa dem för de känner ju inte patienterna. 

 

Petra menar att hon gör så gott hon kan, men att vissa läkare ibland tar för lite 

hänsyn till att hon är ny och behöver mycket tid för att utföra de olika arbets-

uppgifterna. Hon säger att hon förstår att läkare också är pressade och har det 

stressigt, men att det skulle bli mycket bättre om läkare och sjuksköterskor sam-

arbetade mer med varandra. 

Det finns fler arbetsuppgifter som varit problematiska under det första året. 

Patienternas smärtlindring är ytterligare en sådan. Utbildningen har inte bidragit 

med kunskaper om smärta och om behandling av smärta. Visserligen drar Petra 

sig till minnes att man gick igenom hur en så kallad smärtpump fungerar, men det 

var inte samma sorts pump som hon sedan träffade på i praktiken. Hon menar att 

utbildningen inte har givit något i detta hänseende som hon haft nytta av i sin 

yrkesutövning. I början var det svårt att veta hur mycket smärtstillande medel 

som hon kunde ge en patient, vilka symtomen var på överdosering och vilka kon-

troller hon skulle göra. Hon har fått utbildning om smärta och behandling av 

smärta på avdelningen och känner sig allt säkrare ju fler patienter som hon vår-

dat. Hon menar att utbildningen borde ha innehållit mer om smärtproblematik 

och behandling av smärta, eftersom det är en viktig del av sjuksköterskornas ar-

betsuppgifter. Idag vet hon att hon först och främst skall fråga patienten hur han 

eller hon upplever smärtan utifrån ett speciellt mätinstrument. Vidare menar hon 

att det också är viktigt att kunna avläsa symtom på patienten som exempelvis 
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ansiktsuttryck och svettning. Det handlar om att ha förmågan att titta på patien-

ten och kunna göra en korrekt bedömning av vilka åtgärder som skall vidtas. 

Petra blir upprörd när hon ser kollegor som inte respekterar patienternas 

bedömning av sin smärta. Hon anser att det viktigaste av allt är att tro på patien-

ten, men då måste sjuksköterskan som hon uttrycker det ”kunna lyssna in och 

känna med patienten”. Om sjuksköterskan skall ha förmåga att ”lyssna in” och 

”känna med patienten” krävs enligt Petra att ”personkemin skall stämma med 

yrket”, med vilket hon menar att man måste tycka om att arbeta med människor. 

Petra berättar om situationer där kollegor brustit i respekten för patienterna. Det 

handlar om situationer när personalen inte tillgodoser önskemål från patienter 

om att bli hjälpta av personal av samma kön som patienten. Det handlar ofta om 

äldre patienter, både kvinnor och män, som inte vill bli tvättade i underlivet av 

personal av det motsatta könet. För Petra är det en självklarhet att tillgodose så-

dana önskemål från patienten, något som hon anser att utbildningen fått henne 

att förstå.  

I slutet av det första året handleder Petra sjuksköterskestudenter. Hon tycker 

att det är svårt att lära ut hur olika arbetsuppgifter skall utföras och försöker där-

för få sjuksköterskestudenterna att fråga så mycket som möjligt. En viss styrka 

känner hon i att hon själv nyss varit student. Hon tänker tillbaka på vad hon an-

såg vara bra respektive dålig handledning och försöker att agera så som hon upp-

levde att bra handledare gjorde under hennes utbildningstid. 

Petras berättelse handlar om relationen mellan henne och övriga personalka-

tegorier och hur Petra arbetar för att passa in. Hon beskriver hur hon försöker att 

tillfredsställa läkarnas önskemål om snabb service och undersköterskornas stän-

diga efterfrågan av hjälp med patientomvårdnaden. Arbetet är både intressant 

och roligt, men det är ett problem att inte få utföra sina arbetsuppgifter i lugn och 

ro. Det är antingen läkare som behöver hjälp med någonting eller undersköters-

kor som förmedlar patienternas behov av exempelvis smärtlindring. Under det 

första året har Petra både varit med om att se många olika symtom som hon inte 

ens visste fanns och om att utföra flera olika medicinsk-tekniska arbetsuppgifter 

som hon inte utfört under utbildningen. Petra har alltid fått stöd av sjuksköters-

korna på avdelningen och hon menar att det är därför hon klarat av att vara 

sjuksköterska under det första året. En av situationerna bidrog till att hon kände 
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sig säkrare och vågade agera mer självständigt i liknande situationer. I hennes 

berättelse finns flera olika situationer som representerar vändpunkter. Jag har valt 

att beskriva en av de allra första situationerna som inträffade i början av det för-

sta yrkesverksamma året. Situationen är karaktäristisk för hur Petra och hennes 

kollegor har arbetat för att hon skall lära sig att utföra sjuksköterskornas vanli-

gaste arbetsuppgifter: 

 

Vändpunkten  

 
En patient hade akuta bröstsmärtor och svimmade. Jag blev 
livrädd och tänkte vad sjutton ska man göra. Jag hade inte 
någon aning om vad jag skulle göra. Kollegorna tog hand om 
alltihop. Jag stod bara och tittade på. De tog blodtryck och 
EKG, kallade på jouren och ringde till anhöriga. Det kom fle-
ra olika läkare. En av läkarna ställde en fråga till mig. Jag 
kunde inte svara, men min kollega grep in och sa att jag var 
ny. Jag kände mig bortkommen, men nästa gång en patient 
fick bröstsmärtor och svimmade visste jag vad jag skulle göra.  

 

Petra anser att arbetet är roligt. Hon har lärt sig mycket och hon har verkli-

gen blivit sjuksköterska under året. Själv tror hon att det beror på att hon under 

året har antagit de utmaningar som hon ställts inför. Hon har inte, som hon sä-

ger, ”sprungit åt andra hållet och stuckit huvudet i sanden utan tagit vara på 

chanserna när de uppenbarat sig”. Hon försöker lära sig av alla situationer hon 

är med om och känner att kunnandet ökar för varje dag under detta första år i 

yrket. 

Allt eftersom tiden har gått upplever Petra att det är ”högt i tak” på avdelningen 

och att personalen månar om varandra, vilket Petra anser visar sig genom att 

även de erfarna kollegorna börjat fråga henne om hjälp. Mot slutet av det första 

yrkesverksamma året menar hon att hon kan bidra lika mycket med sitt kunnan-

de som någon av de andra sjuksköterskorna. Dock känner Petra att hon behöver 

lära sig prioritera bättre och att inte känna skuld när hon lämnar över arbete till 

den kollega som kommer efter henne på nästa skift. Hon beskriver att hon har en 

inneboende känsla av att vilja bli färdig, att kunna säga att jag har gjort klart. 

Kollegorna har dock aldrig uttalat några sådana förväntningar utan hon har alltid 

blivit positivt bemött när arbetsuppgifter överlämnats till dem. 
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6. Utbildningstiden 

Sjuksköterskeutbildning är, som nämnts i avhandlingens inledning, en av högsko-

lans yrkesförberedande utbildningar som leder fram till både en akademisk exa-

men och en yrkesexamen. Sjuksköterskestudenterna har utbildningsmoment för-

lagda både inom högskolan och inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården. 

Utbildningsmomenten i hälso- och sjukvården benämns verksamhetsförlagd ut-

bildning (VFU). De olika institutionella sammanhangen, högskolan och hälso- 

och sjukvården, har sina specifika mål för verksamheten och styrs i enlighet med 

sina egna strukturella villkor, exempelvis lagstiftning samt ekonomiska och per-

sonella resurser. Personalen i respektive verksamhetssystem utvecklar rutiner och 

handlingsmönster. Med Engeströms terminologi utgör högskolan och hälso- och 

sjukvården två olika verksamhetssystem245 som vart och ett kännetecknas av både 

likheter och skillnader.  

Det intressanta för min studie är inte att likheter och skillnader finns mellan 

verksamheterna, utan det intressanta är vilka skillnader som deltagarna i studien 

ger uttryck för är problematiska för att lära sig sjuksköterskeyrket samt hur de 

kunnat hantera skillnaderna. Under intervjuerna har deltagarna beskrivit de skill-

nader som varit mest framträdande mellan högskolan och hälso- och sjukvården 

under utbildningstiden. 

Detta kapitel handlar om deltagarnas tillbakablickande på utbildningstiden 

och om deltagarnas framåtblickande med avseende på förväntningar och farhågor 

inför att börja arbeta som nyutbildade sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. 

 

Praktikernas olikhet 

Under utbildningstiden befinner sig de studerande i en ständig rörelse mellan hög-

skolan och hälso- och sjukvården. Sjuksköterskestudenterna måste överskrida 

verksamhetsgränser för att lära sig sjuksköterskans yrke och bli legitimerade sjuk-

sköterskor. De är under utbildningstiden i en utvecklingsbana och gör vad Weng-

245 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-Theoretical approach to Develop-
ment Research. 
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er benämner boundary trajectories.246 Att överskrida gränser är ibland problema-

tiskt till följd av skillnader mellan verksamhetssystemen. Olikheterna mellan 

verksamheterna handlar främst om skillnader mellan dockor på högskolan och 

patienter i hälso- och sjukvårdsverksamheten, skillnader i vilken utrustning som 

finns i respektive verksamhet, vilken positionering som studenterna får i respekti-

ve verksamhetssystem, skiljaktigheter i handlingsmönster för arbetsuppgifters 

utförande samt förhållningssätt till olika former av kunskaper och färdigheter. De 

upplevda olikheterna mellan verksamheterna benämns av deltagarna, i min stu-

die, som att vara i ”skilda världar”.  

I ett tidigt skede av utbildningstiden uppstår problematiska situationer som 

har sin grund i sjuksköterskestudenternas föreställningar om relationen mellan 

innehållet i högskoleförlagda respektive verksamhetsförlagda utbildningsmoment. 

De studerande började utbildningen med föreställningar om att lärarna i de hög-

skoleförlagda utbildningsmomenten utgick från faktiska situationer i hälso- och 

sjukvården. Besvikelsen blev stor när sjuksköterskestudenterna insåg att de hög-

skoleförlagda momentens innehåll inte hade förankring i vårdverksamheten och 

de studerande benämner utbildningen i termer av fiktion.  

De studerande är inriktade på att lära sig hantverket i sjuksköterskeyrket 

mer än sjuksköterskeyrkets teoretiska förankring. I början av utbildningstiden 

associerar de inte sjuksköterskeyrket med akademisk utbildning. Sjuksköterske-

studenternas föreställningar om utbildningens innehåll har likheter med exempel-

vis blivande brandmäns föreställningar om sin utbildning.247 Kännetecknande för 

studerande i yrkesinriktade utbildningar är deras fokusering på hantverket i yr-

ket. Under utbildningstiden, när de studerande haft verksamhetsförlagda utbild-

ningsmoment i hälso- och sjukvården, har sjuksköterskestudenterna upptäckt att 

lärarnas tal om sjuksköterskornas yrkesverksamhet inte utgör några slags kopior 

av reella verksamheter. Det finns ett antagande om att identifierade skillnader har 

sin grund i högskolelärarnas bristande kännedom om aktuella förhållanden i häl-

so- och sjukvården. Vidare finns antaganden om att högskolelärares kunskaper 

inte längre är aktuella kunskaper, eftersom lärarna endast undervisar i teoretiska 

246 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 153-156. 
247 Göransson, Brandvägg: Ord och handling i en yrkesutbildning. 
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246 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 153-156. 
247 Göransson, Brandvägg: Ord och handling i en yrkesutbildning. 
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ämnen. Det finns emellertid inte på något sätt några antaganden om att lärare 

inom högskolan skulle vara i framkant utifrån undervisningens forskningsan-

knytning, utan högskolans lärare förmodas utgå från en fiktiv bild av hälso- och 

sjukvården:  

 

Det känns som det står ganska långt emellan de som jobbar här 
inne på universitetet och de som jobbar där ute. De som jobbar 
här verkar inte riktigt vara a´jour med hur sjukvården ser ut i 
verkligheten. Det de [lärare] berättade i skolan om en verklighet 
som inte riktigt var sann. Tempot är högre. På skolan jobbar 
man utifrån att det finns hur mycket pengar som helst och hur 
mycket tid som helst. När man kommer ut finns inte pengar 
och inte så mycket tid, man får liksom skära av lite grann och 
fokusera på vissa delar. Man har kort tid för varje patient. Det 
är drömscenarier som lärarna berättade om på skolan, att det 
är stora kontraster (intervju 1, Johan). 

 

När man kommer ut i verkligheten har man vad som stod i 
böckerna i bakhuvudet, men det stämmer inte alls med hur pa-
tienter är, hur rutinerna är eller med hur sjuksköterskor arbe-
tar. Man tappar förtroendet för skolan. Man får lära om när 
man kommer ut i verkligheten för det är ju där man skall vara. 
Skolan är en utopi och verkligheten är någonstans där emellan 
(intervju 1, Eva-Lena). 

 

Deltagarna i studien ger uttryck för att de blir frustrerade när de identifierar 

skillnader mellan hur lärare förevisar på högskolan och hur sjuksköterskor fak-

tiskt går tillväga när de utför sina arbetsuppgifter i vårdverksamheten. Högsko-

lans metoder beskrivs i negativa ordalag. I högskolan utgår lärare från idealmo-

deller, eftersom lärare visar på hur vård och behandling bedrivs under optimala 

förhållanden. Högskolans uppgift är inte att utgå från specifika förhållanden i 

hälso- och sjukvården. Deltagarna har inte förmågan att lära av de likheter och 

skillnader som finns mellan högskolans idealmodeller och hälso- och sjukvårdens 

specifika situationer. De studerande ger uttryck för att ha, vad Wenger benämner, 

core blindness  istället för att se de olika sätten som möjliga handlingsalternativ.248  

Avståndet mellan vad som förmedlas under högskoleförlagda moment i ut-

bildningen och vad som sedan sker i vårdverksamheten får genomslag i hur de 

studerande benämner de olika praktikerna. Sjuksköterskestuderande ”talar om” 

248 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 105, 255. 
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hälso- och sjukvården som verkligheten och de använder också begreppsparet 

”inne” och ”ute” för att benämna högskolan respektive hälso- och sjukvården. 

Med deltagarnas begreppsapparat är det ”ute i verkligheten” som ett lärande 

sker.  

Den bristande överensstämmelsen mellan det som högskolans lärare förmed-

lar om hälso- och sjukvården och de förhållanden som de studerande möter i häl-

so- och sjukvården skapar osäkerhet bland sjuksköterskestuderande: 

 

Det känns verkligen som två delar. Det känns som att det inte 
finns någon kommunikation mellan dem direkt. De som har 
teorin, har inte jobbat på jättelänge i vården. De vet inte hur 
det är i praktiken längre så det vi får lära oss i teorin stämmer 
inte riktigt med det vi får lära oss i praktiken. Då står man 
där och stampar. Man vet inte vad man skall välja [att] tro 
på, vilket som är rätt (intervju 1, Petra).  

 

Det känns inte som om de har kommunicerat med varandra 
över huvudtaget. Det innebär att när lärarna på skolan säger att 
så här gör sjuksköterskor, så säger sjuksköterskor i praktiken 
att det var länge sedan vi gjorde på det viset. Det är bättre på de 
ställen som det finns kliniska lektorer. Då fungerar kommuni-
kationen bättre mellan dem (intervju 1, Sabina). 

 

Petra ställer sig dock lite mer undrande än Johan och ger uttryck för att reflektera 

över vem som kan tänkas vara den som förmedlat det som kan betraktas som 

sanning. Petra tillskriver inte automatiskt yrkesverksamma sjuksköterskor tolk-

ningsföreträde, eftersom hon uttrycker att ”då står man där och stampar”. Man 

vet inte vad man skall välja [att] tro på, vilket som är rätt”. Det framträder en 

viss osäkerhet om huruvida det är lärare på högskolan eller sjuksköterskor i 

vårdverksamheten som vet vad som är korrekt handlande. Osäkerheten bidrar till 

reflektion som är ett steg på vägen mot att utveckla sin förmåga som reflekteran-

de praktiker.249 Den bristande överensstämmelse som Petra och Johan fokuserar 

på är ett uttryck för åtminstone två olika fenomen. För det första visar uttalande-

na att de studerande i studien inte har utvecklat förmågan att se hur generella 

kunskaper kan användas i specifika situationer. Deltagarnas utsagor visar att de 

studerande ibland inte tillfullo behärskar förmågan att applicera generella kun-

249 Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 
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hälso- och sjukvården som verkligheten och de använder också begreppsparet 

”inne” och ”ute” för att benämna högskolan respektive hälso- och sjukvården. 
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249 Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 

159

skaper på unika situationer. För det andra visar uttalandena att de studerande 

inte uppfattat att det finns skillnader mellan å ena sidan idealmodeller och å 

andra sidan specifika förhållanden i vårdverksamheten. Detta ger upphov till frå-

gor om hur integration mellan utbildningens olika innehåll kan säkerställas i 

framtiden så att upplevelser av skilda världar inte minskas utan uppfattas som 

värdefulla utgångspunkter för lärande och kunskapsutveckling.  

Under utbildningstiden tilldelas och intar sjuksköterskestudenterna olika po-

sitioner med varierande möjligheter att agera. Positionerna varierar både mellan 

och inom verksamhetssystemen. Positionen och den grad av delaktighet som är 

möjlig utifrån positionen skapar ett dilemma som de studerande hanterar på skil-

da sätt.  

 

Positionering och grader av delaktighet 

Sjuksköterskestudenternas positionering har hög grad av komplexitet under ut-

bildningstiden, eftersom studenterna både intar och tilldelas olika positioner vilka 

innebär att vara subjekt, objekt och gränsöverskridare. Subjektet kan vara både 

osjälvständigt och självständigt. Graden av delaktighet är anknuten till positione-

ringen och graden av delaktighet kan variera från att inte ha legitimitet att agera 

med låg grad av delaktighet i arbetsuppgifternas utförande, till att ha legitimitet 

att agera med hög grad av delaktighet i arbetsuppgifternas utförande. Att inte ha 

legitimitet att agera skall inte automatiskt uppfattas som någonting negativt utan 

som en utgångspunkt för lärande. Individen behöver ibland tillåtas vara betrakta-

re av skeenden för att i senare skeende kunna agera aktivt i en verksamhet.  

Problemen under utbildningstiden handlar främst om två företeelser i fråga om 

positioner och grader av delaktighet. Under högskoleförlagda utbildningsmoment 

kan de studerande själva välja om och när de vill vara aktiva deltagare i större 

utsträckning än i hälso- och sjukvården. I vårdverksamheten kan de studerande 

till skillnad från på högskolan vara både subjekt och objekt.  

 

Att vara subjekt eller att vara objekt 

Under de högskoleförlagda utbildningsmomenten riktas lärarnas (subjektens) 

uppmärksamhet och handlingar mot sjuksköterskestudenterna (objekten). Det är 
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sjuksköterskestudenterna som motiverar utbildningsinstitutionens existens och de 

studerande står i fokus för de aktiviteter som pågår. Sjuksköterskestudenterna är 

objekt i relation till lärarnas handlingar, och lärarna förutsätter att de studerande 

skall vara aktiva deltagare, alltså subjekt, som intar ett kritiskt förhållningssätt 

till det kunskapsstoff som lärare och studenter får fram i samband med de hög-

skoleförlagda utbildningsmomenten. Samma förväntan finns inte i hälso- och 

sjukvården utan ofta tilldelas sjuksköterskestuderande en marginaliserad och pas-

siv roll som innebär att vara betraktare av skeenden. Detta skapar problem efter-

som sjuksköterskestudenterna själva vill avgöra graden av delaktighet, vilket 

framkommer i citaten längre fram. 

När de studerande kommer till hälso- och sjukvården blir situationen också 

mer komplex, eftersom de studerande kan vara både subjekt och objekt i hälso- 

och sjukvården. Mot bakgrund av hälso- och sjukvårdens uppdrag att ge vård 

och behandling till patienter och hälso- och sjukvårdens delaktighet i sjuksköters-

keutbildningen finns två objekt i hälso- och sjukvården, nämligen patienter och 

sjuksköterskestuderande. Patienterna är dock de som främst motiverar hälso- och 

sjukvårdens existens och det är patienterna som står i fokus för de aktiviteter som 

pågår inom hälso- och sjukvården. Det är genom deltagande i dessa aktiviteter 

som sjuksköterskestudenterna skall få möjligheter att lära sig bli sjuksköterskor.  

Vårdpersonalens (subjekten)250 uppmärksamhet och handlingar riktas både 

mot patienter (objekt) och mot studerande (objekt). När en studerande utför 

handlingar i relation till en patient är den studerande subjekt i relation till patien-

ten. Sjuksköterskestudenterna befinner sig i en mångfacetterad situation i hälso- 

och sjukvården som innebär att pendla mellan att vara både subjekt och objekt, 

vilket ställer stora krav på omställningsförmåga. Subjektet är osjälvständigt i vis-

sa situationer och självständigt i vissa situationer. Att tilldelas en positionering 

som självständigt subjekt innebär att anförtros ansvaret att utföra omvårdnads-

handlingar på egen hand utan att handledaren är närvarande. De studerande av-

gör emellertid inte själva om och när de kan agera som självständiga subjekt, utan 

det är alltid handledaren som avgör när den studerande kan och får utföra ar-

250 Vårdpersonal skall i min avhandling förstås som ett samlingsbegrepp för olika yrkes-
grupper i hälso- och sjukvården. De yrkesgrupper som deltagare i min studie talar om är 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 
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som självständigt subjekt innebär att anförtros ansvaret att utföra omvårdnads-

handlingar på egen hand utan att handledaren är närvarande. De studerande av-

gör emellertid inte själva om och när de kan agera som självständiga subjekt, utan 

det är alltid handledaren som avgör när den studerande kan och får utföra ar-

250 Vårdpersonal skall i min avhandling förstås som ett samlingsbegrepp för olika yrkes-
grupper i hälso- och sjukvården. De yrkesgrupper som deltagare i min studie talar om är 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

161

betsuppgifter på egen hand. Tillvägagångssättet har likheter med den traditionella 

mästarläran som innebar att mästaren avgjorde när lärlingen kunde anförtros mer 

avancerade arbetsuppgifter. Mästarlära förknippas inte med högskolemässighet 

och anses därför inte vara förenlig med högre utbildning. 

Subjekts- respektive objektspositionering har inte en inbördes rangordning 

där endera positionen automatiskt är bättre eller sämre än den andra positionen 

för studenternas lärande. Båda formerna av positionering utgör möjligheter för 

lärande och kunskapsutveckling. Det är inte positionen i sig som är avgörande 

utan om de studerande har möjlighet att själva bestämma om de vill vara subjekt 

eller objekt, hur de studerande blir bemötta av handledare, andra yrkesverksam-

ma sjuksköterskor och patienter, vilken grad av deltagande som blir möjlig samt 

om de studerande blir bekräftade av handledare och patienter.   

Sjuksköterskestuderande vill vara självständiga subjekt men övergången från 

objekt till självständiga subjekt bör ske successivt. Studenterna beskriver hur den 

optimala övergången mellan positioneringar och olika grader av delaktighet är 

utformad:  

 
Man följer en handledare och när man skall göra någon upp-
gift vill man först se på hur man faktiskt gör. Nästa gång får 
man pröva på själv när handledaren är med. Allteftersom man 
har varit där, varit längre på praktiken så blir man mer och 
mer och mer släppt själv då och skall göra mer saker själv. Det 
känns ju rätt naturligt för det är ju åt det hållet det ska gå. Då 
växer man lite och om jag tycker att det här fixar inte jag så 
säger de ”du klarar det här ”. Man får den här extra lilla stö-
ten i ryggen (intervju 1, Petra). 
 
Jag har haft mycket bra handledare ute på mina praktiker som 
har varit engagerade. Man är under deras ansvar men de har 
väldigt snabbt släppt mig och gett sitt förtroende så att man 
har fått gå in till patienten och gjort saker själv. Det har jag 
upplevt väldigt stimulerande. Jag har fått jobba lite grann, fått 
känna på lite men man har inte haft totalansvaret. Att få för-
troende av patienten ökar självförtroendet (intervju 1, Johan). 

 
Tillvägagångssättet att först vara objekt, därefter osjälvständigt subjekt för att 

slutligen bli självständigt subjekt bidrar till att utveckla självtilliten och självkäns-

lan hos den sjuksköterskestuderande. Självständighet till en viss grad stärker, som 

vi ser i citaten ovan, tilliten till den egna kunskapen. Att Johan och Petra vill age-

ra inne hos patienten utan att handledaren är närvarande är ett uttryck för viljan 
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att vara ett självständigt subjekt och en aktiv deltagare i verksamheten. En viss 

ambivalens skymtar emellertid fram, eftersom Johan vill vara både självständig 

och icke självständig på en och samma gång. Han uttrycker dock en viss belåten-

het över att ”man har inte haft totalansvaret”.  

När de sjuksköterskestuderandes kunskaper och färdigheter efterfrågas i 

vårdverksamheten understöds utvecklingen mot självständigt subjekt och aktiv 

deltagare. Den studerande blir någon att räkna med vilket bidrar till möjligheter 

att omskapa identiteten från okunnig till kunnig:  

 
Härom dagen var det en sjuksköterska som kom sa: ”Kan du 
försöka sätta en infart på den här människan?” Jag har miss-
lyckats och jag har försökt fyra gånger”. Jag gick in och miss-
lyckades i och för sig men hon frågade mig (intervju 1, Sabi-
na). 

 

När man känner att de litar på en så får man ett enormt själv-
förtroende. Bäst är att få gå in och jobba ensam med patienten. 
När man går in och pratar själv med patienten blir man inte en 
student även om det står student på skylten. Om sjuksköterskan 
är med och står bredvid blir fokus rakt på sjuksköterskan och 
jag kommer lite i andra hand men när jag kommer in själv blir 
fokus bara på mig (intervju 1, Johan). 

 

Både Löfmark och Jackson visade i sina respektive studier att när erfarna sjuk-

sköterskor visar tillit till oerfarna sjuksköterskor ökar dessas självförtroende251.  

Öhrling visar att när sjuksköterskestuderande fick utföra vad Öhrling betecknar 

som autentiska omvårdnadshandlingar ökade deras tillit till sina kunskaper och 

färdigheter.252 

Problemet för de studerande i föreliggande studie är att den ovan beskrivna 

successiva övergången sällan tillämpas av handledarna i hälso- och sjukvården.  

De studerande får inte heller själva vara delaktiga i beslut som handlar om graden 

av delaktighet, vilket de önskar att få vara. Denna frihet att välja finns under de 

högskoleförlagda momenten av utbildningen och de studerande saknar dem un-

251 Carole Jackson, The Experience of a Good Day: Phenomenological study to explain a 
Good Day as Experienced by a Newly Qualified RN. International Journal of Nursing 
Studies 42 (1) (2005), s. 85-95. Löfmark, Student Nurses in Clinical Practice. Studies on 
Independence, Assement and Performance. 
252 Öhrling, Being in the Space for Teaching-and-Learning. The Meaning of Preceptor-
ship in Nurse Education. 
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der de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten. Den aktuella situationen är 

avgörande för vilken position och delaktighet som de studerande vill ha. I en situ-

ation vill den studerande vara passiv betraktare av händelser medan i en annan 

situation vill han/hon vara en aktiv deltagare, vilket innebär att han/hon önskar 

att få ett visst handlingsutrymme. Graden av deltagande i den aktuella situationen 

bestäms genom att det sker en ständig förhandling om handlingsutrymmet mellan 

handledaren och sjuksköterskestudenten.  

När handledare uttrycker osäkerhet kring den studerandes kunnande ges de 

studerande en marginaliserad och passiv roll. Marginalisering av den studerande 

förekommer inte i de högskoleförlagda delarna av utbildningen. Under högskole-

förlagda utbildningsmoment, särskilt på kliniskt träningscentrum, har undervis-

ningen sin grund i de studerandes aktiva deltagande. Lärare bekräftar också i 

högre grad än sjuksköterskor de studerandes kunnighet. Olikheterna mellan verk-

samheterna blir dilemman för de studerande, eftersom de har en önskan om att få 

vara aktiva subjekt även i vårdverksamheten. 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning förblir de istället objekt un-

der en längre tid, vilket inverkar negativt på lärande och kunskapsutveckling:  

 

Det [har]ju fallit sig så att man har haft många olika hand-
ledare. Då säger varje handledare att jag visar nu första 
gången och så får du göra nästa gång. Nästa gång har man 
en ny handledare som vill kontrollera och som säger samma 
sak: Jag gör nu och du får titta och göra nästa gång. Man 
[jag] har observerat mycket och inte fått göra något själv. 
Det är först när man får tillbaka ”sin” handledare som man 
har gått med en gång tidigare som man får göra något själv-
ständigt. [M]an anpassar sig till den verksamhet man är i 
just då.  De vet hur det ska vara (intervju 1, Mattias). 

 

Mattias ges inte möjlighet att delta aktivt i yrkespraktiken och inte heller till att 

samspela med kollegorna i den sociala praktiken. Om de studerande får vara ob-

jekt eller subjekt påverkas, som vi kan se, av strukturella villkor i verksamheten. 

Öhrling har i tidigare studier visat att den arbetssituation som råder på avdel-

ningen påverkar studentens upplevelser och möjligheter att lära.253  

253 Öhrling, Being in the Space for Teaching-and-Learning. The Meaning of Preceptor-
ship in Nurse Education. 

Vägen in i ett yrke  ulla ohlsson 163



164

De strukturella villkoren försvårar lärande och kunskapsutveckling genom 

att villkoren påverkar utvecklingen av tillitsfulla relationer. När de studerande 

inte får legitimitet att agera i verksamheten blir de passiva objekt. Handledarna 

tillfrågar inte Mattias om vilka erfarenheter han har av liknande situationer, vil-

ket gör honom till ett passivt objekt. Mattias ger inte heller uttryck för att han 

berättar för de olika handledarna hur han vill ha handledningen. Att vara mer 

passiv behöver emellertid inte med automatik innebära någonting negativt. 

Wenger menar att vara en icke deltagare är en förutsättning för att bli vad han 

betecknar som en fullvärdig deltagare.254 Problematiken handlar om att de stude-

rande som Mattias ger uttryck för, inte tillfrågas om sin situation utan tilldelas en 

betraktares roll.  

Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv innebär sjuksköterskestudenternas 

förflyttningar mellan högskolan och hälso- och sjukvården organisatoriska förut-

sättningar för kunskapstransformation, skapande av nya kontaktytor mellan 

verksamheterna samt skapande av möjligheter för samverkan och gräns-

överskridning. 

 

Att vara eller inte vara gränsöverskridare 

De studerandes gränsöverskridande handlar enligt deltagarna till stor del om att 

ta med sig kunskaper från högskola till hälso- och sjukvård. De studerande tar i 

liten utsträckning med sig kunskaper från hälso- och sjukvården till högskolan. 

Kunskapssyn och kunskapskultur inom både högskolan och vårdverksamheten 

försvårar de studerandes möjligheter till kunskapsöverföring mellan de båda 

verksamhetssystemen under utbildningstiden. Varken lärare vid högskolan eller 

sjuksköterskor i hälso- och sjukvården låter de studerande överföra kunskaper på 

ett sätt som dessa önskar. Situationen upplevs problematisk av sjuksköterskestu-

denterna, eftersom deras kunnande inte tas tillvara vare sig inom högskolan eller i 

vårdverksamheten. Det är dock sparsamt förekommande att deltagarna ger ut-

tryck för att de försökt överföra kunskaper från verksamhetsförlagda utbild-

ningsmoment till högskoleförlagda utbildningsmoment. Deltagarna ger uttryck 

för att när de försökt överföra handlingsmönster från vårdverksamheten har lä-

254 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 164-167. 
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254 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 164-167. 
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rarna ställt sig avvisande till transformationen. I min studie ger deltagarna uttryck 

för att de skillnader i handlingsmönster eller kunskaper som de identifierar, inne-

bär att utbildningsinstitutionens lärare har förlegade handlingsmönster och kun-

skaper och att sjuksköterskor i hälso- och sjukvården tillskrivs tolkningsföreträ-

de.  

I hälso- och sjukvården är ibland yrkesverksamma sjuksköterskor avvisande 

till att använda kunskapsstoff eller pröva metoder som de studerande förmedlar 

från högskoleförlagda moment i sjuksköterskeutbildningen. I varje situation där 

människor samspelar blir de tillgängliga för varandra och därför finns det möjlig-

heter att appropriera andra människors kunskaper och erfarenheter. Deltagarna 

ger uttryck för att erfarna sjuksköterskor inte är intresserade av de studerandes 

nyvunna kunskaper: 

 

Sköterskan är irriterad på patienten och blir väldigt snäsig 
mot patienten. Jag sa sen till sköterskan att vi läste beteende-
vetenskap och jag tänkte att jag skulle testa det här med att 
stryka patienten medhårs och bekräfta patienten. Hon ville 
inte pröva så nästa gång. Vi pratade om att vi hade så här i 
vår utbildning men inte mer (intervju 2, Eva-Lena). 

 

Den studerande förväntas, som Eva-Lena uttrycker det, ”smälta in i miljön” istäl-

let och förväntas inte göra anspråk på att någonting i vårdverksamheten skall 

förändras mot bakgrund av att han/hon har ett annorlunda kunnande än vad 

handledaren har. Initierandet tyder på att Eva-Lena försöker överföra kunskaper 

från de högskoleförlagda utbildningsmomenten till hälso- och sjukvården. Sjuk-

sköterskan avvisar Eva-Lenas försök genom att inte ta till sig vad hon berättar att 

hon lärt sig. Eva-Lena saknar legitimitet att agera i och med att hon är sjukskö-

terskestuderande.  Att diskussionen kommer till stånd visar dock på ett visst in-

tresse för innehållet i sjuksköterskeutbildningen, även om sjuksköterskan inte 

explicit efterfrågade vad Eva-Lena hade läst under de högskoleförlagda momen-

ten i utbildningen. Med ett annat förhållningssätt hade sjuksköterskan haft ett 

tillfälle att ta tillvara sjuksköterskestudentens nyvunna kunskaper. 

Om en sjuksköterskestuderande skall kunna överföra kunskaper från hög-

skoleförlagda moment till vårdverksamheten krävs att yrkesverksamma sjukskö-
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terskor tillåter studenter att vara gränsöverskridande, med andra ord att agera 

som vad Wenger benämner brokers.255 Överföringen handlar också om hur själva 

överföringsprocessen utformas. Att respektera handledarens sätt men samtidigt 

framföra sin egen ståndpunkt verkar vara ett lyckosamt koncept under utbild-

ningstiden: 

 

Det har handlat om skillnader i hur man använder hygienföre-
skrifter. Man följer inte vad vi har läst om barriärskydd. Då har 
jag frågat handledaren om vi inte skall göra på det sätt vi har 
lärt oss. Man får säga det på ett fint sätt. ”Så här har vi läst om 
i skolan” och sedan blir det oftast: ”Jovisst det är ju så man 
skall göra” och så gör vi som jag föreslår. De som har jobbat 
länge har sitt sätt att jobba helt enkelt (intervju 1, Mattias).  

 

Gränsöverskridande arbete är komplext och kräver att ha en viss position och 

förmåga att integrera kunskaper från olika perspektiv. En position som sjukskö-

terskestuderande inte alltid har i verksamheten, därför att de är studerande och 

därav befinner sig i en legitim perifer positionering. Att vara studerande innebär 

att inte själv äga makten att bestämma om och när kunskapsöverföring kan äga 

rum, men de studerande avgör om och i vilken grad de kan ägna sig åt en sorts 

inre kunskapstransformation:  

 
När jag läste så hade jag både för- och nackdelar av att vara 
undersköterska. Jag hade mycket gratis just för att jag hade 
sett det de pratade om och visste ungefär vad de pratade 
om. Jag hade några bilder i mig över det de sa (intervju 3, 
Marianne). 

 

De studerande som har varit undersköterskor vill transformera kunnande 

från sitt tidigare yrke till sjuksköterskeutbildningens högskoleförlagda praktik 

och där dela med sig av erfarenheterna till övriga sjuksköterskestuderande. Erfa-

renheter och kunnande från undersköterskeyrket uppskattas emellertid inte alltid 

i de högskoleförlagda utbildningsmomenten. I högskoleförlagda utbildningsmo-

ment är lärare ibland till och med avvisande till att använda kunskaper och erfa-

renheter från de studerande som varit undersköterskor. Lärare upplevs inte ta 

tillvara erfarenheterna mot bakgrund av att sjuksköterska och undersköterska är 

255 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 105, 255. 
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255 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 105, 255. 
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två olika yrken med både skilda arbetsuppgifter och olika grund för kunskaps-

skapande. Undersköterskans yrke har företrädesvis sin grund i erfarenhetsbaserad 

kunskap och sjuksköterskans yrke har sin grund i vetenskap och beprövad erfa-

renhet. Sjuksköterskeutbildningen syftar till att fokusera på sjuksköterskans yr-

kesroll och förbereda de studerande för att utföra arbetsuppgifter i enlighet med 

sjuksköterskans perspektiv i vårdverksamheten.  

Lärare skapar gränser mellan vad som är möjligt att transformera från un-

dersköterskans yrkesområde till sjuksköterskans yrkesområde. Wenger menar att 

gränser är positivt av den orsaken att gränser ger legitimitet att kunna definiera 

vad som är gemensamt och vad som är den egna särarten i en social praktik.256 

Deltagare som varit undersköterskor anser sig besitta kunskaper och erfarenheter 

som inte tas tillvara av lärarna inom högskolan: 

 

Jag tror faktiskt att eftersom jag har jobbat som undersköterska 
under så lång tid så har jag inte behov av lyftteknik och att skö-
ta patienter i sängen och sådant som jag tror att jag är bra på. 
Jag skulle kunna vara instruktör på kliniska träningscentrat 
istället (intervju 1, Margareta).  

 

Förtrogenhetskunskap är ibland svår att skilja från oreflekterade vanor som 

har likheter med den tidigare beskrivna förtrogenhetsfällan.257 Deltagarna ger ut-

tryck för att de under sin tid som undersköterskor utfört vissa arbetsuppgifter på 

ett annat sätt än vad lärarna förevisar. Deltagarna anser att de skulle få fortsätta 

utföra arbetsuppgifter så som de utfört dem som undersköterskor: 

 

När jag har jobbat som undersköterska så vet ju jag att även jag 
har lagt mig till med dumheter som var lite svåra att få bort, 
exempelvis när jag jobbat som undersköterska har jag alltid satt 
kateter rent och inte sterilt. Nu skall vi helt plötsligt sätta sterilt 
på utbildningen. Det sitter liksom i fingrarna att göra det rent. 
Jag tycker att man kan göra samma sak på olika sätt och ändå 
få samma resultat. Jag vet ju faktiskt hur man gör fast de inte 
gör som jag på utbildningen (intervju 1, Marianne). 

 

I hälso- och sjukvårdens verksamheter uppskattar yrkesverksamma sjuksköters-

kor däremot de studerandes erfarenheter från undersköterskeyrket och tar emot 

256 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 112-113. 
257 Rolf, Profession, Tradition och Tyst kunskap, s. 53.  
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erfarenheterna som tillgångar i verksamheten. Det handlar om skillnader i hur 

man inom olika verksamhetssystem värderar olika former av kunskap och vilka 

olika former av kunskap som framträder mer eller mindre i skilda verksamheter. 

Skillnaderna i lärares och sjuksköterskors förhållningssätt till kunskaper och erfa-

renheter från arbete som undersköterska leder till frustrationer bland de stude-

rande. 

Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv växer kunnande och handlingsmöns-

ter fram genom samspel mellan människorna i det aktuella verksamhetssystemet. 

Verksamhetssystemet vilar på sina traditioner och sitt kulturhistoriska arv. Tradi-

tionerna och kulturarvet utgör basen för vilka kunskaper och handlingsmönster 

som utvecklas och betraktas som giltiga i verksamhetssystemet. Högskolan och 

hälso- och sjukvården är en heterogen verksamhet med flera olika enheter. På en 

del enheter betraktas vissa handlingsmönster som giltiga och på vissa enheter be-

traktas helt andra handlingsmönster som giltiga. Förhållandet skapar osäkerhet 

bland sjuksköterskestudenterna. 

 

Kunnande och handlingsmönster 

Lärarna har utbildningsinstitutionens traditioner samt kunskaps- och erfaren-

hetsbas som grund i undervisningen och sjuksköterskorna i vårdverksamheten har 

vårdverksamhetens traditioner samt kunskaps- och erfarenhetsbas som grund för 

handlingar. Båda skall förvisso ha sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet, 

men deltagarna i studien ger uttryck för att sjuksköterskornas handlingar i lägre 

grad kännetecknas av vetenskapligt förhållningssätt än innehållet i det kunskaps-

stoff som förmedlas av utbildningsinstitutionens lärare.  

Under utbildningstiden tränas varje arbetsuppgift på träningscentrum innan 

de sjuksköterskestuderande får komma till vårdverksamheten och utföra arbets-

uppgiften. När studerande skall sätta dropp och ta blodprover på patienter under 

den kommande VFU-perioden tränas dessa arbetsuppgifter på träningscentrum 

innan VFU-perioden. Lärare på högskolan bedömer sjuksköterskestudenterna och 

examinerar dem i dessa praktiska färdigheter. Ett godkännande innebär att den 

enskilda studenten har tillräckligt goda kunskaper och färdigheter för att utöva 
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omvårdnadshandlingar i hälso- och sjukvården. Tillvägagångssättet uppskattas av 

sjuksköterskestudenterna: 

 

Det har ju varit väldigt värdefullt för mig. Jag har ju kunnat 
öva praktiska moment och det är ju där man har fått en in-
blick i vad praktiska handhavanden som sjuksköterska inne-
bär. Jag har fått förbereda [mig] inför verkligheten (intervju 1, 
Johan).  
 
Det är en trygghet att kunna få göra fel innan man prövar på en 
människa. När man kommer ut i verkligheten har man ett hum 
om hur det skall gå till. Man vet vad som förväntas av en. Det 
är en trygghet att kunna göra fel innan man gör det på en riktig 
människa (intervju 1, Mattias). 

 

Träningscentrat liknar vad Schön benämner practicum,258 det vill säga en 

uppbyggd miljö som erbjuder studerande möjligheter att under så verklighets-

trogna förhållanden som möjligt träna på kommande arbetsuppgifter. Lambert 

visar i studier av lärarutbildning att likartade uppbyggda miljöer fungerar som så 

kallade boundary-crossing place.259 Kännetecknande för ett boundary-crossing 

place är att lärare från både teoretiska utbildningsavsnitt och handledare från 

verksamhetsförlagd utbildning arbetar tillsammans med de studerande i dessa 

uppbyggda miljöer. Både Johan och Mattias ger uttryck för att träningscentrat 

har haft vad Wenger betecknar som god learning architecture,260 eftersom deras 

aktiva deltagande i verksamheten har stimulerats. Träningen motverkar osäkerhet 

och de har fått möjlighet att begå misstag utan att någon kommer till skada. 

Sjuksköterskestuderande ger uttryck för att de inför den verksamhetsförlagda 

utbildningen kände sig kunniga, eftersom de hade prövat på att använda utrust-

ningen. Lärarnas godkännande av deras färdigheter hade också stärkt deras själv-

förtroende inför den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Deltagarna berättar att känslan av kunnighet förändras ganska omgående i 

vårdverksamheten, eftersom där företrädesvis finns annan utrustning än den typ 

av utrustning som sjuksköterskestudenterna tränat på under lektionerna på trä-

258 Donald Schön, Educating the Reflective Practioner (London, 1987). 
259 Pirjo Lambert, Promoting Developmental Transfer in Vocational Teacher Education. I 
Terttu Tuomi-Gröhn & Yrjö Engeström, Between School and Work, New Perspectives 
on Transfer and Boundary-crossing (Oxford, 2003), s. 233-254.  
260 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 230-238. 
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ningscentrum. Skillnaderna leder till att de inte känner igen vare sig utrustningen 

eller metoderna som används i hälso- och sjukvården. Olikheterna mellan hög-

skolan och hälso- och sjukvården blir alltför stora och leder till osäkerhet och 

frustrationer istället för transformationer mellan verksamhetssystemen. Deltagar-

na ger härigenom uttryck för att inte kunna lära genom att se olikheter. Handle-

dare och övriga yrkesverksamma sjuksköterskor påtalar att utbildningen borde 

innehålla mer medicinsk vetenskap och att de studerande har bristande kunskaper 

inom det medicinska området. De studerande påverkas av handledarnas inställ-

ning till detta innehåll. I de situationer där handledare har en negativ inställning 

till sjuksköterskeutbildningens innehåll förändrar de studerande sin inställning till 

utbildningens innehåll och intar ett negativt förhållningssätt till utbildningen: 

 

… jag tycker att jag har för dålig utbildning medicinskt sett (in-
tervju 1, Mikael). 
 
… jag känner idag att jag vet alldeles för lite om sjukdomar och 
om farmakologi. Vi saknar medicinsk kunskap för det är fokus 
på omvårdnad (intervju 1, Mattias). 
 

Mikael och Mattias visar genom sina uttalanden att de nyutbildade sjuksköters-

korna approprierar de äldre sjuksköterskornas kollektiva minne av vad som är 

viktiga kunskaper inom hälso- och sjukvården. Resultatet är förenligt med resul-

tat från Jorfeldts studier där Jorfeldt finner att när handledare tonar ner betydel-

sen av ett fenomen tonar också de sjuksköterskestuderande ner betydelsen av 

samma fenomen.261  

Handledare och övriga sjuksköterskor kritiserar också de studerandes för-

mågor. Förmågorna är inte tillräckliga, eftersom sjuksköterskor i vården ställer 

högre krav på praktiska färdigheter än vad de studerande har. Vidare anser sjuk-

sköterskorna att sjuksköterskestudenterna borde ha fått mer medicinska kunska-

per innan de kommer till vårdverksamheten. Sjuksköterskestuderande, lärare vid 

högskolan och sjuksköterskor i vårdverksamheten har olika föreställningar om 

vad som är giltigt kunnande bland sjuksköterskestuderande. Detta skapar pro-

261 Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studen-
ters beskrivningar av utbildningen. 
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ningscentrum. Skillnaderna leder till att de inte känner igen vare sig utrustningen 
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261 Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studen-
ters beskrivningar av utbildningen. 
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blem för studenterna, eftersom de upplever sig både marginaliserade och under-

ordnade i vårdverksamheten:  

 

… när man ska koppla på en infusionspåse och man går in i 
läkemedelsrummet och frågar hur man ska göra och de snäser 
till ”att sjuksköterskor idag kan ju ingenting”. Då blir man 
nedtryckt i skorna (intervju 1, Petra). 

 

Vissa har verkligen förståelse för att vi inte kan så mycket prak-
tiskt, men så möter man andra som tycker att ni kan ju verkli-
gen ingenting ni nya sjuksköterskor. Det är inte roligt att jobba 
med sådana som ni. Då har man lust att gå hem och att inte bli 
sjuksköterska (intervju 1, Eva-Lena). 

 

Uppdelningen i teori och praktik medför att de studerande under utbildning-

en befinner sig i vad som kan betecknas som exempelvis olika kunskapskulturer, 

att vara i en tankedominerad respektive i en handlingsdominerad sfär262 och att 

ha tillgång till olika läranderum.263 Synen på vad som kännetecknar kunnande är 

dock olika i läranderummen. Under högskoleförlagda moment uppmanas de stu-

derande att ställa frågor. Att ställa frågor bedöms som ett mått på eftertänksam-

het i högskolan. När de studerande ställer frågor i vårdverksamheten möts de i 

stället av nedlåtande förhållningssätt. Deltagarna i studien anser att i de fall nå-

gon ställer frågor uppfattas han/hon som okunnig av sjuksköterskorna i verk-

samheten. Sjuksköterskornas förhållningssätt till de studerandes kunskaper och 

färdigheter visar att sjuksköterskorna anser att en nyutbildad sjuksköterska bör 

kunna någonting annat än vad som förmedlas i dagens sjuksköterskeutbildning. 

Nutida sjuksköterskeutbildning genererar inte främst färdighetskunskaper utan 

påståendekunskaper. Mot bakgrund av sjuksköterskeutbildningens akademisering 

framträder sjuksköterskeutbildningens huvudämne omvårdnadsvetenskap i högre 

grad än i tidigare utbildningar. Färdighetsträningen har också en annan inriktning 

än i de tidigare mer yrkesinriktade sjuksköterskeutbildningarna. Det finns kurs-

planer och studiehandledningar som styr vad sjuksköterskestudenterna skall göra 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. I dagens sjuksköterskeutbildning 

262 Staffan Selander, Hantverkare eller mandarin? Om den professionella utbildningens 
didaktik. I Dan Tedenljung red., Pedagogik med arbetslivsinriktning (Lund, 2001), s. 91-
104. 
263 Göransson, Brandvägg: Ord och handling i en yrkesutbildning, s. 20. 
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handlar det inte längre om att följa en sjuksköterska och utföra de sysslor som 

uppkommer ad hoc under en arbetsdag. Denna förskjutning i sjuksköterskeut-

bildningens innehåll och utformning är en följd av sjuksköterskeutbildningens 

införlivande i högskolan. Förskjutningen blir tydlig när sjuksköterskestuderande 

kommer till sin verksamhetsförlagda utbildning i och med att yrkesverksamma 

sjuksköterskor fortfarande fokuserar på färdighetskunskaper. Kunskapskulturen i 

yrkespraktiken skiljer sig från den kunskapskultur som sjuksköterskestudenterna 

mött under de högskoleförlagda momenten.  

De erfarna yrkesverksamma sjuksköterskorna har genom tradering över ge-

nerationsgränser tagit med sig vad tidigare generationer av sjuksköterskor för-

medlat som värdefulla kunskaper för sjuksköterskor. En övervägande andel av 

dagens yrkesverksamma sjuksköterskor torde ha en mer yrkesinriktad sjukskö-

terskeutbildning till skillnad från sjuksköterskestudenterna som nu går en akade-

misk utbildning. Dessa antaganden om vad som är giltiga kunskaper och förmå-

gor finns samlat i vad Wertsch benämner som gruppens kollektiva minne. Det är 

dock individerna i gruppen som minns, vilket således innebär att i gruppen ”er-

farna sjuksköterskor” finns flera minnen. I deltagarnas berättelser framgår att de 

erfarna sjuksköterskorna har olika förhållningssätt till nyutbildade sjuksköters-

kors kunskaper och färdigheter. Skillnaderna mellan förhållningssätt till de stude-

randes kunskaper och färdigheter i de olika verksamheterna har sin grund i att 

lärarna har sitt kollektiva minne och sjuksköterskorna i hälso- och sjukvården 

har sitt kollektiva minne. De studerande möter båda dessa minnen och har att 

förhålla sig till olikheterna. Olikheterna leder till att studerande som Petra ut-

vecklar en negativ självbild. Petra tillskrivs identitet okunnig av sjuksköterskorna 

och detta leder till att hon identifierar sig själv som okunnig. Karaktäristiskt för 

deltagarna i studien är att de efter verksamhetsförlagda utbildningsmoment om-

definierar sitt kunnande från kunnig till okunnig. Wenger menar att detta är en 

vanligt förekommande utveckling av identifikationsprocessen när nya medlemmar 

införlivas i en etablerad gemenskap. Den bristande ömsesidigheten mellan stude-

rande och sjuksköterskor påverkar sjuksköterskestudenternas identitetsskapande i 

negativ riktning, vilket Wenger benämner i termer av identification through align-
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ment.264 I yrkespraktiken blir enskilda individers kunskaper och färdigheter be-

dömda i relation till kollektivet nyutbildade sjuksköterskor. Att säga till Petra att 

”dagens sjuksköterskor kan ju ingenting” innebär att göra Petra till ett objekt, 

eftersom hon inte skiljs ut som ett eget subjekt utan görs till del i en massa. En 

allmängiltig bedömning av kunskap på gruppnivå ligger också till grund för att 

inte ge Petra tillåtelse att agera. Deltagarna ger inte uttryck för att lärare inom 

högskoleförlagda moment uttalar likartade generella bedömningar på kollektiv 

nivå. Under högskoleförlagda moment bedöms individens kunskapsnivå. 

Skillnaderna mellan verksamhetssystemen leder till att de studerande känner 

osäkerhet. Denna osäkerhet leder till anpassning när tillvägagångssätten inte 

stämmer överens med hur de studerande lärt sig på träningscentrat och hur yr-

kesverksamma sjuksköterskor går tillväga i vårdverksamheten. Vid identifierade 

skillnader väljer studerande oftast att anpassa sig till sjuksköterskornas och hand-

ledarnas arbetssätt. I vissa fall tillskrivs yrkesverksamma sjuksköterskor en nor-

merande funktion över vad som är korrekt handlande: 

 

Det kan skilja sig mellan vad man lärt sig på träningscentrat, 
vad man läst i böcker och hur man gör i verksamheten. Det var 
lite förvirrande ibland. Man får olika bud om hur saker och 
ting skall göras. Man anpassar sig till den verksamhet som man 
är i just då. De vet hur det ska vara (intervju 1, Mattias).  

 

Det finns ett antagande om att sjuksköterskor vet bättre än lärare hur en 

handling bör utföras. I andra fall understryker studerande att de vet om att hand-

ledarens sätt att agera är felaktigt, men att man som studerande inte har det 

handlingsutrymme som krävs för självständighet och ett korrekt handlande: 

 

Jag var med på en vårdplanering med henne [handledaren] och 
då var det en man som skulle flytta in på den här avdelningen 
och han hade ett enda önskemål och det var att samma person 
skulle duscha honom för att han kände sig lite blyg. Han hade 
haft problem med sådant hela sitt liv så det var hans enda öns-
kemål, men då sa hon att bor man på ett sånt här boende då får 
man acceptera att det är olika som duschar. Då sa mannen att 
han inte behövde duscha samma dag utan kunde duscha när 
den personalen är där. Jag såg hur anhörig och mannen bara 

264 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 195-196. 
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drogs ner. Då kände jag att så vill jag absolut inte vara (intervju 
1, Margareta). 

 

Med utsagan ”jag såg hur anhörig och mannen bara drogs ner” visar Margareta att hon 

läser av vad Svenaeus benämner ”kroppstexten”265 som i enlighet med Svenaeus innebär 

att ha dialogiskt förhållningssätt till den andres kroppsliga uttryck. 

Handledare följer inte de metoder för blodprovstagning som studerande lärt sig 

under högskoleförlagda moment av utbildningen och handledare bemöter inte patienter 

på ett sätt som de studerande lärt sig att patienter skall bemötas på. I vårdverksamheten 

arbetar sjuksköterskorna i enlighet med andra rutiner än vad som finns inom högskolan. 

Skillnader mellan lärares och handledares etablerade rutiner för arbetsuppgifters ut-

förande begränsar de studerandes möjligheter att lära sig sjuksköterskans arbetsuppgifter 

på ett korrekt sätt i vårdverksamheten. Handledare blir negativa rollmodeller för de stu-

derande. De upplevda skillnaderna mellan hur de studerande lärt sig att man bör göra 

under högskoleförlagda utbildningsmoment och faktiska tillvägagångssätt i vårdverk-

samheten leder till att konflikter uppstår mellan sjuksköterskestudenterna och deras 

handledare och att de studerande känner sig främmande i vårdverksamheten. Främ-

lingskapet leder till att sjuksköterskestudenterna inte kan agera i den utsträckning som de 

förväntat sig att få göra. Deltagarna i studien intar ett kritiskt reflekterande förhållnings-

sätt till handledarnas sätt att agera, men båda två väljer att inte själva agera emot hand-

ledarna trots att båda två ger uttryck för att handlandet är felaktigt. Varken Petra eller 

Margareta ger uttryck för att de lyfter fram sitt kunnande utan att de anpassar sig till 

rådande norm. Under utbildningstiden är studerande underkastade handlingspress och 

anpassar sig till rådande omständigheter. När det handlar om att inte lyfta fram sitt kun-

nande är det ingen skillnad mellan de studerande som har erfarenhet från arbete inom 

hälso- och sjukvård och de som saknar erfarenhet från sådant arbete. Margareta som har 

erfarenhet av arbete som undersköterska och Petra som helt saknar tidigare erfarenhet 

beskriver likartat agerande.  

Skillnaderna mellan handlingsmönstren i de båda verksamhetssystemen innebär att 

de studerande hela tiden försöker, som de uttrycker det, ”läsa av” vad som förväntas av 

dem och anpassar sig därefter. Anpassningen kan förstås som ett uttryck för underord-

ning som motverkar självständighet. 

265Fredrik Svenaeus, Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik (Stockholm, 
2003), s. 88-114. Svenaeus ställer sig något tveksam till att använda textbegreppet, efter-
som ett frekvent användande i olika sammanhang kan urholka begreppet. Vidare menar 
Svenaeus att en rad fenomen som vi normalt inte tänker på som texter faller inom ramen 
för en textuell analys. 
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Det finns dock situationer när sjuksköterskestuderande inte anpassar sig till rådande 

handlingsmönster och okritiskt agerar så som erfarna sjuksköterskor agerar: 

 

Även om jag har en osäkerhet för att jag är ny i min roll 
kände jag att jag har lärt mig att göra på ett visst sätt under 
utbildningen och då gör jag som jag lärt mig på utbildning-
en (intervju 1, Marianne). 

 

Mariannes uttalande innebär att hon anser att nya sjuksköterskor har fått med sig 

tillräckligt med kunskaper för att agera i verksamheten, ett uttryck för att vara på 

väg mot ett mer fullvärdigt deltagande i verksamheten. 

Deltagande i verksamhet sker med hjälp av de verktyg som finns till förfo-

gande inom verksamheten. I varje verksamhetssystem utvecklas de verktyg, med 

andra ord den utrustning, som människorna är i behov av för att uppnå verk-

samhetens mål. Utrustningen på högskolan syftar till att förbereda de studerande 

för mötet med utrustningen i vårdverksamheten. Trots detta skiljer sig utrust-

ningen på det kliniska träningscentrat åt från den utrustning som finns i hälso- 

och sjukvårdens verksamhet. Detta medför att verksamhetssystemens olika verk-

tyg skapar ett dilemma. 

 

Verktyg 

De verktyg som sjuksköterskestuderande har tillgång till är avgörande för deras 

lärande, eftersom kunskap om omgivningen erhålls genom olika slags verktyg. 

Lärande av sjuksköterskeyrket handlar om att lära sig använda verktygen. Verk-

tyg under sjuksköterskeutbildningen är både fysiska och intellektuella. Fysiska 

verktyg utgörs av utrustning av olika slag vid kliniskt träningscentra och i vård-

verksamheten. Utrustningen på kliniska träningscentrat består av exempelvis me-

dicinsk-teknisk utrustning, instrument för olika former av vård och behandling, 

provtagningsutrustning samt dockor och gummiarmar som representerar patien-

ter. Intellektuella verktyg utgörs av utbildningens teorier, begrepp och modeller 

som företrädesvis förmedlas under utbildningens högskoleförlagda utbildnings-

moment.  
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Dockor och gummiarmar 

Under träningsmomenten på träningscentrat representerar dockor och gummiar-

mar patienter och de studerande tränar sjuksköterskans arbetsuppgifter på dessa 

dockor och gummiarmar. På träningscentrum är de strukturella villkoren optima-

la, det vill säga miljön är utformad för handlingens utförande och det finns till-

gång till all tänkbar utrustning. Samtliga moment övas alltid under idealliknande 

förhållanden, vilket innebär att dockor och gummiarmar också alltid har anato-

miska förutsättningar för framgångsrika provtagningsresultat. Den optimalt iord-

ningställda miljön på högskolan har inte sin motsvarighet i vårdverksamheten och 

de studerande känner inte igen sig när de kommer till hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskestudenterna i studien uttrycker att de till exempel inte kan ta blod-

prover på patienterna, fastän de lyckats mycket bra med att ta blodprover på 

dockor och gummiarmar. Avgörande skillnader mellan träningscentrat och vård-

verksamheten är villkor i miljön, patienternas anatomi och vems behov som står i 

fokus. På träningscentrat utgår de studerande från sina egna behov av träning, 

medan i mötet med patienter är det patienternas behov som står i fokus:  

 

Att känna på kärlet går inte på dockan så jag hade inte kunnat 
öva på hur det känns när ett kärl rullar. Jag kan öva hur många 
gånger som helst utan att någon skriker. På träningscentrat sät-
ter man en nål där man vill ha den. Man kan ordna en perfekt 
ställning när man tar prover. Det värsta ute i verkligheten var 
när jag fick stå på golvet, sitta på knä på golvet och ta prover 
underifrån. Man måste ju anpassa sig på ett helt annat sätt till 
situationen (intervju 1, Sabina). 
 

Deltagarna menar att dockorna på träningscentrum inte kan ersätta patienterna i 

och med att det är svårt att iscensätta den stress som mötet med svårt sjuka pati-

enter innebär. Övningen på kliniska träningscentrum är alltför orealistisk i vissa 

fall, vilket gör att de studerande inte alltid tar träningen på träningscentrat på 

fullt allvar: 

 

Om jag sticker mig på en kanyl på träningscentrat får jag färg 
på mig i stort sett. Om jag skulle sticka mig ute i verkligheten 
vore det värsta som skulle kunna hända att jag får blodsmitta 
(intervju 1, Sabina).  
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De studerande uppger att de inte känner sig förberedda på att bemöta patienter 

som reagerar emotionellt:  

 

Det är inte samma känsla när man sätter nål eller ger en in-
jektion på en docka. Det är långt ifrån. En patient kan ju bör-
ja protestera och samtidigt är ju patienten rädd. Jag får inte 
visa patienten att jag inte är säker. Jag får inte visa att jag är 
nervös för patienten (intervju 1, Mikael). 

 
Det är ett ganska stort steg att sticka en patient i verkligheten 
som har ett ansikte och som reagerar med känslor (intervju 1, 
Johan). 

 

Dockor är ju inte samma sak som människor. Dockan har inte 
några känslor och säger inte något. Patienten har åsikter och 
reagerar på det jag gör. Sticker jag fel märker patienterna detta 
och det gör inte dockan (intervju 1, Sabina).  

 

I början av den verksamhetsförlagda utbildningen klarar de studerande inte 

av att fokusera på patientens behov utan materialiserar patienterna för att kunna 

lära sig att utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter: 

 

När du har en levande patient måste du tänka på helheten för 
det är inte bara en arm längre. Det måste man verkligen tänka 
på. Första gången jag tog blodprover hälsade jag på patienten 
men sedan tänkte jag det är faktiskt bara en arm. Jag var 
tvungen att tänka ”det är bara en arm”. Då klarade jag uppgif-
ten och kunde prata med patienten efteråt. Om jag ser att pati-
enten är rädd så låter jag hellre handledaren ta proverna. Det är 
inte alltid som patienten vågat säga nej men när jag ser det 
överlämnar jag alltihop till handledaren. Jag vill inte göra pati-
enten illa (intervju 1, Eva-Lena).  

 

I början av utbildningstiden har deltagarna ibland svårt att fokusera på pati-

enterna ur ett helhetsperspektiv. De studerande fokuserar endast på den kropps-

del som är föremål för vård- och behandling. Skillnader mellan dockor och pati-

enter är betydande och patienterna tillskrivs den avgörande rollen för utvecklande 

av kunskaper och färdigheter. Dockor och gummiarmar upplevs därför inte vara 

tillräckliga träningsobjekt och det är först i möten med patienter som teorier, 

modeller och begrepp blir begripliga för sjuksköterskestudenterna:  

 
Det är i praktiken som jag har lärt mig saker, speciellt genom 
att jobba med patienterna. Det är ju väldig skillnad på att 
jobba med en människa än och sitta och läsa i en bok eller se 
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en docka. Så det är ju praktiken, det är ju den som har varit 
det absolut bästa. Det är ju det man lär sig på (intervju 1, Pet-
ra). 

 

I hälso- och sjukvårdens olika verksamheter får de studerande möjlighet att 

vara delaktiga i situationer som det är omöjligt att vara delaktig i under de hög-

skoleförlagda utbildningsmomenten, eftersom patienterna endast finns inom häl-

so- och sjukvården. De studerande har under högskoleförlagda utbildningsmo-

ment approprierat teorier och begrepp, men att känna till teorier och begrepp är 

inte tillräckligt för att utöva sjuksköterskeyrket. Det krävs att också uppnå för-

ståelse för innebörder av teorier och begrepp, vilket inte alltid låter sig göras un-

der högskoleförlagda moment av utbildningen. Denna förståelse skapas istället i 

mötet med patienterna. Patienternas symtom eller agerande gör att sjuksköterske-

studenter kan omforma sina kunskaper. Spouse menar att det handlar om att 

omvandla ”kunskaper-i-väntan” till ”kunskaper-i-användning”:266 

 

Jag har haft väldigt svårt att koppla ihop de teoretiska studi-
erna med verkligheten. I verkligheten kunde jag se alla sym-
tom som vi pratat om. [Jag] kunde gå in och se patientens 
symtom. Jag förstod - aha- han är gul, han har gulsot. Jag 
tyckte det var väldigt svårt att förstå hur det kunde hänga 
ihop men när jag fick se patienten och deras symtom så fick 
jag en riktig aha-upplevelse. Det har stärkt självförtroendet 
(intervju 1, Johan). 

 

Man skulle kunna säga att det är praktiken som får teorierna 
att bli mer mänskliga, mindre flummiga och mer konkreta 
(intervju 1, Sabina). 

 

Under en av de första kurserna i början av utbildningen på 
skolan gjorde vi EKG- mätningar och skulle läsa av EKG-
kurvorna. Jag förstod ingenting. När jag kom till avdelning N 
min första praktik på sjukhuset, då förstod jag EKG och lärde 
mig läsa av kurvorna. Jag förstod då hur blodet cirkulerar i 
hjärtat och till lungorna. Det var lättare att få in det på prak-
tiken när man såg en kranskärlsoperation. Sådant är svårt att 
läsa sig till (intervju 1, Margareta).  

 

266 Jenny Spouse, Scaffolding Students Learning in Clinical Practice. Nurse Education 
Today 18 (8) (1998), s. 259-266.  
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266 Jenny Spouse, Scaffolding Students Learning in Clinical Practice. Nurse Education 
Today 18 (8) (1998), s. 259-266.  

179

Deltagarna ger uttryck för att vissa kunskaper är lättare att lära sig i hög-

skolans miljö och vissa kunskaper är lättare att lära i vårdverksamheten. I hög-

skoleförlagda utbildningsmoment approprierar sjuksköterskestuderande teorier, 

begrepp och modeller, det vill säga företrädesvis påståendekunskaper. I vårdverk-

samheten utvecklas förmågan att förstå hur ett sjukdomssymtom ser ut på männi-

skokroppen och tillvägagångssätt för arbetsuppgifters utförande, det vill säga för-

trogenhetskunskaper och färdighetskunskaper.267 I vårdverksamheten tränas och 

utvecklas förmågan att använda synintryck. Själva synintrycket kan betraktas 

som en form av tyst kroppsligt kunnande som är situerat till yrkesverksamheten.  

De studerande kan endast i begränsad omfattning tränas på träningscentrat i 

att utveckla vad som vanligtvis brukar benämnas ”ha klinisk blick”268, ”seendets 

mästerskap”269 och att ”läsa patientens kroppstext”270 I vårdverksamheten kan de 

studerande genom att betrakta patienternas kroppar lära sig att känna igen sym-

tom på ett annat sätt än på kliniskt träningscentrum. Dockornas och patienternas 

medierande funktion skiljer sig åt. Patienterna fungerar som medierande verktyg 

för teoretisk förståelse.271 Dockor har inte samma nyansskillnader i hudfärgen 

som de nyansskillnader som kan uppstå på patienternas kroppar. Det är inte möj-

ligt att förstå vad olika symtom som beskrivs i litteraturen innebär genom att en-

bart betrakta dockornas ”hudkostym.” Vissa kunskaper och färdigheter kan en-

dast utvecklas i vårdverksamheten. Hur en ”gul patient” ser ut kan till exempel 

endast läras i mötet med en ”gul patient”. I den vardagliga interaktionen med 

patienter lär sig sjuksköterskestuderande under handledning att agera i förhållan-

de till komplicerade villkor som gäller i en specifik verksamhet och som inte är 

lätta att skapa i en formell utbildning. Innebörden av detta blir att en viss del av 

267 Johannessen, Praxis och tyst kunnande. 
268 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice.  
Pia Dellsson, Klinisk blick, reflektion kring läkekonst (Stockholm, 2003).  
269 Josefson, Kunskapens former. Det reflekterade yrkeskunnandet, s. 28. 
270 Fredrik Svenaeus, Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik (Stockholm, 
2003). 
271 Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 
Säljö, Lärande & Kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 23ff. 
Begreppet medierande redskap utvecklades av Vygotsky som en reaktion mot lärande 
genom stimuli och respons som företräddes av behavioristerna. Människan står inte i 
direkt kontakt med omgivningen, utan kunskap om omgivningen erhålls genom olika 
slags verktyg. Vygotsky ansåg att språket utgjorde det främsta verktyget. Människan 
tolkar sin omgivning genom verktygen. 
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lärandet i sjuksköterskeutbildningen är vad Lave och Wenger benämner ”situerat 

lärande”,272 vilket anknyts till en specifik situation i en yrkespraktik. Lärandet 

kan inte vara både situerat och gränsöverskridande på en och samma gång.  

 

Utrustning  

På träningscentrum finns tillgång till sådan medicinsk-teknisk utrustning och öv-

riga utensilier som sjuksköterskor använder i sin yrkesutövning, exempelvis injek-

tionsutrustning, droppslangar, infusionsaggregat, stetoskop och provtagningsin-

strument. När de studerande är i vårdverksamheten visar det sig dock att utrust-

ningen i hälso- och sjukvården är nyare och mer avancerad, vilket medför att de 

studerande säger att de inte känner sig vara bekanta med vare sig utrustning eller 

tekniker. Identifierade skillnader skapar problematiska situationer, eftersom de 

studerande inte kan använda utrustningen och agera som självständiga subjekt.  

Det finns ett antagande om att det är hälso- och sjukvården som är i fram-

kant vad beträffar utrustningens beskaffenhet och att högskolans utrustning är 

ålderdomlig. Karaktäristiskt för deltagarna är att identifierade skillnader mellan 

verksamheterna beror på olikheter i strukturella villkor: 

Det är skillnad mellan skolan och sjukhuset. På sjukhuset an-
vänds ju det absolut senaste i teknik. Jag menar där kan man ju 
inte stå och hålla på med något som är gammalt. Det utvecklas 
ju hela tiden allting där [på sjukhuset]. Skolan hinner ju inte 
riktigt med och det har ju med ekonomi att göra. Det går ju inte 
att komma ifrån (intervju 1, Mikael). 

 

Utvecklingen går bara rätt upp både medicinskt och tek-
niskt i vården. Det är också nya sätt och andra sätt ute i 
vården. Det är ett kunskapsglapp mellan de två professio-
nerna, en i skolan och en ute. Det blir en övergång som är 
lite svår att hantera (intervju 1, Johan). 

 

Utmärkande i deltagarnas berättelser är att utrustningen på träningscentrat 

inte alltid fungerar som medierande verktyg för sjuksköterskestudenternas färdig-

hetsträning. Situationen försvåras också för de studerande genom att den som 

skall kunna använda ett verktyg måste vara en del av den sociala praktik och den 

272 Lave & Wenger, Situated Learning. Legimate Peripheral Paricipation, s. 109 menar 
att ett lärande är situerat när det inte kan äga rum i en annan verksamhet. Kunskaperna 
och färdigheterna kan endast läras i den verksamhet där de används.  
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tolkningsgemenskap där verktygen används. Sjuksköterskestuderande hinner ald-

rig bli en del av vårdverksamheten, eftersom de byter enhet för de verksamhets-

förlagda studierna med jämna mellanrum.  

Verksamheten i både högskolan och hälso- och sjukvården skall vara veten-

skapligt förankrad, vilket innebär att lärare och sjuksköterskor skall utgå från 

bästa tillgängliga forskningsresultat som grund för sina handlingar. Trots detta 

skiljer sig förekomsten av intellektuella verktyg åt väsentligt. Skillnaderna skapar 

ett dilemma för sjuksköterskestudenterna. 

 

Teorier, begrepp och modeller  

Under de högskoleförlagda utbildningsmomenten förmedlas och förklaras, som 

jag nämnt tidigare, innebörder av bland annat yrkesområdets teorier, modeller, 

begrepp och forskningsresultat. Sammantaget utgör dessa sjuksköterskornas intel-

lektuella verktyg för yrkesutövning.  

I seminarier under högskoleförlagda utbildningsmoment reflekterar sjukskö-

terskestudenterna över olika innebörder av områdets teorier, modeller, begrepp 

och forskningsresultat, så att de senare i yrkesutövningen skall kunna arbeta i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Att lära sig ett yrke och att utveckla yrkeskompetens handlar om att appro-

priera yrkets olika verktyg. Ur sjuksköterskestuderandes perspektiv finns en 

rangordning mellan olika intellektuella verktyg där omvårdnadsteorierna värde-

ras högt. Under utbildningstiden identifieras också situationer, där sjuksköterske-

studerande anser att yrkesverksamma sjuksköterskor borde använda sig av om-

vårdnadsteorier som grund för sina handlingar. Det är brister i omhändertagande 

av patienterna som sjuksköterskestuderande anser skulle kunna överbryggas, om 

yrkesverksamma i större utsträckning använde omvårdnadsteorier: 

 

Jag tycker det är jättebra att omvårdnadsteorierna finns och 
man behöver ju inte anamma en hel omvårdnadsteori utan 
använda det som är lämpligt (intervju 1, Margareta). 
 
… teorin behöver man ju för att få veta grunderna och kunna 
jobba (intervju 1, Petra). 

 
Petra och Margareta ger uttryck för att intellektuella verktyg är betydelseful-

la för att lära sig sjuksköterskeyrket och för att utveckla sina kunskaper i om-
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vårdnadens innehåll och utförande. Detta kan ses som ett uttryck för att akade-

miseringen har medfört en medvetenhet om teoriers betydelse för sjuksköterskans 

yrkesutövning. Andra röster är emellertid mer tveksamma till betydelsen av om-

vårdnadsteorier för sjuksköterskans yrkesutövning:  

 

Nu skall allting vara jätteakademiskt. Det är ju fortfarande en 
praktisk utbildning. Vissa teorier är inte relevanta att läsa om 
(intervju 1, Sabina). 

 

Sabinas negativa inställning till omvårdnadsteoriers användbarhet kan vara 

ett uttryck för att hon saknar tillräckligt med erfarenhet från sjuksköterskans ar-

bete för att se nyttan av teorier i vårdverksamheten. Denna utgångspunkt får till 

följd att det är först genom att utföra arbetsuppgifterna som teoriernas använd-

barhet framträder. Att sjuksköterskestuderande, likt Sabina, är tveksamma till 

omvårdnadsteorier är vanligt i studier gjorda före sjuksköterskeutbildningens 

akademisering.273 Lilja Andersson visar att sjuksköterskestuderande i dagens sjuk-

sköterskeutbildning är mindre positiva till omvårdnadsteorier i början av sjukskö-

terskeutbildningen, men att denna inställning förändras under utbildningens 

gång. I slutet av utbildningen är sjuksköterskestudenterna i Lilja Anderssons stu-

die mer positiva till omvårdnadsteorier. Föreliggande undersökning fokuseras på 

nyutbildade sjuksköterskor, som vid utbildningens slut ställer sig mest positiva till 

medicinsk vetenskap, vilket innebär att resultaten från min studie till viss del skil-

jer sig från Lilja Anderssons resultat.274 

De studerande var, trots olika förhållningssätt till omvårdnadsteorierna, 

mycket förväntansfulla inför att få komma till vårdverksamheten och att där få 

diskutera olika omvårdnadsteorier med yrkesverksamma sjuksköterskor. När de 

studerande kom till vårdverksamheten omintetgjordes emellertid deras förvänt-

ningar, eftersom yrkesverksamma sjuksköterskor varken kände till eller använde 

sig av omvårdnadsteorier i yrkesutövningen:  

 

273 Pilhammar-Andersson, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställning 
och perspektiv under utbildningstiden, Lindberg-Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska 
praktikens betydelse för utveckling av yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnogra-
fisk-fenomenografisk studie. 
274 Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen: Studenters berättelser. 
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… omvårdnadsteorierna som vi läser om ser man inte röken 
av och det är ingen som nämner ett ord om dem ute i prakti-
ken (intervju 1, Margareta). 
 
Jag tror skolan fokuserar på omvårdnadsvetenskapen för att 
den skall få högre status. Vi har inte kunnat tillämpa om-
vårdnadsteorierna när vi kommit ut i praktiken. När man har 
varit ute i praktik har jag också varit så fokuserad på att lära 
mig allt som händer där så jag har haft svårt att tänka på teo-
rierna och ingen frågar efter dem heller (intervju 1, Mattias). 
 
Det är inte alls lika mycket prat om omvårdnadsteorier ute i 
verkligheten. Sjuksköterskorna säger att de inte har tid att bry 
sig om allt det vi läser i utbildningen. En del nya sjuksköters-
kor som jag möter ute säger att det är skönt att slippa teori-
erna (intervju 1 Eva-Lena). 

 

Omvårdnadsteorier uppfattas inte av yrkesverksamma sjuksköterskor som ett 

värdefullt verktyg i yrkesutövningen. Det är ingenting som yrkesverksamma sjuk-

sköterskor anser vara betydelsefullt eller ens nödvändigt att ha tillgång till för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna i vårdverksamheten menar att re-

flektera teoretiskt i samband med arbetets utförande gör man inom högskolan 

men inte i vårdverksamheten.  

Skillnaderna mellan vad de studerande lärt sig att använda under högskole-

förlagda delar av utbildningen och vad de studerande senare har möjlighet att 

använda i vårdverksamheten skapar, vad Wertsch betecknar, ett konfliktförhål-

lande mellan omvärld och verktyg. Konfliktförhållandet uppstår när individen 

inte kan avpassa vilket verktyg han eller hon skall använda i specifika situatio-

ner.275 Konfliktförhållandet innebär att sjuksköterskestudenterna och de yrkes-

verksamma sjuksköterskorna inte till fullo delar en gemensam kunskapsplatt-

form. Människor som arbetar tillsammans och som gemensamt löser arbetsupp-

gifter behöver tillgång till samma typ av arbetsredskap och samma kunskapsplatt-

form. Att repertoarerna skiljt sig åt mellan högskolan och vårdverksamheten har 

inverkat på yrkesverksamma sjuksköterskors (handledares) bemötande av delta-

garna i vårdverksamheten. Däremot ger deltagarna inte uttryck för att dessa olika 

repertoarer vid något tillfälle inverkat på högskolelärarnas bemötande av dem. 

275 James V. Wertsch, Mind as Action (New York, 1998). 
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I mötet med patienter blir teorierna och modellernas innebörder levande-

gjorda. Innebörder av teorier från samhällsvetenskapen och humaniora framträ-

der också först i mötet med patienter. Att förstå människosynens betydelse i mö-

tet med patienter eller innebörder av vad som benämns svåra samtal låter sig inte 

göras fullt ut under de högskoleförlagda utbildningsmomenten.  

Det är skillnader mellan att tala om svåra samtal under högskoleförlagda 

utbildningsmoment och att sedan genomföra svåra samtal i en praktik:276 

 

Jag har varit kritisk mot kurser i beteendevetenskapliga 
ämnen men när jag har varit ute och jobbat har jag känt att 
det man läst lägger sig i ryggmärgen. I vissa situationer, när 
jag har träffat en svårt sjuk patient, har jag kommit att tän-
ka på vad jag har lärt mig om hur man skall lyssna på en 
människa. Jag har förstått vad lärarna menade när jag prö-
vade att samtala med en svårt sjuk man med cancer  
(intervju 1, Mattias).  

 

Det är inte möjligt att lära sig genomföra exempelvis svåra samtal genom att en-

bart ”tala om” svåra samtal utan det är genom genomförandet av samtal som det 

är möjligt att lära sig detta. Vissa delar av sjuksköterskors kunnande är av den 

karaktären att skolans dekontextualiserade former för lärande måste komplette-

ras med situerat lärande i yrkespraktiken. Ibland är dock lärandet alltför situerat 

och kontextuellt under verksamhetsförlagd utbildning. Vilka praktiska arbets-

uppgifter som den enskilde sjuksköterskestudenten får möjlighet att öva på pati-

enter under utbildningstiden är beroende av inom vilken verksamhet som den 

studerande får verksamhetsförlagd utbildning. Hälso- och sjukvårdens organise-

ring277 har varit styrande för vad varje enskild sjuksköterskestuderande kunnat få 

möjlighet att lära sig. Den sjuksköterskestuderande som exempelvis har haft verk-

samhetsförlagd utbildning inom specialiteten njurmedicin har inte kunnat ta del 

av hur sjuksköterskor arbetar med patienter som har andra sjukdomar än de som 

276 Lave & Wenger, Situated Learning. Legimate Peripheral Participation, menar att det 
är nödvändigt att klarlägga skillnaderna mellan, som de uttrycker, talking about and 
talking within a practice. I en yrkespraktik lär sig yrkespraktikens medlemmar att agera 
genom dem båda. Talking about handlar om lärande utifrån exempelvis berättelser eller 
information. Talking within handlar om att agera i verksamheten genom kommunikativa 
handlingar. 
277 För en utförlig beskrivning av hälso- och sjukvårdens organisering se Bo Hallin & 
Sven Siverbo, Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård (Lund, 2003). 
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hör samman med njurarna. Patienternas sjukdomstillstånd är avgörande för vilka 

praktiska arbetsuppgifter som är möjligt att få träna på under den verksamhets-

förlagda utbildningen. 

De yrkesverksamma sjuksköterskorna som inte använder omvårdnadsteorier 

som grund för sina handlingar har en annan kunskapskultur än dagens nyutbil-

dade sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor har inte skolats in i ett vetenskapligt 

förhållningssätt i en akademi utan gått sin utbildning i en mer yrkesinriktad lär-

lingsutbildning. Det är endast de sjuksköterskor som utbildats i enlighet med 

1993 år reformering av högskolan som haft omvårdnadsvetenskap som huvud-

ämne och fått en akademisk examen i ämnet omvårdnad. Förhållningssättet till 

vetenskaplig kunskap är olika i de båda verksamhetssystemen. Under högskole-

förlagda delar av utbildningen skall de studerande forskningsanknyta de uppgifter 

som de utför. Yrkesverksamma sjuksköterskor bemöter ibland sjuksköterskestu-

derande nedsättande, när dessa försöker tillämpa forskningsresultat som grund 

för sina handlingar. De studerande ger uttryck för att den vetenskapliga förank-

ringen inom högskolan inte har någon motsvarighet i vårdverksamheten, vilket 

innebär att de studerande måste förhålla sig till två olika förhållningssätt: 

 

När man talar om forskningsresultaten kan det väl mest vara de 
äldre, som jobbat länge, [som] tycker att det är lite löjligt [och] 
säger ”vi har alltid gjort så här”. De vill inte ändra på sitt sätt 
(intervju 1, Mikael). 

 

Utsagorna tyder på att de yrkesverksamma sjuksköterskor som Mikael mött stäl-

ler sig negativa till det egna yrkets vetenskapliga förankring, eftersom de ställer 

sig avvisande till att använda forskningsresultat. Sjuksköterskornas inställning till 

att söka forskningsresultat inom omvårdnadsvetenskap kan tolkas som ett ut-

tryck för att yrkesverksamma sjuksköterskor fortfarande anser att medicinsk ve-

tenskap är hierarkiskt överordnad omvårdnadsvetenskap. Agerandet strider mot 

föreskrifter som säger att sjuksköterskeyrket skall utövas utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

Sjuksköterskegruppens kollektiva minne kan sägas fungera som konservator 

för inarbetade handlingsmönster. Sjuksköterskornas förhållningssätt till forsk-

ningsresultat och därmed vetenskaplig förankring står i motsatt förhållande till 

hur sjuksköterskestuderande lär sig att agera under högskoleförlagda utbild-
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ningsmoment. Grundpelarna i en akademisk utbildning innebär att lära sig att ha 

vetenskaplig förankring i stället för oreflekterade vanor som grund för sina hand-

lingar. Yrkesverksamma sjuksköterskor använder dock vissa teoretiska utgångs-

punkter för sin yrkesutövning, men det är företrädesvis medicinsk vetenskap som 

används. Medicinsk vetenskap förknippas vanligtvis med läkare. Sjuksköterske-

studenterna tillmäter yrkesverksamma sjuksköterskor tolkningsföreträde, vilket 

leder till att den medicinska vetenskapen blir grunden för sjuksköterskans yrkes-

utövning. Detta leder till att sjuksköterskestudenterna vid utbildningens slut ifrå-

gasätter varför utbildningen inte innehållit fler timmar medicinsk vetenskap: 

 

Jag tycker att jag har dålig medicinsk utbildning. Jag är hand-
fallen om någon får en hjärtinfarkt. De andra [sjuksköters-
korna] har klagat på vår utbildning. De anser att vi saknar 
grundläggande kunskaper exempelvis om läkemedelsbiverk-
ningar (intervju 1,Mikael). 
 

Jag tycker att det skulle ha varit mer anatomi och fysiologi i 
sjukdomslära. Jag hade förväntat mig att jag skulle kunna mer 
om sjukdomar, exempelvis vilka symtom jag skall kolla efter 
och hur jag skall behandla det. Jag vill ha mer medicin  
(intervju 1, Sabina). 
 
Jag vill ha mer kunskap i sårvård. Saknar kunskap om hur man 
lägger om sår, hur ofta ett sår skall läggas om och vilka material 
man skall ha (intervju 1, Margareta).  
 
Jag skulle vilja ha haft mer om hur man praktiskt gör vid ex-
empelvis diabetes. Jag ville ha haft mer sjukdomslära  
(intervju 1, Marianne). 
 
Det är fokus på omvårdnad. Jag vill ha mer farmakologi, veta 
mer om sjukdomar. Mer medicinsk kunskap så att jag kan an-
vända omvårdnaden (intervju 1, Mattias). 

 

Att de studerande efterfrågar mer medicinsk vetenskap är ett uttryck för skillna-

der i kunskapskultur mellan högskolan och vårdverksamheten. Yrkesverksamma 

sjuksköterskor uttrycker, som visas i deltagarnas citat, att ”dagens sjuksköterskor 

kan ju ingenting”. Yrkesverksamma sjuksköterskor har en negativ inställning till 

omvårdnadsteorier och de anser att dagens nyutbildade sjuksköterskor saknar 

medicinska kunskaper. Den traditionella kunskapshierarkin gör sig fortfarande 

gällande i och med att den medicinska vetenskapen värderas högt i vårdverksam-

heten. Efterfrågan av mer medicinsk vetenskap innebär en strävan att bli en del av 
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den gemenskap som finns i hälso- och sjukvården och att erhålla legitimitet att 

vara i vårdverksamheten. 

Lilja Andersson har i en nyligen genomförd undersökning funnit att sjukskö-

terskestuderande efterfrågade medicinsk vetenskap i början av sjuksköterskeut-

bildningen, vilket emellertid förändrades under utbildningens gång. I slutet av 

utbildningen hade en del studenter förändrat sitt synsätt och menade att omvård-

nadsvetenskapen i sig utgör grund för att kunna ge god omvårdnad. Resultatet i 

föreliggande studie skiljer sig från Lilja Anderssons härvidlag, eftersom deltagar-

na i min studie har avslutat sin utbildning och blickar tillbaka på utbildningens 

innehåll.278  

 

Handlingsmönster 

Under utbildningstiden har sjuksköterskestuderande svårigheter att integrera den 

bild av sjuksköterskans arbetsuppgifter som förmedlas under högskoleförlagda 

utbildningsmoment med vad de själva upplever att sjuksköterskor arbetar med i 

vårdverksamheten. Deltagarna uttrycker att i enlighet med omvårdnadsteoretiska 

utgångspunkter är sjuksköterskan omvårdnadsexpert, grundar sina ställningsta-

ganden på samtal med patienterna och finns alltid nära patienterna. Högskolans 

lärare förmedlar generella handlingsmönster, medan sjuksköterskestudenterna i 

hälso- och sjukvården möter unika patienter i specifika situationer. Sjuksköters-

korna anpassar sina handlingar efter rådande omständigheter, vilket innebär att i 

hälso- och sjukvården avgörs handlingsmönster av det sammanhang som sjukskö-

terskan befinner sig i. Dilemman uppstår för de studerande, eftersom sjuksköters-

korna i yrkespraktiken ständigt tvingas omförhandla vad de skall göra, hur de 
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278 Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen: Studenters berättelse.  

Vägen in i ett yrke  ulla ohlsson 187



188

 

På universitetet har det handlat om att se hela människan. När 
man kommer ut i praktiken är det mycket mediciner, kolla 
blodtrycket och att skicka remisser (intervju 1, Margareta). 

 

Om det blir mycket frågor kring när en patient exempelvis har 
fått besked om att patienten har cancer då tar vi dit en kurator. 
Så mycket av det jobbet som vi lärde oss i skolan gör inte vi 
[sjuksköterskor] (intervju 1, Mikael). 

 

Men där emellan är sjuksköterskan och drar i trådarna och för-
söker länka dem samman. Den bilden har jag inte fått på skolan 
(intervju 1, Johan). 

 

… det som de lär ut i skolan är att det aldrig är någon stress. 
Man ska ta sig tid och göra det man håller på med för stun-
den fast man har jättemycket annat. Det går ju inte i verklig-
heten. I verkligheten ska man ha flera patienter, man ska hin-
na så mycket och man måste ju tänka på att skynda sig lite. 
Det lär vi oss inte i skolan (intervju 1, Petra).  

 

På skolan lär vi oss att sjuksköterskan har mycket kontakt 
med patienten, men i verkligheten har man inte den tiden med 
patienterna alls. Det är undersköterskorna som har den var-
dagliga kontakten med patienterna (intervju 1, Eva-Lena). 

 
Olikheterna mellan utbildning och yrkesverksamhet gör sig påminda och innebär 

svårigheter för de studerande att agera, eftersom de inte känner igen handlings-

mönstren. Deltagarna ger uttryck för att skillnaderna inte bidragit till lärande 

utan snarare till osäkerhet över vilket handlingssätt som är det rätta.  

Sjuksköterskeutbildningen handlar om att lära sig att bli sjuksköterska. Om 

lärande skall kunna ske krävs att lärare inom högskolan och handledare i hälso- 

och sjukvården arbetar systematiskt med att skapa situationer i vilka lärande kan 

komma till stånd. Det finns olika sätt, det vill säga olika pedagogiker för att 

iscensätta lärande. Högskolan och hälso- och sjukvården använder delvis helt 

skilda pedagogiker, vilket skapar dilemman för de studerande. Dessa dilemman 

innebär osäkerhet hos en del studerande och utgör grund för lärande hos en del 

studerande.  
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Former för lärande 

När lärare inom högskolan och handledare i vårdverksamheten skapar rum för de 

studerandes lärande använder lärare respektive handledare både likartade och 

olikartade pedagogiker. Avgörande är vad som skall läras, med andra ord är val 

av pedagogiskt förhållningssätt situationsbundet.  

Inom högskolan används studentaktiva former för lärande under de teore-

tiskt inriktade avsnitten, medan vid kliniskt träningscentrum används former för 

lärande som har stora likheter med mästarlära. De studentaktiva arbetsformerna 

är inspirerade av problembaserat lärande och casemetodik.279 Detta innebär att de 

studerande förväntas vara och också är aktiva medskapare av lärprocesserna. De 

förväntas inta ett reflektivt förhållningssätt, belysa problem från olika perspektiv, 

pröva vad resultatet blir när ett problem belyses från olika perspektiv samt kri-

tiskt granska kunskapsstoffet. Lärande som har sin grund i prövning av olika 

möjligheter och kritisk reflektion benämner Engeström ”produktivt lärande”, 

eftersom lärande kräver eftertänksamhet och leder fram till nya insikter. Delta-

garna ger uttryck för att högskolans lärare bemöter dem mer som studerande än 

vad som sker i hälso- och sjukvården: 

I teorin blir man bemött som en student. Det är inte att man är 
en blivande sjuksköterska. Det känns som att vara kvar på 
gymnasiet, men ute på praktiken värnar en del om oss och 
tycker att det här är ju en framtida arbetskamrat (intervju 1, 
Petra). 

 

Under utbildningsmomenten på träningscentrat karaktäriseras undervisning-

en av mästarlära:  

 

Vi är indelade i grupper med 20 studerande i varje. Om vi ex-
empelvis skall lära oss ta blodprover visar läraren hur man skall 
göra. Hon lägger upp armen på bordet, visar instrumenten och 
tar provet. Sedan får vi gå och hämta en arm och prova själva. 
Hon går runt och ser att vi gör rätt och tillrättavisar oss när vi 
gör fel (intervju 1, Petra). 

 

279 Casemetodik är en problembaserad undervisningsform som avser att försätta studen-
ten i verklighetsliknande situationer. De studerande tränas i beslutsfattande, att motivera 
ställningstaganden och problemlösning. För utförligare beskrivning se Henry Egidius, 
PBL och casemetodik: Hur man gör och varför (Lund, 1999). 
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Skillnader finns mellan högskolan och vårdverksamheten i utgångspunkter för 

träning av sjuksköterskans praktiska arbetsuppgifter. Högskolan kännetecknas av 

lärande på kollektiv nivå och vårdverksamheten kännetecknas av lärande på indi-

viduell nivå. På kliniskt träningscentrum är de studerande indelade i större eller 

mindre grupper och undervisningen sker i grupp. Deltagarna berättar att indivi-

den försvinner i mängden. Ingen hänsyn tas till den enskildes behov:  

 

Under en dag så går man igenom olika moment så att genom-
gången blir ganska intensiv med flera olika uppgifter. Jag kän-
ner som ny att det kunde ha varit lite lugnare tempo. Vi har inte 
haft någon individualisering utan alla har fått gå igenom sam-
ma moment i samma tempo vilket kanske gjort att en del har 
tyckt att saker har blivit tråkiga (intervju 1, Johan).   

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen utformas på kollektiv nivå. Ingen 

hänsyn tas till den enskildes utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet, något som 

deltagarna inte har uppskattat. Under verksamhetsförlagda moment är den stude-

rande alltid ensam med sin handledare och den enskilde studentens lärande står i 

fokus. Individualisering kan förekomma på den enskilda vårdavdelningen i och 

med att handledare ibland bortser från högskolans regler. När och om den stude-

rande och handledaren gör särskilda överenskommelser uppstår konfliktfyllda 

situationer, eftersom högskolans lärare ansvarar för innehållet i de verksamhets-

förlagda utbildningsmomenten och för att studiehandledningen följs av sjukskö-

terskestudenterna:  

 

Ute på mina praktikplatser har de varit väldigt duktiga på att 
anpassa min praktik efter var jag står. På den första praktiken 
jag gjorde på sjukhuset, på avdelning N, hade de fastställt ett 
introduktionsschema för praktikanter. Man skulle gå de tre 
första dagarna med en undersköterska. Det fick jag hoppa 
över. Jag gick direkt med en sjuksköterska  
(intervju 1, Margareta). 

 

Deltagarna ger uttryck för att i hälso- och sjukvården däremot används företrä-

desvis former för lärande som har likheter med vad som vanligtvis brukar 

benämnas traditionell mästarlära under mästar- och lärlingsliknande förhållande. 

Att ha ett mästar- och lärlingsliknande förhållande handlar om en överordnad 

handledare/sjuksköterska och en underordnad sjuksköterskestudent. 
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Ur ett lärandeperspektiv handlar mästarlära om ett situerat lärande genom att 

lärande sker genom arbetsuppgifternas utförande. Sjuksköterskestudenten obser-

verar handledarens handlingsmönster och förväntas att okritiskt imitera dennes 

sätt att utföra arbetsuppgiften:  

 

Vi får lära oss på träningscentrat att vi absolut skall an-
vända handskar och så kommer man ut, [där] är det 
knappt någon som använder handskar. När man står med 
handledare och skall ta blodprover så använder de inte 
handskar och vi har fått lärt oss att vi ska använda 
handskar. Då vill man liksom göra lite som de [gör]. Man 
vill få deras godkännande för jag är rädd om mitt betyg 
(intervju 1, Petra). 

 

Petra uttalar tydligt att hon valde att göra som handledaren av den orsaken att 

handledaren är den som bedömer hennes insatser under praktiken. Resultatet i 

föreliggande studie har likheter med Linder som funnit att sjuksköterskestude-

rande imiterar handledaren av rädsla för att inte bli godkända.280 Lave menar att i 

yrkespraktiker kännetecknas former för lärande ofta av modellinlärning utifrån 

ett mästarlärlingsförhållande,281 vilket också visar sig i Petras utsagor. Petra för-

väntas att som i traditionell mästarlära okritiskt ta till sig handledarens hand-

lingsmönster, då det inte förekommer diskussion eller reflektion över varför något 

skall utföras på ett visst sätt eller om det finns fler handlingsalternativ.  

Att i vårdverksamheten mötas av förhållningssätt som har betydande likheter 

med traditionell mästarlära är problematiskt, eftersom sjuksköterskestuderande 

under högskoleförlagda moment förväntas inta ett kritiskt förhållningssätt. Rela-

tionen mellan handledare och sjuksköterskestuderande är i hög grad asymmetrisk 

och karaktäriseras av över- och underordning i hälso- och sjukvården. Handleda-

ren använder sin möjlighet till tolkningsföreträde, när den studerande och hand-

ledaren har olika ståndpunkter i fråga om vad som är ett riktigt tillvägagångssätt.  

280 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. 
281 Jean Lave, Lärande, mästarlära, social praxis. I Klaus Nielsen & Steinar Kvale red., 
Mästarlära. Lärande som social praxis (Lund, 2000), s. 47-66. 
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Lärande som har sin grund i imitation benämner Engeström ”reproduktivt 

lärande”282, eftersom rådande handlingsmönster reproduceras helt okritiskt. Ett 

reproduktivt lärande är inte alltid negativt, därför att en studerande inte alltid 

kan vara kritisk till det som sker och de handlingsmönster som han eller hon be-

traktar. Det är betydelsefullt att få möjlighet till reproduktion för att kunna avgö-

ra vad som kan göras på ett annorlunda sätt. Avgörande för om observation, imi-

tation och reproduktion är positivt eller negativt är om reflektion förekommer 

som ett led i lärprocessen. 

Ett problem under de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten är, som visas i 

Petras citat, att reflektion inte förekommer och att den oerfarna sjuksköterske-

studenten underordnas den erfarna handledarens sätt att utföra handlingar. 

Handledarens sätt blir enda sättet att utföra handlingen på och några fler hand-

lingsalternativ diskuteras inte. Det finns emellertid också situationer när handle-

dare förhåller sig mer öppet till de studerandes ståndpunkter. I dessa situationer 

kännetecknas inte relationen mellan handledare och studerande i lika hög grad av 

över- och underordning:  

 

Jag skulle ge en intramuskulär injektion. Vi gick in i läkeme-
delsrummet och handledaren sa åt mig vad jag skulle plocka 
fram, sedan visade han hur jag skulle göra och jag gjorde sam-
tidigt. Sedan fick jag gå in själv till patienten och göra allting. 
När jag kom tillbaka frågande handledaren hur det hade gått. 
Det är mycket bra när man går tillbaka och reflekterar efter att 
man har gjort någonting (intervju 1, Eva-Lena). 

 

Eva-Lena ger uttryck för att lärande under mästarlärlingsliknande förhållanden i 

kombination med reflektion är positivt för kunskapsutvecklingen. Yrkesverksam-

heten kännetecknas i Eva-Lenas utsagor av att vara en ”reflekterande gemen-

skap”:283 

 

Handledaren visar det praktiska momentet första gången 
och man får stå och se på. Jag lär mig inte av att bara se på. 

282 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical approach to Develop-
ment Research, Engeström, Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theo-
retical Reconceptualization Engeström utvecklar ett resonemang om lärande i olika 
nivåer. Dessa nivåer är: reproduktivt, produktivt, målstyrt och kreativt lärande. 
283 Schön, Educating the Reflective Practioner, s. 130. 
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Då har jag glömt allt efter en vecka. Jag måste ju få göra 
själv med händerna och att få tänka själv, för att sen kunna 
komma ihåg det. Jag har ett eget ansvar för ett mindre antal 
patienter på avdelningen. Handledaren är lite mer i bak-
grunden, det är precis så jag vill ha det. Man får litet eget 
ansvar, man jobbar med patienten, och man har någon att 
rådfråga när man inte vet (intervju 1, Mattias).  

 

Under de verksamhetsförlagda studierna har de studerande en eller flera 

handledare. Deltagarna intar olika ståndpunkter till byte av handledare. Gruppen 

är flerstämmig i sin beskrivning av vad byte av handledare har betytt för lärande 

och kunskapsutveckling: 

 

Handledarna har betytt nästan mest för mig, dels att man har 
studerat olika sköterskor på de ställen man har varit och dels 
har man tyckt att så där vill jag vara och andra har man tänkt 
så där skall jag inte vara (intervju 1, Johan). 

 

Johan ger uttryck för att han inte haft obehag av att behöva byta handledare un-

der en och samma placering under de verksamhetsförlagda studierna. De olika 

handledarna har fungerat som rollmodeller och genom att studera dessa rollmo-

deller har han kunnat skapa sig en uppsättning föreställningar om hur han vill bli 

respektive inte vill bli som sjuksköterska i framtiden. Han har haft förmågan att 

lära av olikheter: 

Det har varit olika handledare på grund av schemaläggning. 
Det är lite jobbigt att byta handledare för man får börja om 
från noll. Det som man har gjort flera gånger tidigare får man 
börja om och visa igen med den nya personen. Det har blivit 
mycket så på den sista praktikplatsen och jag känner att jag 
skulle vilja ha gått in och gjort mycket mer. Jag har känt mig 
utanför på N eftersom där arbetar normalt bara två personer. 
Jag kommer som den tredje och får springa efter (intervju 1, 
Johan).  

Det är inte enbart skillnader mellan högskolan och vårdverksamheten, utan 

det är även skillnader mellan vårdverksamheter i kommun och landsting. I kom-

munerna ansvarar sjuksköterskor för hälso- och sjukvårdsfrågor på ett över-

gripande plan och möter endast de kommuninnevånare som har behov av vissa 

medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder. Att arbeta som sjuksköterska i 

kommunal regi innebär att arbeta med ett större medicinskt ansvar än att arbeta 
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som sjuksköterska inom landstinget. Sjuksköterskor i kommunen skriver exem-

pelvis ut hjälpmedel och läkemedel till vårdtagare. De har också ansvar för en 

kommun eller delar av en kommun med ett stort antal patienter. I landstinget 

arbetar flera sjuksköterskor på varje enhet. De har mindre grupper av patienter 

och det finns alltid en läkare tillgänglig som ansvarar för de medicinska frågorna. 

Sjuksköterskeutbildningens utformning innebär att de studerande har verksam-

hetsförlagda utbildningsmoment inom den kommunala hälso- och sjukvården 

under den första terminen på utbildningen. Först under den fjärde terminen har 

de studerande utbildningsmoment i landstingets hälso- och sjukvård på olika 

vårdavdelningar. Deltagarna i studien anser att utbildningsmomentens inbördes 

ordning har haft inverkan på deras lärande och kunskapsutveckling. Att börja 

med utbildningsmoment i kommunal hälso- och sjukvård är problematiskt, efter-

som de deltagare som saknar erfarenhet från arbete inom vård- och omsorg inte 

har kunnat tillgodogöra sig utbildningen. Dessa deltagare har inte förstått vilken 

roll som sjuksköterskorna har i den kommunala hälso- och sjukvården:  

 

Första praktiken i hemsjukvården den gav inte mycket. Där-
emot den långa praktiken som man får i termin fyra ute på NN, 
den kirurgiska och medicinska utbildningen. Den har betytt allt 
för mig (intervju 1, Johan). 

 

När vi kom ut i termin fyra och fick praktik på sjukhuset, då 
fick man reda på vad en sjuksköterska gör. Det var då man lär-
de sig vad man skall jobba med och det kändes väldigt sent i 
utbildningen för vi hade i alla fall gått halva utbildningen innan 
vi fick veta vad en sjuksköterska gör (intervju 1, Petra). 

 

En av deltagarna berättar att det finns sjuksköterskestuderande som anser att 

man kan arbeta inom äldreomsorgen utan specifika kunskaper för området. Vår-

den av äldre förknippas inte med en bas av gedigna kunskaper: 

 

De som jag har läst tillsammans med säger att på ett sjukhem 
behöver man inte kunna så mycket. Det är bortkastad utbild-
ning att ha utbildning i äldrevård. Jag försvarar utbildningen 
därför att många gamla är ju multisjuka och på sjukhemmet 
ska man ju kunna himla mycket. Patienterna har mycket me-
diciner när de kommer hit och dessutom är de gamla. Man 
behöver kunna lite om mycket. Jag får försvara att man be-
höver utbildning på ett sjukhem (intervju 1, Marianne). 
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Deltagare som varit undersköterskor inom kommunal äldreomsorg förstår inte 

varför de skall ha verksamhetsförlagd utbildning inom detta område. Äldreom-

sorg förknippas med undersköterskans yrke och inte med sjuksköterskans yrke. 

En av deltagarna ger uttryck för att de verksamhetsförlagda utbildningsmomen-

ten i äldreomsorgen inte är givande: 

 
Jag tycker det var lite jobbigt att jag som var undersköterska 
fick göra första praktiken i princip som en undersköterske-
praktik eftersom vi var på ett äldreboende. Det var inte gi-
vande eftersom jag är undersköterska och har sommarjobbat i 
hemtjänsten. Jag såg till att jag fick gå med distriktssjukskö-
terskorna och det var inte några problem från deras [distrikt-
sjuksköterskornas] sida. Jag utbildade mig till sjuksköterska 
och då vill jag se deras jobb inte undersköterskornas jobb (in-
tervju 1, Mikael).  

 
Deltagaren ger uttryck för att anse att sjuksköterskestuderande med erfarenhet 

från undersköterskans yrkesområde endast bör följa sjuksköterskor i deras yrkes-

utövning. Utgångspunkten kan tolkas så som att den studerande inte har behov 

av att ta del av undersköterskornas arbete. 

 

Yrke i sikte 

De nyutbildade sjuksköterskornas förväntningar och farhågor inför att börja ar-

beta i vårdverksamheten och att införlivas i sjuksköterskornas gemenskap har, 

som nämnts ovan, sin grund i erfarenheter från utbildningstiden. Farhågorna 

handlar främst om oro över att inte behärska sjuksköterskans praktiska arbets-

uppgifter och att under utbildningstiden inte alltid ha utfört arbetsuppgifterna på 

ett korrekt sätt. Under utbildningstiden har deltagarna tagit del av både lärarnas 

teoretiska förankring i idealmodeller och handledarnas handlingsmönster. Lärar-

na har alltid handlat i enlighet med upprättade riktlinjer, metodböcker och lag-

stiftning för hur en arbetsuppgift skall utföras. I vårdverksamheten har inte hand-

ledare alltid följt vare sig upprättade riktlinjer, metodböcker eller lagstiftning.  

Under utbildningstiden har sjuksköterskestuderande oftast valt att göra som 

handledarna gör och inte som de lärt sig under träningen i den artificiella miljön. 

Insikterna om att ha handlat i strid med gällande riktlinjer skapar dilemman för 

deltagarna inför övergången till yrket. Under utbildningstiden försvarade sig del-

tagarna med att de inte kunde handla på annat sätt, eftersom handledarna hade 
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inflytande över deras betyg samt att de vid flertalet tillfällen faktiskt också haft 

tilltro till att handledarna visste vad som var ett riktigt agerande. I egenskap av 

nyutbildade sjuksköterskor ger deltagarna uttryck för att vilja handla i enlighet 

med upprättade riktlinjer, metodböcker och lagstiftning.  

Det finns också praktiska arbetsuppgifter som inte tränats. Vilka arbetsupp-

gifterna är skiljer sig mellan deltagarna i studien, eftersom vilka moment som 

övas under den verksamhetsförlagda utbildningen utgår från enskilda patienters 

sjukdomstillstånd och därav följande behov. Sjuksköterskestudenternas lärprocess 

i vårdverksamheten är beroende av vad Engeström betecknar som verksamhetens 

logiker, vilka utgörs av bland annat strukturella villkor.284 

Deltagarna uppfattar sina kunskaper och färdigheter som tillräckliga, men de ger 

också uttryck för att den egna uppfattningen inte spelar så stor roll om inte kolle-

gorna på arbetsplatsen uppfattar att de nyutbildade sjuksköterskorna är kunniga 

och ger dem tillträde till yrkesgemenskapen. De nyutbildade sjuksköterskorna ger 

uttryck för att de känner sig oroliga för hur de kommer att bli bemötta och för 

vad kollegorna skall anse om deras kunnande.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har erfarna sjuksköterskor 

klargjort att nyutbildade sjuksköterskor är okunniga och saknar relevanta kun-

skaper och färdigheter: 

 

…när man ska koppla på en infusionspåse och man går in i 
läkemedelsrummet. Man [jag] frågar hur man ska göra och de 
snäser till att sjuksköterskor idag kan ju ingenting. Det gäller 
allting. Då blir man nedtryckt i skorna (intervju 1, Petra). 

 

Vissa har verkligen förståelse för att vi inte kan så mycket prak-
tiskt, men så möter man andra som tycker att ni kan ju verkli-
gen ingenting ni nya sjuksköterskor. Det är inte roligt att jobba 
med sådana som ni. Då har man lust att gå hem och att inte bli 
sjuksköterska (intervju 1, Eva-Lena). 

 

Farhågorna handlar om att erfarna kollegors förhållningssätt skall reprodu-

ceras nu när sjuksköterskestudenterna kommer tillbaka som nyutbildade sjukskö-

terskor. Visserligen skall inte samtliga deltagare återvända till vårdverksamheter 

284 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical approach to Development 
Research. 
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där de haft verksamhetsförlagda studier, men förhållningssättet till nyutbildade 

sjuksköterskors kunnande uppfattas vara vanligt förekommande i hälso- och 

sjukvården generellt.  

Farhågorna handlar framför allt om tre områden: att inte inkluderas i gemenska-

pen, att inte bli betraktad som sjuksköterska samt att inte kunna utföra sjukskö-

terskans arbetsuppgifter. 

 

En i gänget 

Under utbildningstiden har sjuksköterskestuderande inte inkluderats i den sociala 

gemenskapen och rädsla finns att inte heller som nyutbildad sjuksköterska bli 

inkluderad.  

De nyutbildade sjuksköterskorna uppfattar sig själva som blivande sjukskö-

terskor och de vill inkluderas i sjuksköterskornas yrkesgemenskap. Kunnande 

utvecklas som bekant över tid och deltagarna har själva noterat förändringar i det 

egna kunnandet under utbildningstiden. Likaså vill de nyutbildade sjuksköters-

korna få agera som självständiga subjekt:  

 
… eftersom det har varit mycket praktik nu den sista tiden och 
jag känner mig lite less på att springa efter. Nu vill jag bli en 
arbetare och nu vill jag bli en i gänget. Jag har stora förvänt-
ningar på att kunna komma in i den [gruppen] och sjuksköters-
kerollen (intervju 1, Johan). 

 
Uttrycket ”nu vill jag bli en i gänget” visar på en önskan att ingå i sjuksköters-

kornas gemenskap och att få känna tillhörighet. Att inkluderas i den sociala ge-

menskapen underlättar utvecklingen från att som sjuksköterskestuderande vara 

en person i marginalen till att som sjuksköterska vara en del av verksamheten. 

Lave och Wenger beskriver positionsförändringen som en utveckling från ett legi-

timt perifert deltagande till ett mer fullvärdigt deltagande. Nykomlingar börjar 

vanligtvis alltid i en perifer position i verksamheten för att stegvis växa in i verk-

samheten och bli en aktiv deltagare som samspelar ömsesidigt med övriga med-

lemmar i verksamheten. För nyutbildade sjuksköterskor innebär inkluderingen i 

gemenskapen möjligheter att agera som sjuksköterskor. ”Att vara en i gänget” 

innebär att vara en del av ett institutionellt ”vi”; ett institutionellt ”vi” som sjuk-

sköterskestuderande inte har möjlighet att ingå i eller vara en del av. Om detta 
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institutionella ”vi” blir alltför starkt finns emellertid en risk att personen alltför 

okritiskt appropierar gruppens handlingsmönster, normer och värderingar. Den 

kritiska blick som sjuksköterskestudenterna lärt sig att utveckla under utbild-

ningstiden kan försvagas. Samtidigt har en nykomling svårt att på en gång kunna 

avgöra om exempelvis gruppens värderingar stämmer överens med de egna värde-

ringarna eller vilka handlingsmönster som är bra och vilka som är mindre bra. En 

nyutbildad sjuksköterska är därför enligt Benner i behov av den etablerade sjuk-

sköterskegruppens normer, värderingar, rutiner och riktlinjer för att kunna agera 

på ett korrekt sätt i verksamheten.285  

Under de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten har sjuksköterskestu-

denterna varit osjälvständiga subjekt med en perifer positionering. Den perifera 

positioneringen har sin grund i att de studerande och de yrkesverksamma sjuk-

sköterskorna inte haft gemensamma intellektuella verktyg, inte haft gemensamma 

utgångspunkter för hur sjuksköterskans arbete skall utföras eller delat en gemen-

sam historia. De studerande tillhör inte vårdverksamheten under utbildningstiden, 

varför de heller inte är fullvärdiga deltagare i verksamheten. Deltagarna uttrycker 

att de vill förändra denna positionering när de börjar arbeta i hälso- och sjukvår-

den. Nyutbildade sjuksköterskor vill inte ha en undanskymd plats som perifera 

observerande deltagare.   

I föreliggande studie uttrycker deltagarna tydligt att de har en önskan att 

vara självständiga subjekt med hög grad av delaktighet i verksamheten, vilket 

uttalandet ”less på att springa efter” visar.  

Karaktäristiskt för kvinnorna i studien är att de inte uttalar några farhågor 

som tyder på att de funderar över om de kommer att inkluderas i gemenskapen 

eller inte. Att kvinnorna inte särskilt uttrycker några sådana farhågor kring att 

inte inkluderas i gemenskapen kan vara ett uttryck för att de kvinnliga deltagarna 

är övertygade om att de andra kvinnorna kommer att inkludera dem i gemenska-

pen. Pingel och Robertsson,286 liksom Lindgren, benämner detta ”föreställningen 

285 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice.  
286 Hans Robertsson, Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och 
jämställdhet (Stockholm, 2003), Birgit Pingel & Hans Robertsson, Yrkesidentitet i sjuk-
vården: position, person och kön (Stockholm, 1998), Gerd Lindgren, Doktorer, systrar 
och flickor (Stockholm, 1992). 
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om homosocialitet”287 i en grupp. Vad eventuella skillnader mellan mäns och 

kvinnors förhållningssätt betyder kan vara någonting att undersöka i framtida 

studier inom området.  

Trots att negativa uttalanden från kollegor under utbildningstiden gör sig 

påminda framträder en säkerhet och en tillit till det egna kunnandet. Det finns en 

stolthet över att ha genomgått sjuksköterskeutbildningen och en glädje över att 

börja arbeta i vårdverksamheten. 

 

Beredd för yrket 

Under utbildningstiden har deltagarna haft verksamhetsförlagda studier i hälso- 

och sjukvården, men dessa sammankopplas inte med att lära sig bli sjuksköters-

ka. Deltagarna i studien ger uttryck för att de till viss del kunnat lära sig vad sjuk-

sköterskor gör i sin yrkesutövning och hur sjuksköterskor gör när de utför olika 

arbetsuppgifter. Det är dock först när utbildningen är slut och deltagarna skall 

börja arbeta som de uttrycker förväntningar om att de skall kunna lära sig sjuk-

sköterskeyrket till fullo:  

 
Det skall bli skönt att börja jobba. Det är ju nervöst men jag 
känner ju att jag har läst i tre år ändå så någon kunskap har jag 
väl ändå, så att jag kan ta mig fram som en sjuksköterska. Men 
ändå så vet man i stort sett ingenting. Det är ju nu som det 
verkligen börjar. Det är nu man skall lära sig att bli sjukskö-
terska. De här tre åren har liksom varit förberedelser för att 
man inte skall ha ihjäl någon människa i stort sett. Det känns 
bra. Det är lagom nu. Nu räcker det med skola. Nu är det dags 
att börja jobba för att man skall kunna utvecklas vidare  
(intervju 1, Mattias). 
 
Jag tror att jag kommer att lära mig mycket de första veckorna 
och att jag kommer att växa in i rollen. Det är nu jag kommer 
att bli sjuksköterska (intervju 1, Petra). 

 

I termin fyra kände jag mig livrädd och inte alls förberedd, men 
nu känner jag att nu har en mognadsprocess skett under sista 
terminen. Jag känner att jag har vuxit och jag skulle kunna gå 
in och göra uppgifter. Jag ser fram emot att komma ut och få 
ett ansvar, och få jobba i verkligheten och inte behöva bli sedd 
som studenten (intervju 1, Johan). 

 

287 Lindgren, Doktorer, systrar och flickor, Lindgren, Klass, kön och kirurgi. 
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Lärande av ett yrke är i enlighet med deltagarnas erfarenheter i betydande ut-

sträckning situerat lärande och inbäddat i praktiker utanför högskolan.  

Övergången från sjuksköterskestuderande till sjuksköterska handlar om att 

förändra vem personen upplever sig vara och vem personen uppfattas vara av sin 

omgivning. Inträdet i vårdverksamheten som nyutbildad sjuksköterska innebär 

föreställningar om att omskapa identiteten från sjuksköterskestuderande till sjuk-

sköterska, vilket utsagan ”det är nu man skall lära sig bli sjuksköterska” visar. 

Thunborg har i sina studier av identitetsskapande i hälso- och sjukvården funnit 

att det är genom arbetet och i mötet med varandra som olika yrkeskategorier 

skapar sina identiteter. Exempelvis blir läkare just läkare i relation till sjukskö-

terskor och sjuksköterskor blir sjuksköterskor i relation till läkare.288 Wenger un-

derstryker att i yrkesgemenskaper åskådliggör människor vem de är och vem de 

vill vara genom sina handlingar.289 

Förhållanden som deltagarna varit med om under de verksamhetsförlagda 

utbildningsmomenten får genomslag i deltagarnas reflektioner över att börja ar-

beta. Under utbildningstiden har deltagarna mött äldre erfarna sjuksköterskor 

som varit negativa till deras kunskaper och färdigheter. De äldre erfarna sjukskö-

terskorna har på ett helt annat sätt än nyutbildade sjuksköterskor också ifrågasatt 

utbildningens innehåll och utformning. Sjuksköterskor som också gått den aka-

demiska sjuksköterskeutbildningen har däremot visat förståelse för de studeran-

des kunnande och utbildningens innehåll.  

Yngre deltagare i studien anser att nyutbildade sjuksköterskor är mer bety-

delsefulla förebilder än erfarna sjuksköterskor. Under utbildningstiden har delta-

garna inte själva kunnat välja vem som handleder dem och därigenom blir före-

bild för dem, men inför inträdet i vårdverksamheten kan deltagarna själva välja 

sina förebilder. Deltagarna ger uttryck för att unga nyutbildade sjuksköterskor 

som klarar av att fungera som sjuksköterskor är bra förebilder. När deltagarna 

ser en nyutbildad sjuksköterska som behärskar sina arbetsuppgifter stärks deras 

tilltro till att de själva också kommer att klara av arbetet som sjuksköterska: 

 

288 Camilla Thunborg, Lärande av yrkesidentiteter. En studie av läkare, sjuksköterskor 
och undersköterskor (Linköping, 1999). 
289 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 193-194. 
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Det finns många yngre nya sjuksköterskor på den avdelning dit 
jag kommer som har börjat nyligen. Det gör det lättare för mig 
när jag ser att det har gått bra för dem. När jag ser dem känner 
jag att hindren inte är så stora. Jag ser fram emot att komma till 
verkligheten och arbeta och ta ansvar (intervju 1, Johan). 
 
Det är ett väldigt lyft att se hur de nya sjuksköterskorna på av-
delningen har klarat sig. Jag kunde inte tro att de kommit dit 
åtta veckor tidigare. Jag trodde de hade jobbat där i flera år. 
Det går ju att börja jobba (intervju 1, Petra). 
 

 

Att de nyutbildade sjuksköterskorna fokuserar på yngre sjuksköterskors förmåga 

att lära sig agera som självständiga subjekt har att göra med deltagarnas identifi-

kationsprocess. Identifikationsprocessen innebär i enlighet med Wenger att delta-

garna under utbildningstiden föreställt sig vara i de yngre sjuksköterskornas posi-

tion och därigenom omskapat sitt sociala själv.290 Under utbildningstiden har 

sjuksköterskestuderande kunnat identifiera sig med andra yngre sjuksköterskor 

på ett helt annat sätt än med äldre erfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskestuden-

terna har kunnat se sig själva i rollen som nyutbildade sjuksköterskor. Det kan ha 

varit svårare att identifiera sig med personer som tillhör en annan generation. 

Yngre sjuksköterskor kan med Vygotskys terminologi sägas vara de kompetenta 

andra, som har betydelse för deltagarnas inträde i vårdverksamheten och yrkes-

gemenskapen.  

 

Att utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter 

Deltagarna menar att under utbildningstiden har det inte varit möjligt att vare sig 

ta ansvar för eller självständigt utföra arbetsuppgifter. Under utbildningstiden har 

man som studerande inte det yttersta ansvaret för arbetsuppgifternas genomfö-

rande. I samband med högskoleförlagda utbildningsmoment har det mestadels 

handlat om ”att tala om” att agera i en verksamhet. Skillnaden mellan ”att tala 

om”, ”att agera” och ”att få agera” är tydlig för deltagarna, som understryker att 

de väntar på att få börja arbeta i vårdverksamheten. Inför inträdet i vårdverk-

samheten och sjuksköterskornas yrkesgemenskap ger deltagarna uttryck för en 

vilja att utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter självständigt. De nyutbildade 

290 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 193-194. 
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sjuksköterskorna uttrycker också en tydlig vilja att ta större ansvar än vad de fått 

göra under utbildningstiden. Ansvarstagande förknippas med att ha kontroll, att 

bli sedd och bejakad samt att få en mer central och framträdande position i verk-

samheten. De kommer att bli någon att räkna med i verksamheten, inte enbart en 

studerande som inte samtliga i personalgruppen känner till namnet på. Deltagar-

na ser sig själva på väg, från att vara vad Wenger benämner icke deltagare, till 

mer fullvärdiga deltagare i vårdverksamheten. En alltför snabb inväxt i verksam-

heten där nykomlingen blir ett självständigt subjekt i central positionering på en 

gång är i enlighet med Wenger inte att föredra. Att vara en icke deltagare möjlig-

gör att bli en mer fullvärdig deltagare.  

Ytterligare en skillnad mellan att vara sjuksköterskestuderande och att börja 

arbeta som sjuksköterska är deltagarnas föreställningar om vad kollegor förvän-

tar sig att nyutbildade sjuksköterskor skall kunna. Karaktäristiskt för deltagarna i 

studien är att de yngre kvinnliga nyutbildade sjuksköterskorna uttalar farhågor 

inför att börja arbeta som sjuksköterskor. Varken äldre kvinnor med erfarenhet 

från arbete som undersköterska eller manliga deltagare uttalar några farhågor 

inför att börja arbeta. De unga kvinnorna i studien föreställer sig att vissa arbets-

uppgifter kommer att bli problematiska. Farhågorna handlar om att inte ha trä-

nat på samtliga förekommande arbetsuppgifter och om att behöva utöva arbets-

ledning över erfarna undersköterskor. Att inte behärska vad deltagarna uppfattar 

vara sjuksköterskors samtliga förekommande arbetsuppgifter utgör problem. 

Problemen handlar om huruvida personen skall tala om på arbetsplatsen att 

han/hon exempelvis inte har gett blodtransfusioner, tagit hand om en avliden pa-

tient eller satt en urinkateter. Nyutbildade sjuksköterskor förväntas också vara 

arbetsledare när de kommer till sina respektive arbetsplatser. De unga kvinnorna 

ger uttryck för att de inte tror sig behärska den arbetsledande funktionen som 

innebär att leda och fördela arbetet i teamet. Deltagarnas rädsla och oro inför den 

arbetsledande funktionen tyder på föreställningar om generationsmotsättningar. 

Yngre nyutbildade sjuksköterskor oroar sig över att behöva vara arbetsledare för 

äldre och erfarna undersköterskor. De tar förgivet att det kommer att bli proble-

matiskt. Deltagarna i studien menar att sjuksköterskeutbildningen inte har förbe-

rett dem tillräckligt för den arbetsledande funktionen och anser att de saknar öv-
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ning i arbetsledning. Detta kan ses som ett uttryck för skillnader mellan utbild-

ningens innehåll och behov i hälso- och sjukvården: 

 

…vi skall ju basa över undersköterskorna. Det blir svårt att 
klara av. Jag tycker inte att vi har fått träning i att göra det. 
Man skall klara av att ha hand om sju patienter. Jag har 
haft hand om två patienter som mest tidigare, och det är ju 
så stor skillnad då att klara av fem patienter till. Sjukskö-
terskan har jättemycket ansvar. Det hade jag inte en susning 
om innan jag kom ut på praktik. Det är nog främst sista 
året som man inser hur mycket ansvar en sjuksköterska har. 
Nu börjar jag få panik över hur jag skall klara av allt det 
ansvar som vilar på sjuksköterskan. Jag har aldrig satt en 
kateter. Jag vet inte hur man gör. På avdelningen där jag 
börjar jobba sätter man mycket katetrar och jag har hört att 
de gamla uvarna säger att kan man inte det då….! Jag är 
väldigt stressad för att jag inte kan det (intervju 1, Petra). 

 

Jag skall säga till undersköterskor, som jag vet har jobbat i 20 
år, vad som skall göras. I början kommer det att bli svårt att 
säga till, men jag måste göra det (intervju 2, Eva-Lena). 

 

Löfmark visar i en studie att arbetsledning är ett av de områden där nyutbil-

dade sjuksköterskor har bristande kunskaper och förmågor.291Att inte erhålla ex-

tra stöd för en arbetsledande funktionen är tvärt emot vad omvårdnadsforskare 

anser vara rimligt. Modh-Hinnerson och Wijk menar att den arbetsledande rollen 

är så kvalificerad att nyutbildade sjuksköterskor bör få extra träning i arbetsled-

ning. Träningen kan med fördel vara en del i någon form av inskolningspro-

gram.292 För kvinnliga sjuksköterskor som varit undersköterskor handlar det, me-

nar Lindgren, om att bryta vad hon benämner både könsbarriär och professions-

barriär. De kvinnliga sjuksköterskorna tvingas bryta kvinnors likhetssträvanden 

som innebär att inte sticka ut för mycket, vilket den måste göra som är i arbetsle-

dande ställning. 293  

291 Löfmark, Smide &Wikblad, Competence of newly Graduated nurses: A Comparation 
of the Perceptions of Qualified Nurses and Students. 
292 Kerstin Modh Hinnerson & Helle Wijk, Betydelser av ett 1-årigt traineeprogram för 
praktisk färdighetsutveckling av nyutexaminerade sjuksköterskor inom barn- och ung-
domssjukvård, Vård i Norden 28 (1) (2008), s. 41-44. 
293 Jämför diskussion om situationen för kvinnliga läkare i Lindgren, Klass, kön och ki-
rurgi. 
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I deltagarnas berättelser skymtar skillnader mellan männen och kvinnorna 

fram. Manliga deltagare uttalar inte farhågor kring vare sig arbetsledning eller att 

inte ha tränat på en rad olika praktiska arbetsuppgifter. Vad detta betyder kan 

jag med säkerhet inte uttala mig om. En möjlig tolkning är emellertid att männen 

i studien har större tillit till sin förmåga och en annan möjlig tolkning är att män 

inte har modet att blottlägga sin oförmåga.  

Deltagarnas reflektioner över att börja arbeta kännetecknas av tillförsikt, 

förväntan och visst mått av glädje. Eftersom deltagarna, som jag nämnt tidigare, 

inte anser att de lärt sig sjuksköterskeyrket under utbildningstiden är det just att 

lära sig sjuksköterskans yrke som står i fokus för deras förväntningar.  

Vissa skillnader framträder mellan deltagarna i studien. Dessa skillnader kan 

anknytas till deltagarnas erfarenheter och bakgrund. Det är skillnad mellan delta-

gare som har arbetslivserfarenhet och deltagare som saknar arbetslivserfarenhet. 

De som varit yrkesverksamma inom något område har kännedom om vad ett nytt 

arbete innebär, vilket medför trygghet. Att det finns vissa osäkerhetsfaktorer och 

påfrestningar initialt uppfattas som en naturlig del av arbetslivet. Personens tidi-

gare erfarenheter har betydelse för hur personen reagerar i nuet. Genom att rela-

tera till hur det har varit att börja ett nytt jobb tidigare, kan de personer som har 

dessa erfarenheter omskapa sin erfarenhet till det nya sammanhanget. Patienter-

nas förhållningssätt till vårdpersonalen har också avgörande betydelse för de ny-

utbildade sjuksköterskornas förväntningar. Det finns en förväntan som signalerar 

upprymda känslor över att sjuksköterskeutbildningen är avslutad och att arbetsli-

vet i vårdverksamheten står för dörren:

 
Jag har tagit reda på att det finns folk som jag kan fråga om 
jag skulle behöva. Jag känner att jag har bara att ringa och 
fråga någon hur jag skall göra när jag står där och inte vet 
hur jag skall göra. Det är ju mest sådana praktiska saker 
som blanketter och rutiner som jag inte känner till. Man vet 
att det kommer att bli jättejobbigt i början innan man har 
fått kläm på det ordentligt. Det får man ta (intervju 1, Mar-
gareta). 

 

Jag tror att jag kommer att lära mig jättemycket nu de här 
första åtta veckorna. Det är nu som jag kommer att växa in 
i rollen (intervju 1, Petra). 

 
Jag ser fram emot att lära mig mer om medicin framför allt om 
hjärtat. Jag ser fram emot att få allting att fungera. Jag kommer 
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till en avdelning där man kan se stora framsteg på patienten. 
Jag har ju hand om en patientkategori som är fantastisk att 
jobba med, eftersom man ju blir ansedd som en liten gud nästan 
i deras ögon. Det är ju väldigt kul och väldigt stimulerande. Det 
skall bli jättekul och komma ut och jobba (intervju 1, Johan).  

 
Deltagarna ger uttryck för att sjuksköterskeyrket är ett praktiskt yrke och att de 

lär sig yrkets innehåll genom att vara tillsammans med sjuksköterskor i vårdverk-

samheten. De menar att det är nu som nyutbildade sjuksköterskor skall appropri-

era kunskaper och färdigheter som är väsentliga i sjuksköterskans yrkesutövning.  

Sammanfattning 

I varje verksamhetssystem finns antaganden om vad personalen bör kunna och 

vad som är att betrakta som giltiga kunskaper i verksamheten. Att vara i olika 

verksamheter har för de studerande inneburit situationer som kännetecknas av 

komplexitet och dilemman. Det har ibland varit problematiskt när de inte har 

känt igen handlingsmönster, verktyg och kunskapsrepertoar. De har identifierat 

skillnader mellan de olika verksamhetssystemen. Skillnaderna handlar om olikhe-

ter mellan vad lärare säger, innebörder av teorier och modeller samt hur yrkes-

verksamma sjuksköterskor faktiskt agerar i vårdverksamheten. Olikheterna är av 

sådan omfattning att högskolan och hälso- och sjukvården, enligt studiens delta-

gare, befinner sig i ”skilda världar”. För att kunna agera i en verksamhet krävs 

att man känner igen sig, har tillgång till en gemensam kunskapsbas och är bekant 

med handlingsmönster. Deltagarna i studien känner inte igen sig vare sig i vård-

verksamheten eller i högskolan, alldenstund det finns skillnader i hur arbetsupp-

gifter utförs samt skillnader i utrustning. 

I berättelserna framträder olika ställningstaganden till utbildningens innehåll 

i och med att de nyutbildade sjuksköterskorna både känner sig förberedda för att 

börja arbeta och inte förberedda för att börja arbeta. Deltagarna anser att sjuk-

sköterskeutbildningen innehåller för lite verksamhetsförlagd utbildning, att de har 

fått ägna alltför mycket tid åt kurser i beteendevetenskapliga ämnen och att ut-

bildningen innehåller för lite medicinsk vetenskap. Karaktäristiskt är att deltagar-

na har svårt att precisera vad de lärt sig och vad utbildningen som helhet betytt 

för den kommande yrkesfunktionen.  
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Deltagarna ger dock ett samstämmigt uttryck för att det är under verksamhetsför-

lagda utbildningsmoment som de får en genuin kunskap om sjuksköterskeyrket. 

De yrkesverksamma sjuksköterskorna tillskrivs en normativ roll i frågor som 

handlar om vad en nyutbildad sjuksköterska behöver kunna. Detta tar sig uttryck 

i att deltagarna alltid litar till de yrkesverksamma sjuksköterskornas tillväga-

gångssätt att utföra arbetsuppgifter.  

Trots de upplevda skillnaderna mellan dockor och patienter anser deltagarna i 

studien att träningen i den artificiella miljön har varit värdefull för dem. Skillna-

der finns dock som innebär att de inte känner sig förberedda för att möta patien-

terna i vården.  

Handledarnas förhållningssätt är avgörande för möjligheter att utveckla en 

självsäkerhet. Det visar sig att om handledaren har en positiv inställning till sjuk-

sköterskestudenternas kunnande och till sjuksköterskeutbildningen generellt ut-

vecklas både kunskaper och självförtroende. När deltagarna fick utföra arbets-

uppgifter självständigt upplevde de en tydlig utveckling av sin kunskap. Kun-

skapsutvecklingen sker integrerat på två olika arenor: högskolan och yrkesverk-

samheten. Deltagarna tillskriver företrädare för vårdverksamheten en normerande 

roll för vad som är rätt och fel sätt att hantera problem på och agera i olika situa-

tioner. Att bli sjuksköterska handlar om att under utbildningstiden appropriera 

sjuksköterskeyrkets teoretiska baser, begrepp, språkbruk och handlingsmönster. 

Det är inte alltid oproblematiskt att växa in i en gemenskap, eftersom studerande 

inte alltid ges tillträde till arbetsuppgifter och inte heller till att bli en del av både 

verksamheten och den sociala gemenskapen. 

När deltagarna blickar framåt mot att börja arbeta gör sig de tidigare identi-

fierade skillnaderna mellan högskolan och hälso- och sjukvården påminda. Ut-

tryckta förväntningar och farhågor har sin grund i de erfarenheter som deltagarna 

gjort inom de båda verksamhetssystemen. Vissa erfarenheter framträder tydligare 

än andra i deltagarnas berättelser.  

Deltagarna ger uttryck för att de negativa erfarenheterna har fått starkare 

fäste än de positiva erfarenheterna. Inför övergången till hälso- och sjukvårds-

verksamheten reflekterar deltagarna över, om och i så fall, vad de negativa erfa-

renheterna kommer att betyda under den första tiden i yrket. 
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Deltagarna i studien är positiva till att börja arbeta i vårdverksamheten och det 

framträder en spänd förväntan över att få omsätta sina nyvunna kunskaper och 

färdigheter i vårdverksamheten. När utbildningen är slut och deltagarna står i 

begrepp att börja arbeta vill de positionera sig som självständiga subjekt med hög 

grad av delaktighet i verksamheten. En viss ambivalens kan anas som har sam-

band med att inte ha tränat samtliga förekommande arbetsuppgifter som en sjuk-

sköterska har att utföra. Deltagarna litar till sina kunskaper och färdigheter, men 

samtidigt vet de inte om kunskaperna och färdigheterna är tillräckliga för att age-

ra som självständiga subjekt. Nyutbildade sjuksköterskors tillit till sina kunskaper 

har förändrats över tid. I slutet av 1990-talet visade studier att nyutbildade sjuk-

sköterskor kände stor osäkerhet beträffande sina kunskaper och färdigheter. Stu-

dier från 2000-talet visar emellertid att nyutbildade sjuksköterskor litar till sina 

förmågor och att sjuksköterskestudenterna kände sig beredda att börja arbeta. 

Deltagarna i studien ger uttryck för att de har motstridiga känslor inför att 

börja arbeta som sjuksköterskor. De upplever sig ha tillräckliga kunskaper och 

färdigheter samtidigt som viss osäkerhet finns om kunskaperna och färdigheterna 

faktiskt motsvarar de krav och förväntningar som finns i hälso- och sjukvården. 

Det är med spänd förväntan som de kommer att ta sig an sina arbetsuppgifter i 

vårdverksamheten. De nyutbildade kollegorna, som deltagarna mött under ut-

bildningstiden, har utfört arbetsuppgifterna med sådan skicklighet att deltagarna 

inte kunnat tro att kollegorna endast arbetat en kort tid i vårdverksamheten. Des-

sa nyutbildade kollegor fungerar som positiva förebilder och bidrar till att delta-

garna kan känna tillit till sina nyvunna kunskaper och färdigheter. Parallellt med 

känslan av tillit framträder oro över att börja arbeta. Kvinnorna och männen ut-

trycker oro över olika fenomen. Männen uttrycker oro över att inte inkluderas i 

den sociala gemenskapen och att mot den bakgrunden bli marginaliserade i grup-

pen. Kvinnorna ängslas för vissa specifika arbetsuppgifter. Det är främst ängslan 

över att vara arbetsledare för erfarna undersköterskor och att inte ha tränat på 

samtliga praktiska arbetsuppgifter, som exempelvis att sätta en urinkateter på en 

patient. Enligt deltagarna i studien innehåller sjuksköterskeutbildningen inte nå-

gon träning av arbetsledning. De studerande har teoretiskt tagit del av vad arbets-

ledning kan vara men har inte tränat i reell miljö. Att öva på samtliga arbetsupp-

gifter som sjuksköterskor har i vårdverksamheten låter sig inte göras under ut-
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bildningstiden. De studerande tränar de mest vanligt förekommande arbetsupp-

gifterna i den artificiella miljön på träningscentrat. De verksamhetsförlagda ut-

bildningsmomenten syftar till att sjuksköterskestudenterna skall fördjupa sitt 

kunnande inom vissa områden och inte som i äldre utbildningssystem utföra sjuk-

sköterskans samtliga arbetsuppgifter under praktikperioderna.  
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7. Övergång och inträde 

När sjuksköterskeutbildningen avslutas lämnar sjuksköterskestudenterna rollen 

som studerande och är legitimerade sjuksköterskor. De nyutbildade sjuksköters-

korna kommer inte längre att röra sig mellan högskolan och hälso- och sjukvår-

den utan övergår till att enbart befinna sig i hälso- och sjukvårdens olika verk-

samhetsområden. De träder var och en in i vårdverksamheten som yrkespersoner. 

Föreliggande kapitel handlar om vad som utgör möjligheter och hinder för att 

lära sig att utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

Sjuksköterskeutbildningens yrkesförberedande karaktär innebär att nyutbil-

dade sjuksköterskor i enlighet med Socialstyrelsen är i behov av att successivt få 

växa in i sjuksköterskeyrket. Socialstyrelsen klargör att ”en nyutexaminerad och 

nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort behov av god introduktion. Sjuk-

sköterskan behöver få möjlighet att uppöva sin yrkesskicklighet innan han/hon 

utför de mest krävande arbetsuppgifterna.”294 Socialstyrelsens intentioner är ett 

uttryck både för den komplexitet som kännetecknar hälso- och sjukvården och 

för vad sjuksköterskeutbildningens förändrade karaktär innebär vid övergången 

från sjuksköterskestuderande till yrkesverksam sjuksköterska. 

I denna studie betraktas övergången från sjuksköterskeutbildning till arbets-

liv som en utvecklingsbana från ett verksamhetssystem, högskolan, med sina tra-

ditioner och handlingsmönster till ett annat verksamhetssystem, vårdverksamhe-

ten, med andra traditioner och handlingsmönster. Sjuksköterskorna har vid in-

trädet i yrkeslivet inte kännedom om vilka situationer som är mest krävande eller 

vilka kunskaper och färdigheter som de saknar för att kunna agera i vårdverk-

samheten. Det är först i samband med arbetets utförande som de kommer till in-

sikt om vilka kunskaper och färdigheter som behövs i den specifika kontexten. 

Skillnaden handlar, med Engeströms terminologi, om förändring av lärande från 

294 Socialstyrelsen (2005): Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Detta har 
också tidigare betonats i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) och i Socialsty-
relsens rapport: Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kom-
petens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov (Stockholm, Socialstyrelsen, 2002). 
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en vertikal process till en horisontell process.295 I yrkesutövningen uppstår stän-

digt situationer som är obekanta för nykomlingarna och de tvingas att exponera 

sin okunskap och söka olika vägar för att fylla kunskapsluckorna. Utmärkande 

för deltagarna är dock att de under utbildningstiden lärt sig hur man söker kun-

skap. De känner sig bekväma med att använda strukturella resurser, exempelvis 

kollegiala nätverk, riktlinjer och Internet för att få svar på sina frågor: 

 
Det är inte utan att jag skänker en tanke till universitetsstudi-
erna som verkligen lärt mig att självständigt införskaffa in-
formation och att vi inte skulle ge oss förrän vi hittat vad vi 
sökte. Vi har ju haft PBL (intervju 2, Margareta). 

 

Vanligtvis frågar nykomlingarna rutinerade kollegor när obekanta situationer 

uppstår. Kollegorna finns antingen inom den egna vårdenheten eller vid en annan 

vårdenhet som är specialiserad inom det område där sjuksköterskan själv saknar 

kunskaper: 

 
Vi hade en port-a-cat som jag inte visste hur jag skulle sköta. 
Jag ringde avdelning N eftersom de har många patienter med 
port-a-cat. De är ju så snälla och det kom en sköterska och 
hjälpte oss. Hon tog med material, hjälpte oss med omlägg-
ning och instruerade hur vi skulle göra. Sen så fick man ett 
PM som de har på sin hemsida. Nästa gång visste jag hur jag 
skulle gå tillväga (intervju 4, Mattias). 

 

Den beskrivna sjuksköterskans agerande i relation till en nyutbildad kollegas 

lärande av en arbetsuppgift har likheter med handledares agerande i relation till 

sjuksköterskestudenternas lärande under verksamhetsförlagd utbildning. Vygot-

skys begrepp proximal utvecklingszon är användbart för att begreppsliggöra ske-

endet i detta sammananhang. 296 Den proximala utvecklingszonen uttrycker den 

utvecklingspotential personen har, såvida han eller hon får erforderligt stöd av en 

person som är mer erfaren än vad personen själv är. Det första året handlar om 

den nya sjuksköterskans utveckling från ett osjälvständigt subjekt som måste ha 

hjälp av en kollega till ett självständigt subjekt som kan agera utan hjälp av en 

kollega. 

295 Engeström, Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical reconceptu-
alization. 
296 Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological processes. 
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Övergången från studerande till yrkespersoner utgör en utvecklingsprocess 

under vilken de nyutbildade sjuksköterskorna eftersträvar att utvecklas från att 

vara osjälvständiga subjekt med låg grad av delaktighet i vårdverksamheten till 

att bli självständiga subjekt med hög grad av delaktighet i vårdverksamheten. 

Trots att de nyutbildade sjuksköterskorna haft verksamhetsförlagd utbildning i 

hälso- och sjukvården känner de inte alltid igen sig i vårdverksamheten. Den bild 

av sjuksköterskeyrkets innehåll, sjuksköterskans arbetsuppgifter och roll i vård-

verksamheten, som deltagarna skapat under utbildningstiden, stämmer inte över-

ens med hur det faktiskt förhåller sig när de börjar arbeta. Den första tiden präg-

las av att deltagarna blir förvånade över sjuksköterskors omfattande arbetssitua-

tion i vårdverksamheten. Under sjuksköterskeutbildningen fokuseras det på sjuk-

sköterskans omvårdnadsfunktion och helhetstänkande i frågor gällande patien-

tens situation, men i vårdverksamheten arbetar inte sjuksköterskor med omvård-

nad utan sjuksköterskors arbetsuppgifter är av medicinsk karaktär. Sjuksköters-

kor har dessutom administrativa och samordnande arbetsuppgifter, exempelvis 

koordinering mellan olika vårdgivare med vårdplanering samt dokumentation av 

patientens omvårdnad. De administrativa och samordnande arbetsuppgifterna 

har inte varit synliga för deltagarna under utbildningstiden. Detta förklarar delta-

garna med att de inte följt en och samma sjuksköterska och sett samtliga arbets-

uppgifter utan haft sina studiehandledningar att utgå ifrån under de verksamhets-

förlagda utbildningsmomenten.  

 

Första tiden i vårdverksamheten  

Den allra första tiden präglas av att sjuksköterskorna introduceras i sina respekti-

ve verksamheter. Deltagarna ger uttryck för att introduktionsperiodernas omfatt-

ning och innehåll skiljer sig åt mellan olika verksamheter i hälso- och sjukvården. 

På vissa vårdenheter har introduktionen omfattat några dagar, medan introduk-

tionen på andra vårdenheter har omfattat en månad. De nyutbildade sjuksköters-

korna säger att de inte kan agera självständigt när de börjar arbeta och att de av 

sin omgivning varken betraktas som studerande eller sjuksköterskor under intro-

duktionsperioden. Övergången innebär att de befinner sig i ett gränsområde mel-

lan utbildning och yrkesverksamhet. De nyutbildade sjuksköterskorna ger uttryck 
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för att de känner osäkerhet över hur de förväntas agera i vårdverksamheten. De 

ägnar mycket tid åt att återigen läsa de delar av kurslitteraturen som anknyter till 

det område som de börjat arbeta inom: 

 

Det var som en förlängd praktik för att det var så mycket som 
man behövde gå igenom (intervju 1, Marianne).  

 

Under utbildningstiden har inte sjuksköterskestudenterna utvecklat sitt kunnande 

så att de har möjlighet att agera som sjuksköterskor när de börjar arbeta.  

Oavsett på vilken vårdenhet som deltagarna börjat sin tjänstgöring har er-

farna sjuksköterskor som kollektiv fungerat som resurspersoner för nykomlingar-

na. Kollegornas funktion har likheter med vad som vanligtvis betecknas som 

mentorskap297 fastän på kollektiv grund. De nyutbildade sjuksköterskorna upp-

skattar stödet, men är mer tveksamma till att stödet utformats som en kollektiv 

arbetsuppgift: 

 
Jag är nöjd med min inskolning men man kanske kunde ha 
fått en fast handledare. Det tror jag är schemamässigt väl-
digt svårt att kunna driva igenom (intervju 2, Johan).  

 

Johan ger uttryck för att strukturella villkor på arbetsplatsen har inverkan på de 

nyutbildade sjuksköterskornas introduktion. Personalens scheman försvårar ny-

komlingarnas möjligheter att erhålla introduktion som utgår från individens be-

hov av exempelvis en ”egen” resursperson. Engeström menar att det är vanligt 

förekommande i alla typer av verksamheter att arbetsplatsens logiker inverkar på 

personalens möjligheter att uppnå sina mål. Personalen hamnar i en så kallad 

dubbelbindning.298  

Deltagarna menar att det är mycket för dem att lära sig när de börjar arbeta, 

vilket kan förklaras av att utbildningen syftar till att bidra med generella kunska-

297 Betydelsen av mentorer för lärande tydliggörs av Alison Morton-Cooper & Anne 
Palmer, Mentoring, Preceptorship and Clinical Supervision. A Guide to Professional 
Roles in Clinical Practice (Oxford, 2000), Nilsson, Traineeprogram för nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Ett sätt för den avancerade nybörjaren att bli en kompetent yrke-
sutövare?, Andrews & Roberts, Supporting student nurses learning in and though clinical 
practice: the role of the clinical guide.  
298 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical approach to Development 
Research. Engeström använder begreppet för att beskriva en situation som kännetecknas 
av att alla vägar i en problematisk situation är blockerade.  
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för att de känner osäkerhet över hur de förväntas agera i vårdverksamheten. De 

ägnar mycket tid åt att återigen läsa de delar av kurslitteraturen som anknyter till 

det område som de börjat arbeta inom: 

 

Det var som en förlängd praktik för att det var så mycket som 
man behövde gå igenom (intervju 1, Marianne).  

 

Under utbildningstiden har inte sjuksköterskestudenterna utvecklat sitt kunnande 

så att de har möjlighet att agera som sjuksköterskor när de börjar arbeta.  

Oavsett på vilken vårdenhet som deltagarna börjat sin tjänstgöring har er-

farna sjuksköterskor som kollektiv fungerat som resurspersoner för nykomlingar-

na. Kollegornas funktion har likheter med vad som vanligtvis betecknas som 

mentorskap297 fastän på kollektiv grund. De nyutbildade sjuksköterskorna upp-

skattar stödet, men är mer tveksamma till att stödet utformats som en kollektiv 

arbetsuppgift: 

 
Jag är nöjd med min inskolning men man kanske kunde ha 
fått en fast handledare. Det tror jag är schemamässigt väl-
digt svårt att kunna driva igenom (intervju 2, Johan).  

 

Johan ger uttryck för att strukturella villkor på arbetsplatsen har inverkan på de 

nyutbildade sjuksköterskornas introduktion. Personalens scheman försvårar ny-

komlingarnas möjligheter att erhålla introduktion som utgår från individens be-

hov av exempelvis en ”egen” resursperson. Engeström menar att det är vanligt 

förekommande i alla typer av verksamheter att arbetsplatsens logiker inverkar på 

personalens möjligheter att uppnå sina mål. Personalen hamnar i en så kallad 

dubbelbindning.298  

Deltagarna menar att det är mycket för dem att lära sig när de börjar arbeta, 

vilket kan förklaras av att utbildningen syftar till att bidra med generella kunska-

297 Betydelsen av mentorer för lärande tydliggörs av Alison Morton-Cooper & Anne 
Palmer, Mentoring, Preceptorship and Clinical Supervision. A Guide to Professional 
Roles in Clinical Practice (Oxford, 2000), Nilsson, Traineeprogram för nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Ett sätt för den avancerade nybörjaren att bli en kompetent yrke-
sutövare?, Andrews & Roberts, Supporting student nurses learning in and though clinical 
practice: the role of the clinical guide.  
298 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical approach to Development 
Research. Engeström använder begreppet för att beskriva en situation som kännetecknas 
av att alla vägar i en problematisk situation är blockerade.  
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per i högre grad än specifik färdighetsträning. I vårdverksamheten ställs de nyut-

bildade sjuksköterskorna inför specifika situationer. Den första tiden är deras 

identitet starkast förankrad som studerande och inte som sjuksköterska. Intro-

duktion kan förstås i termer av socialisation in i verksamheten, vilket innebär att 

det sker en reproduktion, eftersom varje sjuksköterska skolas in i yrkesgemen-

skapen och får lära sig gemenskapens regler, dominerande diskurs och hand-

lingsmönster. Socialisationen innebär dock möjlighet för nya medlemmar i en 

verksamhet att införlivas i verksamhetens sociokulturella sammanhang:299 

 

Under inskolningen fick jag uppleva rutinerna som var på av-
delningen, fick lära mig hur det skulle gå till och vilka pati-
entgrupperna är (intervju 2, Johan).  

Utsagan ovan visar att kollegorna på vårdenheten inte efterfrågade vad Johan lärt 

sig under utbildningen, och att han inte heller klargjorde för kollegorna om han 

lärt sig att göra på annat sätt än så som förevisades.  

De nyutbildade sjuksköterskorna uttrycker att de har behov av att bli förevisade 

och att arbeta med mindre kvalificerade arbetsuppgifter:  

 

Det har varit flera situationer med patienter när det har varit 
så många inblandade så att jag inte har haft någon direkt roll 
att fylla. Jag har mest varit med och handräckt och hjälpt till. 
Det har varit bra. Man ser liksom hur de andra arbetar och 
försöker snappa upp det (intervju 2, Mattias).  

 

Observation som grund för att lära sig handlingsmönster brukar vanligtvis 

benämnas mästarlära. Mattias har en marginaliserad och mindre självständig 

funktion vilket han ger uttryck för att värdera högt. Att tillåtas en marginaliserad 

position med en icke aktivt deltagande funktion understödjer införlivande i en 

yrkespraktik enligt Lave och Wenger. 

Under den första tiden är de rutinerade sjuksköterskornas stöd avgörande 

för nykomlingarnas möjligheter att lära sig handlingsmönster och för att bli en 

del av verksamheten. Stödet är extra betydelsefullt i de situationer omgivningens 

299 Pilhammar-Andersson, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställning-
ar och perspektiv under utbildningstiden, s. 33-38. Pilhammar-Andersson beskriver sjuk-
sköterskestuderandes socialisationsprocess.  
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krav på nykomlingarna är alltför stort.300 Deltagarna ger uttryck för att sjukskö-

terskeutbildningens yrkesförberedande karaktär innebär att de under utbildnings-

tiden endast har kunnat lära sig att utföra en begränsad del av sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter. De ger också uttryck för att läkarna fortfarande är ovana vid att 

dagens nyutbildade sjuksköterskor inte är lika medicinskt kompetenta som nyut-

bildade sjuksköterskor var för tjugo år sedan. Läkarna ställer därför krav i enlig-

het med sina föreställningar om sjuksköterskornas kunskaper:  

 

Läkare står och ska ha [hjälp] på en gång och mina kunskaper 
räcker inte till. Då säger sjuksköterskorna till dem att jag inte 
fått allt förklarat ännu. Så jag har inte fått någon utskällning 
utan då har läkarna sagt, okej, då får vi ta någon annan  
(intervju 2, Johan). 
 

Arbetsdelningen utgör källa till motsättningar mellan och inom olika yrkesgrup-

per. Engeström poängterar att det är genom konflikter och motsättningar som 

utveckling sker. För nyutbildade sjuksköterskor är emellertid konflikter inte 

grund för utveckling utan snarare grund för underordning. 

Johans notering om att han inte får en utskällning tyder på en förväntan om att 

läkaren haft den avsikten. Han tillskriver läkare ett troligt agerande om att an-

vända bryska metoder i mötet med oerfarna sjuksköterskor. De rutinerade sjuk-

sköterskorna som deltagarna arbetar med tar i vissa fall nya sjuksköterskor i för-

svar så att dessa inte tillrättavisas på ett bryskt sätt av hierarkiskt överordnade i 

verksamheten. Nykomlingarnas möjligheter att utvecklas som självständiga sub-

jekt med hög grad av delaktighet i verksamheten är beroende av i vilken utsträck-

ning det finns erfarna kollegor som stödjer dem i utvecklingen. De rutinerade kol-

legornas funktion har likheter med den funktion som Vygotsky benämner den 

kompetente andre, eftersom de erfarna sjuksköterskorna leder nykomlingarna vid 

handen så att de kan utveckla sina förmågor. De vana sjuksköterskekollegornas 

stöd handlar också om att se när den oerfarna sjuksköterskan är i behov av assi-

stans med praktiska arbetsuppgifter i yrkesutövningen. Rutinerade sjuksköterskor 

på avdelningen kommer till undsättning när de ser att de nyutbildade sjukskö-

terskorna inte behärskar sin situation: 

 

300 Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. 
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300 Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. 
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Man blir bra omhändertagen. Jag har fått stöd på alla sätt. 
De säger att jag ber för lite om hjälp. Jag vill ju gärna lösa ar-
betsuppgifterna på egen hand på något sätt. De säger även om 
du inte ber om hjälp så hjälper vi dig när vi ser att du behöver 
hjälp (intervju 4, Mattias). 

 

Mattias ger uttryck för att erfarna kollegor ser när han är i behov av stöd, 

vilket kan tolkas som att kollegorna använder sin ”kliniska blick” 301 i mötet med 

en nyutbildad sjuksköterska. Beskrivningen av de erfarna sjuksköterskornas age-

rande tyder på att sjuksköterskorna på avdelningen har en föreställning om att 

nyutbildade sjuksköterskor inte klarar av att arbeta som självständiga subjekt. I 

deltagarnas berättelser framträder en mångfacetterad bild av vad kollegorna be-

tyder för deras möjligheter att agera i verksamheten. Erfarna kollegor ger dem 

legitimitet. Om det är en läkare, en sjuksköterska eller en undersköterska som 

lämpar sig bäst som stöd för den nyutbildade sjuksköterskan avgörs av den situa-

tion som denne befinner sig i när behovet av stöd visar sig. Vem som blir den 

kompetente andre för sjuksköterskorna är situerat. Nyutbildade sjuksköterskor är 

i behov av vad som närmast är att betrakta som situerat stöd i och med att den 

specifika situationen är avgörande för om stöd efterfrågas eller inte. Vem som är 

den kompetente andre utvidgas också att inbegripa patienterna, med andra ord 

avnämarna och de som motiverar arbetsplatsens existens och är dem som subjek-

ten riktar sina handlingar emot. 

Det är inte enbart rutinerade sjuksköterskekollegor som stödjer nyutbildade 

sjuksköterskor. Karaktäristiskt för de manliga sjuksköterskornas berättelser är att 

undersköterskorna betyder mycket för dem och deras möjligheter att bli själv-

ständiga subjekt. De manliga sjuksköterskorna, oavsett ålder och tidigare erfa-

renheter, ger uttryck för att de uppskattar undersköterskornas insatser och att 

erfarna undersköterskor har varit betydelsefulla för dem under den första tiden i 

yrket. Undersköterskorna visar de manliga sjuksköterskorna till rätta och till följd 

av sin långa erfarenhet förmedlar undersköterskorna vad som förväntas att sjuk-

sköterskorna gör på avdelningen:  

 

301 Klinisk blick är ett uttryck för vårdpersonalen förmåga att kunna tolka och förstå 
patientens situation genom att betrakta patienten. Dellsson, Klinisk blick, reflektioner 
kring läkekonst. 
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Undersköterskorna är fantastiska. De lyfter en, de hjälper oss 
på alla sätt och vis och de kommer med goda tips (intervju 2, 
Mattias).  

 

Utmärkande för sjuksköterskorna i studien är att de önskar att undersköterskor-

na kunde få utföra de arbetsuppgifter som undersköterskor utförde förr i tiden. 

Det har skett en lagstadgad förändring av undersköterskornas arbetsuppgifter. 

För ett antal år sedan utförde undersköterskor flera av de arbetsuppgifter som 

idag endast får utföras av sjuksköterskor så som att ha hand om insulin eller att 

sätta en perifer infart. Nyutbildade sjuksköterskor gör gällande att sjuksköterskor 

borde delegera en del av sina arbetsuppgifter till erfarna undersköterskor. Nyut-

bildade sjuksköterskor efterfrågar ökad grad av vad Engeström benämner hori-

sontell arbetsdelning.302 Önskemålen i frågor gällande arbetsfördelning tenderar 

att handla om att försöka bli av med arbetsuppgifter genom att vädja till under-

sköterskornas kompetens. Sjuksköterskan värjer sig mot att lära sig samtliga fö-

rekommande arbetsuppgifter och anser att det går bra att undersköterskorna tar 

hand om vissa arbetsuppgifter som sjuksköterskan skulle göra: 

 
Vi hade ett dränage och jag hade inte kunskaperna och kunde 
inte duka upp. Det går mycket smidigare om undersköterskan 
gör det. Det känns som en enorm trygghet att ha en underskö-
terska som fixar detta. Jag ser undersköterskor som en trygghet 
när de har en kompetens som inte jag har (intervju 3, Johan). 
 
De kan ju vara så att de undersköterskor som har jobbat länge 
till och med har bättre kunskaper än sjuksköterskor när det 
gäller vissa uppgifter, blodprover och inhalationer. Det skulle 
underlätta enormt om de gav insulin också (intervju 4, Johan). 
 

I vissa situationer upplever manliga sjuksköterskor att undersköterskor ut-

gör ett bättre stöd i yrkesutövningen än vad vana sjuksköterskor gör. En av de 

manliga sjuksköterskorna i studien bad sin närmaste chef att en undersköterska 

skulle vara stödperson för honom under hans första arbetspass som ansvarig 

sjuksköterska:  

302 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical approach to Development 
Research. 
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Vid mitt första ensamma pass som ansvarig sköterska begärde 
jag hos chefen att hon plockade in en undersköterska som är 
gammal i gamet. Jag tänkte ju som så, jag måste ju ha någon 
som jag kan fråga för jag visste ju om att jag hade en massa 
såromläggningar jag skulle göra på lördagsförmiddan. Om 
det är några som kan såromläggningar och sårvårdsmaterial 
så är det våra undersköterskor Jag har ingen prestige i att jag 
inte kan det utan jag ser till att utnyttja dem som kan det 
istället. De är ruskigt duktiga på såromläggningar och sår-
vårdsmaterial. Man kan lita på dem. Säger man åt dem att 
göra någonting, att man vill ha hjälp med någonting så då 
ordnar de det. Det finns ingen anledning för mig att hålla på 
och lära mig varenda liten pryl för då skulle jag ju gå i väggen 
snart (intervju 2, Mikael). 

 

Innebörden av det som framträder kan tolkas på olika sätt. En tolkning kan vara 

att det är mindre ”farligt” att blottlägga sin okunskap för vana undersköterskor 

än för erfarna sjuksköterskor. I enlighet med deltagarna i studien är det erfarna 

sjuksköterskor och inte undersköterskor som uttrycker att ”dagens sjuksköters-

kor kan ingenting”. En annan tolkning är att nyutbildade sjuksköterskor hellre 

ber en undersköterska än en sjuksköterska om råd och stöd i yrkesutövningen, 

för att undersköterskor faktiskt har bättre kunskaper inom vissa områden. Mika-

el bad, som citatet visar, om en extra undersköterska till följd av att han upplevde 

sig ha otillräckliga kunskaper inom området sårvård. Bristande kunskaper inom 

området sårvård utgör ett problem för nyutbildade sjuksköterskor, vilket bekräf-

tas av Gerrish.303 De nyutbildade sjuksköterskorna har möjlighet att lära sig dessa 

färdigheter av undersköterskorna: 

 

Jag brukar säga till att jag vill vara med och göra den här om-
läggningen om det är något speciellt som jag inte har sett tidiga-
re. Då får jag instruktioner om vilket material som är bra att 
använda, hur man går tillväga för att det ska bli en bra om-
läggning. Såromläggning är väl en bit som man inte hade läst 
någonting om. Den har ju kommit först nu när man jobbar  
(intervju 4, Mattias). 

 

303 Kate Gerrish, Still fumbling along? A comparative study of the newly qualified nurse 
perception of the transition from student to qualified nurse, Journal of Advanced Nurs-
ing 32 (2) (2000), s. 473-480.  
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Att nyutbildade sjuksköterskor saknar kunskaper om hur sår skall läggas om kan 

vara ett uttryck för att färdighetskunskaper har en nedtonad roll i sjuksköterske-

utbildningen. Undersköterskorna har vad som skulle kunna betecknas som ”situ-

erad makt” i relation till nya sjuksköterskor. De är hierarkiskt underordnade 

sjuksköterskor, men kan till följd av lång erfarenhet i vissa fall vara kunskaps-

mässigt överlägsna inom vissa områden. Detta kan förstås som att ett visst kun-

nande innebär en ”maktposition” för undersköterskorna i relation till nyutbilda-

de sjuksköterskor. Att ha kunskaper och att av andra uppfattas vara kunnig är i 

vissa sammanhang en fråga om att ha vad Wenger benämner ”personlig makt”.304  

De manliga sjuksköterskornas möjligheter att integreras i verksamheten och 

att omskapa sin identitet understöds av undersköterskorna. När de manliga sjuk-

sköterskorna upphöjer de underställda kvinnliga undersköterskorna (de benämns 

endast hon) bryter de traditionella mönster mellan överordnade män och under-

ordnade kvinnor. I studier av Lindgren305 samt Pingel och Robertsson306 framhä-

ver inte överordnade läkare underställda kvinnor.   

De kvinnliga deltagarna i studien ger uttryck för andra röster vad gäller rela-

tionen till undersköterskor. Det finns inte någon som uttrycker att undersköters-

kor kommer till deras undsättning och hjälper dem till rätta i verksamheten. De 

kvinnliga sjuksköterskorna talar om sin relation till undersköterskor mestadels i 

negativa ordalag, medan de manliga sjuksköterskorna talar om sin relation till 

undersköterskorna i positiva ordalag. De gånger undersköterskor efterfrågar ny-

utbildade sjuksköterskors kunskaper stärks sjuksköterskan och upplever sig som 

kunnig, vilket Petra uttrycker med orden ”många av de äldre undersköterskorna 

kom och frågade mig också. Då växer man.” Undersköterskornas förhållningssätt 

till kvinnliga nyutbildade sjuksköterskors kunnande är betydelsefullt för de 

kvinnliga nyutbildade sjuksköterskorna. 

Deltagarna ger uttryck för att de initialt upplever konstant tidsbrist vilket de 

förvånas över, eftersom tidsbristen inte framträdde för dem under utbildningsti-

304 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 152. 
305 Lindgren, Klass, kön och kirurgi. Hon belyser förhållandet mellan manliga överläkare 
och kvinnliga underläkare inom kirurgisk verksamhet. Hon fann att de manliga överlä-
karna fungerade som hinder för de kvinnliga underläkarnas möjligheter att avancera. 
306 Pingel & Robertsson, Yrkesidentitet i sjukvården: position, person och kön.  
Robertsson, Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet.  
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Att nyutbildade sjuksköterskor saknar kunskaper om hur sår skall läggas om kan 

vara ett uttryck för att färdighetskunskaper har en nedtonad roll i sjuksköterske-

utbildningen. Undersköterskorna har vad som skulle kunna betecknas som ”situ-

erad makt” i relation till nya sjuksköterskor. De är hierarkiskt underordnade 

sjuksköterskor, men kan till följd av lång erfarenhet i vissa fall vara kunskaps-

mässigt överlägsna inom vissa områden. Detta kan förstås som att ett visst kun-

nande innebär en ”maktposition” för undersköterskorna i relation till nyutbilda-

de sjuksköterskor. Att ha kunskaper och att av andra uppfattas vara kunnig är i 

vissa sammanhang en fråga om att ha vad Wenger benämner ”personlig makt”.304  

De manliga sjuksköterskornas möjligheter att integreras i verksamheten och 

att omskapa sin identitet understöds av undersköterskorna. När de manliga sjuk-

sköterskorna upphöjer de underställda kvinnliga undersköterskorna (de benämns 

endast hon) bryter de traditionella mönster mellan överordnade män och under-

ordnade kvinnor. I studier av Lindgren305 samt Pingel och Robertsson306 framhä-

ver inte överordnade läkare underställda kvinnor.   

De kvinnliga deltagarna i studien ger uttryck för andra röster vad gäller rela-

tionen till undersköterskor. Det finns inte någon som uttrycker att undersköters-

kor kommer till deras undsättning och hjälper dem till rätta i verksamheten. De 

kvinnliga sjuksköterskorna talar om sin relation till undersköterskor mestadels i 

negativa ordalag, medan de manliga sjuksköterskorna talar om sin relation till 

undersköterskorna i positiva ordalag. De gånger undersköterskor efterfrågar ny-

utbildade sjuksköterskors kunskaper stärks sjuksköterskan och upplever sig som 

kunnig, vilket Petra uttrycker med orden ”många av de äldre undersköterskorna 

kom och frågade mig också. Då växer man.” Undersköterskornas förhållningssätt 

till kvinnliga nyutbildade sjuksköterskors kunnande är betydelsefullt för de 

kvinnliga nyutbildade sjuksköterskorna. 

Deltagarna ger uttryck för att de initialt upplever konstant tidsbrist vilket de 

förvånas över, eftersom tidsbristen inte framträdde för dem under utbildningsti-

304 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 152. 
305 Lindgren, Klass, kön och kirurgi. Hon belyser förhållandet mellan manliga överläkare 
och kvinnliga underläkare inom kirurgisk verksamhet. Hon fann att de manliga överlä-
karna fungerade som hinder för de kvinnliga underläkarnas möjligheter att avancera. 
306 Pingel & Robertsson, Yrkesidentitet i sjukvården: position, person och kön.  
Robertsson, Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet.  
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den. Olika aktiviteter är tidsbundna och sjuksköterskorna måste anpassa sig efter 

detta i sin yrkesutövning. Tiden räcker inte till för att utföra alla arbetsuppgifter-

na så som vissa upplever att de lärt sig under utbildningen att man bör utföra 

dem:  

 

Jag känner att jag jagar och försöker hinna med allting men lig-
ger ändå tre steg efter hela tiden (intervju 2, Mattias). 
 
Det var ett högre tempo än vad jag trodde. Det är mer tidspres-
sat på grund av att man har flera patienter och man måste för-
söka få med allting. Man känner att man ligger hela tiden efter. 
Jag måste effektivisera mitt arbetssätt. Då skulle jag vilja veta 
vad forskningen säger om vad som är viktigast när man inte 
kan fokusera på allt. Vad ska man koncentrera sig på?  
(intervju 2, Johan). 

 

Johan funderar om och på vilket sätt aktuell forskning skulle kunna hjälpa ho-

nom att prioritera sina handlingar i yrkesutövningen. Förhållningssättet kan tol-

kas som ett uttryck för att akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen har fått 

till följd att nyutbildade sjuksköterskor vill stödja sina handlingar på vetenskapli-

ga resultat. Under utbildningstiden negligerade erfarna sjuksköterskor de stude-

randes efterfrågan av forskningsresultat, men när de studerande har blivit legiti-

merade sjuksköterskor kan de på ett helt annat sätt själva avgöra i vilken grad de 

ska använda forskningsresultat i yrkesutövningen. Nykomlingarna visar att de 

har en förmåga att kunna distansera sig och vara, vad Schön benämner, reflekte-

rande praktiker307 och, vad Molander benämner, den uppmärksamme prakti-

kern.308  

Tid, eller snarare upplevd brist på tid, utgör ett problem för en nyutbildad 

sjuksköterska av den orsaken, att det tar längre tid att utföra arbetsmomenten än 

det finns tid till förfogande. Tidsbristen hindrar nya sjuksköterskor från att utföra 

arbetsuppgifterna i enlighet med hur de har lärt sig under utbildningen. Tid kan i 

sammanhanget förstås i termer av boundary object 309 för sjuksköterskornas yr-

307 Schön, The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. 
308 Molander, Kunskap i handling , s. 143-144.  
309 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 105-108. Han 
använder begreppet boundary object för att beskriva hur olika artefakter eller materiali-
seringar av människors kunskaper i form av exempelvis riktlinjer har en gränsdragande 
funktion i verksamheter. 
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kesutövning i verksamheten. Thunborg har också funnit att sjukvårdspersonal av 

olika kategorier styrs av tiden, vilket talar för att det inte enbart är nyutbildade 

sjuksköterskor som begränsas av tiden i sin yrkesutövning.310 Ellström anser att 

människors handlingsutrymme och kontroll över den egna situationen begränsas 

när individen är uppbunden av klockslag.311 Benner menar dock att nykomlingars 

handlingsutrymme alltid är begränsat i och med att nykomlingar enbart har för-

måga att agera i enlighet med riktlinjer och inte har förmåga att distansera sig 

och reflektera.312  

Deltagarna anser att omvårdnadsdokumentationen utgör en av de mest tids-

krävande arbetsuppgifterna som sjuksköterskorna har att utföra. Att upprätta 

vad sjuksköterskorna benämner omvårdnadsepikriser för varje patient är den 

mest komplicerade dokumentationsuppgiften. Sjuksköterskorna förklarar att den 

patientansvariga sjuksköterskan inte kan lämna över uppgiften till den kollega 

som löser av honom eller henne därför att varje sjuksköterska är ansvarig för do-

kumentationen av ”sina” patienter. Sjuksköterskorna anser att de har svårt att 

formulera sig och de anser att sjuksköterskeutbildningen inte förberett dem till-

räckligt för uppgiften. Under verksamhetsförlagd utbildning har träningen varit 

sporadisk. Karaktäristiskt för sjuksköterskorna är att spara dokumentationen till 

sista arbetsmomentet för dagen, vilket innebär att omvårdnadsdokumentationen 

delvis sker efter ordinarie arbetstid. Sjuksköterskornas bristande förmåga att hin-

na skriva sina journalanteckningar under ordinarie arbetstid påverkar de andra 

kollegorna, eftersom man på avdelningen har, vad sjuksköterskorna benämner, 

”läsande rapport”. Arbetets organisering skapar grund för konflikter i sjukskö-

terskegruppen. Säljö menar att det är vanligt förekommande att exempelvis orga-

310 Thunborg, Lärande av yrkesidentiteter. En studie av läkare, sjuksköterskor och un-
dersköterskor. 
311 Per-Erik Ellström, Arbete och lärande: Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt 
arbetet (Stockholm, 1996), 
Per-Erik Ellström, Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. I Per-Erik 
Ellström & Glenn Hultman red., Lärande och förändring i organisationer. Om peda-
gogik i arbetslivet (Lund, 2004), s. 17-40. 
312 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. 
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nisering påverkar människors handlingar, vilket Säljö uttrycker i termer av att 

institutionella arrangemang infiltrerar individen.313  

Olika händelser, som de nyutbildade sjuksköterskorna är med om under den 

allra första tiden i vårdverksamheten, präglar deras upplevelser av sjuksköterske-

yrket på ett sådant sätt att händelserna utgör vändpunkter på ett eller annat sätt 

för deltagarna. Den första vändpunkten inträffar när de nyutbildade sjuksköters-

korna får sin legitimation och kan sätta på sig namnskylten med ”NN legitimerad 

sjuksköterska”. Vändpunkten innebär att deltagarna för första gången betraktar 

sig själva och blir betraktade av sin omgivning som sjuksköterskor. Det är skill-

nad mellan att bli betraktad som sjuksköterskestuderande och att bli betraktad 

som legitimerad sjuksköterska. 

 

Attributen 

Sjuksköterskans yrkesutövning regleras genom legitimationen. Arbeta som sjuk-

sköterska får endast den göra som av Socialstyrelsen erhållit legitimation, vilket 

innebär att legitimationen fungerar som ett så kallat boundary object mellan stu-

derande och yrkesverksamma. När den enskilde deltagaren fick sin legitimation 

blev han eller hon formellt sjuksköterska. Att erhålla legitimationen är en gemen-

sam vändpunkt som samtliga nyutbildade sjuksköterskor är med om. Individen är 

inte längre student utan han/hon har blivit yrkesutövare. Legitimationen blir syn-

lig för omgivningen genom namnskylten. Namnskylten kan tolkas som ett attri-

but för symbolisk makt i och med att den visar personens tillhörighetssfär i ter-

mer av professionell hemvist. Den visar för omgivningen att personen har legitim 

rätt att höra till sjuksköterskornas yrkespraktik. Wenger menar att makt inte 

skall uppfattas som någonting negativt utan som en naturlig del av människors 

liv. Makt framträder i mellanrummet mellan människor genom människors me-

ningsförhandlingar och genom människors identitetsskapande.314 

Betecknande för deltagarna är att de ger uttryck för att uppleva både stolt-

het och obehag, när de för första gången sätter på sig namnskylten. Med namn-

313 Säljö, Lärande och Kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 
46. 
314 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 189-191. 
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skyltens text följer förväntningar från omgivningen. Förväntningar som skiljer sig 

från de förväntningar som omgivningen har på studerande: 

 

Man kände sig lite stärkt i att bara få ta på sig skylten faktiskt. 
Det finns inte den här förväntan att man ska misslyckas, är man 
sjuksköterska då kan man. Den responsen får man av patienten 
(intervju 2, Eva-Lena).  
 
Första dagen när jag kom hit ville jag täcka över skylten och 
inte heta sjuksköterska (intervju 4, Petra). 

 

Deltagarna ger uttryck för att vad som står på namnskylten har betydelse för hur 

de blir bemötta av patienterna. När det stod sjuksköterskestuderande på namn-

skylten uppfattades personen vara någon som kunde göra fel, men när det står 

legitimerad sjuksköterska på namnskylten ifrågasätts inte personens kunnande. 

Den legitimerade sjuksköterskan är någon att räkna med ur ett patientperspektiv. 

Patienterna sätter sin tillit till sjuksköterskan i frågor gällande den egna vården 

och behandlingen. Skillnaden i bemötande är påtaglig på ett sätt som deltagarna 

inte föreställt sig innan de började arbeta. Deltagarna ger utryck för att namn-

skyltens symboliska värde förvånar dem. Wertsch betonar att sociala och kultu-

rella utgångspunkter är avgörande för vilken mening människor tillskriver en 

symbol och att införlivas i gemenskaper betyder att bli delaktig i gemenskapens 

meningsfulla symboler. I varje verksamhetssystem finns symboler som har en för 

verksamheten specifik innebörd.315 I hälso- och sjukvården är namnskylten en 

materialisering av kunnande, position och identitet.316 

Bland deltagarna finns de som inte erhållit sin legitimation vid utbildningens 

slut, eftersom de inte hade klarat av samtliga utbildningsmoment. De var följakt-

ligen inte sjuksköterskor och kunde därav heller inte sätta på sig namnskylten 

med legitimerad sjuksköterska och fick heller inte utföra samtliga arbetsuppgifter 

självständigt. De var tvungna att ha en handledare vid sin sida på samma sätt som 

under utbildningstiden.  

315 Wertsch, Vygotsky and the Social Formation of Mind, s. 100-110. 
316 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 57-62, 105. 
Wenger använder begreppet reification för att beskriva hur människors kunnande visar 
sig i exempelvis ett dokument, en bok eller annan artefakt. Att transformera kunnande 
till artefakter innebär reification. 
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Deltagarna utan legitimation ger uttryck för att tiden i vårdverksamheten utan 

legitimation kännetecknades av att de befann sig i en gråzon som innebar att var-

ken bli betraktad som sjuksköterskestuderande eller som sjuksköterska. Det mest 

svårhanterliga var att stå under någon annans tillsyn och inte få utföra samtliga 

arbetsuppgifter på egen hand. Glädjen var därför stor när sjuksköterskorna klarat 

av samtliga utbildningsmoment och erhöll sin legitimation: 

 

Jag kände mig väldigt barnslig men det var väldigt roligt. Nu 
fick jag äntligen dela medicin självständigt (intervju med 
NN). 

 

Läkemedelshantering, är som visas i citatet, en av de arbetsuppgifter som de ny-

utbildade sjuksköterskorna i studien värdesätter högt. Att dela ut mediciner be-

traktas av dem som ett uttryck för självständighet. Utan legitimation finns ingen 

möjlighet att utvecklas från osjälvständigt till självständigt subjekt. NN:s uttryck 

om att vara självständig står i motsats till Benners utgångspunkter för nykom-

lingars förhållningssätt till självständighet i yrkesutövningen. Benner menar, som 

sagts tidigare, att nykomlingar inte har förmågan att handla självständigt utan 

måste ha riktlinjer som stöd för sina handlingar. Resultatet i föreliggande studie 

motsäger Benners resultat på vissa punkter, eftersom deltagarna ger uttryck för 

att vilja vara självständiga subjekt. Under utbildningstiden framträder inte legiti-

mationens betydelse för sjuksköterskestuderande i och med att de som studerande 

tillåts att öva på samtliga arbetsuppgifter som sjuksköterskor har att utföra i 

vårdverksamheten. Sjuksköterskestuderande ger inte heller uttryck för att de för-

väntar sig kunna agera som självständiga subjekt i vårdverksamheten.  

De nyutbildade sjuksköterskorna i studien är inte oskrivna blad utan de är män 

och kvinnor, unga och äldre, med yrkeserfarenhet och utan yrkeserfarenhet. Var 

och en har olika erfarenheter med sig som inverkar på vem individen tillåter sig 

vara och vem individen tillåts vara av omgivningen. Den identitet som deltagarna 

har med sig in i yrket har inflytande över övergångsprocessen från sjuksköterske-

studerande till sjuksköterska. Identitet i detta sammanhang handlar om samhäl-

lets kategorisering och om de etiketter som individerna tillskrivs i ett visst sam-

manhang. De tillskrivna etiketterna kunnig och okunnig är beroende av i vilken 

situation som individen befinner sig. Wenger menar att det är en betydande skill-
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nad mellan kategorier och etiketter. Kategorier är samhällets etablerade indel-

ningar i kön, etnicitet, klass och ålder. Etiketter skall här förstås som benämning-

ar och är inte vedertagna på samhällsnivå.317 Kategoriseringar och tillskrivna eti-

ketter har inte samma avgörande betydelse under utbildningstiden som de får vid 

övergången från sjuksköterskestuderande till sjuksköterska. Vad det betyder om 

personen är man eller kvinna eller om personen är yngre eller äldre har inte varit 

synligt innan inträdet i yrkespraktiken och vårdverksamheten. När de nyutbilda-

de sjuksköterskorna börjar arbeta visar det sig att dessa aspekter av identiteten 

har betydelse för bemötandet från kollegor och patienter. Deltagarnas identitet i 

termer av äldre, yngre, man eller kvinna benämns framgent den kroppsliga dräk-

ten. Den kroppsliga dräkten kan inte personerna påverka. Den är av naturen gi-

ven, men den påverkar hur omgivningen bemöter sjuksköterskan. I samband med 

inträdet i yrket ger manliga deltagare uttryck för att deras kön318 och ålder har 

betydelse för omgivningens bemötande. Till följd av den kroppsliga dräkten leder 

omgivningens bemötande till situationer som förändrar de nyutbildade sjukskö-

terskornas förhållningssätt till sin egen identitet.  

 

Den kroppsliga dräkten 

Identifikationsprocessen för en nyutbildad sjuksköterska i vårdverksamheten skil-

jer sig från sjuksköterskestudenternas identifikationsprocess i vårdverksamheten. 

Identifikationsprocessen för de studerande handlar om att finna goda förebilder 

för hur de vill bli som sjuksköterskor och identifikationsprocessen för nyutbilda-

de sjuksköterskor handlar om att smälta in i gruppen. Personens ”kroppsliga 

dräkt”, det vill säga personens yttre, påverkar bemötandet från främst läkare och 
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erfarenhet av läkarna än den sjuksköterska som ser yngre ut. Det handlar om att 

det finns föreställningar om att den som ser äldre ut också är erfaren i yrket och 

317 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 194. 
318 Frågor om hur män och kvinnor blir bemötta av sin omgivning till följd av att de är 
just män och kvinnor är en mycket komplex fråga att fördjupa sig i. Fördjupning i frågor 
som anknyter till genusforskning är emellertid bortom denna avhandlings syfte. Jag för-
enklar frågan genom att enbart använda begreppet kön för att beskriva frågor som 
anknyter till genusforskning.  
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nad mellan kategorier och etiketter. Kategorier är samhällets etablerade indel-

ningar i kön, etnicitet, klass och ålder. Etiketter skall här förstås som benämning-
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inte nyutbildad. I och med att de studerande träder in som sjuksköterskor i vård-

verksamheten kan de på ett helt annat sätt än som studerande välja vem de vill bli 

betraktade som av sin omgivning. Sjuksköterskorna i studien som är äldre upple-

ver att de kan dra nytta av sin ”kroppsliga dräkt”, eftersom de inte behöver iden-

tifiera sig som nyutbildade när de möter läkare:  

 

För läkare däremot har jag ju inte talat om att jag är ny. Men 
däremot kan jag säga att det här har jag inte råkat på någon 
gång förut (intervju 3, Marianne). 

 

Genom sitt sätt att tala om sig själv omskapar Marianne sin identitet och tillskri-

ver sig vad Wenger benämner ”diskursiv identitet”, med vilket Wenger menar att 

på det sätt som personen talar om sig själv blir personen uppfattad av sin omgiv-

ning.319 Genom att Marianne ser äldre ut och inte talar om sig själv som ny blir 

hon betraktad som mer erfaren än vad hon i själva verket är. Det handlar om vem 

man vill bli identifierad som av kollegorna. Under utbildningstiden har sjukskö-

terskestudenterna inte möjligheter att tillskriva sig någon annan identitet än den 

redan givna. Sjuksköterskestuderande förväntas inte vara erfarna utan identiteten 

som sjuksköterskestuderande innebär en viss marginaliserad positionering i vård-

verksamheten. Att ha möjlighet att tillskriva sig en önskvärd identitet medför, 

som jag ser det, både en trygghet och en risk. Tryggheten innebär att inte riskera 

att bli utsatt för negativa omnämningar och nedlåtande bemötande från arbets-

kamrater. Det skulle likväl kunna vara en risk i så måtto att omgivningen inte 

förväntar sig att den som ser äldre ut är i behov av stöd och därmed ställer alltför 

stora krav på personen i fråga. Den ”kroppsliga dräkten” är ett verktyg som den 

nyutbildade sjuksköterskan använder för att påverka vilken identitet som främst 

läkare tillskriver henne. 

Ytterligare en skillnad till följd av ”den kroppsliga dräkten” som framträder 

för deltagarna när de börjar arbeta är att omgivningen behandlar män och kvin-

nor olika. Skillnaderna har inte visat sig under utbildningstiden. Män i studien 

ger uttryck för att patienter, undersköterskor och läkare behandlar dem på annat 

319 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 150-151. 
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sätt än de behandlar nyutbildade kvinnliga kollegor. Detta upplevs vara både po-

sitivt och negativt:  

 
Jag märker ju ganska stor skillnad på att man är kille. Man blir 
mött på ett annat sätt. Ibland blir man sedd som lite konstig 
men många gånger kommer de manliga läkarna till oss som är 
killar och frågar oss hur de ska göra i olika situationer. De vill 
inte visa inför tjejerna att de inte kan vissa saker. Då kommer 
de till oss killar istället. Patienter upplever mig positivt. De vill 
inte ställa svåra frågor om sina problem med att kissa eller pro-
blem med det sexuella till tjejerna. De tycker att det är penibelt. 
De tycker att det är lättare att fråga en kille. Tjejerna på avdel-
ningen skall vara lite mamma åt en (intervju 3, Mikael). 

 

De manliga läkarnas agerande när de hellre vänder sig till manliga sjuksköterskor 

än till kvinnliga sjuksköterskor kan förstås som ett uttryck för homosocialitet i 

teamet.320 Männen på avdelningen skapar en egen tillhörighetssfär mellan manliga 

läkare och manliga sjuksköterskor som inte sker mellan manliga läkare och 

kvinnliga sjuksköterskor. Resultatet skiljer sig från Pingel och Robertssons resul-

tat som visar att äldre manliga läkare är tveksamma till manliga sjuksköterskors 

yrkesval. Läkarna kan inte förstå varför duktiga manliga sjuksköterskor stannar 

kvar i yrket. Pingel och Robertsson understryker att bli betraktad som ”annor-

lunda” inte skall uppfattas som någonting negativt utan snarare som någonting 

positivt. Den som betraktas som annorlunda är oftast den som bryter invanda 

mönster.321 Manliga sjuksköterskor betraktas vara annorlunda för att de bryter 

mönster och könsbarriärer i ett yrke som av tradition är ett kvinnodominerat 

yrke. 

Männen har inte heller under utbildningstiden gett akt på kvinnornas age-

rande i relation till männen på arbetsplatsen. Vad de kvinnliga kollegornas age-

rande betyder är inte möjligt att uttala sig om. Några reflektioner väcker dock 

Mikaels utsaga om de kvinnliga kollegornas sätt att agera mot nyutbildade man-

liga sjuksköterskor. Det kan vara på det viset att dessa kvinnor endast uppfyller 

omgivningens förväntningar på att vara omsorgsinriktade. Lindahl menar att det 

320 Lindgren, Klass, kön och kirurgi, visar i sina studier att manliga överläkare inom en 
kirurgisk avdelning valde att arbeta tillsammans med manliga läkare framför kvinnliga 
läkare inom hälso- och sjukvården. Att välja en person av samma kön som det egna be-
nämns av Lindgren i termer av homosocialitet. 
321 Pingel & Robertsson, Yrkesidentitet i sjukvården: position, person och kön, s. 49. 
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fortfarande finns antaganden inom hälso- och sjukvården att kvinnor är mer om-

sorgsinriktade än män.322  

Män får en annorlunda roll i relation till patienter, eftersom manliga patien-

ter ställer andra frågor till manliga sjuksköterskor än till kvinnliga sjuksköters-

kor. Denna skillnad i frågornas karaktär har inte varit synlig för männen under 

utbildningstiden. De annorlunda frågorna från manliga patienter överraskar och 

förvånar manliga sjuksköterskor när de börjar arbeta. De manliga deltagarna kan 

betraktas som brokers323 i det specifika sammanhanget, i och med att männen 

tillför en dimension i arbetet som inte kvinnorna tillför.  

Det är inte enbart de manliga läkarna som kommer till männen, utan även 

andra yrkeskategorier vänder sig till de manliga sjuksköterskorna på avdelningen 

när det handlar om vissa specifika frågor. Kvinnliga undersköterskor och kvinnli-

ga sjuksköterskor vänder sig till männen med frågor av medicinsk-teknisk karak-

tär: 

 

Om det händer någonting med en teknisk apparatur, att det är 
någonting som krånglar så skall vi killar fixa detta. Det kan 
vara allting ifrån att laga en rullstol till en medicinsk-teknisk 
apparat som måste lagas (intervju 3, Mattias). 

 

Utsagan är ett uttryck för att det finns skillnader i föreställningar om mäns re-

spektive kvinnors kompetensområde. Män förutsätts på ett helt annat sätt än 

kvinnor kunna laga apparatur av olika slag. Det är underförstått och inrymmes i 

vad som är kollektivets minne över vem som traditionellt gör vad på en arbets-

plats. Kvinnor förknippas med omsorg och män med teknik, vilket också delvis 

understöds av Jorfeldts studie som visar att män oftast lockas av sjuksköterskeut-

bildningens tekniska innehåll.324 

Under första året i hälso- och sjukvården förvånas de nyutbildade sjukskö-

terskorna över att de inte känner igen handlingsmönstren i den vårdverksamhet 

där de arbetar och utövar sitt yrke. De skillnader som finns mellan hur deltagarna 

322 Berit Lindahl, Om metaforer i vårdarbete och vårdforskning. I Sylvia Määttä & Kers-
tin Segesten red., Vårdens språk (Stockholm, 2007), s. 63-92. 
323 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 105. 
324 Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studen-
ters beskrivningar av utbildningen. 
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i studien lärt sig att agera under utbildningstiden och hur de ”tvingas” agera un-

der första året i yrket ger upphov till problematiska situationer. De problematiska 

situationerna handlar om att vissa av sjuksköterskans arbetsuppgifter och förhål-

landen som följer av arbetsuppgifternas karaktär i hälso- och sjukvården inte va-

rit synliga för deltagarna i rollen som sjuksköterskestuderande.  

Arbetsuppgifter som deltagarna talar om är 1) att ansvara för omvårdnaden 

2) att vara arbetsledare 3) att agera i komplexa situationer 4) att samordna vår-

den och 5) att gå rond. Arbetsuppgifterna och förhållandena har jag valt att 

benämna ”Sjuksköterskeyrkets innehåll”. Dessa arbetsuppgifter har likheter med 

Benners sju omvårdnadsdomäner 1) hjälpa 2) undervisa och vägleda 3) diagnosti-

sera och övervaka 4) hantera snabbt skiftande situationer 5) administrera och 

övervaka behandling 6) övervaka och säkerställa kvaliteten i omvårdnadsarbetet 

samt  

7) planera och organisera vården och personalens arbete.325  

I deltagarnas tal om sina arbetsuppgifter integreras ibland en eller flera ar-

betsuppgifter samman till en helhet. Det kan exempelvis vara på det viset att när 

sjuksköterskan talar om sin uppgift att vara med på ronden är han/hon också 

talesman för patienten.  

 

Arbetsuppgifterna 

Deltagarna i studien ger uttryck för att arbetslivserfarenhet utgör en säkerhetsfak-

tor vid övergången från sjuksköterskestuderande till yrkesverksam sjuksköterska. 

De som haft en anställning vet hur inträde i en verksamhet kan gå till och menar 

att den erfarenheten skapar trygghet. Arbetskamraterna bemöter dem som har 

arbetslivserfarenhet från vård- och omsorg annorlunda än dem som har erfaren-

het från andra områden eller saknar arbetslivserfarenhet helt och hållet. Delta-

garna berättar att på vårdavdelningarna värderas erfarenheter från arbete inom 

vård- och omsorgsverksamhet högt av både sjuksköterskor och undersköterskor. 

På avdelningarna uppfattas att ha arbetat som undersköterska som en garanti för 

att känna till rutiner i hälso- och sjukvården.  

325 Benner, From Novice to Expert. Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. 
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Yrkeserfarenheten 

De deltagare som har arbetat en längre tid, minst 15 år som undersköterskor, 

beskriver att de har kvar en del av sin identitet som undersköterskor. Sjukskö-

terskornas tidigare erfarenheter får betydelser för hur de väljer att agera i vård-

verksamheten och för hur de blir bemötta av kollegorna i vårdverksamheten. Ny-

utbildade sjuksköterskor som har erfarenhet av att ha arbetat som undersköters-

kor menar att de har mod att vänta längre innan de tillkallar läkare, eftersom de 

har kunskaper om vilka symtom som är förknippade med akut försämring av 

hälsotillstånd på ett helt annat sätt än sina yngre nyutbildade kollegor som saknar 

erfarenhet från undersköterskans arbete.  

I samband med högskoleförlagda utbildningsmoment under utbildningen 

uppfattade deltagarna med erfarenhet från undersköterskans arbete att deras er-

farenheter oftast inte betraktades som tillgångar. I övergången till att vara yrkes-

verksam sjuksköterska förändras detta, och erfarenheterna från undersköterskans 

arbete blir tillgångar i yrkesutövningen. Tidigare erfarenheter beskrivs i termer av 

både fördelar och nackdelar i yrkesutövningen. En fördel handlar om att känna 

igen och vara förtrogen med sjukhusmiljön, mötet med sjuka människor och de-

ras anhöriga. Lång erfarenhet av att vistas i kontexten innebär att vara trygg i den 

arbetsmiljön. En nackdel är att de som varit undersköterskor agerar i enlighet 

med hur de själva som undersköterskor önskade att sjuksköterskor skulle agera i 

relation till undersköterskor:  

 
Vilken tur att jag jobbade som undersköterska så länge. Jag har 
haft jättestor nytta av att jag har jobbat på både sjukhuset, i 
hemtjänsten, gruppboenden och demensvård. Det gör att jag 
känner mig trygg och vet vad jag skall göra (intervju 2, Marga-
reta). 

 

Jag vet hur undersköterskor tänker och att man vill att syrran 
skall hjälpa till i morgonarbetet. Jag har inte tid att var ute på 
golvet för jag har andra arbetsuppgifter. Men det är någonting 
som man kanske skulle vilja vara lite mer (intervju 4, Marian-
ne). 
 

Marianne utgår från sina egna erfarenheter och tar för givet att undersköterskor 

som hon möter har samma behov som hon själv hade i sitt arbete. I utsagan visar 

sig också ett dilemma som innebär att de nyutbildade sjuksköterskorna vill delta 
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mer i patientomvårdnaden, men på grund av arbetets organisering är detta inte 

möjligt. Utsagorna visar på intentionen att transformera handlingsmönster från 

ett yrke till ett annat, från undersköterska till sjuksköterska. Det handlar också 

om integrering av olika former av kunskap i och med att undersköterskor och 

nyutbildade sjuksköterskor associeras med olika typer av kunskaper. Underskö-

terskan har låg formell utbildning men oftast lång erfarenhet av att arbeta nära 

patienter med omvårdnadsfrågor. Följaktligen förknippas undersköterskor med 

vad som kan betecknas som färdighetskunskaper, vilket bland annat både Lind-

gren326 och Alsterdal327 visar i sina studier. Nyutbildade sjuksköterskor ger ut-

tryck för att ha begränsade erfarenheter av att arbeta nära patienter med om-

vårdnadsfrågor men hög nivå på sina teoretiska kunskaper. Som sjuksköterskor i 

vårdverksamheten har deltagarna att utföra de arbetsuppgifter som krävs mot 

bakgrund av patienternas medicinska diagnos och patienternas omvårdnadsbe-

hov. Det är skillnader i både antalet arbetsuppgifter och arbetsuppgifternas ka-

raktär. 

 

Att ansvara för omvårdnaden 

Under utbildningstiden har de nyutbildade sjuksköterskorna lärt sig att sjukskö-

terskan har ansvar för och deltar i omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskor har 

självständigt ansvar för patientomvårdnadens innehåll och utformning, vilket in-

nebär att sjuksköterskor skall kunna bedöma och prioritera patientens omvård-

nadsbehov samt genomföra omvårdnadshandlingar som understödjer hälsa och 

välbefinnande eller främjar en fridfull död.  

Deltagarna ger uttryck för olika inställningar till att inte själva bedriva pati-

entomvårdnad. För deltagarna i studien innebär omvårdnad närmast det som be-

tecknas som allmän omvårdnad och som olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvår-

den har kunskaper för. De nyutbildade sjuksköterskorna i studien nämner inte 

den omvårdnad som betecknas som specifik omvårdnad och som endast sjukskö-

terskor har kunskaper för: 

 

326 Lindgren, Doktorer, syster och flickor. 
327 Alsterdal, Det tredje ögat, Alsterdal, Hertig av ovisshet: Aspekter på yrkeskunnande. 
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mer i patientomvårdnaden, men på grund av arbetets organisering är detta inte 
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326 Lindgren, Doktorer, syster och flickor. 
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Omvårdnaden sköter egentligen inte sjuksköterskorna utan un-
dersköterskorna har hand om omvårdnaden. En annan [Mattias 
själv] är någonstans där mitt i emellan. Jag har ansvar för om-
vårdnaden men det är kanske inte jag som utför omvårdnaden i 
alla lägen. Jag checkar av med undersköterskan när jag inte vet 
hur patienterna har det. Jag har en mycket medicinsk roll  
(intervju 2, Mattias). 

 

Det är skillnad på vad som förmedlas under utbildningen, vad de sjuksköterske-

studerande uppfattar under utbildningen och de förhållanden som möter sjukskö-

terskorna när de börjar arbeta. Under utbildningstiden förmedlas budskapet att 

sjuksköterskor arbetar med omvårdnadsfrågor och i vårdverksamheten är bud-

skapet att sjuksköterskor företrädesvis arbetar med administrativa arbetsuppgif-

ter och med frågor av medicinsk karaktär. Den annorlunda arbetsfördelningen i 

vårdverksamheten för med sig att de föreställningar som deltagarna har skapat 

om sin yrkesfunktion under utbildningen gällande sjuksköterskornas delaktighet i 

patientomvårdnaden inte infrias när deltagarna börjar arbeta.  

Nyutbildade sjuksköterskor möter ett kollektivt minne som innehåller andra 

antaganden om vem som har hand om omvårdnaden än vad deras kollektiva 

minne innehåller. Den som kommer ny till en arbetsplats kommer till en gemen-

skap som har en gemensam historia, gemensamma traditioner, normer, värde-

ringar samt en plattform av kunskaper och erfarenheter. De redan etablerade 

medlemmarna i gemenskapen har definierat vad som är giltig kunskap och på 

vilket sätt som olika arbetsmoment vanligtvis skall utföras. Genom aktivt delta-

gande i verksamheten tillägnar sig personalen verksamhetens kulturella förhål-

landen samtidigt som personalen påverkar kulturutvecklingen i verksamheten.   

Sjuksköterskornas minskade delaktighet i patientomvårdnaden får följder 

för deras möjligheter att utöva sitt eget yrke: 

 

… när anhöriga ringer och frågar hur det går för patienterna måste 
jag fråga undersköterskorna hur det går för patienterna [eftersom] jag 
inte vet (intervju 2, Eva-Lena). 
 

Utsagorna visar på att Eva-Lena tvingas att använda andrahandsuppgifter i mötet 

med patienternas närstående. Undersköterskorna har kunskaper som sjuksköters-

kan saknar, vilket gör att undersköterskan har vad som kan betecknas som ”situ-

erad makt”. Den är situerad av den orsaken att den inte är en del av en makt-
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struktur och endast kan utövas i specifika situationer. Makten är inte beständig 

utan uppstår i vissa situationer och den utgår inte från lagstiftning inom hälso- 

och sjukvårdens område.  

De nyutbildade sjuksköterskornas vilja att vara mer delaktiga i patientom-

vårdnaden är ett uttryck för ett visst förhållningssätt till det egna yrket. Lindgren 

menar att det finns tre slags sjuksköterskor: de som värnar om karriären, de som 

värnar om traditionen och de som vill vara ”ute på golvet” och ha mer patient-

kontakt.328 Deltagarna i studien ger inte uttryck för en gemensam uppfattning 

utan tillhör både gruppen som värnar om traditionen och gruppen som vill ha 

mer patientkontakt:  

 

Som sjuksköterska har jag helt andra arbetsuppgifter och jag 
hinner inte vara ”undersköterska” och vara med i vården. Det 
är någonting som man kanske skulle vilja vara lite mer  
(intervju 3, Marianne). 

 

Att ”vara ute på golvet ”innebär i föreliggande studie att tala om sig som ”under-

sköterska” och att säga sig utföra undersköterskans arbetsuppgifter. När Mari-

anne utför omvårdnadshandlingar uppfattar hon sig inte som sjuksköterska utan 

som undersköterska. Detta står i motsatsförhållande till lagstiftningen som klar-

gör att sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden och har kunskaper i specifik 

omvårdnad. Det står också i motsatsförhållande till sjuksköterskeutbildningens 

inriktning i vilken huvudämnet är omvårdnad och dess teoretiska bas är omvård-

nadsteori: 

 
Jag brukar släppa mitt sjuksköterskejobb för att prioritera 
undersköterskejobbet för att man ska slippa höra från dem 
att jag inte är ute på golvet och hjälper till. Jag tycker det är 
svårt att få höra det. De ser inte vårt jobb. För dem sitter 
sjuksköterskan inne på expeditionen (intervju 4, Petra). 

 

Engeström förutsätter att motsättningar alltid finns i mänskliga gemenska-

per och att motsättningarna leder till lärande och utveckling.329 I deltagarnas fall 

328 Lindgren, Doktorer, systrar och flickor. 
329 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research. Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Activity theoretical recon-
ceptualization. 
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verkar motsättningarna snarast bidra till att de först hjälper undersköterskorna 

och först därefter utför sina egna specifika arbetsuppgifter. 

Det finns också sjuksköterskor som inte vill vara mer delaktiga i patientom-

vårdnaden, men som försöker att delta för att leva upp till önskemål från under-

sköterskorna på avdelningen:  

Om hon[undersköterskan] behöver hjälp med något så får 
man vänta med sitt eget och hjälpas åt med en patient. Tvärt-
om också om man behöver hjälp med någon viss syssla så ber 
man undersköterskan om det. Jag gillar det där pararbetet 
(intervju 2, Mattias).  

 

Utsagorna visar på två olika sätt att hantera arbetsfördelningen i vårdverksamhe-

ten. Petra uttrycker att hon underordnar sig undersköterskornas behov och ned-

prioriterar sina egna arbetsuppgifter till förmån för undersköterskans arbetsupp-

gifter. Mattias uttrycker att det visst sker givande och tagande mellan underskö-

terskor och sjuksköterskor. Wenger understryker att i yrkespraktiker sker konti-

nuerliga förhandlingar om arbetsfördelning och att det är betydelsefullt att enig-

het skapas i frågor som handlar om arbetets utförande. I den arbetsledande funk-

tionen finns implicit en underordning av sjuksköterskans arbetsuppgifter i de fall 

undersköterskan behöver hjälp i patientomvårdnaden, vilket utsagan ”om hon 

[undersköterskan] behöver hjälp med något så får man vänta med sitt eget och 

hjälpas åt med en patient” visar. Förhållandet kan förstås som ett paradoxalt för-

hållande i och med att sjuksköterskorna är arbetsledare för undersköterskorna 

och därigenom förväntas leda och fördela arbetet i teamet. Manliga sjuksköters-

kors inställning till omvårdnadsarbete varierar över tid i olika studier. Jorfeldt330 

visar att män prioriterar medicinsk-tekniska arbetsuppgifter medan Lilja Anders-

son331 visar att män värderar omvårdnadsinriktat arbete högt. Männen i förelig-

gande studie uttalar sig positivt till omvårdnadsarbete och kan med Wengers ter-

minologi betecknas som gränsöverskridare, eftersom män vanligtvis prioriterar 

mer tekniskt inriktade arbetsuppgifter. 

330 Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studen-
ters beskrivningar av utbildningen. 
331 Lilja Andersson, Vägar genom sjuksköterskeutbildningen: Studenters berättelse. 
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Arbetets organisering i form av vad som benämns ”parvård” påverkar sjuk-

sköterskors möjligheter att fokusera på sitt eget arbete, eftersom de måste hjälpa 

undersköterskan när han eller hon behöver hjälp med arbetsuppgifterna.  

Engeström utgår från att verksamhetssystemets logiker är styrande för persona-

lens handlingar och att styrningen är en grundförutsättning för att verksamheten 

skall fungera.332 Det är emellertid inte alltid som undersköterskorna tar emot 

hjälp från sjuksköterskorna, utan de försöker stödja sjuksköterskorna att priori-

tera sina egna arbetsuppgifter. I de situationerna fungerar den arbetsledande 

funktionen friktionsfritt. De nyutbildade sjuksköterskorna ger inte uttryck för en 

enhetlig bild av arbetsledningens innebörd. Kvinnorna i studien uttalar att arbets-

ledning är både komplicerad och svårhanterlig, medan männen i studien inte talar 

om arbetsledning som vare sig komplicerad eller svårhanterlig. Männen talar om 

arbetsledning utifrån undersköterskornas stödjande funktion. 

 

Att vara arbetsledare 

Arbetsledning är en av de arbetsuppgifter som kvinnliga yngre deltagare oroade 

sig för innan de skulle börja arbeta. De kvinnliga deltagarna beskriver också att 

relationen till äldre undersköterskor är spänd. Den arbetsledande funktionen är 

besvärlig och komplicerad för de kvinnliga deltagarna. Undersköterskor uttrycker 

sig nedsättande mot yngre kvinnliga sjuksköterskor när dessa sköter administrati-

va arbetsuppgifter: 

 

… här sitter du på rumpan och inte gör någonting. Att under-
sköterskorna säger så beror på att de flesta som går sjukskö-
terskeutbildningen är väldigt unga och de flesta undersköters-
kor är äldre. Jag har en känsla av de tänker att nu ska unga 
tjejer styra över oss. De [sjuksköterskorna] tror att de vet 
bättre men vi har minsann varit här länge och vi vet själva 
hur vi skall göra (intervju 4, Petra). 
 
Svåraste var väl att de [skötarna] är tre gånger så gamla som 
jag och att jag inte kan få som [jag] vill för att de säger hur 
[jag] ska göra (intervju 4, Sabina). 

 

332 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research. Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Activity theoretical recon-
ceptualization. 
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Positionering handlar om makt. Sjuksköterskan har en positionering i relation till 

undersköterskan som innebär att kunna säga ifrån hur arbetet skall fördelas, men 

som citatet visar tillskrivs sjuksköterskan inte den funktionen av undersköters-

kan. Sjuksköterskan intar heller inte själv sin positionering. Här framträder i mot-

sats till en social teori om lärande hur en person som formellt har en perifer posi-

tionering utövar inflytande över en person som formellt har en central positione-

ring i verksamheten.  

De kvinnliga deltagarna i studien anser att en del av de stridigheter som 

finns mellan dem och undersköterskorna handlar om generationsmotsättningar. 

Sjuksköterskornas ålder leder till spänningsförhållanden mellan sjuksköterskor 

och undersköterskor. De yngre kvinnorna talar om sig själva som ”unga tjejer” 

och om att underställd personal är ”tre gånger så gamla som jag”, vilket torde 

bidra till att underbygga generationsklyftor om sådana finns. Wenger understry-

ker att det i alla verksamheter skapas viss disharmoni när nya medlemmar inför-

livas i gemenskapen. Var och en måste finna sin plattform och nya relationer 

måste skapas.333 Utmärkande för deltagarnas berättelser är att de nya sjukskö-

terskorna med tiden utvecklar strategier för att hantera situationer som liknar den 

ovan. Det är flera sjuksköterskor som använder strategin att vara positiv och ska-

pa ett gott klimat:  

 

Undersköterskorna är mer likt kompisar. Det är inte så att jag 
är arbetsledare utan att man är kompisar. [M]an arbetar mer 
tillsammans än att jag styr. Jag kan visst säga till dem att det 
här skall ni göra och då gör de ju det (intervju 3, Petra). 

 

… jag har aldrig varit arbetsledare innan och jag hade inte 
tänkt att man skulle bli det så mycket som man blir. Det var 
svårt att delegera till undersköterskorna i början. Det gick att 
lära sig vad man skulle säga till om, vad man skulle påminna 
om och vad man kunde delegera ut. Det tog några veckor men 
det gick. Man får försöka vara på bra humör och peppa, fråga 
hur mår du idag, få in det personliga på morgonen tror jag. Se-
dan får man så kolla upp under dagen hur det går. Man pratar 
med varandra och försöker ha bra stämning. (intervju 2,  
Eva-Lena).  

 
Det är ett givande och tagande, man driver med varandra, 
man skrattar åt och med varandra och sådant där. Det gäller 

333 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 90-91, 94, 97. 
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att hålla dem på gott humör och skapa ett bra arbetsklimat 
(intervju 3, Mikael). 

 

Både män och kvinnor i studien ger uttryck för betydelsen av att ha ett positivt 

klimat. ”Att hålla de andra på gott humör” ser sjuksköterskan som en av sina 

arbetsledande arbetsuppgifter. Detta är ett uttryck för att sjuksköterskan bär på 

föreställningar om att det inte handlar om ett samspel utan om att det är sjukskö-

terskans sätt att vara som har avgörande betydelse för hur arbetsledningen blir. 

Deltagarna anser att den arbetsledande funktionen har tränats alldeles för lite 

under utbildningstiden. I deltagarnas berättelser framträder att undersköterskor-

na ställer krav på att de nyutbildade sjuksköterskorna skall kunna agera i akuta 

situationer och ta ansvar för prioritering av olika insatser. Sjuksköterskans ansvar 

innefattar flera komplexa arbetsuppgifter som de nyutbildade sjuksköterskorna 

menar är alltför svåra att hantera som nyutbildad.  

 

Att agera i komplexa situationer  

Komplexa situationer innebär vård av patient i livets slutskede och situationer där 

patienters hälsotillstånd snabbt försämras. Deltagarna anser att deras bakgrund 

och erfarenheter har inverkan på hur de kan hantera situationer där patienternas 

tillstånd skiftar snabbt. De som saknar erfarenhet från arbete inom vård- och om-

sorg ger uttryck för att inte kunna hantera den akuta och snabbt skiftande situa-

tionen, medan de som har arbetat i minst 15 år inom hälso- och sjukvården som 

undersköterskor ger uttryck för att kunna hantera snabbt skiftande situationer på 

ett annat sätt. Före detta undersköterskor kan sägas ha en del av den förtrogen-

hetskunskap som krävs för att kunna agera i verksamheten. Förtrogenhetskun-

skapen innebär att ha kännedom om exempelvis handlingsmönster och tillväga-

gångssätt i skilda situationer.  

I sjuksköterskornas berättelser framträder att en vanligt förekommande men 

mycket svår arbetsuppgift är att stödja patienternas närstående vid vård i livets 

slutskede:  

 

När man är ansvarig sköterska kan det vara svårt när man 
ringer och ska lämna ett tråkigt besked att vi tror att någon 
kommer att gå bort snart. Man har fördel av att man ändå 

236 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



236

att hålla dem på gott humör och skapa ett bra arbetsklimat 
(intervju 3, Mikael). 

 

Både män och kvinnor i studien ger uttryck för betydelsen av att ha ett positivt 

klimat. ”Att hålla de andra på gott humör” ser sjuksköterskan som en av sina 

arbetsledande arbetsuppgifter. Detta är ett uttryck för att sjuksköterskan bär på 

föreställningar om att det inte handlar om ett samspel utan om att det är sjukskö-

terskans sätt att vara som har avgörande betydelse för hur arbetsledningen blir. 

Deltagarna anser att den arbetsledande funktionen har tränats alldeles för lite 

under utbildningstiden. I deltagarnas berättelser framträder att undersköterskor-

na ställer krav på att de nyutbildade sjuksköterskorna skall kunna agera i akuta 

situationer och ta ansvar för prioritering av olika insatser. Sjuksköterskans ansvar 

innefattar flera komplexa arbetsuppgifter som de nyutbildade sjuksköterskorna 

menar är alltför svåra att hantera som nyutbildad.  

 

Att agera i komplexa situationer  

Komplexa situationer innebär vård av patient i livets slutskede och situationer där 

patienters hälsotillstånd snabbt försämras. Deltagarna anser att deras bakgrund 

och erfarenheter har inverkan på hur de kan hantera situationer där patienternas 

tillstånd skiftar snabbt. De som saknar erfarenhet från arbete inom vård- och om-

sorg ger uttryck för att inte kunna hantera den akuta och snabbt skiftande situa-

tionen, medan de som har arbetat i minst 15 år inom hälso- och sjukvården som 

undersköterskor ger uttryck för att kunna hantera snabbt skiftande situationer på 

ett annat sätt. Före detta undersköterskor kan sägas ha en del av den förtrogen-

hetskunskap som krävs för att kunna agera i verksamheten. Förtrogenhetskun-

skapen innebär att ha kännedom om exempelvis handlingsmönster och tillväga-

gångssätt i skilda situationer.  
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mycket svår arbetsuppgift är att stödja patienternas närstående vid vård i livets 

slutskede:  
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kommer att gå bort snart. Man har fördel av att man ändå 
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har träffat de anhöriga tidigare. Först ska man kanske ringa 
och meddela att det har hänt någonting och så ska man fråga 
om insatser eller om vi bara ska låta det ha sin gång. De ska 
ta någon form av beslut. De tycker att det är vår sak att göra 
men vi måste ta reda på vad de vill. Den biten tycker jag näs-
tan är den allra svåraste. Det beror också på hur gammal de-
ras anhörig är och om det kommer hastigt eller om det är 
väntat. Om det är någonting som är väntat då vet man kan-
ske på ett annat vis hur man ska hantera det också. Man får 
inte verka kall utan visa någon sort professionalitet. Viktigt 
att jag kan sätta mig in i det som personen går igenom och 
finnas där. Jag tror inte att det går att sätta någon regel för 
att gör si eller så i den eller den situationen för jag tror inte 
den ena situationen är den andra lik (intervju 3, Marianne). 

 
Marianne ger i utsagan, ”jag tror inte att det går att sätta någon regel för att gör 

si eller så i den eller den situationen för jag tror inte den ena situationen är den 

andra lik, ” uttryck för att det är betydelsefullt att kunna använda färdighetskun-

skapen på ett som Dreier benämner ”situationsadekvat sätt” .334 

Arbetsuppgifterna har hög grad av komplexitet och ansvaret för arbetsupp-

gifternas genomförande uppfattas ibland som alltför stort i förhållande till vad 

enskilda sjuksköterskor upplever sig kunna klara av att hantera. I berättelserna 

skymtar fram att vissa sjuksköterskor väljer bort möjligheten att utvecklas till 

självständiga subjekt: 

 

Jag hade inte så ofta ansvaret för en patientgrupp utan jag 
var mycket springare. [D]e talade om för mig att det här vill 
ha jag ha gjort. Jag gjorde de arbetsuppgifterna som jag 
blev ombedd att göra (intervju 3, Marianne). 

 

Att identifiera sig själv som ”springare” och inte tala om sig själv i termer av att 

vara den som tar ansvar innebär att gå från att vara ett självständigt subjekt till 

att bli ett osjälvständigt subjekt i verksamheten. Sjuksköterskan väljer en, vad 

Wenger betecknar, legitim perifer position som innebär att agera på uppmaning:  

 

Vi måste ju ta reda på vad de vill [anhöriga]. Jag måste också 
ringa och tala om att någon har avlidit eller att vi tror att det 
kommer att ske snart.  Det tycker jag nästan är den allra svåras-
te biten (intervju 3, Marianne). 

 

334 Dreier, Lärande som förändring av personligt deltagande i sociala kontexter, s. 105. 
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Vid ett tillfälle så hade vi en patient som var så blek och trött 
att han svimmade. Vi tog ett blodvärde som var nere på 54. Då 
säger läkaren ”det här är inte stabilt. Du får ringa anhöriga”. 
Det var besvärligt eftersom jag vill ju inte gå för hårt åt i telefon 
och säga att han kan avlida om tjugo minuter. Jag kan ju inte 
säga mer än vad läkaren har sagt till mig (intervju 3, Petra). 

 

Marianne och Petra har helt olika bakgrund, men båda ger uttryck för att det är 

problematiskt att hantera frågor som handlar om vård i livets slutskede. Vid ar-

betsuppgifter som handlar om svåra samtal ger sjuksköterskorna inte uttryck för 

att bakgrund och tidigare erfarenheter har någon avgörande betydelse. Marianne 

är äldre och har arbetat 25 år inom vård- och omsorgsverksamhet och Petra är i 

25-årsåldern och har ingen arbetslivserfarenhet över huvudtaget.  

Deltagarna ger uttryck för att sjuksköterskor möter många olika situationer 

under en dag, eftersom patienternas tillstånd kan skifta snabbt. I dessa situationer 

förväntas sjuksköterskan agera och ta ansvar för händelseutvecklingen. Det hand-

lar huvudsakligen om att kunna prioritera vad som skall göras. Vidare handlar 

det om att kunna hantera medicinsk-teknisk apparatur, kunna tolka vad patien-

tens symtom betyder samt vara stöd för läkare under utbildning: 

 

När man står med AT-läkare som går jour måste [jag] säga åt 
dem vad de skall göra eftersom de inte vet och inte kan  
(intervju 4, Sabina). 

 

Funktionen att vara resurs för läkare under utbildning var helt osynlig under ut-

bildningstiden, och sjuksköterskorna förvånas över att de under sitt första år i 

verksamheten förväntas bistå läkare under utbildning i akuta och svårbedömda 

situationer. Deltagarna i studien förvånas också över hur utlämnade de känner 

sig, när patienternas tillstånd snabbt försämras och de förväntas ha kunskaper 

om vad som skall göras. När patienternas tillstånd försämras kommer oftast en 

undersköterska och säger till sjuksköterskan att patienten försämrats. Det är 

mycket sällan som någon av sjuksköterskorna i studien själv varit den som först 

uppmärksammat att patientens tillstånd försämrats:  

 
Det är en stressig kväll med många telefonsamtal. Precis 
som jag står och sätter sondnäring i en duodenalsond ringer 
en upprörd personal från ett boende tre kilometer bort. En 
dement kvinna har ramlat och fått flera djupa jack i huvu-
det. Det är blod överallt. Personalen är så upprörd och 
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skrämd att de knappt kan berätta vad som hänt. När jag 
säger att de skall ringa ambulans, förklarar de på dålig 
svenska att de inte vet hur man gör. De ber mig skynda mig 
dit. Jag försöker förklara att de skall hålla emot såret som 
blöder med ett tryck. Ta en handduk eller något. Vårdaren 
som jag pratar med är för upprörd för att fatta vad jag sä-
ger. Där står jag mitt uppe i sondsättningen som man inte 
kan skynda på. Jag vet inte vad jag skall göra. Mitt uppe i 
sondsättningen överlägger jag med mig själv om jag skall 
ringa ambulans direkt eller försöka höra om min kollega 
kan åka dit. Med tanke på att personalen var så upprörd 
kanske de överdrev situationen eller kanske att de var upp-
rörda över att situationen verkligen var krisartad. Jag kän-
ner mig frustrerad och vill inte ringa ambulans i onödan 
med allt vad det innebär. Jag ringer min kollega och han 
har möjlighet att åka dit. Jag har tur. Kollegan kan åka till 
patienten (intervju 3, Margareta). 

 

Deltagarna ger uttryck för att sjuksköterskor måste kunna lita på undersköters-

kornas iakttagelser och utifrån dessa prioritera i vilken ordning sjuksköterskan 

skall besöka patienterna. 

Snabbt skiftande situationer utgör vändpunkter för sjuksköterskorna i och 

med att de genom att delta i dessa situationer lär sig att agera i akuta situationer: 

 
Det var jag nervös för, speciellt döende hur jag skulle hantera 
det. Det har, det har gått bra. När jag säger att det har gått bra 
menar jag inte att det har varit lätt. När det är väldigt oroliga 
anhöriga då är det väldigt svårt när man inte kan svara. De frå-
gar om mediciner och varför vi gör som vi gör. När jag inte vet 
säger jag att jag skall kolla upp det här och jag skall titta på det 
här. Man märker att de äldre kan svara på en gång. Jag försök-
te också förbereda mig genom att gå tillbaka till omvårdnadsve-
tenskap och familjefokuserad omvårdnad (intervju 2, Eva-
Lena). 

 
En patient fick en tamponad i hjärtsäcken. Läkarna beslutade 
att öppna patientens bröstkorg inne på salen. Jag kände di-
rekt en osäkerhet och var glad över att inte vara ansvarig för 
denna patient. Däremot var det intressant att se hur alla job-
bade ända fram tills narkosläkaren sa till mig; Hämta fyra 
enheter blod! Jag blev stum. En undersköterska uppfattade 
min situation och tog över uppgiften. Jag lämnade salen för 
att inte få några mer uppgifter som jag inte kunde utföra (in-
tervju 2, Johan). 

 

En patient började krampa och då stod jag där och jag kan säga 
på en gång att då var inte min kunskap med. Jag löste situatio-
nen, jag visste om att min jourläkare satt på min expedition och 
skrev. När jag springer ut så möter jag en utav mina underskö-
terskor, jag brukar säga mina undersköterskor, och då får jag 
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order utav honom att kalla dit narkosjouren och en grupp som 
heter MIG-gruppen. Men det visade sig när jag ringde till IVA 
så har de lagt ner den gruppen. Men jag har tur som får prata 
med en narkossköterska där på IVA som har ingått i det där så 
hon säger ”jag kommer”. Hon kom tillsammans med narkoslä-
karen springande och då var vår läkare igång så gick jag in och 
hjälpte vår läkare. Jag var bara handräckning. En sköterska 
från öronavdelningen gick in i läkemedelsrummet och vi hade 
dörrarna öppna intill läkemedelsrummet så när läkaren gav or-
der om ordination så ropade vi ordinationen till henne. Jag var 
inte ansvarig som tur var utan jag gjorde vad de sa till mig. Då 
klarade jag av det (intervju 3, Mikael). 

 

Händelseutvecklingen i det sista citatet kan förstås i enlighet med vad Engeström 

benämner horisontell och vertikal  arbetsdelning.335 Den vertikala arbetsdelningen 

innebär att läkaren gav ordinationer till sjuksköterskan och den horisontella ar-

betsdelningen innebär att den oerfarna sjuksköterskan agerade på uppmaning av 

den rutinerade sjuksköterskan. Positioneringen som Mikael intog i denna situa-

tion kan sägas vara både osjälvständig och perifer. Den perifera och osjälvständi-

ga positioneringen innebär att kollegan tog kommandot i situationen. Att ha en 

marginaliserad och perifer position i verksamheten är grunden för att kunna ut-

vecklas mot en mer aktiv och självständig positionering i verksamheten enligt 

Lave och Wenger.336 

Deltagarna berättar att sjuksköterskornas samordnande funktion förvånar 

dem. Det som förvånar dem mest är att sjuksköterskan i hög grad är den som 

möjliggör för andra yrkesgrupper att utföra sina arbetsuppgifter. Det kan exem-

pelvis vara att underlätta för AT-läkare att planera patientens vård och behand-

ling. Under utbildningstiden har deltagarna visserligen varit delaktiga i arbets-

uppgifter där handledarna samordnade patientens väg genom vårdkedjan, men 

som studerande var deltagarna inte delaktiga i att möjliggöra för läkare och un-

dersköterskor att utföra sitt arbete. 

 

335 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research.  
Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Activity theoretical reconceptualiza-
tion. 
336 Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate peripheral Participation.  
Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. 
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335 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research.  
Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Activity theoretical reconceptualiza-
tion. 
336 Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate peripheral Participation.  
Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. 
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Att samordna vården 

Under utbildningstiden framträder inte den samordnande funktionen tydligt, vil-

ket kan ha att göra med utbildningens innehåll och utformning. De studerande 

följer inte enbart en och samma sjuksköterska för att lära sig sjuksköterskors 

samtliga arbetsuppgifter. Bilden som förmedlas av sjuksköterskeyrket stämmer 

därför inte med det som de nyutbildade sjuksköterskorna erfar under sitt första år 

i yrket. Sjuksköterskor har flera olika samordnande arbetsuppgifter som var och 

en upplevs vara komplex till sin karaktär. Deltagarna är samstämmiga beträffan-

de vad som karaktäriserar den samordnande funktionen. Samordningens innehåll 

styrs av villkor i det specifika verksamhetssystemet, vilket innebär att den sam-

ordnande funktionen skiljer sig åt mellan olika vårdavdelningar. Detta kan för-

stås som ett uttryck för Engeströms utgångspunkt om logikers inverkan på män-

niskors handlinsutrymme.337 

Sjuksköterskan fungerar som språkrör mellan olika yrkeskategorier och mel-

lan patienter och läkare. Deltagarna ger uttryck för att deras samordnande funk-

tion också handlar om att uppmärksamma läkarna på förändringar i patienternas 

tillstånd och att påminna läkarna om vilka arbetsuppgifter de har på avdelningen 

just den aktuella dagen. Ytterligare arbetsuppgifter som sjuksköterskor påminner 

läkare om är att skriva remisser och recept samt att ha utskrivningssamtal med 

patienter som skall lämna vårdavdelning. Sjuksköterskorna värderar sin insats 

högt och anser att det är de som får vårdavdelningen att fungera optimalt. Läkar-

na kommer till avdelningen vid givna tidpunkter under dagen. Däremellan är 

sjuksköterskorna de som följer patienternas tillstånd och tillkallar läkare om pati-

enternas hälsotillstånd kräver läkares tillsyn. Deltagarna är kritiska till att läkare 

inte är mer inriktade på att bekräfta patienterna: 

 

Uttrycket spindeln i nätet beskriver väldigt bra vad jag gör. Jag 
har kontakt med undersköterskor, läkare, övriga sjuksköters-
kor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kommunens bistånds-
handläggare. Det är väldigt mycket jag som skall hålla i alla 
trådarna. [När] undersköterskor vill fråga läkare någonting då 

337 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research.  
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får jag vara den som sköter kommunikationen mellan dem (in-
tervju 4, Petra). 

 
När läkaren kommer skall sjuksköterskan kunna lägga fram 
och presentera vad som har hänt patienterna under dagen. Hon 
skall också veta vilka frågor hon skall ställa om patienterna till 
läkaren. Om sjuksköterskan inte har så mycket att säga då 
kommer doktorn bara att gå vidare. Det är ju ett väldigt stort 
ansvar att göra doktorn uppmärksam på allting. Man måste 
vara lite pådrivande också. Då sätter man ju lite press på läka-
ren också att läkaren skall aktivera sig mera, vilket en del läka-
re gör men inte alla. Sjuksköterskan fyller en otroligt viktig roll 
i att upptäcka saker och att påminna läkaren. Det känns som 
att det är ett väldigt stort glapp mellan patient och läkare och 
däremellan är sjuksköterskan som drar i trådarna och försöker 
länka dem samman. Sjuksköterskan är nyckeln i hela spelet (in-
tervju 2, Johan). 

 
När sjuksköterskan talar om sig själv som ”nyckeln i hela spelet” skapar han/hon 

en bild av sig själv, som tyder på att sjuksköterskan anser sig ha en värdefull roll i 

hälso- och sjukvården. Den som metaforiskt är nyckeln i ett sammanhang kan 

inte övriga deltagare i sammanhanget klara sig utan. 

Samordningen handlar också om att fungera som en brygga mellan olika 

vårdgivare, så att patienterna på ett okomplicerat sätt kan förflyttas i vad som 

vanligtvis betecknas som vårdkedjan: 

 

Det var en äldre patient som skulle hem och innan hemgång 
skulle vi ha en gemensam vårdplanering där jag, biståndshand-
läggaren från kommunen, patienten och den anhörige skulle 
vara med. Patienten och anhöriga satt och väntade. Det kom 
ingen och tiden gick. Jag ringde kommunen och det hade blivit 
något fel. Biståndshandläggen trodde att vårdplaneringen skulle 
vara i bostaden. Jag fick ringa några samtal och försöka lösa si-
tuationen. Jag fick vara mitt emellan och försöka rodda ihop 
någonting. Det blir ofta att man få ringa fram och tillbaka för 
att prata med folk och lösa saker och ting. Till slut löste sig si-
tuationen och patienten kunde efter några dagar lämna avdel-
ningen utan att vi haft vårdplanering. Det är frustrerande att 
det inte funkar och att patienten bli sittandes där i kläm  
(intervju 4, Mattias).  

 

Mattias liknar sin funktion vid en scenarbetare som får all teknik att fungera 

så att musikern kan framträda. Han uttrycker sin insats i termer av ”då fick jag 

rodda ihop någonting”. Lösningsförslaget visar att en förutsättning för att patien-

ten inte skall hamna mellan olika system är att sjuksköterskorna har kunskaper 

om hur olika verksamhetssystem fungerar och att kommunikation sker över olika 

242 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



242

får jag vara den som sköter kommunikationen mellan dem (in-
tervju 4, Petra). 

 
När läkaren kommer skall sjuksköterskan kunna lägga fram 
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så att musikern kan framträda. Han uttrycker sin insats i termer av ”då fick jag 
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om hur olika verksamhetssystem fungerar och att kommunikation sker över olika 
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gränser. Mattias handlar som en fullvärdig deltagare i verksamheten och beskri-

ver att han tar initiativ. Som vi ser hade han inte formell makt över ett annat 

verksamhetssystem och patienten fick på grund av detta vänta i några dagar på 

att få skrivas ut från sjukhuset. Mattias agerande kan vara ett uttryck för omdö-

meskunskap, eftersom han tydliggör att han har en moralisk känsla för vad som 

är rätt att göra i den specifika situationen. 

När läkaren är i behov av hjälp från sjuksköterskan kräver han/hon oftast 

omedelbar handräckning. Petra menar att läkarna inte har tid att vänta utan av-

bryter sjuksköterskan i det han eller hon håller på med: 

 

Då ska man vara med och föra fram fakta om patienten och jag 
ska följa med in till patienten för att de känner ju inte patien-
ten. Men de kan ju vara lite trevligare. När de kommer då ska 
man bara släppa allt man har för händer. Läkarna kan se att 
man är jättestressad och har hur mycket som helst att göra, 
men du skall i alla fall bara släppa dina saker och gå och hjälpa 
dem. Jag tycker att läkarna borde lära sig att ta bättre hand om 
sina sjuksköterskor. De skulle vara artigare och istället för att 
ge order ”Följ med här nu”, så kan de fråga ”Har du tid att föl-
ja med mig”? Jag skulle uppskatta ifall jag fick hjälp”. Det är ju 
egentligen bara formulera sig på ett annat sätt. Det betyder 
mycket. Jag vill ju gärna följa med och hjälpa dem (intervju 3, 
Petra).  

 

Det finns en paradox i den samordnande funktionen, vilken innebär att vara både 

självständig och underordnad. I relation till läkarna har sjuksköterskorna intagit 

eller getts en central funktion, vilket uttrycket ”spindeln i nätet” exemplifierar. 

Att vara spindeln i nätet signalerar yrkesstolthet och självständighet. Parallellt 

med den självständiga positioneringen framträder också en underordnad positio-

nering i och med att sjuksköterskan ger uttryck för att läkaren ger henne order i 

termer av ”följ med här”! 

Samordningen innebär att, som Petra säger, ”hålla många bollar i luften” 

samtidigt. Svårigheten för sjuksköterskorna är inte att vara samordnare, utan svå-

righeten är att bli avbruten av någon annan person som behöver hjälp med nå-

gonting. Att bli avbruten innebär att aldrig ha möjlighet att göra klart ett moment 

och sedan börja med nästa. Om sjuksköterskan exempelvis sitter och dokumente-

rar kan det hända att en undersköterska kommer och säger att en patient har ont, 

anhöriga ringer eller så kommer någon läkare från en annan avdelning. Petra 
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upplever att det värsta störningsmomentet är när det kommer en konsulterad lä-

kare, eftersom hon anser att dessa läkare bemöter henne förringande.  

Det händer att sjuksköterskan är den som samordnar mellan olika läkare 

som är involverade i patienternas vård:  

 

Jag hade en dam som skulle opereras. Jag vart irriterad på lä-
karna för att de inte kan prata med varandra. De ville att jag 
skulle kontakta de olika inblandade, så jag hade kontakt med 
ortopedläkarna som skulle operera. Jag hade kontakt med nar-
kosen och jag hade kontakt med våra läkare. De [läkarna] pra-
tade inte sinsemellan utan det var jag som fick sitta som spin-
deln i nätet. Jag ska inte behöva ägna nästan en hel dag åt bara 
en enda patient, det går inte. För jag vart ju tvungen att lämna 
över mina patienter till NN och NN så de fick ta hand om mina 
patienter Jag tog upp detta med läkarna senare, att jag hade 
annat att göra än förmedla kontakter dem emellan. De skämdes 
lite, och insåg att jag inte skall behöva göra deras jobb och nu-
mer slipper jag vara den som pratar mellan dem (intervju 2, 
Mikael). 
 

Återigen nämns ”spindeln i nätet” som metafor för sjuksköterskans funk-

tion. Mikael talar om hur han förmedlar kontakter och utför arbetsuppgifter som 

läkarna, enligt honom, borde utföra själva. Mikael är en av de äldre deltagarna 

med erfarenhet från olika områden i arbetslivet, vilket kanske är en bidragande 

orsak till att han ger uttryck för att ha mod att ifrågasätta läkarnas handlings-

mönster. Det är sparsamt förekommande i studien att deltagarna ger uttryck för 

att ifrågasätta läkares handlingsmönster.  

Sjuksköterskornas ansvar och hälso- och sjukvårdens hierarkiska uppbygg-

nadssystem framträdde inte tydligt under utbildningstiden:  

 
Vi skall basa över undersköterskorna. Jag tycker inte vi har 
fått träning i att göra det. Inte fått veta att det är en väldig hi-
erarki. Vi skall alla jobba som ett team inklusive läkarna (in-
tervju 1, Petra). 
 

Hälso- och sjukvårdens uppbyggnad tycks förvåna Petra som uttrycker en önskan 

om att man skall arbeta gemensamt med de frågor som handlar om patienternas 

vård och behandling. En av aktiviteterna under arbetsdagen kan dock betraktas 
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som det teamarbete Petra efterfrågar. Aktiviteten benämns rond338 och själva ge-

nomförandet av aktiviteten benämns i enlighet med deltagarna ”att gå rond”.  

 

Att gå rond 

En betydande del av sjuksköterskornas berättelser handlar om ronden och att 

sjuksköterskorna ”går rond”. Ronden beskrivs av deltagarna som en av de mest 

komplicerade arbetsuppgifterna. Under utbildningstiden har de varit med på ron-

der, och deras deltagande utvecklades från den passiva betraktarens till den akti-

va deltagarens. I början av sjuksköterskeutbildningen observerade deltagarna 

ronder, medan i slutet av sjuksköterskeutbildningen ansvarade de för en mindre 

grupp av patienter på ronden. Trots att de genomfört aktiviteten rond under ut-

bildningstiden känner de inte igen sig på ronden. Skillnaderna är alltför omfat-

tande mellan att delta som sjuksköterskestuderande och att vara patientansvarig 

sjuksköterska under ronden. Villkoren för rondens genomförande får andra inne-

börder för sjuksköterskor än för sjuksköterskestuderande. Det är framförallt 

sjuksköterskans ansvar i samband med ronden och förhållandet mellan läkare 

och sjuksköterskor under ronden som varit otydligt för deltagarna under utbild-

ningstiden. 

De nyutbildade sjuksköterskorna i studien talar om ronden som en komplex 

och ibland svårhanterlig arbetsuppgift. Deltagarna uttrycker att ronden är en 

multiprofessionell aktivitet under vilken läkare och sjuksköterskor har olika funk-

tioner. Ronden kan sägas vara det nav som verksamheten på vårdavdelningarna 

kretsar kring, eftersom sjuksköterskorna anser att deras arbete utgår från vad 

som beslutas på ronden. Sammantaget medför de beskrivna utgångspunkterna för 

ronden att den kan betecknas som en community of practice, eftersom ronden 

verkar ha sin grund i de tre komponenterna: gemensam verksamhet, ömsesidigt 

engagemang och gemensam repertoar av kunskaper och handlingsmönster.339 I 

samband med rondens genomförande skapar och omskapar läkare och sjukskö-

338 Rond är rundvandring av läkarledd grupp bland patienterna på en sjukhusavdelning. 
Syftet är att fortlöpande bedöma patienternas tillstånd, utfärda ordinationer om utred-
ning eller behandling samt följa effekten av behandlingen, se Nationalencyklopedin, sök-
ord rond. 
339 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 72-85. 
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terskor sina positioneringar. Sjuksköterskorna ger uttryck för att deras positione-

ring skiftar under en och samma rond. De tilldelas olika positioneringar av läkar-

na, och de intar själva olika positioneringar, som innebär att vara på ett kontinu-

um som sträcker sig från osjälvständig med marginalisering till självständig med 

hög grad av delaktighet. Deltagarna ger uttryck för att sjuksköterskans eget age-

rande har betydelse för vilken positionering sjuksköterskan får på ronden. Den 

sjuksköterska som förhåller sig passiv under ronden och endast tar emot ordina-

tioner erhåller en marginaliserad positionering som kännetecknas av en icke del-

tagare. Den sjuksköterska som förhåller sig mer aktiv och ställer frågor till läkar-

na på ronden erhåller en mer framträdande positionering. De aktiva sjuksköters-

korna beskriver sin egen funktion med orden ”ansvar”, ”pådrivande” och ”viktig 

roll.” Den marginaliserade positioneringen handlar om att ta emot ordinationer, 

medan den självständiga positioneringen handlar om att vara den som aktivt styr 

händelseutvecklingen på ronden.  

Sjuksköterskornas relation till läkarna under ronden kan beskrivas i termer 

av att vara underordnad, facilitator och likvärdig. Ronden handlar inte enbart om 

att kunna utföra olika praktiska arbetsuppgifter. Det handlar i lika hög grad om 

att kunna kommunicera med övriga yrkesgrupper under ronden. I hälso- och 

sjukvården använder både läkare och erfarna sjuksköterskor till viss del fack-

språket latin i sin yrkesutövning. Latin har varit ett gemensamt språk för läkare 

och sjuksköterskor, men i dagens sjuksköterskeutbildning är latinet nedtonat.  

För nykomlingar i hälso- och sjukvården försvåras kommunikationen mellan 

deltagarna av att olika yrkeskategorier har olika språk. Nyutbildade sjuksköters-

kor upplever vissa kommunikativa problem i och med att läkare använder latin. 

Språket kan vara en barriär för lärande om den som skall lära sig inte behärskar 

språket i den sociala praktiken: 

 
… man [skulle]vilja haft mer latin. Latin är ju vad de[läkarna] 
pratar. Det är ju väldigt mycket latin och för mig är det ju 
rena grekiskan (intervju 2, Marianne). 

 

Språk, och framför allt vilket språk som nyutbildade sjuksköterskor kommer i 

kontakt med, verkar vara centralt, eftersom språket utgör ett verktyg i sjukskö-
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terskans yrkesutövning. Läkare och sjuksköterskor delar inte vad som kan be-

traktas i termer av samma kollektiva språkgemenskap.340 Nyutbildade sjukskö-

terskor exkluderas ur den kollektiva språkgemenskapen, eftersom de ger uttryck 

för att inte kunna delta i kommunikationen med läkare på samma sätt som erfar-

na kollegor. Nyutbildade sjuksköterskor visar dock inte någon vilja att bryta 

kommunikativa mönster utan önskar att sjuksköterskeutbildningen innehållit mer 

latin. Säljö menar att det kan vara konfliktfyllt att bryta kommunikativa mönster 

i verksamheter som under lång tid präglats av ett visst kommunikativt mönster. 

För yrkespersoner, inom vad Kullberg benämner kommunikativa praktiker, är 

kommunikationen särskilt betydelsefull, av den orsaken att kommunikationen 

utgör länken mellan yrkespersonerna samt mellan yrkespersonerna och avnämar-

na.341 

 

Underordnad 

Läkares överordning och sjuksköterskors underordning har sin grund i den lag-

stiftning som reglerar läkares och sjuksköterskors hierarkiska förhållande i hälso- 

och sjukvården. Lagstiftning föreskriver att läkare är överordnade sjuksköterskor 

i medicinska frågor, vilket innebär en bestämd hierarkisk ordning och en bestämd 

arbetsdelning mellan läkare och sjuksköterskor.342 Denna förutbestämda hierar-

kiska ordning försvårar möjligheter för jämbördiga relationer mellan läkare och 

sjuksköterskor. Ronden är realiseringsarena för den konstruerade över- och un-

derordning som finns mellan läkare och sjuksköterskor. Läkarens lagstadgade 

överordnade position innebär att läkaren är i åtnjutande av vad som kan beteck-

nas som en legitim auktoritet i samband med ronden. Engeström understryker att 

i varje verksamhetssystem finns strukturella villkor, i form av hierarkier och ar-

betsdelning, som har inflytande över människors bemötande och förhållningssätt 

till varandra. Utmärkande för deltagarnas berättelser är att läkares överordning 

och sjuksköterskornas underordning blir särskilt tydlig i samband med den aktivi-

340 Säljö, Lärande & Kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet, s. 
44-49. 
341 Christian Kullberg, Socialt arbete som kommunikativ praktik. Samtal med och om 
klienter (Linköping, 1994). 
342 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763, 28-30§§. 
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tet som benämns ronden. Ronden gestaltar hälso- och sjukvårdens vertikala ar-

betsdelning som bidrar till en hierarkisk fördelning av makt:  

 

När man går rond skall sjuksköterskan bara stå där med pär-
men, och vara beredd att kasta allting för att läkaren kommer. 
De är högsta hönsen och jag ska bara sitta inne med alla svaren. 
De äldre är mer strikta och det skall vara det gamla att läkarna 
är högst och vet bäst och sen kommer sköterskan. De yngre lä-
karna vet mer vem som gör jobbet och de vet mer att de är be-
roende av sjuksköterskan. De är mer på samma nivå som jag 
och för ett samtal och ger inte order (intervju 3, Petra). 

 

Jag har fått en känsla av att det är en hierarkisk ordning 
som märks vid ronden. Läkarna spelar på en helt annan 
nivå än vad resten av personalen gör. Kommunikationen 
mellan sköterskor och läkare innebär att man får en känsla 
av att det är en nivåskillnad helt enkelt. Det är verkligen 
chef och underordnad. Det är mer auktoritärt, det är order. 
Det här ska utföras genast och så är det inte mer snack om 
det (intervju 2, Mattias). 
 
På ronden får jag veta vad som skall göras och fixas  
(intervju 2, Eva-Lena). 
 
När det inte går fort nog marscherar läkaren bara iväg och 
då får man liksom ropa frågorna efter honom. Han svarar i 
förbifarten. Ibland är man till och med ute i hisshallen för 
att få svar (intervju 3, Mattias).  

 

Läkarna tycker inte att man servar dom tillräckligt för de är ju 
av den gamla stammen. Man ska plocka fram grejer åt dem och 
se till att allting finns framme för dem. Man ska städa efter 
dem. Det gör inte jag. Jag talade om för dem att det inte är mitt 
jobb (intervju 4, Mikael).  

 

Läkarnas beskrivna agerande i relation till sjuksköterskorna torde medföra att 

sjuksköterskorna marginaliseras. De beskrivna situationerna kan förstås i termer 

av att förhindra eller åtminstone försvåra sjuksköterskans aktiva deltagande på 

ronden. 

Marginalisering är enligt Wenger att vara ett steg på vägen till att bli själv-

ständig.343 Denna marginalisering är dock annorlunda i och med att den kan upp-

fattas vara en följd av läkarens utövande av sin hierarkiska ställning och inte en 

positionering som sjuksköterskan intagit för att i lugn och ro kunna utveckla sitt 

343 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 165-172. 
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kunnande. Engeström menar att den överordnades ignorering av den underord-

nade förekommer i hierarkiskt uppbyggda verksamhetssystem.344 Den auktoritära 

positionen medför att läkarna som kollektiv har, vad Wenger, benämner regime 

of competence,345 i och med att läkare definierar vad sjuksköterskor skall kunna i 

samband med ronden. Ett kunnande som innebär att ha kunskaper om patienter-

nas medicinska situation. Deltagarna uttrycker att frågor som behandlar patien-

ternas upplevelse av sin situation och hur patienterna kan hantera sin situation 

inte förs fram på ronden. Under ronden framträder en diskrepans mellan vad som 

lärs under utbildningstiden och hur sjuksköterskor förväntas agera i vårdverk-

samheten. Under utbildningen handlar deras funktion om att fokusera på patien-

ternas situation utifrån ett helhetsperspektiv, och omvårdnadsfrågor står i fokus 

för sjuksköterskans yrkesutövning. På ronden står inte omvårdnadsfrågorna i 

fokus i och med att läkarna vill ha svar på frågor som anknyter till den medicins-

ka vetenskapen. Deltagarna ger i början av det yrkesverksamma året inte uttryck 

för att själva under ronden initiera frågor som anknyter till patientens omvård-

nad.  

Alla läkare bemöter inte nyutbildade sjuksköterskor enbart som assistenter, 

utan vissa läkare tar sig extra tid på ronden och samtalar med sjuksköterskorna:  

 
… jag har fått ett väldigt bra bemötande av läkarna. Det har 
varit på en personlig nivå. Det har inte varit något stort steg 
mellan sjuksköterska och läkare. Man kan ringa jouren när som 
helst och ställa i stort sett vilka frågor som helst utan att bli idi-
otförklarad. De lyssnar och resonerar (intervju 2, Johan). 
 

Johan bär, som visas i citatet ovan, på föreställningar om att bli negativt bemött 

av läkaren i och med att han särskilt påtalar att ”man kan ringa jouren när som 

helst och ställa i stort sett vilka frågor som helst utan att bli idiotförklarad”. 

Wenger menar att föreställningar används för att skapa bilder av det som inte är 

344 Engeström, Learning by Expanding: An activity-theoretical approach to development 
research.  
Engeström, Expansive Learning at work: Toward an Activity theoretical reconceptualiza-
tion. 
345 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 136-137. 
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direkt uppenbart i vår omgivning. Människan måste dock vara observant på sina 

föreställningar så att de inte för med sig missledande generaliseringar.346  

Sjuksköterskeyrket har utifrån utbildningens förändring också förändrats. Dagens 

sjuksköterskor är i enlighet med den akademiska utbildningen självständiga yr-

kesutövare. Läkaryrket och sjuksköterskeyrket är två om inte jämbördiga så näst 

intill jämbördiga professioner idag, eftersom båda har lagstadgat ansvar för olika 

delar av vården. Läkare är ansvariga för medicinska frågor och sjuksköterskor är 

ansvariga för omvårdnadsfrågor. Dessutom skall båda yrkesgrupperna arbeta i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskornas självständig-

het har inte fått fullt genomslag eftersom läkare uppfattas ”ge order” till sjukskö-

terskorna.  

Läkarna kan sägas ha ett kollektivt minne som innehåller avtryck av en an-

nan tid när sjuksköterskor hade en mer assisterande funktion i relation till läkare. 

Detta kollektiva minne är nedsänkt i ett traditionssammanhang som den akade-

miska utbildningen verkar ha svårt att tränga igenom. I hälso- och sjukvården 

finns starka traditioner, normer och värderingar som har inflytande över vad som 

är ett korrekt agerande. Det kollektiva minnet är vad Wertsch betecknar som sta-

tiskt. I Petras utsagor framträder att läkare och sjuksköterskor agerar utifrån en 

föreställning om att sjuksköterskan är ett supplement till läkaren, eftersom 

han/hon skall lägga det han/hon håller på med åt sidan när läkaren vill ha sjuk-

sköterskans uppmärksamhet. Ett annat uttryck för sjuksköterskornas underord-

nade positionering är när läkare lämnar sjuksköterskan mitt under pågående 

rond. Pingel och Robertsson347 har studerat ronden och funnit att rondarbetets 

uppläggning helt styrs av läkarnas önskemål, trots att rondarbetet i hög grad på-

verkar övriga yrkesgrupper på avdelningen. Manias & Street har funnit att sjuk-

sköterskor ofta marginaliseras i samband med rondarbetet, och att läkarna upp-

fattar ronden som ett utbildningstillfälle för yngre läkare.348  

346 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 175-179, disku-
terar föreställningars betydelse i en gemenskap. 
347 Pingel & Robertsson, Yrkesidentitet i sjukvården: Position, person och kön.  
348 Elizabeth Manias & Annette Street, Nurse-doctor interactions during critical care 
wards rounds, Journal of Clinical Nursing 10 (4) (2001), s. 442-450.  
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Läkarnas förhållningssätt till sjuksköterskornas kunnande är också betydel-

sefullt. I de situationer som läkare bekräftar sjuksköterskorna och berömmer dem 

under ronden stärker detta sjuksköterskornas tillit till det egna kunnandet: 

 

Man känner sig kunnig om man klarar att göra saker. Man gör 
det doktorn säger och man kan fixa. Då känner man sig ju 
mycket kunnig (intervju 2, Sabina). 

 

Sabina definierar sig själv utifrån hur hon klarar av att agera utifrån det som lä-

karen ber henne utföra. Att klara uppgiften innebär att etikettera sig själv som 

kunnig. Deltagarna i studien ger uttryck för att ständigt skifta mellan att betrak-

tas som kunnig och okunnig under ronden. Detta kan tolkas som att deras identi-

tet skapas och omskapas under ronden och sjuksköterskorna har vad Wenger 

benämner ”temporära identiteter.”349  

Deltagarna i studien anser att ronden innebär mycket extra arbete för dem, 

eftersom läkarna inte talar med patienterna i tillräcklig omfattning:  

 
Läkarna förklarar inte för patienterna i en nivå så att patienter-
na förstår. Patienterna vågar aldrig fråga läkaren. Han går iväg. 
Efter ronden så får man [sjuksköterskan] gå runt till patienten, 
prata igen och förklara. Då måste jag med mina medicinska 
kunskaper gå in, berätta för patienten hur det hänger ihop. Då 
är det viktigt att man själv har en uppfattning om vad läkaren 
pratat om också. Att man är insatt och informerad (intervju 2, 
Johan). 

 

Vårdpersonalens relationer på ronden kan förstås på olika sätt. Lindahl350 liknar 

ronden vid en traditionell kärnfamilj vilken Lindahl benämner som ”sjukhusfa-

miljen”. ”Sjukhusfamiljen” utgörs av läkaren som representerar fadersgestalten, 

sjuksköterskan som representerar modersgestalten och patienten som represente-

rar barnet. Läkaren styr i ”sjukhusfamiljen”, sjuksköterskan är den som försöker 

att hålla familjen samman och patientens åsikter efterfrågas inte. Vad en familj är 

och kan vara är en social konstruktion. I dagens samhälle utgör inte den traditio-

nella kärnfamiljen den enda formen för familjebildning. Det finns dock en viss 

poäng att ändå använda metaforen, av den orsaken att viss likhet med den sociala 

349Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 154. Wenger 
klargör att temporära identiteter omförhandlas kontinuerligt i en verksamhet. 
350 Lindahl, Om metaforer i vårdarbete och vårdforskning, s. 9. 
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konstruktionen kärnfamilj finns. Läkaren lämnar sjuksköterskan under pågående 

rond (som i Mattias fall), och läkaren har uttalat vilka kunskaper sjuksköterskor-

na skall ha under ronden. Detta kan tolkas som att läkaren har makt över agen-

dan i samband med rondens genomförande. I utsagan ovan ger Johan uttryck för 

att läkaren behandlar patienten som det lilla barnet, eftersom läkaren inte efter-

frågar patientens åsikter. Sjuksköterskan tar, likt traditionella föreställningar om 

en mor, hand om patienten.  

En annan tolkning kan vara att sjuksköterskor tar sig an läkarnas arbets-

uppgifter att förklara för patienterna vad som sades på ronden. Sjuksköterskorna 

i studien uttrycker att de upplever att de inte har tillräckligt med medicinska kun-

skaper för att förklara innebörder av vad läkaren sa på ronden. Ändå upplever sig 

sjuksköterskorna manade att gå in till patienterna och förklara vad läkaren sa, 

vilket som jag ser det, bidrar till att vidmakthålla etablerade handlingsmönster i 

mötet mellan läkare och patient. Det kan också vara på det viset att nyutbildade 

sjuksköterskor har assimilerat den arbetsdelning som finns i verksamheten. Sjuk-

sköterskorna i undersökningen uttrycker inte att de medvetandegör läkare om att 

så sker. Detta tyder också på att nyutbildade sjuksköterskor inte säger till läka-

ren, när de upplever att patienterna inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Age-

randet har likheter med Benners beskrivning av hur noviser agerar i vårdverk-

samheten. Resultatet motsäger studier av bland andra Mallik351 som talar om 

sjuksköterskan som ”patientens advokat”. Formuleringen att vara patientens ad-

vokat innebär att ta på sig att vara talesman för patienten. Förhållningssättet an-

tyder en syn på relationen patient/sjuksköterska som innebär att sjuksköterskan 

anser sig ha kunskaper om vad som är bäst för patienten. 

Deltagarna menar att de medicinska åtgärderna är viktigast för läkarna och 

Johan förklarar hur han ser på läkarnas funktion. Han menar att det är svårt för 

läkarna att sätta patienterna i centrum på det sätt som sjuksköterskor önskar. 

Sjuksköterskor vill att läkare framförallt tar sig mer tid med varje patient och i 

större utsträckning efterfrågar hur patienterna upplever sin situation. Svenaeus 

351 Maggie Mallik, Advocacy in nursing: A Review of the Literature. Journal of Advanced 
Nursing 25 (1) (1997), s. 130-138. Att vara patientens advokat, anses i enlighet med 
Mallik, att vara en del av sjuksköterskors professionella roll, som innebär att ta tillvara 
patienters rättigheter i vårdprocessen. 
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menar att läkares förhållningssätt är avtryck av en lång tradition där medicinen 

har identifierat sig med ett naturvetenskapligt förhållningssätt och därför har 

mätbarhet och objektivitet blivit honnörsord i hälso- och sjukvården.352 

När de nyutbildade sjuksköterskorna arbetat i cirka tre månader i vårdverk-

samheten ger de uttryck för att deras funktion på ronden förändras. De upplever 

sig inte längre vara underordnade i lika hög grad utan anser sig underlätta för 

läkarna under ronden. Den som underlättar skeenden kan betecknas som facilita-

tor. 

 

Facilitator 

Rollen som facilitator innehåller flera olika funktioner. Sjuksköterskorna uttryck-

er att de har en samordnande funktion för läkare under ronden, eftersom sjuk-

sköterskor har kunskaper om patienternas tillstånd gällande en rad olika aspekter 

när läkaren kommer till ronden:  

 

Det är bäst att jag ligger steget före och har kontroll över pa-
tienternas tillstånd. Det är ju ett väldigt stort ansvar att göra 
doktorn uppmärksam på allting och att vara lite pådrivande 
också (intervju 2, Johan). 

 

Man kollar att andningen fungerar och man kollar blodtryck. 
Allt sånt där är ju sånt som doktorn vill veta sen på ronden. 
Det förväntas att man har kontrollen och överblicken. Då 
tänker man enligt VIPS. På ronden tar upp man upp frågor 
som man har. [D]et kan röra mediciner som man är osäker på 
om de skall ges eller inte och ser till att doktorn verkligen 
skriver in allting så att man inte behöver ringa till honom när 
han står på operation. [M]an tar fram provsvaren och går 
igenom dem (intervju 4, Mattias). 

 

Sjuksköterskor använder tid till att påminna läkare om arbetsuppgifter som rör 

deras yrkesutövning. Det framgår inte tydligt om de nyutbildade sjuksköterskor-

na självmant tar sig an dessa arbetsuppgifter eller om läkare förväntar sig att 

sjuksköterskor påminner dem om vilka arbetsuppgifter läkarna har att utföra. 

Om det förhåller sig på det viset att sjuksköterskor tar på sig arbetsuppgifter som 

de inte behöver kan detta ha olika orsaker. En tolkning är att sjuksköterskor upp-

352 Svenaeus, Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik, s. 94. 
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fyller sina egna förväntningar och inte läkares förväntningar på att sjuksköterskor 

skall ha en assisterande funktion. Det finns, som visas i Mattias yttrande, en före-

ställning bland vissa av sjuksköterskorna om vad läkaren vill veta när han eller 

hon skall genomföra ronden. Dessa förgivettaganden utgör sjuksköterskornas 

föreställningar om vad som är betydelsefullt för läkare.  

Deltagarnas förhållningssätt till hur vården bäst kan utformas förändras un-

der studiens gång. När de stod i begrepp att börja arbeta utgjorde helhetsperspek-

tiv i vårdandet ett honnörsord. Efter en tid, cirka sex månader i vårdverksamhe-

ten, talar sjuksköterskorna inte längre om att vårda patienterna ur ett helhetsper-

spektiv utan om mätbara data, exempelvis blodtryck och andra parametrar som 

visar fysiologiska tillstånd. Avsaknad av tal om omvårdnadsfrågor antyder att 

patienternas omvårdnadsbehov inte diskuteras under ronden. Sjuksköterskorna 

talar om sig själva som medicinskt kunniga när de talar om sig själva i relation till 

patienternas behov. De ovan nämnda sjuksköterskorna väljer då att fokusera på 

medicinska frågor eftersom läkaren förväntar sig svar på frågor om medicin. 

Sjuksköterskorna i studien har assimilerat rådande kunskapskultur i den verk-

samhet som de befinner sig i: 

 

… som sjuksköterska är man ju inte den som i så fall skall vara 
med för omvårdnadsfrågorna utan det får bli för det medicins-
ka. Undersköterskor skulle vara med på ronden för de kan ju 
omvårdnadsfrågorna (intervju 3, Marianne). 

 
Marianne ger uttryck för att sjuksköterskor distanserar sig från omvårdnad, som 

utgör sjuksköterskornas specifika ansvarsområde, i och med att hon hänvisar till 

undersköterskor när hon talar om omvårdnad. Utsagan är ett uttryck för att del-

tagarna förändrar sin ståndpunkt om sitt eget omvårdnadskunnande när de bör-

jar arbeta som sjuksköterskor. Under utbildningstiden anser deltagarna att om-

vårdnad är deras område och att de i enlighet med utbildningens omvårdnadsteo-

retiska bas har god grund för att utöva omvårdnad. 

Det framträder skillnader mellan vad yngre och äldre nyutbildade sjukskö-

terskor ger uttryck för att de erfar under ronden. De yngre och helt oerfarna del-

tagarna menar att läkare och undersköterskor inte tar tillräcklig hänsyn till deras 

synpunkter på ronden. Det handlar främst om de situationer då läkaren vänder 

sig direkt till undersköterskan för att ordinera behandlingar i samband med 
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fyller sina egna förväntningar och inte läkares förväntningar på att sjuksköterskor 

skall ha en assisterande funktion. Det finns, som visas i Mattias yttrande, en före-

ställning bland vissa av sjuksköterskorna om vad läkaren vill veta när han eller 

hon skall genomföra ronden. Dessa förgivettaganden utgör sjuksköterskornas 

föreställningar om vad som är betydelsefullt för läkare.  

Deltagarnas förhållningssätt till hur vården bäst kan utformas förändras un-

der studiens gång. När de stod i begrepp att börja arbeta utgjorde helhetsperspek-

tiv i vårdandet ett honnörsord. Efter en tid, cirka sex månader i vårdverksamhe-

ten, talar sjuksköterskorna inte längre om att vårda patienterna ur ett helhetsper-

spektiv utan om mätbara data, exempelvis blodtryck och andra parametrar som 

visar fysiologiska tillstånd. Avsaknad av tal om omvårdnadsfrågor antyder att 

patienternas omvårdnadsbehov inte diskuteras under ronden. Sjuksköterskorna 

talar om sig själva som medicinskt kunniga när de talar om sig själva i relation till 

patienternas behov. De ovan nämnda sjuksköterskorna väljer då att fokusera på 

medicinska frågor eftersom läkaren förväntar sig svar på frågor om medicin. 

Sjuksköterskorna i studien har assimilerat rådande kunskapskultur i den verk-

samhet som de befinner sig i: 

 

… som sjuksköterska är man ju inte den som i så fall skall vara 
med för omvårdnadsfrågorna utan det får bli för det medicins-
ka. Undersköterskor skulle vara med på ronden för de kan ju 
omvårdnadsfrågorna (intervju 3, Marianne). 

 
Marianne ger uttryck för att sjuksköterskor distanserar sig från omvårdnad, som 

utgör sjuksköterskornas specifika ansvarsområde, i och med att hon hänvisar till 

undersköterskor när hon talar om omvårdnad. Utsagan är ett uttryck för att del-

tagarna förändrar sin ståndpunkt om sitt eget omvårdnadskunnande när de bör-

jar arbeta som sjuksköterskor. Under utbildningstiden anser deltagarna att om-

vårdnad är deras område och att de i enlighet med utbildningens omvårdnadsteo-

retiska bas har god grund för att utöva omvårdnad. 

Det framträder skillnader mellan vad yngre och äldre nyutbildade sjukskö-

terskor ger uttryck för att de erfar under ronden. De yngre och helt oerfarna del-

tagarna menar att läkare och undersköterskor inte tar tillräcklig hänsyn till deras 

synpunkter på ronden. Det handlar främst om de situationer då läkaren vänder 

sig direkt till undersköterskan för att ordinera behandlingar i samband med 

255

såromläggningar. Undersköterskorna handlar i enlighet med läkarens ordinatio-

ner och tar inte notis om sjuksköterskans invändningar. Sjuksköterskorna anser 

att läkarna borde diskutera med både sjuksköterskan och undersköterskan, innan 

de ordinerar behandlingar. De yngre sjuksköterskorna upplever att deras själv-

ständiga ansvar för patienternas omvårdnad inte alltid respekteras. De äldre del-

tagarna med erfarenheter från att ha arbetat som undersköterskor berättar inte 

om likartade problem under rondens genomförande. Det verkar vara på det viset 

att deltagarnas ålder, livserfarenhet och tidigare arbetslivserfarenhet inverkar på 

läkarnas agerande under ronden.  

Allteftersom tiden går och de nyutbildade sjuksköterskorna kommer in i 

verksamheten och blir, vad Wenger benämner, mer fullvärdiga deltagare i verk-

samheten förändras också deras funktion under ronden. Läkarnas och sjukskö-

terskornas relation kännetecknas inte längre av enbart läkares överordning och 

sjuksköterskors underordning. I deltagarnas berättelser framträder konturen av 

en alltmer självständig sjuksköterska under ronden. I takt med att sjuksköters-

korna utvecklar sitt kunnande ökar deras möjligheter till aktivt deltagande under 

ronden. I materialet framträder att de manliga sjuksköterskorna har mer dialog 

med läkarna om olika behandlingsalternativ och att manliga sjuksköterskor i 

större utsträckning föreslår förändring av ordinationer i samband med ronden. 

Det verkar som om läkare förhåller sig olika till manliga och kvinnliga sjukskö-

terskors kunnande. Det verkar också som att sjuksköterskornas ålder och kön 

påverkar kommunikationsmönstret på ronden.  

 

Likvärdig 

Sjuksköterskans aktiva deltagande som självständigt subjekt utvecklas och under 

ronden ställer sjuksköterskorna frågor och lyfter fram sina egna reflektioner kring 

de frågor som avhandlas under ronden. Sjuksköterskorna tar inte längre emot 

ordinationer från läkare på ett okritiskt och icke reflekterande sätt. Läkarnas för-

hållningssätt kännetecknas av ökad tillit till nyutbildade sjuksköterskors kunnan-

de och sjuksköterskorna skaffar sig ett utökat handlingsutrymme. I deltagarnas 

berättelser ger sig sjuksköterskornas förmåga att kunna välja handlingsalternativ 

och att kunna bedöma effekterna av sina handlingar tillkänna: 
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I början vågade man ju inte säga emot och trodde att man mås-
te göra allt de säger [läkarna]. Då ifrågasatte jag inte men det 
gör jag nu på ett helt annat sätt nu. Jag säger till när jag tycker 
att läkaren ordinerar något som är käpprätt åt skogen. Vi hade 
ett vätskande sår. Då ska man ju ha något som drar ur vätska 
ur såret och då får man ju protestera mot när de säger torrt ma-
terial. De [läkarna] ville ha torrt och då säjer man nej och talar 
om [att] blöt omläggningsteknik suger sårvätskan bättre och 
man får bort det som är infekterat i såret. Vid något tillfälle så 
trodde läkarna inte riktigt på mig, men de ville kompromissa. 
Jag lade om ett sår med så kallad blöt omläggningsteknik och 
läkarna lade om ett sår med så kallad torr omläggningsteknik. 
Jag vann och läkarna muttrade att ”du är ju bara syster”  
(intervju 4, Mikael). 

 

Utsagorna visar att under det första yrkesverksamma året har Mikael utvecklat 

förmågan att avgöra vad som är rätt att göra i en specifik situation. Han har in-

tegrerat olika kunskapsformer och kan bedöma vilken behandling som krävs vid 

olika typer av sår. Mikael har utvecklat förtrogenhetskunskap när det handlar om 

omläggning av sår.  

De nyutbildade sjuksköterskorna i studien talar om att de med tiden blir mer 

jämbördiga deltagare på ronden och får ett tydligt inflytande över vårdens inne-

håll: 

 
… man märker ju av när man blir säkrare och säkrare och till 
slut börjar man ifrågasätta när läkarna ger ordinationer. Det 
tordes man ju inte i början utan tog emot alla ordinationer  
(intervju 4, Mikael). 
 

Under ronden sker omförhandling av vem som ytterst fattar beslut beroende av 

vilka frågor som avhandlas. Innehållet i citatet ovan tyder på att sjuksköterskor 

tar för sig och positionerar sig i samband med rondarbetet, vilket kan ses som en 

frukt av sjuksköterskeyrkets teoretiska förankring och deltagarnas tidigare erfa-

renheter. Läkares och sjuksköterskors mer jämbördiga förhållningssätt till var-

andra under ronden är ett uttryck för att bådas arbete har sin grund i systematisk 

problemlösning inom respektive område. Händelsutvecklingen innebär att sjuk-

sköterskor har inflytande över vårdens innehåll och har blivit självständiga sub-

jekt på ronden. Deras identitet har förändrats från osjälvständiga till självständiga 

subjekt. När sjuksköterskans identitet växlar mellan olika situationer på ronden 
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har sjuksköterskan en, vad Wenger benämner, temporär identitet i verksamhe-

ten.353 

Läkarna representerar en kunskapsform som av tradition varit överordnad 

andra kunskapsformer, vilket vi kan se håller på att förändras i och med att sjuk-

sköterskors kunnande framträder under ronden. Detta kan vara en effekt av den 

akademiska utbildningen där sjuksköterskor uppövar sin förmåga till ett kritiskt 

förhållningssätt.  

När läkare och sjuksköterskor möter varandra som jämbördiga parter fun-

gerar ronden som en arena för lärande och kunskapsutveckling: 

 

Doktorn skulle ordinera parenteral nutrition och då frågade 
han mig om jag visste hur man räknar ut hur mycket näring pa-
tienten behöver. Jag hade ingen aning om det. Han gav mig tips 
om hur man ska räkna. Han tog sig tid att ge mig en liten lek-
tion i detta (intervju 4, Mattias). 

 

Förhållningssättet och agerandet från läkarna bidrar till att Mattias får möjlighet 

att reflektera över olika arbetsuppgifters utförande. Genom att berätta för läka-

ren om sin okunskap får sjuksköterskor möjlighet att utveckla kunskaper. Att bli 

mer kunnig innebär att omskapa sin identitet. Det är värt att notera att det är de 

manliga sjuksköterskorna som ger uttryck för att ha kunnat föra diskussioner om 

vård och behandling samt att ha fått möjlighet till kunskapsutveckling under ron-

den. Lindgren har också funnit att manliga läkare väljer att alliera sig med andra 

män i vårdverksamheten, även om de män man allierar sig med är hierarkiskt 

underställda.354  

 

Sammanfattning 

När de nyutbildade sjuksköterskorna kommer till sina respektive arbetsplatser 

har de viss kännedom om hälso- och sjukvården, eftersom de haft verksamhets-

förlagd utbildning i hälso- och sjukvården under utbildningstiden. Deltagarna 

menar att de har kännedom om sjuksköterskans ansvarsområde och sjuksköters-

353 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 154-155. 
 
354 Lindgren, Doktorer, systrar och flickor. Lindgren, Klass, kön och kirurgi. 
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kans övergripande arbetsuppgifter. Oavsett på vilken vårdavdelning sjuksköters-

kan arbetar skall han eller hon administrera läkemedel och ansvara för patienter-

nas omvårdad. Rutiner och en del arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan de olika 

vårdavdelningarna på grund av vårdavdelningarnas inriktning. Patienternas dia-

gnos har avgörande betydelse för vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna 

skall utföra och för vilka rutiner som gäller för vård- och behandling. De nyutbil-

dade sjuksköterskorna anser att de inte kunnat lära sig varje specifik rutin under 

utbildningstiden, utan det är först när de börjar arbeta som det blir möjligt att 

lära sig sjuksköterskans arbetsuppgifter från grunden. Deltagarna uttrycker att de 

blir sjuksköterskor i formell mening när de erhåller legitimationen från Socialsty-

relsen. Det är dock skillnad mellan att ur ett samhälleligt perspektiv formellt vara 

sjuksköterska och att bli sjuksköterska i meningen att kunna agera som sjukskö-

terska i specifika situationer. Sjuksköterska blir man genom att observera hur 

rutinerade sjuksköterskor handlar, pröva att utföra arbetsuppgifter med en ruti-

nerad kollegas stöd och därefter utföra arbetsuppgifterna självständigt. Det hand-

lar om att bli en del av sjuksköterskornas yrkespraktik och att både betraktas av 

andra och betrakta sig själv som sjuksköterska. Omskapande av identitet från 

studerande till sjuksköterska sker successivt.  

Erfarna kollegor ger de nyutbildade sjuksköterskorna stöd när de ser att de 

nya sjuksköterskorna inte klarar av yrkets praktiska arbetsuppgifter. För nyutbil-

dade sjuksköterskor handlar den första tiden i yrket om att få tillträde till gemen-

skapen på arbetsplatsen. Läkare och undersköterskor har haft skilda utgångs-

punkter för vad som gett nykomlingarna tillträde till gemenskapen på arbetsplat-

sen. De olika yrkesgrupperna har vad jag betecknar som vitt skilda inträdesbiljet-

ter som sjuksköterskorna måste erövra. För att få läkarnas inträdesbiljett krävs 

att sjuksköterskan kan överblicka patienternas situation och kan informera om 

avvikelser i patienternas tillstånd. De skall ha vad som brukar benämnas klinisk 

blick. 

För att få de erfarna sjuksköterskornas inträdesbiljett krävs att sjuksköters-

kan kan utföra sjuksköterskeyrkets praktiska arbetsuppgifter och inte ha alltför 

höga ambitioner att anknyta vårdandet till omvårdnadsteorier. Nyutbildade sjuk-

sköterskor och äldre erfarna sjuksköterskor har olika tolkningsgemenskaper för 

sjuksköterskeyrkets innehåll. De erfarna sjuksköterskornas tolkningsföreträde 

258 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



258

kans övergripande arbetsuppgifter. Oavsett på vilken vårdavdelning sjuksköters-

kan arbetar skall han eller hon administrera läkemedel och ansvara för patienter-

nas omvårdad. Rutiner och en del arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan de olika 

vårdavdelningarna på grund av vårdavdelningarnas inriktning. Patienternas dia-

gnos har avgörande betydelse för vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna 

skall utföra och för vilka rutiner som gäller för vård- och behandling. De nyutbil-

dade sjuksköterskorna anser att de inte kunnat lära sig varje specifik rutin under 

utbildningstiden, utan det är först när de börjar arbeta som det blir möjligt att 

lära sig sjuksköterskans arbetsuppgifter från grunden. Deltagarna uttrycker att de 

blir sjuksköterskor i formell mening när de erhåller legitimationen från Socialsty-

relsen. Det är dock skillnad mellan att ur ett samhälleligt perspektiv formellt vara 

sjuksköterska och att bli sjuksköterska i meningen att kunna agera som sjukskö-

terska i specifika situationer. Sjuksköterska blir man genom att observera hur 

rutinerade sjuksköterskor handlar, pröva att utföra arbetsuppgifter med en ruti-

nerad kollegas stöd och därefter utföra arbetsuppgifterna självständigt. Det hand-

lar om att bli en del av sjuksköterskornas yrkespraktik och att både betraktas av 

andra och betrakta sig själv som sjuksköterska. Omskapande av identitet från 

studerande till sjuksköterska sker successivt.  

Erfarna kollegor ger de nyutbildade sjuksköterskorna stöd när de ser att de 

nya sjuksköterskorna inte klarar av yrkets praktiska arbetsuppgifter. För nyutbil-

dade sjuksköterskor handlar den första tiden i yrket om att få tillträde till gemen-

skapen på arbetsplatsen. Läkare och undersköterskor har haft skilda utgångs-

punkter för vad som gett nykomlingarna tillträde till gemenskapen på arbetsplat-

sen. De olika yrkesgrupperna har vad jag betecknar som vitt skilda inträdesbiljet-

ter som sjuksköterskorna måste erövra. För att få läkarnas inträdesbiljett krävs 

att sjuksköterskan kan överblicka patienternas situation och kan informera om 

avvikelser i patienternas tillstånd. De skall ha vad som brukar benämnas klinisk 

blick. 

För att få de erfarna sjuksköterskornas inträdesbiljett krävs att sjuksköters-

kan kan utföra sjuksköterskeyrkets praktiska arbetsuppgifter och inte ha alltför 

höga ambitioner att anknyta vårdandet till omvårdnadsteorier. Nyutbildade sjuk-

sköterskor och äldre erfarna sjuksköterskor har olika tolkningsgemenskaper för 

sjuksköterskeyrkets innehåll. De erfarna sjuksköterskornas tolkningsföreträde 

259

skiljer sig inte från handledarnas tolkningsföreträde under utbildningstiden. Vare 

sig deltagaren är sjuksköterskestuderande eller nyutbildad sjuksköterska förvän-

tas individen anpassa sig till inarbetade handlingsmönster. Relationen mellan er-

farna och oerfarna sjuksköterskor kännetecknas av att den inrymmer en dimen-

sion av dold hierarki, vilket tar sig uttryck i att nya sjuksköterskor förväntas un-

derordna sig de erfarna sjuksköterskorna. Det framträder inte en enhetlig bild av 

vad det betyder att inte kunna hantera olika instrument, medicinsk-teknisk appa-

ratur eller annan utrustning som finns på avdelningen. Under det första yrkes-

verksamma året uttalar sjuksköterskorna att de inte riktigt lärt sig att hantera 

samtliga verktyg som finns att tillgå för att underlätta deras yrkesutövning.  

Undersköterskornas ”inträdesbiljett” kännetecknas av att undersköterskor-

na förväntar sig att sjuksköterskan skall hjälpa dem med vissa arbetsuppgifter 

exempelvis patienternas dagliga hygien och födointag. När de nyutbildade sjuk-

sköterskorna i studien skall prioritera sina arbetsuppgifter försöker de under den 

första tiden i yrket att tillgodose undersköterskors behov genom att sätta deras 

arbetsuppgifter främst och vänta med att utföra sina egna arbetsuppgifter. Men 

det är inte alla undersköterskor som har önskemål om att sjuksköterskan skall 

vara med i patientomvårdnaden utan det varierar. Det finns undersköterskor som 

tagit ledningen i teamet och talat om för sjuksköterskan att sjuksköterskor inte 

både kan vara med i patientomvårdnaden och sköta sjuksköterskornas specifika 

arbetsuppgifter.  

Männen och kvinnorna i studien talar på olika sätt om sin delaktighet i om-

vårdnaden. Männen i studien talar antingen om att de prioriterar att hjälpa un-

dersköterskorna och att de trivs med detta eller så talar de inte alls om sin roll i 

patientomvårdnaden. De kvinnor som deltar i studien ger uttryck för flerstäm-

mighet när det handlar om att delta i patientomvårdnaden och anser att det är 

tråkigt att inte ha utrymme att delta i patientomvårdnaden eller uttrycker att de 

deltar i patientomvårdnaden för att tillgodose önskemål från undersköterskorna.  

Deltagarnas berättelser kännetecknas av att hälso- och sjukvården präglas av oli-

ka tydliga hierarkier mellan yrkesgrupperna, vilka utgör hinder för lärande och 

utveckling. Hierarkierna har sin grund i olika maktförhållanden som utgår från 

lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område. Lagstiftningen föreskriver att 
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läkare är överordnade sjuksköterskor i medicinska frågor och att sjuksköterskor 

är överordnade undersköterskor i frågor gällande arbetsuppgifternas fördelning.  

Deltagarna i studien har genomgått en förändring under det första året i yr-

ket. De nyutbildade sjuksköterskorna ger uttryck för att de har blivit sjuksköters-

kor även i sina handlingar. När året började var deltagarna formellt sjuksköters-

kor i och med att de fått sin legitimation, men deras utsagor vittnar om att de inte 

alltid kände att de kunde agera som sjuksköterskor. I slutet av det första året ger 

deltagarna uttryck för att de genomgått en förändring. Förändringen handlar om 

att kunna agera som sjuksköterska och att känna sig som sjuksköterska. 

 

I slutet av det första året  

Omskapad identitet 

I slutet av det första yrkesverksamma året talar deltagarna om sig själva som 

sjuksköterskor på ett helt annat sätt än i början av detta år, vilket antyder att de 

omskapat sin identitet från sjuksköterskestuderande till sjuksköterska. Första året 

i yrket har inneburit lärande av yrkesidentitet. 355 Den utvecklingsbana som ligger 

till grund för deras lärande och förändrade sätt att betrakta sig själva, tala om sig 

själva och bli betraktade av sin omgivning har varit problematisk på flera olika 

sätt. Förändringen sker inte linjärt utan utvecklingen pendlar fram och tillbaka 

under året. I en situation kan sjuksköterskan förstå innebörder av patienternas 

symtom och bedöma vad som behöver göras i relation till patienternas behov. I 

en annan situation är kunskaperna otillräckliga. Exempelvis behärskar inte sjuk-

sköterskan att bedöma patienternas symtom och vad som behöver göras i relation 

till patienternas behov. Genom aktivt deltagande och engagemang i de arbetsupp-

gifter som de har ställts inför, har deltagarna ökat sitt kunnande. Sjuksköterskor-

na har blivit sjuksköterskor genom att arbeta tillsammans med olika yrkeskatego-

rier. Kollegor av olika yrkeskategorier har varit betydelsefulla i och med att de 

tillåtit de nya sjuksköterskorna att vara både betraktare av och aktiva deltagare i 

arbetsuppgifternas utförande.  

355 Thunborg, Lärande av yrkesidentiteter. En studie av läkaren, sjuksköterskor och un-
dersköterskor. 

260 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



260

läkare är överordnade sjuksköterskor i medicinska frågor och att sjuksköterskor 

är överordnade undersköterskor i frågor gällande arbetsuppgifternas fördelning.  

Deltagarna i studien har genomgått en förändring under det första året i yr-

ket. De nyutbildade sjuksköterskorna ger uttryck för att de har blivit sjuksköters-

kor även i sina handlingar. När året började var deltagarna formellt sjuksköters-

kor i och med att de fått sin legitimation, men deras utsagor vittnar om att de inte 

alltid kände att de kunde agera som sjuksköterskor. I slutet av det första året ger 

deltagarna uttryck för att de genomgått en förändring. Förändringen handlar om 

att kunna agera som sjuksköterska och att känna sig som sjuksköterska. 

 

I slutet av det första året  

Omskapad identitet 

I slutet av det första yrkesverksamma året talar deltagarna om sig själva som 

sjuksköterskor på ett helt annat sätt än i början av detta år, vilket antyder att de 

omskapat sin identitet från sjuksköterskestuderande till sjuksköterska. Första året 

i yrket har inneburit lärande av yrkesidentitet. 355 Den utvecklingsbana som ligger 

till grund för deras lärande och förändrade sätt att betrakta sig själva, tala om sig 

själva och bli betraktade av sin omgivning har varit problematisk på flera olika 

sätt. Förändringen sker inte linjärt utan utvecklingen pendlar fram och tillbaka 

under året. I en situation kan sjuksköterskan förstå innebörder av patienternas 

symtom och bedöma vad som behöver göras i relation till patienternas behov. I 

en annan situation är kunskaperna otillräckliga. Exempelvis behärskar inte sjuk-

sköterskan att bedöma patienternas symtom och vad som behöver göras i relation 

till patienternas behov. Genom aktivt deltagande och engagemang i de arbetsupp-

gifter som de har ställts inför, har deltagarna ökat sitt kunnande. Sjuksköterskor-

na har blivit sjuksköterskor genom att arbeta tillsammans med olika yrkeskatego-

rier. Kollegor av olika yrkeskategorier har varit betydelsefulla i och med att de 

tillåtit de nya sjuksköterskorna att vara både betraktare av och aktiva deltagare i 

arbetsuppgifternas utförande.  

355 Thunborg, Lärande av yrkesidentiteter. En studie av läkaren, sjuksköterskor och un-
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Deltagarna lägger märke till sin egen utveckling, men understryker också att 

de inte är färdiga i sin utveckling och uttrycker sin tillfredsställelse över att ha 

klarat av det första året som nyutbildade sjuksköterskor. De känner sig inte ruti-

nerade, men de är på väg att bli erfarna sjuksköterskor. Upplevelserna som de 

nyutbildade sjuksköterskorna i studien ger uttryck för bekräftas i en studie av 

Segesten som visar att sjuksköterskeidentiteten kommer med åren. Identiteten 

bygger på självständighet och säkerhet i yrkesrollen. Den bygger på både teoretisk 

och praktisk kunskap, på att ta ansvar och stå för sina bedömningar.356  

 

Omskapad positionering 

De nyutbildade sjuksköterskorna i studien har utvecklats från att vara i periferin 

och marginalen till att vara i händelsernas centrum. Med Wengers terminologi 

har deltagarna utvecklats från att vara legitima perifera deltagare till att vara full-

värdiga deltagare. I början av det första yrkesverksamma året möttes de nyutbil-

dade sjuksköterskorna av erfarna kollegor som var del av ett kollektivt minne 

som karaktäriseras av att nyutbildade sjuksköterskor inte är tillräckligt kunniga 

och därför inte kan betraktas som fullvärdiga medlemmar som kan agera i hän-

delsernas centrum. Deltagarna ger uttryck för att de erfarna kollegorna talar om 

samtliga nyutbildade sjuksköterskor som en enhetlig grupp utan differentieringar. 

Initialt ger deltagarna uttryck för att de reagerade negativt när kollegorna gav 

uttryck för att nyutbildade sjuksköterskor i allmänhet inte har tillräckliga kun-

skaper för att agera som sjuksköterskor. Efter en tid, cirka tre månader i yrket, 

förändras dock de nyutbildade sjuksköterskornas inställning till de erfarna kolle-

gornas sätt att betrakta dem. Det var istället positivt att bli betraktad som en per-

son som inte kan agera självständigt i händelsernas eftersom de nyutbildade sjuk-

sköterskorna i studien ger uttryck för att de kunnat vara betraktare av händelse-

förlopp. Att tillåtas vara betraktare har varit en möjlighet för lärande av sjukskö-

terskeyrket.  

Detta kapitel avslutas med varje deltagares betraktelse av sin situation vid 

slutet av det första året i yrket.  

 

356 Kerstin Segesten, Siv Bäck-Pettersson & Kirsten Pryds Jensen, Sjuksköterskor med 
gröna fingrar för vård (Göteborg, 1993), s. 22-23. 
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Johan – nyckeln i hela spelet 

Inför att börja arbeta uttryckte Johan farhågor över att inte inkluderas i den soci-

ala gemenskapen på arbetsplatsen. Farhågan besannades inte utan Johans kolle-

gor inkluderade honom från första dagen i sin gemenskap. 

För Johans del handlar förändringen om att han kan föra samtal med kollegor 

om patienternas tillstånd och att han har kunskaper om sin funktion och vad som 

förväntas av honom. När första året är till ända anser han att han funnit sig väl 

tillrätta på avdelningen. Johan är en av dem som framhäver sjuksköterskornas 

betydelsefulla funktion på vårdavdelningen. Han anser att utan sjuksköterskorna 

skulle vårdverksamheten på avdelningen inte fungera. Med Johans metaforik är 

sjuksköterskorna ”nyckeln i hela spelet”. I sin yrkesfunktion har han lärt sig ha 

kontroll över patienternas hälsotillstånd, informera läkarna om förändringar i 

patienternas hälsotillstånd samt samordna patienternas vård och behandling mel-

lan olika vårdgivare: 

 
Jag har kommit in på en bra arbetsplats. Jag trivs med min mil-
jö och allting fungerar bra. Jag har funnit min plats och min 
roll. Jag har blivit en i gänget också. Man kan säga vad man 
tycker och man kan ifrågasätta utan att man trampar någon på 
tårna. Man kan föra en dialog om man inte är överens och hål-
ler med om deras [läkarnas] bedömningar. Läkarna respekterar 
sjuksköterskans roll. De tar sig tid och jag känner att man kan 
ringa dem när som helst. Man kan för det mesta ställa frågor 
om varför och hur saker fungerar som de gör  
(intervju 4, Johan). 

 

Mikael – spindeln i nätet 

Inför att börja arbeta uttryckte Mikael farhågor över hur han skulle kunna klara 

av att lägga om patienternas olika typer av sår efter kirurgiska ingrepp. Han an-

såg att han inte kunde klara av sitt första arbetspass som patientansvarig sjukskö-

terska utan extra stöd från erfarna undersköterskor som han visste hade goda 

kunskaper inom området. Mikael fick hjälp av en extrainsatt undersköterska och 

klarade därför av sitt första arbetspass. Under det första yrkesverksamma året har 

hans utveckling handlat om att lära sig behärska olika praktiska arbetsuppgifter, 

exempelvis att agera i situationer då patienternas tillstånd snabbt försämras och 

att kunna välja omläggningsmaterial för patienternas olika typer av sår. Det har 

varit viktigt för honom att få läkarnas erkännande och också i viss mån att bevisa 

262 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



262

Johan – nyckeln i hela spelet 

Inför att börja arbeta uttryckte Johan farhågor över att inte inkluderas i den soci-

ala gemenskapen på arbetsplatsen. Farhågan besannades inte utan Johans kolle-

gor inkluderade honom från första dagen i sin gemenskap. 

För Johans del handlar förändringen om att han kan föra samtal med kollegor 

om patienternas tillstånd och att han har kunskaper om sin funktion och vad som 

förväntas av honom. När första året är till ända anser han att han funnit sig väl 

tillrätta på avdelningen. Johan är en av dem som framhäver sjuksköterskornas 

betydelsefulla funktion på vårdavdelningen. Han anser att utan sjuksköterskorna 

skulle vårdverksamheten på avdelningen inte fungera. Med Johans metaforik är 

sjuksköterskorna ”nyckeln i hela spelet”. I sin yrkesfunktion har han lärt sig ha 

kontroll över patienternas hälsotillstånd, informera läkarna om förändringar i 

patienternas hälsotillstånd samt samordna patienternas vård och behandling mel-

lan olika vårdgivare: 

 
Jag har kommit in på en bra arbetsplats. Jag trivs med min mil-
jö och allting fungerar bra. Jag har funnit min plats och min 
roll. Jag har blivit en i gänget också. Man kan säga vad man 
tycker och man kan ifrågasätta utan att man trampar någon på 
tårna. Man kan föra en dialog om man inte är överens och hål-
ler med om deras [läkarnas] bedömningar. Läkarna respekterar 
sjuksköterskans roll. De tar sig tid och jag känner att man kan 
ringa dem när som helst. Man kan för det mesta ställa frågor 
om varför och hur saker fungerar som de gör  
(intervju 4, Johan). 

 

Mikael – spindeln i nätet 

Inför att börja arbeta uttryckte Mikael farhågor över hur han skulle kunna klara 

av att lägga om patienternas olika typer av sår efter kirurgiska ingrepp. Han an-

såg att han inte kunde klara av sitt första arbetspass som patientansvarig sjukskö-

terska utan extra stöd från erfarna undersköterskor som han visste hade goda 

kunskaper inom området. Mikael fick hjälp av en extrainsatt undersköterska och 

klarade därför av sitt första arbetspass. Under det första yrkesverksamma året har 

hans utveckling handlat om att lära sig behärska olika praktiska arbetsuppgifter, 

exempelvis att agera i situationer då patienternas tillstånd snabbt försämras och 

att kunna välja omläggningsmaterial för patienternas olika typer av sår. Det har 

varit viktigt för honom att få läkarnas erkännande och också i viss mån att bevisa 

263

för läkarna att sjuksköterskor behärskar dessa arbetsuppgifter. Han anser att 

sjuksköterskornas funktion på vårdavdelningen är att vara ”fixare”. Att vara fix-

are innebär att sjuksköterskor ordnar transporter till patienter, beställer material 

och påminner läkare om deras arbetsuppgifter. Mikael anser att han under det 

första året främst lärt sig att säga ifrån när han anser att kraven på honom blir 

alltför stora. Samarbetet med läkarna på avdelningen har varit gott ända från den 

första dagen, men han antyder att läkare är krävande som anser att sjuksköters-

kor skall assistera dem i deras yrkesutövning: 

 
Läkarna tycker inte att man servar dem tillräckligt för de är ju 
av den gamla stammen. Man ska plocka fram grejer åt dem och 
se till att allting finns framme för dem. Man ska städa efter 
dem. Det gör inte jag. Jag talade om för dem att det inte är mitt 
jobb (intervju 4, Mikael).  

 

Sabina – pillerdelaren 

Inför att börja arbeta uttryckte Sabina farhågor över att vara arbetsledare och 

över att hon skulle vara för dåligt förberedd för att arbeta inom psykiatrisk hälso- 

och sjukvård. Sjuksköterskeutbildningen hade inte fokuserat på den specifika in-

riktningen på psykiatrisk vård som hon skulle börja arbeta inom. Farhågorna 

besannades till viss del, eftersom hon ganska omgående börjar arbeta nattskift 

och då blir ensam tjänstgörande sjuksköterska med två skötare under de flesta 

arbetspassen. Underställd personal påtalar för henne vid ett flertal tillfällen att 

hon inte behärskar akuta situationer i verksamheten. Sabina får inte heller till-

räckligt med stöd av tjänstgörande läkare i och med att läkarna är under utbild-

ning. Läkarna under utbildning är själva i behov av stöd och förväntar sig att 

sjuksköterskan på avdelningen behärskar de vanligast förekommande rutinerna. 

Den läkare som kommit till vårdavdelningen på natten har till följd av sin egen 

situation inte kunnat stödja henne i hennes yrkesutövning, vilket har medfört att 

hon känt sig utlämnad åt sig själv. Sabina anser att hon inte har lärt sig sjukskö-

terskeyrkets innehåll under det första yrkesverksamma året. Vid slutet av året blir 

hon dock bekräftad av den underställda personalen när hon agerar i akuta situa-

tioner. Den största förändringen vid slutet av året är att hon har slutat att arbeta 

på natten, vilket hon uppskattar mycket. Sjuksköterskornas funktion på vårdav-

delningen är att administrera läkemedel till patienterna. Sabina talar om sjukskö-
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terskor som ”pillerdelare”. Hon har endast efterfrågats i situationer när patien-

terna skall ha läkemedel: 

 

Jag har absolut inte lärt mig någonting det här året. Jag har 
bara delat mediciner. Jag har försökt att prata med patienter 
som vårdas med tvång, har försökt att se dem som människor. 
Det har varit svårt att vara utan läkare och inte vetat vad jag 
skall göra. Känner inte att jag fått stöd. Kunde lika gärna kalla 
mig pillerdelare. Legitimerad sjuksköterska är onödigt. Skötar-
na accepterar mig nu och de tycker jag gör ett bra jobb. Det 
känns bra (intervju 4, Sabina). 

 

Marianne – avläsaren 

Inför att börja arbeta uttryckte Marianne farhågor över att inte känna igen pati-

enternas olika symtom och kunna avgöra vad som är mest väsentligt att göra i 

olika situationer. Det sistnämnda handlar om oro över att inte kunna prioritera i 

sitt arbete. Farhågorna infriades delvis i och med att hon började arbeta inom en 

kirurgisk specialitet som hon aldrig någonsin tidigare varit i kontakt med. Varje 

dag försökte hon kompensera sina upplevda kunskapsbrister genom att läsa om 

kurslitteraturen från sjuksköterskeutbildningen och ställa frågor till kollegorna på 

avdelningen. Under de första månaderna på vårdavdelningen upplevde Marianne 

att hon fick ha hand om ett för stort antal patienter, att hennes arbetsuppgifter 

var komplexa och att arbetstempot var alltför högt. Hon upplevde situationen 

ohållbar och bad närmaste chef om att bli entledigad från funktionen patientan-

svarig sjuksköterska på vårdavdelningen. Hon ville istället arbeta som ”springa-

re” på vårdavdelningen. Marianne förklarade att ”springare” är den sjuksköters-

ka som utför arbetsuppgifter som den patientansvariga sjuksköterskan behöver 

hjälp med. ”Springaren” ansvarar inte för vårdens innehåll och utformning utan 

handlar på direkt uppmaning av en annan sjuksköterska. Hon fick förändrade 

arbetsuppgifter och kände att hon behärskade dessa. Efter tre månader bytte hon 

vårdavdelning och började arbeta på en avdelning på det lokala sjukhemmet 

inom sjukhuset. Nu upplevde Marianne för första gången efter utbildningens slut 

att hon kände igen sig i verksamheten, eftersom hon har arbetat som underskö-

terska i den kommunala omsorgen under lång tid. Inom sjukhemmet känner hon 

sig trygg och kan lita till sitt eget kunnande på ett helt annat sätt än inom den 
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kirurgiska vårdverksamheten. Hon påtalar dock skillnaden mellan undersköters-

kans och sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

Marianne anser att hon har lärt sig oerhört mycket om sjuksköterskeyrkets 

innehåll under det första yrkesverksamma året: 

 

Man går ju ut med ganska mycket förväntningar. Jag har ju 
ändå varit ute och jobbat innan jag blev färdig sjuksköterska, så 
jag visste ju att jag hade en hel del kvar att lära. Jag gick inte ut 
med den tron att jag kunde allting. Det finns fortfarande myck-
et kvar att lära. Jag har uppskattats här på avdelningen hela ti-
den. Jag visste att sjuksköterskejobbet var ett annat jobb men 
jag är glad för den tid jag jobbat som undersköterska och de er-
farenheter jag har. Jag vet att jag kan vända mig till andra av-
delningar, när jag träffar på en apparatur som jag inte vet hur 
den fungerar. Jag blir respekterad för mina kunskaper här på 
avdelningen. Här i kommunen ringer ibland andra sjuksköters-
kor in till avdelningen för att få råd eller fråga om saker och 
ting. Det skiljer sig från att vara på sjukhuset i övrigt. Nej, jag 
kan nog inte komma på någon riktig förändring (intervju 4, 
Marianne).  

 

Oavsett inom vilken verksamhetsgren som sjuksköterskor arbetar handlar sjuk-

sköterskans funktion enligt Marianne om att ha förmågan att läsa av en situation. 

Det handlar om exempelvis patienternas kroppsspråk, anhörigas kroppsspråk 

eller stämningen i rummet. Hon exemplifierar förmågan att läsa av stämning i 

rummet och kroppsspråk med en situation där en anhörig finns hos sin mor som 

är döende. Marianne försöker att, som hon uttrycker det ”läsa av” om den anhö-

rige vill ha stöd av henne eller om den anhörige vill vara ensam med sin mor: 

 

Jag måste känna av vad som är lämpligt. Det är någonting som 
de visar. De kanske sitter lite vända ifrån mig eller helt enkelt 
står med ryggen vänd mot fönstret och tittar ut. Då känner jag 
att jag inte riktigt kan närma mig. Jag har också känt att även 
om de är avvisande så kanske jag ska ta i dem ändå. Jag har 
aldrig lämnat dem om de inte uttryckligen har sagt det. Man får 
inte verka kall utan visa någon sorts professionalitet. Man mås-
te kunna läsa av vad de menar (intervju 4, Marianne). 

 

Margareta – talesmannen 

Inför att börja arbeta uttryckte Margareta inte några farhågor. Hon hade arbetat 

som undersköterska i den verksamhet inom den kommunala hälso- och sjukvår-

den där hon fått tjänst som sjuksköterska. Hon kände sig trygg med att ha arbe-
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tat lång tid tillsammans med både undersköterskor och sjuksköterskor i den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

Hon understryker att erfarenheter från arbetet som undersköterska har be-

tydelse för hur Margareta agerar i sitt arbete som sjuksköterska. Under det första 

året lär hon sig att prioritera arbetsuppgifter och att fatta beslut. Hon poängterar 

att dessa arbetsuppgifter inte kan tränas i större omfattning under utbildningsti-

den, i och med att en studerande inte kan ha ett övergripande ansvar för vårdens 

utformning och innehåll. Margareta arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på pati-

enten, vilket hon betonar inte är nytt för henne: 

 

Jag är hemma hos människor i deras bostad, jag måste alltid ta 
stor hänsyn till deras vilja. Jag har som undersköterska lärt mig 
att tänka efter hur jag skall lösa en uppgift. Jag måste tänka lite 
längre som sjuksköterska. Om det är lågt blodsocker måste jag 
tänka ut vad det beror på. Om personen har ätit för lite behö-
ver vi börja diskutera maten. Jag kan inte bara tänka medi-
cinskt. Jag har lärt mig att fråga kollegor och ta med kollegor 
hem till patienten när jag är osäker. Även de som har jobbat 
här länge frågar mig. Vi har ett bra klimat så att vi pratar med 
varandra om när vi gör fel och lär av varandra (intervju 4, 
Margareta).  

 

Mattias – scenarbetaren 

Inför att börja arbeta uttryckte Mattias farhågor över att han inte alls skulle kun-

na fungera som sjuksköterska. Han uttryckte oro och osäkerhet över att han var 

helt ovan vid arbete i hälso- och sjukvård. Trots osäkerheten såg han fram emot 

att börja arbeta och uttryckte att det var när han började arbeta som han äntligen 

skulle bli sjuksköterska. Han började arbeta på en mottagning, men arbetstempot 

var alltför högt och han bad att få börja arbeta på en vårdavdelning i stället. Efter 

tre månader förflyttades han till en vårdavdelning som han trivdes på från första 

stund.  

Mattias berömmer kollegorna som har ställt upp och gett honom stöd under 

hela det första året. Atmosfären på avdelningen är god och han har aldrig känt 

att han ställt för många frågor om hur han skall gå tillväga. Mattias största svå-

righet har varit att veta vad han skall göra i olika situationer och kunna prioritera 

i vilken ordning arbetsuppgifterna skall utföras. Sjuksköterskans funktion på 

vårdavdelningen liknar han vid en scenarbetares, vilket han uttrycker med orden 
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”jag fick rodda ihop någonting”. Han menar att sjuksköterskor använder sin kre-

ativa förmåga och skapar problemlösningar när problemen uppstår. Mattias po-

ängterar vid ett flertal tillfällen under studien att sjuksköterskorna är de som får 

hela vårdavdelningen att fungera. 

Under den avslutande intervjun berättar han att han känner sig alltmer kun-

nig, tar mer och mer eget ansvar och arbetar självständigt med ”sina” patienter. 

Mattias kan avläsa fler symtom genom att titta på patienten, göra bedömningar 

samt känner större säkerhet när läkare skall tillkallas och när det inte är nödvän-

digt. Han upplever att han känner sig tryggare i slutet av det första yrkesverk-

samma året än vad han gjorde i början av året: 

 

Man utvecklas gradvis och man känner igen situationer. Man 
vet hur man ska handla och man behöver kanske inte gå och 
kolla upp i någon pärm. Behöver inte fråga om allting längre 
utan vet vad man skall göra. Då vinner man tid och förhopp-
ningsvis hinner man med allt man ska göra Det är en skön 
känsla att veta vad man ska göra och att man kan förutse saker 
och ting. Att man känner att man har gjort en insats idag och 
kan gå hem med gott samvete (intervju 4, Mattias). 
 

Petra – spindeln i nätet 

Inför att börja arbeta uttryckte Petra farhågor över den arbetsledande funktionen 

och över att inte behärska sjuksköterskans praktiska arbetsuppgifter. Det fanns 

vanligt förekommande arbetsuppgifter som hon endast tränat på dockor. Hon 

kände sig orolig över hur hon skulle bli bemött på vårdavdelningen när hon be-

rättade att hon aldrig utfört de vanligast förekommande arbetsuppgifterna. Far-

hågorna både infriades och inte infriades. Hennes kollegor hade inte varit nedsät-

tande på något sätt när hon berättade om vilka kunskaps- och färdighetsluckor 

som hon upplevde sig ha. Den första tiden i yrket var intensiv och krävande men 

samtidigt mycket rolig. Den arbetsledande funktionen blev problematisk den för-

sta tiden, men med stöd av erfarna sjuksköterskor lärde hon sig efter några må-

nader hur hon skulle gå tillväga för att underställd personal skulle respektera 

henne i den arbetsledande funktionen. 

Petra anser att sjuksköterskorna är betydelsefulla för vårdavdelningens drift 

och för att patienterna skall få den vård och behandling som läkarna ordinerar. 

Läkarna träffar endast patienterna kortare stunder och är beroende av sjukskö-
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terskornas överblick. Hon benämner sjuksköterskornas funktion i termer av 

”spindeln i nätet”, eftersom sjuksköterskorna samordnar patienternas vård och 

behandling, fungerar som en länk mellan läkare och undersköterskor samt koor-

dinerar insatser mellan olika vårdgivare. 

Petra är den av deltagarna som talar mest beskrivande om upplevelsen av den 

egna förändringen. Det handlar om att både ta ansvar och agera i så kallade aku-

ta situationer och om att vara arbetsledare:  

 
Från början då blev jag livrädd när patienterna försämrades. 
Jag hade inte någon aning om vad jag skulle göra. Jag kunde 
inte ens tänka att man tar blodtrycket. Man har lärt sig utav att 
se hur andra gör. Första gången var man bara med och stod och 
tittade på. Nästa gång kunde jag tänka att vi kan ta blodtryck-
et, men jag hörde mig för med de andra om det var rätt. När 
jag varit med tre, fyra gånger i akuta situationer visste jag vad 
jag skulle göra. Jag tog över och sa också till de andra vad de 
skulle göra. I början var jag väldigt rädd för den arbetsledande 
rollen och i början tordes jag knappt säga någonting till dem 
men nu har jag mer kött på benen. Jag säger ifrån vad jag måste 
få hjälp med och vad de skall göra. I början när jag bad dem 
göra någonting hände det att de fnös men nu säger de bara ja 
och gör uppgiften. I början var jag en liten ärta men nu är jag 
den som kan och vet (intervju 4, Petra). 

 
Nyutbildade sjuksköterskor har identitet som studerande när de börjar arbe-

ta och under det första yrkesverksamma året omskapas denna identitet till sjuk-

sköterska. Det sker inte på ett linjärt sätt i en på förhand utstakad deltagande- 

och lärandebana utan det sker både genom att tillåtas vara betraktare och göra 

observationer och genom att aktivt agera i arbetsuppgifternas utförande. I slutet 

av det första yrkesverksamma året talar deltagarna om sig själva som sjukskö-

terskor på ett helt annat sätt än i början av året. Den omskapade identiteten in-

nebär också att ha förändrat sin positionering i verksamheten. Deltagarna talar 

om sig själva som betydelsefulla personer för patienter, undersköterskor och läka-

re. De betraktar sig som fullvärdiga deltagare i verksamheten. 
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8. Avslutning 

I detta avslutande kapitel summerar och reflekterar jag över de mest framträdan-

de resultaten i min studie. Den här studien har syftat till att undersöka och syn-

liggöra relationen mellan sjuksköterskeutbildningens olika delar samt hur den 

relationen kommer till uttryck under utbildningstiden och under nyutbildade 

sjuksköterskors första tid i yrket.  

Mitt resultat kan förstås som ett antal problem i samband med övergången 

från sjuksköterskestuderande till yrkesverksam sjuksköterska. Det handlar om de 

olika verksamhetssystemen, om hur olika former av kunskap värderas i olika 

verksamheter, om vem som har tolkningsföreträde för hur en arbetsuppgift skall 

utföras, om hur män och kvinnor förhåller sig till varandra i en specifik social 

praktik samt om olika yrkesgruppers inordning i hierarkiska strukturer. Dessa 

problem kan beskrivas i termer av över- och underordning. 

 

Utbildningstiden 

Sjuksköterskeutbildningens uppbyggnad och innehåll innebär att de studerande 

befinner sig i både högskolan och hälso- och sjukvården under utbildningstiden. 

Högskolan och hälso- och sjukvården har olika strukturella villkor för lärande 

och kunskapsutveckling, olika kunskapskulturer, olika lärprocesser och skilda 

handlingsmönster för arbetsuppgifters utförande. Mitt resultat visar att verksam-

hetssystemens strukturella villkor, kunskapskultur och lärprocesser både möjlig-

gör och försvårar lärande och kunskapsutveckling. De villkor som försvårar 

lärande och kunskapsutveckling i en situation underlättar lärande och kunskaps-

utveckling i en annan situation. 

 

Två verksamhetssystem med olika strukturella villkor 

Det övergripande problemet under utbildningstiden är att de studerande inte ges 

möjligheter att förstå innebörden av högskolans uppdrag och vårdverksamhetens 

uppdrag i sjuksköterskeutbildningen. De studerande tar förgivet att innehållet i de 

högskoleförlagda utbildningsmomenten är beskrivningar av vårdverksamheten så 

som den faktiskt fungerar och att det i dessa beskrivningar finns ”en sanning” om 
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förhållanden i hälso- och sjukvården. Deltagarna ger bildligt talat uttryck för att 

vilja lägga den högskoleförlagda delen över den verksamhetsförlagda delen så att 

delarna täcker varandra. Under utbildningstiden uppfattar de studerande att det 

som presenteras under högskoleförlagda moment är en spegelbild av vårdverk-

samheten. Det framträder inte för dem att de modeller som presenteras under de 

högskoleförlagda utbildningsmomenten inte har sin motsvarighet i hälso- och 

sjukvården. Mitt resultat visar att det finns vissa svårigheter att inom ramen för 

en yrkesutbildning av det slaget tillgodose krav på både fördjupade teoretiska 

kunskaper med vetenskapligt arbetssätt och praktiska färdigheter i ett yrke och 

att integrera dem på ett fruktbart sätt.  

I verksamhetssystemet högskolan har de studerande tillgång till fysiska verk-

tyg, som datorer, medicinsk-teknisk utrustning och instrument av olika slag. Vi-

dare har de studerande tillgång till olika intellektuella verktyg som teorier och 

analytiska modeller. Verktygen utgör redskap för att lära sig att utföra sjukskö-

terskans arbetsuppgifter. Inom hälso- och sjukvården finns också olika fysiska 

och intellektuella verktyg men verktygen är anpassade för hälso- och sjukvårdens 

uppdrag. Hälso- och sjukvårdens primära uppdrag är att tillgodose befolkningens 

behov av hälso- och sjukvård vilket medför att de fysiska verktygen, såsom in-

strument, medicinsk-teknisk utrustning, läkemedel och datorer är anpassade för 

att tillgodose patienternas behov av vård och behandling. De intellektuella verk-

tygen i hälso- och sjukvården såsom vårdprogram, dokumentationssystem, me-

todböcker, modeller för patientsamtal och rapporteringssystem för kommunika-

tion mellan olika personalkategorier är anpassade för att motsvara behov i hälso- 

och sjukvården. Deltagarna ger uttryck för att det finns skillnader mellan de olika 

verktygen i de båda verksamhetssystemen. På högskolan lär sig de studerande sig 

att dokumentera enligt en modell och i hälso- och sjukvården använder yrkes-

verksamma sjuksköterskor inte alltid denna modell. Under utbildningstiden kan 

de studerande inte använda skillnaderna för att bygga upp en kunskapsbank utan 

skillnaderna skapar istället osäkerhet om vad som är rätt tillvägagångssätt och 

om vad som är felaktigt tillvägagångssätt. Under utbildningstiden skapar dessa 

förhållanden problematiska situationer som har inflytande över sjuksköterskor-

nas första år i yrket.  
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Kunskapskultur och kunskapssyn 

Högskolan och hälso- och sjukvården präglas av olika kunskapskulturer. De oli-

ka kunskapskulturerna skapar vad jag betraktar som ojämlika kunskapsprocesser 

som innebär att en form av kunskap betraktas som överlägsen andra former av 

kunskap. På sjuksköterskeutbildningens formuleringsarena klargörs att sjukskö-

terskeutbildningen skall ha sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ut-

gångspunkten tyder på en föreställning om att sjuksköterskor har behov av både 

teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i yrkesutövningen.  

De studerande har kurser i beteende- och samhällsvetenskap, medicinsk ve-

tenskap och omvårdnadsvetenskap samt praktisk färdighetsträning i en artificiell 

miljö. I den artificiella miljön tränas det både på att kunna utföra en arbetsupp-

gift praktiskt och på att kunna redogöra för vilka teorier som ligger till grund för 

arbetsuppgiftens utförande. Detta innebär att den artificiella miljön kännetecknas 

av ett ”rum” där olika form av kunskap integreras med varandra. Trots att de 

studerande skall visa att de har förmåga att integrera kunskaper från olika områ-

den med varandra, anser deltagarna i studien att innehållet i de högskoleförlagda 

momenten får en mer framträdande plats i utbildningen och att de teoretiska ut-

bildningsmomenten i högskolan har högre status i utbildningen än de praktiska 

utbildningsmomenten i hälso- och sjukvården. De högskoleförlagda momentens 

framträdande plats kan förstås som en effekt av sjuksköterskeutbildningens in-

träde i högskolan. Det visar att det gamla problemet om förhållandet mellan teo-

retisk kunskap och praktisk kunskap, såsom det uttrycks i de olika utbildnings-

momenten, nu är aktuellt inom utbildningen själv och rör själva dess utformning. 

Den traditionella uppdelningen av kunskap i teoretisk kunskap och praktisk kun-

skap har under lång tid bidragit till utbildningssystemets indelning i teoretisk ut-

bildning och praktisk utbildning.357 

I samband med de yrkesförberedande utbildningarnas införlivande i högsko-

lan ges på formuleringsarenan en möjlighet för förändring av detta förhållande, 

eftersom både högskoleförlagda utbildningsmoment och verksamhetsförlagda 

utbildningsmoment kännetecknas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mitt 

resultat visar att på realiseringsarenan finns dock den traditionella uppdelningen 

357 John Dewey, Demokrati och utbildning, (Göteborg, 1997), s 359-374. 
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kvar där högskolan förknippas med teoretiska kunskaper och yrkesverksamheten 

förknippas med praktisk kunskap.358 Akademisk utbildning har tydlig teoretisk 

förankring där generella kunskaper inom området är målet. Deltagarnas utsagor 

visar att i en akademisk utbildning betraktas praktiska färdigheter som giltiga 

kunskaper först när de praktiska färdigheterna vilar på vetenskaplig grund. Inom 

högskolan reproduceras ett traditionellt mönster som innebär att teoretisk kun-

skap har högre status än praktisk kunskap.359 Ett förhållande som fortfarande är 

aktuellt. Mina resultat tyder på att även om sjuksköterskeutbildningen sedan i 

början av 1990-talet skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet har den be-

prövade erfarenhetens betydelse inte fått genomslag i utbildningens högskoleför-

lagda utbildningsmoment och vetenskaplig förankring har inte fått genomslag i 

verksamhetsförlagd utbildning. Resultatet i föreliggande studie visar att akade-

misk kunskap i högskolans utbildningsmoment därför ges en framträdande plats i 

utbildningen. Detta är inte unikt för sjuksköterskeutbildning och sjuksköterske-

studerande. Fransson har funnit likartade förhållanden i lärarutbildning och han 

menar att lärarutbildningens akademisering skett på bekostnad av de praktiska 

yrkeskunskaperna.360  

I hälso- och sjukvården klargörs också behovet av vetenskapligt grundad 

kunskap för sjuksköterskans handlingar, men då är det främst kunskaper från 

medicinsk vetenskap som belyses och inte kunskaper som anknyter till vare sig 

beteende- och samhällsvetenskap eller omvårdnadsvetenskap. Vårdverksamheten 

kännetecknas av en traditionell kunskapshierarki, som innebär att medicinsk ve-

tenskap fortfarande har en överordnad ställning i relation till övriga vetenskaper. 

Den medicinska vetenskapens överordnade positionering kan förstås som både ett 

kunskapsproblem och ett demokratiproblem i hälso- och sjukvården. Detta har, 

som min studie visar, inflytande över sjuksköterskestuderandes förhållningssätt 

till olika vetenskaper. Under utbildningstiden förändrar sjuksköterskestudenterna 

358 Formuleringsarenan utgör den beslutsfattande församlingen som exempelvis stiftar 
lagar och förordningar och realiseringsarenan är den operationaliserande nivån på vilken 
lagstiftningen skall gestaltas. Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Politisk styrning och ut-
bildningsreformer, (Stockholm, 2000). 
359 Jämför Gustavsson, Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 
360 Fransson, Att se varandra i handling. En jämförande studie av kommunikativa arenor 
och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare. 
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förhållningssätt till vilka vetenskaper som är betydelsefulla för sjuksköterskans 

yrkesutövning. Inför den första verksamhetsförlagda utbildningen i akutsjukvård 

på sjukhus anser de studerande att omvårdnadsteorier är betydelsefulla för yrkes-

utövningen. Yrkesverksamma sjuksköterskor känner dock inte till omvårdnadste-

orier och använder därför inte heller omvårdnadsteorier som grund för sina hand-

lingar. Deltagarna ger uttryck för att yrkesverksamma sjuksköterskor talar om att 

det mest betydelsefulla i yrkesutövningen är att känna till sjukdomars symtom 

och behandling samt att kunna utföra sjuksköterskans praktiska arbetsuppgifter. 

Vid utbildningstidens slut har de nyutbildade sjuksköterskorna en kritisk hållning 

till omvårdnadsvetenskap och till samhälls- och beteendevetenskap. De anser att 

de borde ha haft mer medicinsk vetenskap och mer verksamhetsförlagda studier, 

vilket är ett uttryck för att sjuksköterskestudenterna har assimilerat den rådande 

kunskapskulturen i hälso- och sjukvården.  

Studiens resultat visar att deltagarna ger uttryck för att förespråka en mono-

vetenskaplig grund för sjuksköterskors handlingar där en vetenskap är överord-

nad andra vetenskaper. Vilken vetenskap som är överordnad förändras dock över 

tid. I början av utbildningstiden förespråkar deltagarna omvårdnadsvetenskap 

som grund för sjuksköterskans handlingar. Vid utbildningstidens slut förordar 

deltagarna medicinsk vetenskap som grund för sjuksköterskans handlingar och 

vid det första yrkesverksamma årets slut förespråkar deltagarna beteendeveten-

skapliga ämnen som grund för sjuksköterskans handlingar. Kunskapskulturen 

kännetecknas med andra ord företrädesvis av ett antingen-eller-perspektiv istället 

för ett både-och-perspektiv på vad som är giltig kunskap för handlingarnas ut-

förande. 

Deltagarnas utsagor visar att oavsett om de studerande befinner sig på hög-

skolan eller i vårdverksamheten har de svårigheter att överföra kunskaper mellan 

verksamheterna. De kunskaper och färdigheter som de studerande lär sig i de oli-

ka miljöerna är kontextuella och situationsbundna. När de studerande inte kän-

ner igen sig i situationen försvåras kunskapsöverföring mellan verksamhetssyste-

men. I de situationer då de studerande känner igen sig i situationerna främjas 

överföring av kunskaper och färdigheter mellan verksamhetssystemen. Deltagar-

nas utsagor visar också att i de högskoleförlagda utbildningsmomenten får de lära 

sig generella instruktioner av slaget ”när A inträffar skall Du alltid göra B”. Det 
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visar sig dock att i unika möten med patienter fungerar inte alltid dessa instruk-

tioner. Deltagarna ger uttryck för att sjuksköterskors handlingar är situations-

bundna, och varje situation kräver att yrkesutövaren, som Schön uttrycker det, 

reflekterar under handlingens utförande.361  

Kunskapskulturen har inte enbart inverkan på vilken kunskapssyn som kän-

netecknar en verksamhet, utan kunskapskulturen har också inverkan på vilka 

lärprocesser som etableras i en verksamhet.  

 

Kunskapskultur och lärprocesser 

Kunskapskulturen utgör grunden för vilka slags lärprocesser som är möjliga i en 

verksamhet. I högskolan kännetecknas lärprocessen av studentaktiva former för 

lärande som skall skapa möjligheter för de studerande att utveckla ett kritiskt 

analytiskt förhållningssätt. För färdighetsträning har de studerande haft tillgång 

till ett träningscentrum som är uppbyggt i likhet med vårdverksamheten. I hög-

skolan är lärandet trots detta dekontextualiserat lärande, eftersom de kunskaper 

och färdigheter som skapas skall användas i helt andra miljöer i hälso- och sjuk-

vården. Deltagarnas utsagor innebär att transformation av handlingsmönster och 

tillvägagångssätt mellan träningscentrum och vårdverksamhet inte fungerat sär-

skilt väl. Detta innebär att yrkesfärdigheter torde läras bäst i den miljö där fär-

digheterna skall användas.  

I hälso- och sjukvården kännetecknas färdighetsträningen av traditionell 

mästarlära med mästare- och lärlingsliknande förhållande mellan yrkesverksam-

ma sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande. De mästarlärlingsliknande för-

hållanden som framträder i mitt resultat kan förstås på olika sätt. Ett sätt är att 

förstå lärprocessens utformning som ett problem om över- och underordning. Ett 

annat sätt är att förstå lärprocessens utformning som en form för lärande som 

skapar trygghet och stabilitet. Mästarlära kan ses som ett problem i termer av 

över- och underordning, vilket har tagit sig i uttryck att studerande tvingats till 

anpassning av rådande handlingsmönster. Ett exempel är när en sjuksköterske-

student vill använda handskar vid genomförandet av en arbetsuppgift men inte 

gör detta på grund av rädsla för att inte bli godkänd. I min undersökning ger del-

361 Schön, The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. 
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tagarna också uttryck för mästarlärans positiva effekter. Mitt resultat visar att 

mästarlärlingsliknande förhållanden även kan skapa trygghet, tillit och självkäns-

la. Det handlar om lärares förhållningssätt och den positiva sidan av mästarlära 

framträder när handledaren visar hur ett moment skall utföras, studenten iakttar, 

prövar själv, diskuterar med handledaren och båda utmanar varandra. Denna 

form av mästarlära kan förstås som en förändrad mästarlära som innebär att mö-

tas och förena imitation med ett dialogiskt förhållningssätt i mötet. En fruktbar 

mästarlära kan uttryckas som en jämlikhetssträvande pedagogik där handledaren 

fungerar som mentor eller coach. Vidare skapar den fruktbara mästarläran trygg-

het i de situationer där den studerande inte har förmåga att se konsekvenser av 

olika handlingsalternativ och därför heller inte kan välja handlingsalternativ. 

Mästarlärans positiva effekter har likheter med Benners utgångspunkter för vad 

en novis är i behov av för att kunna agera på ett adekvat sätt i en specifik situa-

tion. 

I de situationer då de studerande identifierar skillnader mellan högskolelära-

res tillvägagångssätt och yrkesverksamma sjuksköterskors tillvägagångssätt för 

arbetsuppgifternas utförande, tillskrivs de yrkesverksamma sjuksköterskorna en 

normativ roll för arbetsuppgifternas utförande. Detta innebär att ge yrkesverk-

samma sjuksköterskor en överordnad position, vilket också kan förstås som ett 

kunskapsdemokratiskt problem i utbildningen. Lärare förutsätts ha föråldrade 

färdigheter som innebär att de inte har kännedom om aktuella tillvägagångssätt 

för arbetsuppgifters utförande. Erfarna sjuksköterskor förutsätts, till följd av lång 

tjänstgöringstid och ingående kännedom om vårdverksamhet, agera med korrekta 

handlingsmönster. Utgångspunkterna medför risk för de studerande att hamna i 

förtrogenhetsfällan. Det problem som förtrogenhetsfällan skapar handlar om att 

de kriterier som antas ligga till grund för handlingarnas utförande inte kan grans-

kas kritiskt. Yrkesverksamma sjuksköterskor präglar i högre grad än högskolelä-

rare vilka handlingsmönster som sjuksköterskestudenter i studien utvecklar, vilket 

kan förstås som en förskjutning från teoretisk förankring till reproduktion av va-

nor och oreflekterade rutiner. De studerande ersätter en form av kunnande med 

en annan form av kunnande, vilket motsäger utgångspunkten att handlingar skall 

ha sin grund i både vetenskap och beprövad erfarenhet. 
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De studerande hamnar också i en annan typ av fälla som har att göra med 

hur studenters erfarenheter från tidigare yrkesverksamhet uppfattas både av de 

studerande och av yrkesverksamma sjuksköterskor. De studerande som varit un-

dersköterskor tar för givet att de har en del av de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att arbeta som sjuksköterskor. Detta innebär att de anser att en del av 

träning på kliniska träningscentrum är onödig liksom att ta del av undersköters-

kors arbetsuppgifter under den verksamhetsförlagda utbildningen. De studeran-

des förhållningssätt till erfarenheternas betydelse förstärks av att yrkesverksamma 

sjuksköterskor uttalar sig positivt om bakgrunden som undersköterska. Sjukskö-

terskestudenterna hamnar i vad jag betecknar som ”motsvarandefällan”362. Den-

na fälla innebär en övertygelse om att en del av färdigheterna från ett underskö-

terskeyrke är tillräckliga färdigheter för att utöva sjuksköterskeyrket. De upplever 

därigenom inte behov av att lära nytt. Kunskapskulturen i vårdverksamheten bi-

drar till att skapa denna motsvarandefälla. 

De olika kunskapskulturerna bidrar till att de studerande tidvis kan sägas 

vara i ett tomrum. Tomrummet innebär att inte känna igen sig vare sig i den ena 

eller den andra verksamheten. De studerande får tillgång till en uppsättning verk-

tyg i form av exempelvis begrepp, teorier och modeller som de inte har möjlighet 

att använda. När de studerande befinner sig i hälso- och sjukvården och agerar i 

enlighet med de handlingsmönster som de lärt sig på högskolan blir de tillrättavi-

sade av yrkesverksamma sjuksköterskor som kräver att de studerande skall agera 

i enlighet med avdelningens rutiner. När de studerande är på högskolans trä-

ningscentrum och agerar i enlighet med de handlingsmönster som de lärt sig i 

vårdverksamheten tillrättavisar lärarna dem och kräver att de studerande skall 

agera i enlighet med gällande lagstiftning och metodböcker. Under utbildningsti-

den upplevs inte skillnader i tillvägagångssätt som verktyg för att utveckla en 

handlingsrepertoar utan skillnader upplevs som problem. Utbildningens innehåll 

och utformning medför att specifika färdigheter inte längre är en fråga för utbild-

362 Peter Jarvis, Paradoxes of Learning, (San Francisco, 1992), s 72-73. Jarvis delar in 
lärande i olika kategorier. Uttrycket motsvarandefällan kan liknas vid Jarvis begrepp 
nonlearning och då kategorin presumtion. Presumtion innebär att den som skall lära sig 
redan på förhand anser sig ha en god förståelse av det som han/hon skall lära sig och 
därför inte anser sig ha behov av nya kunskaper. Möjligheten att individens kunskap 
skall förändras är liten. 
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ningsanordnaren utan snarare en fråga för arbetsgivaren som anställer nyutbilda-

de sjuksköterskor.  

Kunskapskulturen har inte enbart inverkan på vilken kunskapssyn som kän-

netecknar ett verksamhetssystem. Kunskapskulturen har också inverkan på vilka 

handlingsmönster som etableras i verksamhetssystemet. De nyutbildade sjukskö-

terskornas yrkesutövning och kunskapsutveckling under det första året i yrket 

präglas till stor del av erfarenheter från utbildningstiden. 

Resultatet i min studie om relationen mellan olika utbildningsmoment skiljer sig 

inte avsevärt från resultat från tidigare studier. Forskningsstudier från slutet av 

1980-talet och framåt visar på att det finns ”ett gap” mellan vad som brukar 

benämnas teori och praktik. Deltagarna i min studie uttrycker ”gapet” i termer 

av ”skilda världar.” Det har alltsedan slutet av 1980-talet pågått ett kontinuerligt 

tal om skillnad och gap mellan högskolan och vårdverksamheten, vilket kan bidra 

till att det finns en förväntan över att det skall finnas skillnader mellan verksam-
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Första året 
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ett mellanrum i och med att den nyutbildade sjuksköterskan vare sig är studeran-

de eller en fullvärdig yrkesperson.363 Fullvärdig i bemärkelsen att kunna agera 

som ett självständigt subjekt i olika situationer. De nyutbildades uttryck för att 

inte kunna agera självständigt kan förstås i relation till sjuksköterskeutbildning-
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363 Likartat förhållande har Öberg-Tuleus funnit bland nyutbildade lärare som också ger 
uttryck för att de befinner sig i ett mellanrum mellan något som är bekant för dem och 
något som är obekant för dem. Marianne Öberg-Tuleus, Lärarutbildning mellan det be-
kanta och det obekanta: en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd 
erfarenhet i skola och högskola. (Örebro, 2008). 
364 Ur ett samhällsperspektiv är sjuksköterskan yrkesperson i och med att han/hon erhål-
lit sin legitimation, men sjuksköterskan behöver inte vara yrkesperson i relation till hand-
lingsförmågan. Jämför Lave & Wengers diskussion om att vara en central deltagare. 
Lave & Wenger, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. 
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Under utbildningstiden har de studerande byggt upp en bild av sjuksköters-

keyrkets innehåll och av sjuksköterskans funktion i vårdverksamheten som inte 

stämmer överens med den situation och de förhållanden som nyutbildade sjuk-

sköterskor möter under den första tiden i yrket. Sjuksköterskans funktion är mer 

medicinskt inriktad än den varit under utbildningstiden. Arbetsledningen och re-

lationen till övriga yrkesgrupper är mer komplex än vad som visat sig under ut-

bildningstiden. Sjuksköterskan har en samordnande funktion i vården och en 

funktion i samband med ronden som inte alls varit synlig under utbildningstiden. 

Tid utgör en ständig bristvara för de nyutbildade sjuksköterskorna. Tidsbrist är 

nytt för dem, eftersom det alltid funnits tid för arbetsuppgifternas utförande un-

der utbildningstiden. Dessa identifierade skillnader bidrar till vad som kan be-

traktas som ett ”kaos” av känslor hos de nyutbildade sjuksköterskorna. Känslor-

na innebär en blandning av glädje, förväntan, stolthet, osäkerhet, frustration och 

rädsla. Vid övergången från studerande till yrkesverksam har de nyutbildade 

sjuksköterskorna olika känslor som kan beskrivas med orden osäkerhet, frustra-

tion och stress, men också mer positiva känslor som glädje, stolthet och förvän-

tan.  

I vårdverksamheten erbjuds de nyutbildade sjuksköterskorna någon form av 

introduktion på arbetsplatsen. Introduktionen har varierat mellan olika enheter 

beroende på vårdens komplexitet och den enskilda sjuksköterskans behov. De 

nyutbildade sjuksköterskorna har olika erfarenheter av inskolningsperioden. I 

vissa fall har inskolningsperioden varit tillräckligt lång innan sjuksköterskan bör-

jat arbeta som patientansvarig sjuksköterska i vårdverksamheten. I andra fall har 

inskolningsperioden varit alltför kort och sjuksköterskan har alltför snabbt tving-

ats att arbeta som patientansvarig sjuksköterska i vårdverksamheten. I en del fall 

har de nyutbildade sjuksköterskorna haft inflytande över introduktionens inne-

håll och utformning, medan de i andra fall inte haft denna möjlighet. En kort in-

troduktionsperiod kan vara ett uttryck för att arbetsgivaren förväntar sig att ny-

utbildade sjuksköterskor har de kunskaper och färdigheter som krävs för att ar-

beta självständigt, men det kan också vara ett uttryck för sviktande personella 

och ekonomiska resurser. Introduktionens innehåll och utformning har betydelse 

för sjuksköterskornas möjligheter att agera som självständiga subjekt. De nyut-

bildade sjuksköterskor som fått en kort inskolningsperiod upplever fler problema-
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tiska situationer under den första tiden i yrket. Exempelvis har de svårare att han-

tera den arbetsledande funktionen och de har svårare att agera i akuta situatio-

ner. Dessa sjuksköterskor blir marginaliserade icke deltagare under längre tid än 

de som haft en längre introduktion. Verksamhetssystemets strukturella villkor har 

inflytande över de nyutbildade sjuksköterskornas förutsättningar för att utöva sitt 

yrke. De nyutbildade sjuksköterskorna kan sägas befinna sig i ett spänningsfält 

mellan vad som är optimalt för dem som yrkesutövare och vad som är optimalt 

för verksamhetssystemet.  

Ett av de mer framträdande problemen under den första tiden i yrket är de 

nyutbildade sjuksköterskornas relation till kollegor och övriga yrkesgrupper. Re-

lationen till kollegor och övriga yrkesgrupper kan förstås som ett strukturellt hie-

rarkiproblem, eftersom relationerna inrymmer dimensioner av maktutövning med 

över- och underordning. 

 

Sjuksköterskans relation till övriga yrkesgrupper 

Kollegors förhållande till varandra i ett verksamhetssystem rör frågor om hur 

människor förhåller sig till varandra i en specifik social praktik samt om olika 

yrkesgruppers inordning i hierarkiska strukturer. Relationerna till olika yrkes-

grupper förändras över tid. Under den första tiden i yrket, vilket innebär de tre 

första månaderna, anpassar sig de nyutbildade sjuksköterskorna till rådande för-

hållanden och försöker att tillgodose övriga yrkesgruppers förväntningar på dem. 

Den allra första tiden i yrkesverksamheten kännetecknas av att inte känna igen 

handlingsmönster, trots att deltagarna haft verksamhetsförlagd utbildning i verk-

samhetssystemet. I de situationer sjuksköterskorna inte känner igen sig kan de 

inte använda sin repertoar av kunskaper och färdigheter. Yrkesverksamma sjuk-

sköterskor använder andra kunskaper och färdigheter än de kunskaper och fär-

digheter som nyutbildade sjuksköterskor har med sig in i yrket. Att inte kunna 

agera innebär att vara osjälvständig, marginaliserad och en icke deltagare.  

Den nyutbildade sjuksköterskan behöver tre olika ”inträdesbiljetter” för att 

accepteras av de olika yrkesgrupperna i hälso- och sjukvården och därmed kunna 

agera som ett självständigt subjekt. Läkare accepterar sjuksköterskan när han/hon 

har kännedom om patienternas hälsotillstånd och kan informera läkarna om det. 

Sjuksköterskekollegorna accepterar sjuksköterskan när han/hon kan utföra prak-
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tiska arbetsuppgifter, så som att sätta kateter, att ge patienten dropp eller att 

kunna ta blodprover. Undersköterskorna accepterar sjuksköterskan när han/hon 

agerar arbetsledare och när sjuksköterskan hjälper undersköterskan i det patient-

nära omvårdnadsarbetet. Acceptansen från olika yrkesgrupper kan förstås som 

ett uttryck för att behärska olika former av kunskaper. Läkare ställer krav på 

medicinska kunskaper, det vill säga påståendekunskap. Sjuksköterskorna ställer 

krav på praktiska kunskaper, det vill säga färdighetskunskap. Undersköterskorna 

ställer krav på att sjuksköterskorna skall kunna avgöra när undersköterskan är i 

behov av stöd samt leda och fördela arbetet, det vill säga förtrogenhetskunskap. 

De krav som varje yrkesgrupp ställer på de nya sjuksköterskorna är ett uttryck 

för yrkesgruppens kunskapskultur. Läkarnas kunskapskultur kännetecknas av att 

värdera påståendekunskap högt. Sjuksköterskornas kunskapskultur kännetecknas 

av att värdera färdighetskunskap högt och undersköterskornas kunskapskultur 

kännetecknas av att värdera både färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap 

högt.  

De nyutbildade sjuksköterskornas relation till kollegor är olika beroende på 

om det är en erfaren sjuksköterska eller om det är en sjuksköterska med samma 

utbildning som de själva har. Sjuksköterskor som har utbildats i samma utbild-

ningssystem har en mer stödjande inställning till de nyutbildade sjuksköterskorna 

och uppskattar deras kunskaper och färdigheter. Relationen till de erfarna äldre 

kollegorna är mer komplicerad och låter sig inte beskrivas på ett entydigt sätt. I 

vissa fall kan relationen mellan erfarna sjuksköterskor och nyutbildade sjukskö-

terskor beskrivas som ett spänningsförhållande till följd av deras olika kunskaps-

kulturer. En trolig orsak kan vara att de erfarna sjuksköterskorna under utbild-

ningstiden klargjorde att sjuksköterskor som utbildas i nuvarande utbildningssy-

stem saknar väsentliga kunskaper för sjuksköterskeyrket. Att vara kunnig innebar 

i de sammanhangen att behärska en rad olika praktiska färdigheter, såsom blod-

provstagning, katetrisering och att ge infusioner av olika slag. Sjuksköterskegrup-

pen har flera olika kollektiva minnen över vilka kunskaper en nyutbildad sjuk-

sköterska behöver i sin yrkesutövning. Olika kollektiva minnen försvårar möjlig-

heter att skapa en gemensam bild över vad som är giltigt kunnande för en sjuk-

sköterska. Det kollektiva minnet blir det som både inkluderar och exkluderar 

sjuksköterskorna på arbetsplatsen. Allteftersom de nyutbildade sjuksköterskorna 
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blir mer insatta i sitt arbete och klarar av att agera som självständiga subjekt för-

bättras relationerna till kollegor och övriga yrkesgrupper.  

Sjuksköterskornas funktion har inte framträtt tydligt under utbildningstiden 

och de nyutbildade sjuksköterskorna saknar ett helhetsperspektiv på sjuksköters-

kans funktion och arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården. En bidragande faktor 

kan vara att sjuksköterskestuderande inte följer sjuksköterskornas schema och 

därför inte heller deltar i sjuksköterskans samtliga arbetsuppgifter. Detta är en 

konsekvens av sjuksköterskeutbildningens akademisering med endast yrkesförbe-

redande karaktär. En annan faktor är att de studerande har givna uppgifter med 

sig från utbildningens högskoleförlagda moment. Uppgifterna syftar till att integ-

rera de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda utbildningsmomenten, men får 

till följd att de studerande inte har möjlighet att delta i samtliga arbetsuppgifter 

som sjuksköterskan utför. Detta försvårar övergången från att vara student till att 

vara yrkesverksam.  

 

Att ansvara för omvårdnad, samordna vård och agera i komplexa situationer 

Sjuksköterskorna i studien understryker att de har en medicinsk funktion i hälso- 

och sjukvården fjärran från den omvårdnadsinriktade funktion som de lärt sig att 

inta under utbildningstiden. Detta kan relateras till deltagarnas definition av be-

greppet omvårdnad. Omvårdnad för dem sammanfaller med Socialstyrelsens de-

finition av allmän omvårdnad. Den omvårdnad som Socialstyrelsen definierar i 

termer av specifik omvårdnad benämns som en medicinsk funktion av sjukskö-

terskorna i studien.365 I början av det yrkesverksamma året assimilerar de nyut-

bildade sjuksköterskorna rådande kunskapskultur och anpassar sig till priorite-

ringar av medicinsk kunskap på bekostnad av omvårdnad. Det framträder en 

obalans mellan olika former av kunskap och mellan olika vetenskapsområden.  

De deltagare som har arbetat som undersköterskor ger uttryck för att i hög-

re grad kunna agera i komplexa situationer. Komplexa situationer är, i enlighet 

med deltagarna i studien, situationer där en patient blir svårt sjuk och patientens 

liv är hotat eller vård i livets slutskede. Några av deltagarna i studien hade inte 

varit med om att ta hand om en patient som avlidit, vilket oroade dem, eftersom 

365 SOSFS 1993:17 Socialstyrelsens allmänna råd. Omvårdnad inom hälso- och sjukvård. 
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sjuksköterskan har en central funktion i samband med att patienter avlider. De 

nyutbildade sjuksköterskorna oroade sig också över hur de själva kommer att 

reagera då de konfronteras med döendet. Deltagare med erfarenhet från under-

sköterskeyrket upplever inte dessa komplexa situationer stressande, eftersom de 

varit med om vård i livets slutskede i sitt tidigare yrke. Den tidigare erfarenheten 

innebär att ha viss förtrogenhetskunskap, vilket inger säkerhet i en annars kom-

plex situation. Norma och Mathews har också funnit att nyutbildade sjukskö-

terskor med erfarenhet från vårdarbete kände sig säkrare i sin yrkesutövning än 

de som saknade erfarenhet.366 Den som har erfarenhet från att ha arbetat i hälso- 

och sjukvården är inte lika utsatt som den som saknar erfarenhet. Utsattheten 

innebär att inte ha tillgång till någon som helst förtrogenhetskunskap inom om-

rådet.  

Resultatet visar att nyutbildade sjuksköterskor inte alltid kan agera i kom-

plexa situationer. I dessa situationer befinner sig sjuksköterskorna i vad  

Engeström benämner double bind367, det vill säga att sjuksköterskorna inte har 

den kunskap och erfarenhet som krävs för att lösa den uppkomna situationen, 

men de måste vara kvar i situationen. Att denna double bind uppstår kan tolkas 

som ett uttryck för de strukturella villkorens inflytande över sjuksköterskors 

handlingar. Mina resultat visar att den första tiden i yrket präglas av tidsbrist, 

som bidrar till att skapa problematiska situationer för både de nyutbildade sjuk-

sköterskorna och deras kollegor. Tempot är högt och de nyutbildade sjuksköters-

korna känner sig otillräckliga, men ber trots detta inte alltid kollegorna om hjälp. 

Tidsbristen och det höga tempot gör att de inte hinner stanna upp och överväga 

olika handlingsalternativ, eftersom de flesta situationer som sjuksköterskorna 

hamnar i kräver omedelbara åtgärder. Förhållandena är ett uttryck för de skillna-

der som finns mellan utbildning och yrkesverksamhet. Skillnaderna innebär att de 

nyutbildade sjuksköterskorna inte kan använda den repertoar av verktyg, exem-

pelvis reflektion, som utbildningen utrustat dem med. Detta kan tolkas så som att 

utbildningens utformning motverkar sitt eget syfte, eftersom utbildningen endast 

366 Kelly R. Norma & Maureen Mathews, The Transition to First Position as Nurse Prac-
titioner. Journal of Nursing Education, 40(4) (2001), s. 156-162. 
367 Engeström, Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmen-
tal research, s 165, 174. 
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366 Kelly R. Norma & Maureen Mathews, The Transition to First Position as Nurse Prac-
titioner. Journal of Nursing Education, 40(4) (2001), s. 156-162. 
367 Engeström, Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmen-
tal research, s 165, 174. 
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tränar användning av verktyg under helt andra förhållanden. Det som tillsynes 

skall bidra till säkerhet för yrkesutövningen blir till osäkerhet. Likartade upple-

velser av tidsbrist har Paulin funnit i sin studie av nyutbildade lärares upplevelser 

av den första tiden i yrket. Lärarna hade också konstant brist på tid och gav ut-

tryck för upplevelser av ensamhet och av att inte ha tillräcklig förmåga för att 

fullfölja sina arbetsuppgifter.368 

 

Att vara arbetsledare 

Den arbetsledande funktionen innebär problem för de yngre kvinnorna i studien. 

Problemen har sin grund i sjuksköterskors och undersköterskors komplexa rela-

tion. Undersköterskorna bemöter nyutbildade sjuksköterskor olika beroende av 

kön och erfarenhetsbakgrund. Unga kvinnor utan tidigare erfarenhet från att ha 

varit undersköterskor osynliggörs och de blir ständigt ifrågasatta i sin yrkesutöv-

ning. Dessa unga kvinnor uttrycker att de måste försvara sin prioritering av ar-

betsuppgifter. Kvinnor som varit undersköterskor under en längre tidsperiod (mer 

än 20 år) bemöts dock med respekt och ifrågasätts inte i sin yrkesutövning, utan 

deras kunnande efterfrågas av undersköterskorna. De behöver inte heller försvara 

hur de prioriterar sina arbetsuppgifter.  
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lationen mellan manliga sjuksköterskor och kvinnliga undersköterskor är delvis 

ett uttryck för den traditionella relation som finns i arbetslivet mellan överordna-

de män och underordnade kvinnor. I de situationer manliga sjuksköterskor utta-

lar sitt stöd för underställda undersköterskor bryter männen de mönster som tra-

ditionellt finns mellan överordnade män och underordnade kvinnor.369 Hälso- och 

sjukvårdens hierarkiska struktur får inte genomslagskraft i relationen mellan 

unga kvinnliga sjuksköterskor och erfarna undersköterskor. En orsak kan vara 

att sjuksköterskestuderande inte tränar tillräckligt på arbetsledning under utbild-

368 Paulin, Första tiden i yrket – från student till lärare. En studie av de svårigheter ny-
blivna lärare möter under sin första tid i yrket. 
369 Jämför Pingel & Robertssons diskussion om förhållanden mellan läkare och sjukskö-
terskor. Manliga överordnade läkare uttrycker inte att det är underställda sjuksköterskor 
som bidrar till att läkarna kan klara av sin arbetssituation. Pingel & Robertsson, Yrkes-
identitet i sjukvård. Position, person och kön.  
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ningstiden. En annan orsak kan vara att undersköterskan både har förtrogenhets-

kunskap om förhållande i vårdverksamheten och kunskap om tillvägagångssätt 

som den nyutbildade sjuksköterskan saknar. Detta medför att undersköterskorna 

både ges och intar en form av ”situerad makt” som innebär en omvänd maktut-

övning i hälso- och sjukvårdens hierarkiska struktur. Dessa förhållande bidrar 

inte till gynnsamma utgångspunkter för arbetsledning. Deltagarnas utsagor pekar 

på att arbetsledning inte tränats tillräckligt under utbildningstiden, vilket visar på 

ett behov av mentorskap för nyutbildade sjuksköterskor vid inträdet i yrket.  

 

Ronden 

Under utbildningstiden tränas inte de studerande i att genomföra rond för ett 

större antal patienter, vilket medför att de nyutbildade sjuksköterskorna inte kän-

ner igen arbetet med rond när de börjar arbeta som sjuksköterskor. Detta kan 

tolkas som ett uttryck för skillnader mellan sjuksköterskeutbildningens innehåll 

och behov i hälso- och sjukvården. 

Ronden är komplex och kan vara alltifrån en aktivitet under vilken traditio-

nella hierarkiska förhållanden i hälso- och sjukvården reproduceras, till ett ”rum” 

för lärande- och kunskapsutveckling under samtalsliknande former. De nyutbil-

dade sjuksköterskorna uttrycker mest oro över att inte kunna tillgodose läkarnas 

krav under ronden, vilket är ett uttryck för läkares överordnade position i rela-

tion till nyutbildade sjuksköterskor. Ronden inrymmer ett auktoritetsproblem i 

hälso- och sjukvården i de situationerna när endast läkare styr rondens innehåll 

och utformning. Ett uttryck för ronden som hierarkiskt problem är de fall när 

läkaren lämnar sjuksköterskan under aktiviteten eller när läkare uppfattas dela ut 

order och inte ta hänsyn till sjuksköterskans övriga arbetsuppgifter. Manliga lä-

kare marginaliserar i vissa fall nyutbildade sjuksköterskor genom att ifrågasätta 

dem och osynliggöra dem i samband med ronden.  

De nyutbildade sjuksköterskorna och läkarna kan sägas ha en mångfacette-

rad relation som innebär att sjuksköterskorna blir betraktade som assistenter till 

läkare i allmänhet, vägledare i olika frågor för läkare under utbildning samt som 

jämbördiga kollegor. Hur den enskilda sjuksköterskan betraktas av den enskilde 

läkaren är beroende av läkarens ålder och erfarenhet. I de situationer nyutbildade 

sjuksköterskor blir betraktade som assistenter till läkarna förväntas sjuksköters-
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korna att plocka fram remisser åt läkare, skriva remisser och vara den som förbe-

reder och iordningsställer vårdrum före och efter behandling. Förhållandet kan 

förstås som ett demokratiskt problem som handlar om traditionella maktstruktu-

rer, kunskapshierarki och genusaspekter. Läkares position i relation till sjukskö-

terskor är lagligt reglerad, men denna reglering handlar endast om läkarens över-

ordning i medicinska frågor och berör inte arbetsfördelning generellt mellan sjuk-

sköterskor och läkare.370 Arbetsdelningen är vertikal och torde utgå från ett tradi-

tionellt synsätt på sjuksköterskors och läkares hierarkiska positioner i hälso- och 

sjukvården. I de situationer som läkare betraktar sjuksköterskor som assistenter 

beskärs också sjuksköterskors handlingsutrymme som självständiga yrkesutövare. 

Deltagarna ger uttryck för att mot sin vilja acceptera den assisterande funktionen 

som de tillskrivs av läkare. Att sjuksköterskorna inte träder fram och positionerar 

sig som självständiga subjekt tyder på att de har en marginaliserad position i 

verksamhetssystemet. 

I de situationer manliga läkare marginaliserar sjuksköterskor i det dagliga 

arbetet kan detta tolkas som ett uttryck för att kön,371 vetenskapsområde och 

maktstruktur samvarierar. Manliga hierarkiskt överordnade läkare är bärare av 

den medicinska vetenskapen som av tradition varit den främsta inom hälso- och 

sjukvården, vilket den torde vara fortfarande. Ett uttryck för detta är, som 

nämnts tidigare, att nyutbildade sjuksköterskor anser att sjuksköterskeutbild-

ningen bör innehålla mer medicinsk vetenskap. Läkares agerande kan också utgö-

ra avtryck från kollektiva minnen över generationer där det kollektiva minnet 

fungerar reproducerande av traditionella handlingsmönster. Relationen beskrivs 

på likartat sätt av både män och kvinnor vare sig de arbetat som undersköterskor 

eller inte arbetat som undersköterskor. 

Studiens resultat visar att relationen mellan läkare och sjuksköterskor inte 

enbart kännetecknas av ett ojämlikt förhållande. Detta visar sig genom att läkare 

bemöter sjuksköterskorna respektfullt och de diskuterar patienternas vård och 

behandling med sjuksköterskorna. I dessa situationer har läkarna och sjukskö-

370 Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) SFS 1998:531. 
371 Deltagare i min undersökning benämner läkare som han. I de teoribildningar som jag 
utgår från i denna undersökning finns inte verktyg för att förstå relationen mellan män 
och kvinnor ur ett genusperspektiv varför jag lämnar denna aspekt. Det är ett ämne för 
framtida forskningsstudier.  
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terskorna ett kollegialt förhållningssätt till varandra. De nyutbildade sjuksköters-

korna i studien menar att när läkare betraktar dem som likvärdiga kollegor får de 

legitimitet i verksamhetssystemet och ett utökat handlingsutrymme att agera i 

verksamhetssystemet. Handlingsutrymmet och legitimiteten har olika innebörder. 

Legitimitet innebär att läkarna respekterar sjuksköterskornas specifika omvård-

nadskunnande och anser att kunannde är en tillgång i det dagliga arbetet. Hand-

lingsutrymme innebär att läkarna ger tillåtelse för sjuksköterskorna att självstän-

digt ordinera läkemedel i samband med specifika arbetsuppgifter eller självstän-

digt ordinera blodprovstagning i specifika situationer. Det tillskriva handlingsut-

rymmet och legitimiteten kan förstås på olika sätt. Å ena sidan förändras inte den 

traditionella över- och underordningen i och med att läkarna ger en form av tillå-

telse att utföra vissa arbetsuppgifter som traditionellt är läkarnas arbetsuppgifter. 

Å andra sidan förändras över- och underordningen i de situationer som sjukskö-

terskans specifika kunskaper inom omvårdnad likställs med läkarnas kunskaper i 

medicin och de arbetar som likvärdiga kollegor i patientvården. 

De läkare som är under utbildning och har så kallad allmän tjänstgöring 

(AT-tjänst) förväntar sig dock i vissa situationer att sjuksköterskan skall kunna 

tala om för läkaren hur han eller hon bör agera i en viss situation. Deltagarna ger 

uttryck för att de yngre läkarna inte alltid vill kontakta sina äldre erfarna kolle-

gor. Läkaren tillskriver sjuksköterskan en erfarenhet som sjuksköterskan saknar 

och som i enlighet med deltagarna är belastande i redan komplexa situationer.  

Ronden kan betecknas som en community of practice där olika yrkesgrup-

per samlas för att fokusera på frågor som rör patienternas vård och behandling. 

Begreppet community of practice har varit användbart för att begreppsliggöra 

ronden även om inte samtliga kriterier för en community of practice har upp-

fyllts.372 Det är framförallt en gemensam repertoar av kunskaper som saknas, ef-

tersom sjuksköterskor och läkare delvis har olika kunskapsbas. Läkarna har den 

medicinska vetenskapen som bas och sjuksköterskor har omvårdnadsvetenskap 

som bas. I enlighet med deltagarnas utsagor kräver läkare att sjuksköterskorna 

skall kunna redogöra för patienternas tillstånd samt ha kontroll över svar från 

olika undersökningar i samband med ronden. I dessa situationer präglas ronden 

372 Wenger, Community of practice. Learning, meaning and Identity. 
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av traditionella maktstrukturer med under- och överordning mellan yrkesgrup-

perna. Busby och Gilchrist liksom Manias och Street visar på likartade resultat 

från sina studier av relationen mellan läkare och sjuksköterskor på ronden.373  

I en social teori om lärande saknas verktyg för att analysera maktförhållan-

den, eftersom Wenger inte berör makt annat än i termer av symbolisk makt.374 

I samband med ronden handlar över- och underordning om mer än enbart sym-

bolisk makt. Förhållandet framträder inte under de verksamhetsförlagda utbild-

ningsmomenten. Dessa skillnader medför att nyutbildade sjuksköterskors glädje 

över att börja arbeta förbytts i osäkerhet och frustration. Skillnaderna innebär 

också att nyutbildade sjuksköterskor inte kan agera som självständiga subjekt 

utan att de i vissa situationer under ronden blir marginaliserade icke deltagare. 

Det finns sparsamt med studier som fokuserar på ronden som arena för lärande 

och kunskapsutveckling mellan olika yrkesgrupper, men sjuksköterskestuderande 

visar ett visst intresse för ronden ur olika perspektiv.375 Detta tyder på att ronden 

som arbetsuppgift röner de nyutbildade sjuksköterskornas uppmärksamhet. Ron-

den som en community of practice för lärande och kunskapsutveckling och för 

möten mellan olika former av kunskaper behöver utforskas mer.  

 

Vid det första årets slut 

Under det första året har deltagarna blivit kunnigare inom en rad olika områden, 

vilket kan tolkas som att var och en har utvecklat sin learning trajectory.376 De 

nyutbildade sjuksköterskornas förhållningssätt förändras under det första året. 

Vid inträdet i yrket efterfrågas medicinsk vetenskap och färdighetsträning. Allt 

under det att tiden går blir sjuksköterskorna säkrare på arbetsuppgifternas ut-

förande och agerar självständigt. Efter en tid, cirka åtta månader, ger deltagarna 

373 Busby Araceli & Gilchrist Brian, The role of the nurse in the medical ward round. 
Journal of Advanced Nursing 17 (3) (1992), s. 339-346, Manias Elizabeth & Street, 
Nurse-doctor interactions during critical care ward round, Journal of Clinical Nursing, 
10, (2001), s. 442-450.  
374 Wenger, Community of practice. Learning, meaning and Identity. 
375 Vid genomgång av aktuella svenska forskningsstudier om ronden visar det sig att 
sjuksköterskestuderande skriver uppsatser för kandidatexamen om exempelvis kommu-
nikationen mellan läkare och sjuksköterska på ronden och om förhållningssätt mellan 
läkare och sjuksköterska på ronden. 
376 Wenger, Community of Practice. Learning, Meaning and Identity, s. 153-156, 161. 
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uttryck för att det är innehållet i samhälls- och beteendevetenskap som är bety-

delsefullt i yrkesutövningen. Deltagarnas utsagor visar att sjuksköterskorna inte 

behåller föreställningar om att den medicinska vetenskapen är mer betydelsefull 

än övriga vetenskaper för sjuksköterskans yrkesutövning. I mötet med patienter-

na framträder behov av annan kunskap än den medicinska vetenskapen, exem-

pelvis kunnande i att genomföra svåra samtal eller att vara stöd åt patienter och 

närstående i livets slutskede. Det sker en kunskapshierarkisk förskjutning över 

vilka kunskaper som upplevs vara betydelsefulla för yrkesutövningen. Nyutbilda-

de sjuksköterskor uttrycker att innehåll från både omvårdnadsteorier och beteen-

devetenskapliga ämnen är grundläggande i yrkesutövningen. Detta är ett uttryck 

för att den första tidens anpassning och underordning övergår i självständighet i 

frågor om vilka kunskaper som anses vara betydelsefulla. En följd av sjuksköters-

keutbildningens akademisering är att de nyutbildade sjuksköterskorna ger uttryck 

för att vilja ha teoretisk förankring som grund för sina handlingar. Utbildningen 

har funnits i högskolan sedan mitten av 1990-talet och ännu så länge har inte 

behovet av omvårdnads- och/eller beteendevetenskaplig grund för sjuksköters-

kans arbete haft fullt genomslag bland yrkesverksamma sjuksköterskor. Ett för-

hållande som kan te sig lite märkligt med tanke på att det inte råder någon som 

helst tvekan om den medicinska vetenskapens betydelse för yrkesutövningen. Ut-

ifrån min undersökning kan jag inte avgöra om och i så fall på vilket sätt nyutbil-

dade sjuksköterskors förändrade kunskapskultur får genomslag i sjuksköterske-

gruppens gemensamma kollektiva minne.  

Deltagarna har stundtals varit perifera deltagare, marginaliserade icke delta-

gare och stundtals varit självständiga subjekt i en central positionering. I början 

låter sig de nyutbildade sjuksköterskorna i högre grad marginaliseras än i slutet 

av året. Att vara en betraktande icke deltagare har i vissa fall varit ett sätt att lära 

sig handlingsmönster och därigenom bli självständig. Passivt beskådande skapar 

sammanhang i från början obegripliga situationer. Genom att vara icke deltagare 

har de nyutbildade sjuksköterskorna kunnat utvecklas. Sjuksköterskorna har lärt 

sig att lita till sitt kunnande, att framträda som kunniga yrkesutövare och att inte 

låta sig underordnas övriga yrkesgrupper. Under året sker en förskjutning mellan 

de olika yrkesgrupperna som medför att de ojämlika relationerna blir mer jämli-

ka. 
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Studien visar också att de nyutbildade sjuksköterskornas positionering i 

verksamheten är i ständig förändring. Deltagarnas utsagor visar att under det för-

sta året i yrket har deltagarna i studien varit både självständiga subjekt och icke 

deltagare i en marginaliserad positionering, vilket kan tolkas så som att deltagar-

na förflyttat sig fram och tillbaka i sin utvecklingsbana.377  

Förflyttningarna medför också temporära identiteter som sträcker sig från 

att vara, med Benners terminologi, novis till kompetent yrkesutövare.378 Studiens 

resultat visar att en nyutbildad sjuksköterska under ett och samma arbetspass kan 

ha olika identiteter i verksamhetssystemet. I en situation är sjuksköterskan en icke 

deltagare i en marginaliserad positionering med ett kunnande som motsvarar en 

novis, och i en annan situation är samma sjuksköterska ett självständigt agerande 

subjekt med ett kunnande som motsvarar en expert. Om sjuksköterskan är novis 

eller expert står, som jag ser det, i relation till sjuksköterskans tidigare erfarenhe-

ter, den aktuella situationen samt i vilken utsträckning sjuksköterskan kunnat 

överföra kunskaper från utbildningen till den aktuella situationen. Benner menar 

att det tar cirka fem år för en sjuksköterska att bli expert men jag vill mena att 

även en nyutbildad sjuksköterska kan ha kunnande som motsvarar en experts 

kunnande i en viss situation. 

Deltagarnas utsagor visar att de kunskaper och färdigheter som en nyutbil-

dad sjuksköterska behöver lära sig framträder under arbetets utförande och de 

utbildningsinsatser som sjuksköterskorna erhållit under det första året i yrket 

kännetecknas av ad hoc-insatser, som kommit till stånd på sjuksköterskornas eget 

initiativ. Studiens resultat ger upphov till några pedagogiska implikationer, vilka 

presenteras i nästa avsnitt. 

377 Wenger benämner detta i termer av periphereal trajectory. Wenger, Community of 
practice. Learning, Meaning and Identity, s. 154. 
378 Benner, From Novice to expert. Excellence and Power in Clinical nursing Practice,  
s. 20-38. 
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Undersökningens didaktiska implikationer 

Högskolan och hälso- och sjukvården har delvis olika kunskapskultur och hand-

lingsmönster för arbetsuppgifters utförande. Skillnaderna medför att nyutbildade 

sjuksköterskor inte har möjlighet att agera som självständiga subjekt den första 

tiden i yrket. Det är dock inte enbart utbildningstiden som skapar svårigheter 

utan själva övergången från studerande till yrkesverksam är problematisk i sig. 

De studerande lämnar, som jag nämnde inledningsvis, en bekant miljö för att trä-

da in i en delvis obekant miljö. Deltagarnas utsagor ger upphov till tankegångar 

om obligatoriska introduktionsprogram för övergången från sjuksköterskestude-

rande till yrkesverksam sjuksköterska under kortare eller längre tid beroende av 

den enskildes erfarenheter, behov och önskemål. Undersökningens didaktiska 

implikationer rör behovet av att skapa introduktionsprogram som stöd för över-

gången från sjuksköterskestuderande till yrkesverksam sjuksköterska. Vilka kun-

skaper och färdigheter en sjuksköterska behöver är kontextuellt och varierar be-

roende av patienternas medicinska diagnos och omvårdnadsbehov.  

Min utgångspunkt är, i likhet med en social teori om lärande, att hantverket 

(färdighetskunskapen) i yrket bäst lärs i den miljö färdigheterna skall användas. 

Att lära sig sjuksköterskans specifika arbetsuppgifter sker genom aktivt deltagan-

de i arbetet, vilket innebär att under sjuksköterskeutbildningen har de studerande 

inte haft möjlighet att agera som sjuksköterskor till fullo.  

Introduktionen skall syfta till att skapa en övergång där de nyutbildades 

kunskaper och färdigheter tas till vara och blir till ”byggstenar” i introduktions-

program för nyutbildade sjuksköterskor. Introduktionsprogrammens innehåll bör 

därför utformas i enlighet med nyutbildade sjuksköterskors behov, vilket innebär 

att det måste finnas utrymme för både ett gemensamt innehåll för samtliga nyut-

bildade sjuksköterskor och för individuella behov hos enskilda sjuksköterskor.  
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Introduktionsprogrammen byggs upp med hjälp av de didaktiska frågorna: 

• Vad skall sjuksköterskor kunna och vilket kunskapsstoff krävs för detta? 

• Hur skall sjuksköterskor lära sig kunskapsstoffet?  

• När skall sjuksköterskor lära sig kunskapsstoffet? 

• Var skall sjuksköterskor lära sig kunskapsstoffet? 

• Vilka skall vara med när sjuksköterskor lär sig kunskapsstoffet? 

 

Högskolan och hälso- och sjukvården skall ha ett gemensamt ansvar för 

övergången från studerande till yrkesverksam sjuksköterska. Ett gemensamt an-

svar har flera olika fördelar. För det första finns möjligheter för gränsöverskrid-

ning i dess mest fruktbara mening,379 i och med att lärare och yrkesverksamma 

sjuksköterskor ”tvingas” att arbeta tillsammans med att skapa en community of 

practice för nyutbildade sjuksköterskors lärande och kunskapsutveckling. För det 

andra torde de olikheter som beskrivs av deltagarna i termer av ”skilda världar” 

motverkas, vilket skapar möjligheter för trygghet och minskade frustrationer 

bland nyutbildade sjuksköterskor. För det tredje skulle ett rum för integrering av 

olika kunskapsformer i arbetslivet skapas. Vardagligt uttryckt skulle ”teorierna 

färga praktiken och praktiken färga teorierna”. Vilka eventuella negativa följder 

ett gemensamt ansvar skulle innebära har jag svårt att se, men ett praktiskt pro-

blem torde finansiering av introduktionsprogrammet vara. I de fall en så kallad 

allmäntjänstgöring (AT-tjänst likt den blivande läkare har i sin utbildning) för 

sjuksköterskor diskuterats har frågor om ekonomi fått diskussionen att avstan-

na.380 

Nyutbildade sjuksköterskor är inte en homogen grupp, utan varje sjukskö-

terska har sina erfarenheter och kunskaper som innebär att introduktionspro-

grammen skulle behöva ha en gemensam del och en individanpassad del, där in-

379 I Engeströms mening handlar gränsöverskridning om lärande mellan olika verksam-
hetssystem och om lärande på kollektiv nivå. Terttu Tuomi-Gröhn & Yrjö Engeström, 
Between School and Work. New Perspectives on Transfer and Boundary-crossing, Riitta 
Konkola, Terttu Tuomi-Gröhn, Pirjo Lambert & Sten Ludvigsen, Promoting learning 
and transfer between school and workplace, Journal of Educational and Work 20 (3), 
(2007), s. 211-228. 
380 Socialstyrelsen, 2002:107:1, Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun-
nande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov.  
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dividuella behov kan tillgodoses. De gemensamma utbildningsmomenten handlar 

om sådant kunskapsstoff som flertalet nyutbildade sjuksköterskor har en omedel-

bar nytta av att lära sig. I min undersökning framträder att områden som be-

nämns i termer av ”behandling av smärtproblematik hos patienten” och ”sår-

vård” utgör två sådana områden. För den specifika färdighetsträningen synes 

mästarlära i kombination med reflektion vara det mest fruktbara.  

Under första året i yrket torde samtliga nyutbildade sjuksköterskor vara i 

behov av en mentor som stöd för sin yrkesutövning. En mentor fungerar som re-

sursperson och förebild i olika sammanhang, exempelvis i arbetsledning, vid 

rondarbete eller vid vård av svårt sjuk patient. Mentorn skall visa på olika möj-

ligheter, finnas till hands och ha den extra tid som krävs för att nyutbildade sjuk-

sköterskor skall kunna få möjlighet att utföra arbetsuppgifterna utan att känna 

stress. Mitt resultat visar att handledning fungerar bäst när den studerande och 

handledaren har sjuksköterskeutbildning från samma utbildningssystem. Sjukskö-

terskorna som har samma utbildningsbakgrund ifrågasätter inte de nyutbildade 

sjuksköterskornas kunnande. Min utgångspunkt är att mentorn med fördel kan 

vara en äldre erfaren kollega. En äldre och mer erfaren kollega kan bidra till att 

överbrygga de generationsklyftor som deltagarna gett uttryck för finns i hälso- 

och sjukvården. Generationsklyftor har varit en försvårande faktor för inträde i 

det första yrkesverksamma året.  

Vi inträdet i yrket har de nyutbildade sjuksköterskorna i studien behov av 

fortsatt träning på praktiska arbetsuppgifter. Träningsbehovet har olika orsaker 

som innebär att de antingen aldrig tidigare utfört det praktiska momentet eller 

har utfört momentet men känner sig osäkra på utförandet. Det handlar exempel-

vis om att sätta en urinkateter eller att ge patienter blodtransfusion. I dagsläget 

måste denna träning ske i samband med arbetets utförande. Nyutbildade sjukskö-

terskors osäkerhet torde till viss del kunna undanröjas om man i hälso- och sjuk-

vården hade tillgång till någon form av träningscentrum likt de artificiella miljöer 

som finns på högskolan. Inom hälso- och sjukvården kunde dessa miljöer fungera 

som läranderum för nyanställd personal oavsett yrkeskategori. 

Nyutbildade sjuksköterskor skulle också erbjudas arbetsrotation mellan oli-

ka enheter så att sjuksköterskorna gavs möjlighet att få bekanta sig med olika 

sjukdomstillstånd, medicinsk behandling av olika sjukdomstillstånd och omvård-
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nad vid olika sjukdomstillstånd. Arbetsrotationen skulle kunna fungera som ett 

verktyg för att lära sig att agera i olika situationer. Vägen in i ett yrke påbörjas 

under utbildningstiden och fortsätter en tid efter det att utbildningen avslutats 

och de nyutbildade personerna börjat arbeta. Avslutningsvis är min förhoppning 

att studiens resultat kan bidra till en diskussion om hur övergången från sjukskö-

terskestuderande till yrkesverksam sjuksköterska kan förändras och utvecklas 

genom en genomtänkt integrering av högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 

utbildningsmoment. 
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Summary 

The path to a career in nursing  

Nursing training has developed from being viewed almost as an apprenticeship 

into a vocational higher education with an academic status. The training has been 

conducted at hospital schools, nursing colleges and, since 1993, at university col-

leges and universities.381 The introduction of nursing training at higher education 

institutions means that the nursing students, during their training period, will ac-

quire knowledge that meets the requirements of two different types of examina-

tion – academic exams that conform to the Higher Education Act, and profes-

sional exams that follow the guidelines for the specific profession. Within the 

Higher Education Act, this is clarified on the basis that both the higher education 

and placement elements of the courses must be based on science as well as proven 

experience. Knowledge from two areas of activity is expected to be integrated 

with each other, so that the nursing students are given the opportunity to develop 

both a scientific approach and relevant professional expertise. The extent of the 

integration is an expression of the relationship between the higher education and 

placement elements of the training. In evaluations, the Swedish National Agency 

for Higher Education382 has found what are referred to as integration problems 

between the content of the higher education and placement elements of the nurs-

ing training. The integration problems relate primarily to the fact that the content 

of the placement training elements is not linked to theory to a sufficiently high 

degree. The problems have been referred to in various ways, for example as a gap 

between theory and practice.383 The initial period in the profession has been diffi-

381 Högskolereformen [University Reform] (1975). The development of nursing courses 
was illustrated in particular in Vård –77 [Nursing –77] (SOU 1978:50).  
Higher Education Act 1992:1434, section 1 § 2, as well as the Higher Education Ordi-
nance, Swedish Code of Statutes (SFS) 1993:100. 
382 Swedish National Agency for Higher Education 2000:5 R and Swedish National 
Agency for Higher Education 2007:23R. 
383 Fransson, Att se varandra i handling. En jämförande studie av kommunikativa arenor 
och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare, s.47. 
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cult and, for instance, has been referred to as a ‘baptism of fire’384 and that the 

nurses have suffered a ‘reality shock’385 when they start working. A follow-up386 

of the knowledge of newly qualified nurses, conducted by the National Board of 

Health and Welfare, shows that the nurses do not possess sufficient knowledge 

and skills as regards monitoring treatments in conjunction with caring for seri-

ously ill patients, handling certain equipment, instructing patients and relatives, 

supporting patients and relatives, and acting as a supervisor.  

In my opinion, the interesting thing is not whether theoretical knowledge or prac-

tical skills need to be developed, nor whether there are integration problems be-

tween theory and practice in the various elements of nursing training. The inter-

esting aspect is the accounts given by the newly qualified nurses regarding how 

they go about learning the nursing profession, as well as the opportunities and 

obstacles that exist in respect of newly qualified nurses developing their profes-

sional knowledge during their initial period in the profession. The PhD disserta-

tion you have in your hand is therefore about the development of learning and 

knowledge from the perspective of newly qualified nurses.  

The PhD dissertation aims to examine and highlight the relationship between the 

higher education institution and the vocational activities during the nursing train-

ing, as well as to examine and highlight the learning and knowledge development 

process of newly qualified nurses. I have worked on the basis of four questions: 

1) What makes learning the nursing profession easier or harder?  

2) What characterizes the initial period working in the profession?  

3) What characterizes the nurses’ knowledge development?   

4) And what different types of knowledge do nurses say they use when working? 

 

384 Lindberg- Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling 
av yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenomenografisk studie, s. 229. 
385 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 299. 
386 Socialstyrelsen, 2002:107:1, Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun-
nande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov. National Board of 
Health and Welfare. 

296 ulla ohlsson  Vägen in i ett yrke



296

cult and, for instance, has been referred to as a ‘baptism of fire’384 and that the 

nurses have suffered a ‘reality shock’385 when they start working. A follow-up386 

of the knowledge of newly qualified nurses, conducted by the National Board of 

Health and Welfare, shows that the nurses do not possess sufficient knowledge 

and skills as regards monitoring treatments in conjunction with caring for seri-

ously ill patients, handling certain equipment, instructing patients and relatives, 

supporting patients and relatives, and acting as a supervisor.  

In my opinion, the interesting thing is not whether theoretical knowledge or prac-

tical skills need to be developed, nor whether there are integration problems be-

tween theory and practice in the various elements of nursing training. The inter-

esting aspect is the accounts given by the newly qualified nurses regarding how 

they go about learning the nursing profession, as well as the opportunities and 

obstacles that exist in respect of newly qualified nurses developing their profes-

sional knowledge during their initial period in the profession. The PhD disserta-

tion you have in your hand is therefore about the development of learning and 

knowledge from the perspective of newly qualified nurses.  

The PhD dissertation aims to examine and highlight the relationship between the 

higher education institution and the vocational activities during the nursing train-

ing, as well as to examine and highlight the learning and knowledge development 

process of newly qualified nurses. I have worked on the basis of four questions: 

1) What makes learning the nursing profession easier or harder?  

2) What characterizes the initial period working in the profession?  

3) What characterizes the nurses’ knowledge development?   

4) And what different types of knowledge do nurses say they use when working? 

 

384 Lindberg- Sand, Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling 
av yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenomenografisk studie, s. 229. 
385 Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning 
av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning, s. 299. 
386 Socialstyrelsen, 2002:107:1, Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun-
nande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov. National Board of 
Health and Welfare. 
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Approach 

The selection process started in the spring semester of 2005, when I provided in-

formation about my research study to the graduating classes at one of Sweden’s 

higher education institutions. At the information meeting, the nursing students 

were given both a verbal and a written description of the purpose of the study, of 

how the results will be used, that participation was voluntary, as well as the fact 

that any of them could end their participation at any time during the course of 

the study. The nurses’ participation in the study was ultimately based on verbal 

consent regarding participation. 

Among those who were willing to take part, eight participants of different 

ages, genders, professional experience and educational background were hand-

picked. During this process the selection criteria had to be changed, as the basic 

precondition of having a job for a year after completing their training could not 

be satisfied. Only one person knew they had work for the year ahead, whereas 

others had been given temporary positions lasting between three and six months. 

This situation constituted an uncertainty factor that I had to deal with while car-

rying out the empirical study. I did not know from one three-month period to the 

next whether all eight participants would be able to be involved or not.  

Based on the above selection criteria, three men and five women were se-

lected for the study. The ages of the participants varied from twenty-two to fifty, 

and the participants had various educational backgrounds. Two participants had 

taken the two-year nursing course387 and the other six had completed a three-year 

upper secondary education. The participants with the two-year upper secondary 

qualification had also taken top-up programmes for the higher education entry 

requirements. The participants who completed three years at upper secondary 

school had completed various programmes: economics, social sciences, humani-

ties and natural sciences.  

The participants have experience from widely varying areas of working life, 

meaning everything from only summer jobs primarily within municipal elderly 

care, to working for longer or shorter periods as a shop assistant, telesales 

387 The nursing course was an upper secondary course that resulted in a professional 
qualification as an assistant nurse. 
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worker, driver, prison officer, professional soldier, firefighter, industrial worker 

and local business manager. The longest work experience was held by two par-

ticipants who had worked for twenty-five and twenty-two years respectively 

within geriatric care and the healthcare sector. The educational background in-

teracts with professional experience. The upper secondary background co-varies 

with professional experience and age. Those who have completed two years of 

upper secondary education are the oldest members of the group and have worked 

as assistant nurses for shorter or longer periods. The participant who has worked 

longest has been an assistant nurse within the healthcare sector for twenty-five 

years. The men have tried the widest range of professions. One man has been an 

assistant nurse, a firefighter and an industrial worker. Another man has been 

both a professional driver and a travel guide. 

One of the participants had to be excluded from the study after the second inter-

view, as she was made unemployed and could not continue to participate. How-

ever, I have used her statements from the two interviews we conducted before she 

was forced to leave the study. The participant has given her consent for me to use 

material from these  

two interviews.388  

I structured the study in two stages. The first stage entailed me interviewing 

eight nursing students three weeks before they took their exams. The second stage 

entailed me interviewing the participants every three months during their first 

year in the nursing profession.389  

The first interview focused on the training period and on reflections regarding 

starting work. The second interview focused on the transition from student to 

worker, as well as on opportunities for and obstacles to learning the nursing pro-

fession. Interviews three, four and five focused on opportunities for and obstacles 

to learning the nursing profession. To analyse my material, I am using a narrative 

388 According to existing legislation, it is permitted to include data already gathered when 
a participant stops participating in a study (Vetenskapsrådet 
http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_ prin-
ciper_fix.pdf , 2005-05-15, kontrollerad 2009-01-01). 
389 One of the participants was forced to leave the study after the second interview, as the 
participant was not able to continue working as a nurse. 
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approach, inspired by what Polkinghorne390 refers to as narrative analysis and 

analysis of narrative. The narrative analysis in my study means that I have con-

structed an account for each participant. Each account is constructed in the same 

way and follows a timeline. It begins with the training period, followed by the 

transition from training to gainful employment, and the first year as a nurse 

within the healthcare sector. The account concludes with a situation referred to as 

a turning point. In order to be referred to as a turning point, the situation must be 

described by the participants in terms ‘this is what I did before the incident, and 

this is what I have done since the incident’. These can be both situations described 

by the nurse as problematic, as well as situations described as easy to manage. 

The individual nurse may have been a spectator or actively involved in the inci-

dent being described. The important thing is that the nurse him- or herself de-

scribes the incident as being of importance for his or her potential to act in simi-

lar situations in the future. The following course of events that has been described 

by one participant is an example of a turning point. 

 
One nurse explained that he had experienced a course of events 
that he found to be problematic and difficult. A patient fainted 
in front of him, and he did not understand what was happening 
when the patient collapsed. He did not know what he should 
do and called for his colleagues. Doctors and experienced col-
leagues rushed to the patient. They took the patient’s blood 
pressure, measured the oxygen content of the blood, inserted a 
peripheral venous catheter and a drip. They also took an ECG 
and sent for a cardiac specialist. The patient revived and the 
ECG showed that the patient had had a heart attack. The nurse 
in my study described the experience as very negative, as he did 
not know what to do and felt extremely helpless. He just stood 
and watched while the other members of the team dealt with 
the situation and gave the patient the medical care that the pa-
tient needed in the emergency situation. His colleagues were 
understanding, and the incident proved important for the par-
ticipant’s readiness to act. The nurse went on to explain that, 
after the incident, he knew what he should do when somebody 
faints, and that he has learned how the symptoms of a heart at-
tack manifest themselves in a patient in a real situation. 

 

390 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis. I J. Amos Hatch & 
Richard Wisniewski red,. Life History and Narrative, s. 5-24. 
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The newly qualified nurse did not know how to act in the situation, and he was 

given the opportunity to see how his experienced colleagues dealt with the situa-

tion that had arisen. The next time the same thing happened with a patient, he 

understood what was happening, and he knew what to do. Having the opportu-

nity to watch how his colleagues went about dealing with the patient’s condition 

constituted a turning point for the newly qualified nurse, as he learned what 

nurses normally do in these emergency situations. 

In my study, analysis of narrative means that I have focused on thematising and 

theoretical understanding of the content of the participants’ accounts. For the 

theoretical understanding, I have employed two different theories and a method 

of subdividing knowledge into various forms of knowledge. 

 

Theoretical starting points 

The PhD dissertation’s theoretical starting points comprise the activity theory 

according to Engeström’s model of activity systems391 as well as Lave and 

Wenger’s social theory of learning.392 In these theories, there is no satisfactory 

conceptual device for naming various types of knowledge, which is why I also use 

Johannesson’s categorisation of the term ‘knowledge’ into declarative knowledge, 

procedural knowledge, tacit knowledge and judgement knowledge.393 

According to one social theory of learning, learning is situated, and what an indi-

vidual has the potential to learn is dependent on the situation in which the indi-

vidual finds himself. The learning of a profession is about the degree to which 

individuals develop their capacity to master the physical and intellectual tools 

used in the field, as well as whether they are able to employ them in different 

391 Engeström takes Leontiev’s activity concept as his starting point. According to Leon-
tiev, the activity concept can be divided into activity, action and operation. For a more 
detailed description, see Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical ap-
proach to Development Research, Engeström, Expansive Learning at Work: Toward an 
Activity Theoretical Reconceptualization.  
392 The starting points are based on Lave & Wenger, Situated Learning: Legitimate Pe-
ripheral Participation; Wenger, Communities of Practice: Learning, Meaning and Iden-
tity, as well as Wenger, McDermott & Snyder, Cultivating Communities of Practice.  
393 Johannessen. Praxis och tystkunnade, Johanessen. Knowledge and Reflektive Practice. 
I Bo Göranzon, Maria Hammarén & Richard Ennals red. Dialogue, Skill and Tacit 
Knowledge s. 229-242. 
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situations.394 In this study, the learning by the participants relates to learning the 

nursing profession. 

In accordance with the activity theory, workplaces constitute activity sys-

tems. Society’s various activity systems are not freely moving, isolated islands, but 

rather elements of larger social systems that are dependent on and continually 

interact with each other and their surroundings. Workplaces influence and are 

consequently influenced by the surrounding society as well as teams within work-

places, and are affected by the larger activity system of which the teams form a 

part. One thing that all activity systems have in common is that they are sup-

ported and controlled by ‘logics’, which can be said to be the framework condi-

tions and which comprise, for example, economic and personnel resources, legis-

lation, hierarchical systems, the division of work and responsibility, the activity’s 

receivers, its goals and guidelines, as well as the various tools necessary for carry-

ing out the work. The division of work is a logic that can result in contradictions 

within an activity system, which Engeström regards to be a driving force for 

learning and development. In addition, the activity systems are governed by the 

social community’s standards and values, which can be said to be made up of the 

workplace’s members. Each workplace is supported by both personnel (subjects) 

and receivers (objects). The subjects form the working group, the team and the 

community that make up the workforce at the workplace. The workforce can 

have various compositions, comprising one or more different occupational groups 

depending on the nature of the activity. Receivers are those who justify the exis-

tence of the workplace and at whom the subjects’ actions are directed.395 

 

Results 

Becoming and being a nurse 

During their training period, the nursing students find themselves in two activity 

systems: the higher education institution and the healthcare sector. The partici-

394 Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Säljö, Lärande & Kulturella 
redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 
395 Engeström, Learning by Expanding: An Activity-theoretical approach to Development 
Research,  
Engeström, Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical Reconceptu-
alization. 
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pants state that they have identified differences between the different activity sys-

tems. The differences are of such a scope that the participants describe the higher 

education institution and the healthcare sector in terms of different worlds. This 

has primarily been about the supervisors in the healthcare services not being 

aware of nursing theories, as well as the supervisors carrying out their duties dif-

ferently from what the students have learned during the higher education ele-

ments of their training. However, the professional nurses are assigned a norma-

tive role in issues relating to what a newly qualified nurse needs to know. This is 

expressed in the form of the participants always relying on the professional 

nurses’ approach to carrying out duties, and the participants describe the situa-

tions which their teachers at the higher educational institution had conveyed as 

being ‘dream scenarios’.  

The nurses’ main subject is nursing science, and nursing is both the nurses’ 

knowledge area and the name of actions carried out by personnel within the 

healthcare sector. According to the National Board of Health and Welfare, nurs-

ing is divided into general nursing and specialist nursing.396 General nursing is not 

dependent on the patient’s diagnosis and medical treatment, while specialist nurs-

ing is dependent on the patient’s diagnosis and medical treatment. Patients have 

both general and specialist nursing needs. General nursing entails satisfying uni-

versal needs, such as satisfying people’s basic need for food, for example. Accord-

ing to the National Board of Health and Welfare, different personnel groups 

within the healthcare sector have knowledge of general nursing. The general 

needs relate to people’s fundamental physical, mental, social, spiritual and exis-

tential needs, which respectively relate, for example, to obtaining food, experienc-

ing security, community, appreciation and having the opportunity to practise 

their beliefs. The patient’s specialist nursing needs are dependent on the patient’s 

medical diagnosis, the patient’s overall clinical picture, the treatment that the pa-

tient receives and the patient’s own wishes based on the conditions within the 

patient’s unique situation. According to the National Board of Health and Wel-

396 The National Board of Health and Welfare’s general advice on nursing within the 
healthcare sector (The National Board of Health and Welfare Code of Statutes [SOSFS] 
1993:17) as well as skills requirements for working as a nurse and a midwife (SOSFS 
1995:15). 
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fare, only nurses have knowledge of specialist nursing. Based on their knowledge 

within specialist nursing, the nurse is responsible for the formulation and content 

of patient care.  

At the end of their training, the participants feel that the nursing training 

contains too little placement training, that they have had to devote far too much 

time to courses in behavioural science subjects, and that the training contains in-

sufficient medical science. At the end of the first year of gainful employment, the 

participants in the study have changed their attitude towards the content of the 

nursing training, and feel that they required even more content from courses in 

behavioural science subjects. Their accounts are about when a patient has a medi-

cal complaint, the nurses have been able to ask a colleague how to act in that spe-

cific situation. In situations where patients and relatives have required emotional 

support, it has not been as easy to obtain answers from colleagues regarding how 

to go about providing this support. In these situations, the participants wish that 

they had had even more courses in behavioural science subjects. 

The study participants are positive towards starting work within the healthcare 

services, and there is a feeling of excited anticipation regarding putting their 

newly gained knowledge and skills into practice in the healthcare services. How-

ever, there are some apprehensions that differ between the men and women in the 

study. The men express anxiety at not being included in the social community 

and, against this background, becoming marginalized in the group. The women 

are anxious about certain specific duties. They perceive that they have sufficient 

knowledge and skills, at the same time as there being some uncertainty as to 

whether their knowledge and skills actually correspond to the requirements and 

expectations that exist within the healthcare sector. They are also worried about 

supervising experienced assistant nurses.  

 

Initial period in the profession 

For newly qualified nurses, the initial period in the profession is about gaining 

access to the workplace community. The participants state that they have some 

knowledge of a nurse’s overall duties, as they have had a placement in the health-

care sector during their training period. Irrespective of the nursing department in 

which the nurse is working, the overall duties entail him or her administering 
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drugs and being responsible for patient care. The nurses also have specific duties 

depending on the medical speciality within which the nurse is working, although 

the participants have not learned these specific duties during their training period. 

The newly qualified nurses feel that they have not been able to learn each specific 

duty during their training period, but that it is only possible for them to learn the 

duties of a nurse from scratch when they start working. During the first year, the 

participants perceive that there are several problematic duties. However, the male 

and female participants focus in part on different duties. The female participants 

feel that the most problematic duties are supervision and ‘doing the rounds’. The 

male nurses feel that the rounds are the most difficult duty, and do not cite super-

vision as being problematic. The women state that supervising older experienced 

assistant nurses is extremely difficult, and that the assistant nurses do not really 

accept them as supervisors. The men do not indicate this as being a problem, 

rather emphasizing the importance of the assistant nurses in enabling them to 

carry out their duties. 

All the study participants state that the duty referred to as ‘doing the rounds’ 

is extremely problematic and complex. The participants feel that it is difficult to 

live up to the doctors’ demands ahead of the rounds. Doctors demand that the 

nurses must be able to provide the doctors with information about the state of the 

patients’ health and their care needs. The newly qualified nurses in the study pri-

oritise knowing about the patients’ medical state, and therefore have to ask the 

assistant nurses about the patients’ nursing needs. The participants’ accounts are 

distinguished by the health system being characterized by various distinct hierar-

chies between the professional groups, which constitute an obstacle to learning 

and development.  

 

During the year 

The participants state that they enjoy their profession, but that they find it diffi-

cult to complete all their duties, and that it is hard to prioritise which duties have 

to be done first. Participants state that they deal with the documentation in the 

patient record after the end of regular working hours, as it is not possible to 

complete this within their regular working day. Their experienced colleagues 

come to their rescue when they see that the newly qualified nurse is not managing 
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to complete his or her duties. The newly qualified nurses try to watch how their 

experienced colleagues carry out their duties, in order to learn how the duty 

should be carried out as well as to learn to prioritise the various duties. 

The assistant nurses demand assistance with patient care, something that the par-

ticipants state that they seldom have time to do. They occasionally put their own 

duties to one side in order to prioritise helping the assistant nurse with whom 

they are working. All the participants state that the first year has gone quickly, 

that they have learned a great deal, and that they feel they have become part of 

the community in their respective departments. 

 

At the end of the first year 

As the first year draws to a close, the participants speak about themselves as 

nurses in an entirely different way from the start of the year, which is an indica-

tion that they have recreated their identity from a nursing student into a nurse. A 

couple of the participants express this as follows: 

 
At the beginning I was just an “insignificant speck” who 
couldn’t do anything. From the start I became petrified when 
patients deteriorated. I didn’t have any idea what to do. Now I 
know what to do when a patient deteriorates. I have learned an 
enormous amount. Now I’m a nurse (Petra).  
 
At the beginning I didn’t dare to contradict them [the doctors] 
and I believed I had to do everything they said. I didn’t question 
things then, but now I act entirely differently. I have learned to 
be a nurse (Mikael). 

 

The newly qualified nurses’ learning can be described in terms of being on a de-

velopment trajectory397 that contributes to the participants changing the way they 

view themselves, speak about themselves and are viewed by their surroundings. 

This change does not take place linearly, but fluctuates back and forth during the 

year. In one situation a nurse may understand the significances of patients’ symp-

toms and assess what needs to be done in relation to the patients’ needs. In an-

other situation the nurse’s knowledge is not sufficient. For example, the nurse 

may not be able to assess patients’ symptoms and what needs to be done in rela-

397 Dreier. Lärande som förändring av personligt deltagande i sociala kontexter. I Klaus 
Nielsen & Steiner Kvale. Mästarlära. Lärande som social praxis, s. 100. 
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tion to the patients’ needs. Through active participation and involvement in the 

duties they have been faced with, the participants have increased their knowledge. 

The nurses have become nurses by working together with various professional 

categories.  

Colleagues from different professional categories have been important, as 

they have allowed the new nurses to be both onlookers and active participants in 

the carrying out of the duties. The participants notice their own development and 

express their satisfaction with having completed their first year as newly qualified 

nurses, yet at the same time emphasize that they have not finished developing. 

The newly qualified nurses in the study have developed from being on the periph-

ery and the margins to being at the centre of events. Using Wenger’s terminology, 

the participants have developed from being legitimate peripheral participants to 

being full participants.398 At the start of the first year in employment, the newly 

qualified nurses encountered experienced colleagues who were part of a collective 

memory. This was characterized by the newly qualified nurses not being suffi-

ciently knowledgeable and hence not being able to be viewed as full members 

who could act at the centre of events. The participants state that their experienced 

colleagues talk about all newly qualified nurses as a uniform group with no dif-

ferentiations. Initially, the participants expressed that they reacted negatively 

when their colleagues stated that newly qualified nurses as a whole do not possess 

sufficient knowledge to act as nurses. After a while, however, approximately 

three months in the profession, the newly qualified nurses changed their attitude 

towards the way their experienced colleagues viewed them. Instead, it was posi-

tive to be viewed as a person who cannot act independently in various situations, 

as the newly qualified nurses in the study state that they were able to be onlook-

ers watching the course of events. Being allowed to be an onlooker and thereby 

not having responsibility for the actions that have to be carried out has enabled 

them to learn the profession. The study participants have undergone a change 

during their first year of work. The newly qualified nurses state that they have 

also become nurses in the way they act.  

398 Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. 
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Conclusion 

My conclusion from the study is that my results correspond with the results of 

other studies. In previous research, it is stated that newly qualified nurses undergo 

a baptism of fire when they start working or that there is a ‘reality shock’. These 

forms of expression are also plausible in my study. However, I have also obtained 

some surprising results, which were not clearly evident in the Swedish studies I 

have read. In my study, the participants state that  

• they are not working with patient care  

• the rounds entail subordination with the giving of orders  

• the doctor expects to be waited on by the nurse when he or she is in the 

department 

• assistant nurses constitute better support than nurses for newly qualified 

male nurses 

• assistant nurses do not support the newly qualified female nurses. 

These results have implications for future research studies in this field. 
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Bilaga 1 

      1/2 
Örebro universitet      
Pedagogiska institutionen och Forskarskolan Demokratins villkor  
Ulla Ohlsson  
2005-04-19

Till studerande i termin 6, Sjuksköterskeprogram 120 poäng  
Institutionen för xxxxxx  

Förfrågan om deltagande i forskningsstudie 

Undertecknad är doktorand vid Pedagogiska institutionen och Forskarsko-
lan för Demokratins villkor vid Örebro Universitet. Mitt avhandlingsarbe-
te fokuseras kring hur sjuksköterskestuderande upplever att befinna sig i 
både utbildningens kunskapskultur och yrkeslivets kunskapskultur, det 
vill säga, deltagande i två institutionella sammanhang samt hur nyutexa-
minerade sjuksköterskor gör för att transformera kunskap från ett institu-
tionellt sammanhang till ett annat institutionellt sammanhang. 

Intervjuer och skrivna berättelser kommer att utgöra metoder för datain-
samling av empiriskt material. 

Handledare för avhandlingsarbetet är professor Bernt Gustavsson, Peda-
gogiska institutionen, och Forskarskolan för Demokratins villkor, Örebro 
Universitet.   

 Min förfrågan gäller om Du kan tänka Dig att delta i studien. Ett ja, för 
deltagande innebär att Du säger ja till att delta i studien som helhet. Varje 
deltagare har sin fulla rätt att när som helst under studiens gång avbryta 
sitt deltagande. 

 Insamlat material kommer att förvaras så att endast undertecknad har till-
gång till materialet. Deltagarnas anonymitet kommer att garanteras vid 
presentation av resultat.

Vid frågor eller funderingar kontakta undertecknad eller professor Bernt 
Gustavsson

Ulla Ohlsson, doktorand Bernt Gustavsson, professor 
ulla.ohlsson@pi.oru.se   bernt.gustavsson@pi.oru.se
tel 019/301152 alt mobil 0730611703  tel 019/301238 
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      2/2 
Frågeformulär för förfrågan om deltagande i forskningsstudie 
Besvara nedanstående frågor och returnera frågeformuläret i bifogade svarskuvert till 
undertecknad senast fredagen den 13 maj 2005. 

Namn:____________________________________________________________ 
Födelseår__________________________________________________________

Jag kan delta i forskningsstudien 
Ja Nej 

Om Du besvarat föregående fråga med ”Nej” behöver du inte besvara resterande frågor. 

Arbete
Har Du fått arbete som sjuksköterska efter avslutat Sjuksköterskeprogram 120 poäng? 
Ja Nej Vet ej  

Om ja, under hur lång tid_________________________________________________ 

Om Du besvarat föregående fråga med ”Nej” eller ”Vet ej” behöver du inte besvara 
resterande frågor. 

Utbildningsbakgrund
Vilken gymnasial utbildning har Du? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Har du annan utbildning än gymnasieprogram? 
Ja  Nej 

Om ja, vad har du för utbildning utöver gymnasieprogram 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Yrkeserfarenhet
Har du yrkesarbetat innan sjuksköterskeutbildningen
Ja Nej 

Om ja, Vad har du arbetat med? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hur länge har du varit yrkesverksam innan sjuksköterskeutbildningen? 
______________________________________________________________________

Tack för din medverkan!  
Ulla Ohlsson 
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Bilaga 2 

Örebro universitet 
Pedagogiska institutionen/Forskarskolan för Demokratins villkor 
Ulla Ohlsson 
VT 2005 

Teman för intervju med studerande 

1. Kliniskt Träningscentrum  

2. Verksamhetsförlagda utbildningens betydelse 

3. Lärande och kunskapsutveckling 

4. Relationen universitetsförlagda utbildningsavsnitt och verksamhetsförlagda ut-
bildningsavsnitt  

5. Bemötande i vårdverksamhet 

6. Handledaren 
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Bilaga 3 

Örebro universitet 
Pedagogiska institutionen/Forskarskolan för Demokratins villkor 
Ulla Ohlsson 
VT 2005 

Teman för intervju med nyutbildade sjuksköterskor (intervju 2) 

1. Förväntningar 

2. Farhågor

3. Genusaspekter

4. Relationer till olika yrkesgrupper 

5. Berätta om första tiden allmänt 

6. Berätta om en problematisk situation 

Teman för intervju med nyutbildade sjuksköterskor (intervju 3-4) 

1. Berätta om hur arbetet upplevs 

2. Berätta om problematiska situationer 

Teman för intervju med nyutbildade sjuksköterskor (intervju 5) 

1. Berätta om hur arbetet upplevs 

2. Berätta om problematiska situationer 

3. Berätta om din egen förändring över tid 
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