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Förord 

 

I detta förord vill vi passa på att tacka alla studenter som ställde 

upp i studien. Utan era fantastiska berättelser och utan att vi fått 

tagit del av era erfarenheter hade denna studie aldrig varit möjlig. 

Ni har berikat oss med era berättelser. 

Vi vill även tacka vår handledare Karin Andersson som stöttat 

oss och ledsagat oss framåt när allt var som mest förvirrande. 

Samt alla nära och kära som förstått och stöttat oss under genom-

förandet och författandet av denna studie. 

 

Förord författat av Daniel Nilsson  
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Jakten på en identitet 

En intervjustudie om studenters upplevelser in i en yrkesroll 

 

Daniel Nilsson och Linus Bouvin 

 

Arbete är en central del av människans liv och har betydelse för identiteten. I 

dagens samhälle byter vi arbete mer ofta än som var fallet förr i tiden. Det är 

således en, för individen, betydande process att gå in i en yrkesroll. Syftet 

med studien är att undersöka hur sjuksköterskestudenter upplever processen 

in i en yrkesroll, samt hur dom upplever att samspelet med andra människor 

påverkar dom i denna process. Studien är genomförd med en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. Som hjälp för att analysera 

sjuksköterskestudenternas utsagor har begrepp från tre teorier använts. 

Teorierna har varit symbolisk interaktionism, det dramaturgiska perspektivet 

och det biografiska lärandet. Resultatet visar att andra människor haft 

påverkan på sjuksköterskestudenterna i form av inspirerande förebilder. 

Resultatet visar även hur förmågan hos individen att sätta sig in i 

sjuksköterskans roll är centralt för identitetsskapande. 
 

Keywords: Identitet, identitetsskapande, yrkesidentitet, Biografiskt lärande, 

Symbolisk interaktionism, Rolltagande, Jaget  



iv 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................ 1 

1.1.1 Frågeställningar ............................................................................................................ 2 

2 Tidigare forskning ............................................................................................................................. 2 

2.1 Yrkets betydelse för identiteten .................................................................................................. 2 

2.2 Professionens krav på yrkesutövare ........................................................................................... 3 

2.3 Sjuksköterskornas resa in i en yrkesidentitet ............................................................................. 4 

3 Teoretisk referensram ........................................................................................................................ 5 

3.1 Symboliska interaktionismen ...................................................................................................... 5 

3.1.1 George H. Mead .................................................................................................................. 5 

3.1.2 Erving Goffman ................................................................................................................... 6 

3.2 Biografiskt lärande .................................................................................................................... 7 

4 Vetenskaplig metod ............................................................................................................................ 8 

4.1 Metodansats ............................................................................................................................... 8 

4.1 Intervju och genomförande ........................................................................................................ 9 

4.1.1 Förförståelse innan studien ................................................................................................ 9 

4.2 Intervjuguidens utformande ....................................................................................................... 9 

4.3 Urval och intervjudeltagare ..................................................................................................... 10 

4.4 Tillvägagångsätt ....................................................................................................................... 11 

4.5 Forskningsetiska avvägningar ................................................................................................. 11 

4.5.1 Informerat samtycke .......................................................................................................... 11 

4.5.2 Konfidentialitet.................................................................................................................. 12 

4.5.3 Konsekvenser .................................................................................................................... 12 

4.5.4 Forskarens roll .................................................................................................................. 12 

4.6 Analysmetod ............................................................................................................................. 13 

4.7 Upplägg av arbete .................................................................................................................... 13 

5 Resultatpresentation ........................................................................................................................ 14 

5.1 Förväntningar på identiteten och utbildningen ....................................................................... 14 

5.1.1 Förväntningar på sjuksköterskan...................................................................................... 14 

5.1.2 Förväntningar på utbildningen ......................................................................................... 15 

5.2 Viktiga inspirationskällor för utvecklandet av en sjuksköterskeidentitet ................................. 16 

5.3 Upplevelser under processen mot en yrkesidentitet ................................................................. 18 

6 Analys .............................................................................................................................................. 22 

6.1 Identitet - som en förväntan ..................................................................................................... 23 

6.1.1 Förväntan på sjuksköterskan som identitet ....................................................................... 23 

6.1.2 Förväntan på utbildningen, att få bli sjuksköterska ......................................................... 23 



v 

 

6.2 Identitet – att bli som andra ..................................................................................................... 24 

6.2.1 Nyttiga erfarenheter .......................................................................................................... 24 

6.2.2 Påverkan från andra ......................................................................................................... 24 

6.2.3 Utbytet av varandra .......................................................................................................... 25 

6.3 Identitet – en process ............................................................................................................... 25 

6.3.1 Använda teori i en praktik ................................................................................................. 25 

6.3.2 En inre konflikt .................................................................................................................. 26 

6.3.3 Att axla rollen som sjuksköterska ...................................................................................... 26 

7 Diskussion ....................................................................................................................................... 27 

7.1 Teori- och begreppsdiskussion ................................................................................................. 29 

7.2 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 29 

7.3 Fortsatt forskning ..................................................................................................................... 30 

Referenslista ....................................................................................................................................... 31 

Bilagor ............................................................................................................................................... 33 

Bilaga A.............................................................................................................................................. 33 

Bilaga B.............................................................................................................................................. 34 

Bilaga C.............................................................................................................................................. 35 

 

  



1 

 

 

1 Inledning 

 

”Vad jobbar du med?” brukar vara en av dom första frågorna vi ställer till en främling för att få igång 

ett samtal. Yrkesutövningen är centralt i livet, att vi ska arbeta och försörja oss är något vi får lära oss 

redan som barn. Ett av politikens viktigaste arbetsområden är att få ut människor i arbete, målet hos 

politikerna är att ingen ska behöva gå utan ett arbete. Många minns sitt första jobb och vilken 

betydelse det haft för en själv. Många har fått erfara hur det känns att vara utan arbete, och allt vad 

det innebär. Arbetet är något som skapar mening för individen, menar Andreas Hirschi och Terence 

Tracey (2012). Arbete ger en central plats i livet och en förutsägbar vardag. Arbetet skapar också 

fackkunskaper, färdigheter och en unik särart i förhållande till samhällets alla andra professioner, Lisa 

K. Hussey och Jennifer Campbell Meier (2016). Detta ger individen en roll i samhället, en roll som 

individen kan knyta sin egen självuppfattning till, David M Sluss och Blake Ashforth (2007). Arbetet 

ger individen en yrkesroll, en yrkesroll som har betydelse för individens egen identitet. Denna studie 

riktar sig mot yrkets roll för en identitet. Studien vill undersöka hur individer upplever processen in i 

en yrkesroll. 

Identitet kan, enligt Sluss och Ashforth (2007), definieras som individens egen uppfattning av sig 

själv. Författarna menar att individen bygger sin självuppfattning genom relationer till andra 

människor. Lika mycket som individen är beroende av andra människor för att överhuvudtaget kunna 

lära sig något, är individen beroende av andra människor för att kunna definiera sig själv (a.a.). Att få 

en roll i en social grupp reducerar osäkerhet hos individen, då denne känner att den tillhör en större 

gemenskap (a.a.). Enligt författarna har individen ett fundamentalt behov av att tillhöra en större 

helhet. I identifikationen med sig själv fungerar ett vi lika bra som ett jag (a.a.). Eftersom en 

identitetsutveckling enligt förda resonemang från författarna alltid står i relation till andra människor, 

kommer studiens huvudfokus ligga på upplevelser av interaktionens betydelse in i ett 

identitetsskapande. 

Yrkesrollen är idag inget som går i arv likt förr i tiden, Carl Rhodes och Hermine Scheeres (2004). 

Individen förväntas hitta det arbete som denne tror passar bäst till den egna personligheten. Det ligger 

således ett stort arbete bakom avgörande livsbeslut som att välja yrkesbana. Vissa yrkesval fodrar 

flera års utbildning. Vi tror att valet av yrke är någonting som skapar stora förväntningar kring vad 

yrkesvalet kommer ha för betydelse på den egna identiteten. Processen in i en yrkesroll kan vara en 

resa med många, för identiteten, signifikanta upplevelser. Det är här vår studie blir relevant, eftersom 

vi vill undersöka hur individer upplever processen in i en yrkesroll. 

Vi har valt att fokusera på studenter som läser till sjuksköterska i denna studie. Vi har vänt oss till 

studenter i slutet av utbildningen, eftersom vi tror att många reflektioner och upplevelser i deras 

yrkesidentitetsskapande då har hunnit äga rum. I denna fas av utbildningen kan dom vara en bit in i 

sin process mot en yrkesidentitet. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskestudenter upplever processen in i en yrkesroll 

och vad det centrala är i mötet med yrket. 



2 

 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

(i) Vad upplever studenten som centralt i mötet med yrket? 

(ii) Hur upplever studenten att yrkesidentitetsprocessen påverkats av samspel med andra män-

niskor? 

 

 

2 Tidigare forskning 

 

I kommande avsnitt kommer tidigare forskning som rör studiens undersökningsområde, 

identitetsskapande och yrkesidentitet, att presenteras. Presentationen behandlar yrkesidentitet på tre 

olika områden, vilka är: Yrkets betydelse för en identitet, professionens krav på yrkesutövare och 

slutligen sjuksköterskors resa in i en yrkesidentitet. 

 

 

2.1 Yrkets betydelse för identiteten  

 

Enligt Brianna Barker Caza, Harshad Puranik och Heather Vough (2016) är identitet en subjektiv 

uppfattning om vem individen är, baserad på dom olika roller individen innehar, dom personliga 

attributen samt dom grupper som individen tillhör. Identitet kan vara länkat till en mängd saker, som: 

Etnicitet, meningsskapande, politisk tillhörighet, deltagande i olika typer av organisationer. Barker 

Caza et al menar vidare att en identitet inte är något statiskt, utan snarare något som ständigt formas, 

revideras, stärks och lagas genom individens tolkningar av sina erfarenheter. Något som kan utlösa 

identitetsförändring är när miljön runt omkring individen förändras och när olika identiteter hamnar 

i konflikt med varandra. Enligt författarna är individens identitet alltid beroende av den sociala 

kontexten, den kan aldrig formas i ett vakuum, Barkar Caza et al menar med det att individen inte har 

egenrätt till sin egen identitet utan påverkas och formas alltid av den sociala omgivningen. 

Barker Caza et al (2016) menar att individens yrkesutövning är något som till stor del formar 

individens uppfattning om den egna identiteten. Genom yrkesidentiteten tilldelas individen en – eller 

flera – roller när individen utför uppgifter som bidrar till en större helhet, i form av bidrag till 

samhället. Författarna menar att det idag, till skillnad från för 30 år sedan, är vanligt att karriärbyten 

görs och individerna blir tvingade att forma sig nya yrkesidentiteter. Individer ser sig ofta som en del 

av ett kollektiv. Individer skapar mening i sin tillvaro genom att bidra till organisationen. För 

självuppfattningen är det viktigt att individen känner att den bidrar till något som är större än denne 

själv. Det är viktigt för individen att känna att den tillhör en grupp men också att den gör något som 

inte alla kan göra. Detta kallar Barker Caza et al för ett subjektivt rolltagande inom en organisation. 

Individen känner sig genom rolltagandet tryggt förankrad i vad den gör och individen får mening i 

sin tillvaro. 

Hirschi och Tracey (2012) förklarar begreppet yrkesidentitet som något som blir en del av 

individens egen självuppfattning, när denne har en klar uppfattning om det egna yrkesutövandets 

betydelse för individen själv. I yrkesidentiteten finns det som individen definierar som intressen, 

förmågor, mål och värderingar, och dessa aspekter har betydelse för individen i dess egen 

självidentifiering. Hirschi och Tracey menar att det är vanligt att individer känner ett kall till det egna 
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yrkesutövandet, kallet skapar en identifikation med domänen som yrket befinner sig inom. 

Självdefinieringen med yrket blir starkare ifall det finns ett kall, men det är inte ett måste för 

utvecklandet av en yrkesidentitet, individen kan även utan ett kall känna meningsfullhet i det som 

yrkesutövandet innebär (Hirschi & Tracey 2012). 

Hussey och Campbell Meier (2016) menar att en profession är en grupp individer som ger 

samhället en rad av specifika tjänster i gengäld mot prestige och självständighet. Professionen besitter 

färdigheter och praxis som gör den unik i förhållande till övriga samhället. En professions autonomi 

är beroende av att samhället anser dess utövande värdefullt utifrån vad den kan ge det övriga samhället. 

Det är professionens företrädare som till samhällets nytta bäst kan applicera den ackumulerade 

kunskap som professionen besitter. Samhället med dess olika professioner lever i ett inbördes 

beroende till varandra. Samhället är beroende av den spetskompetens som professionen besitter, och 

det är detta beroende som ligger till grund för professionens autonomi, menar författarna. 

Hussey och Campbell Meier (2016) beskriver professionens främsta förmån med att den äger sitt 

eget arbete. Professionen bestämmer vem och vilka som får arbeta med det som professionen sysslar 

med, utövaren måste ha en legitimitet. För att bli en del av en profession krävs att individen går 

igenom en för professionen specialiserad utbildning som lär individen all den kunskap och dom 

förhållningssätt som professionen besitter. Med en genomförd utbildning i professionen förväntas 

individen kunna agera efter det standardbeteende som iscensätts av professionens strukturer, ifall 

individen kan följa standardbeteendet får den verka inom professionen. 

 

 

2.2 Professionens krav på yrkesutövare  

 

Denise Du Toit (1995) liknar professioner vid subkulturer. För att bli en legitimerad medlem av en 

profession krävs att individen tillägnar sig vad Du Toit kallar etiska koder. Med etiska koder menar 

författaren dom specifika normer och värderingar som råder på arbetsplatsen och som gör den unik. 

I samband med internaliseringen av de etiska koderna menar författaren att individen transformeras 

in i sin yrkesroll och med det anlägger en professionell identitet. Du Toit flätar samman värderingar 

och beteenden och menar att förändrade värderingar leder till förändrat beteende. Detta är något som 

sker när en individ socialiseras in i en yrkesroll, menar författaren. 

Rhodes och Scheeres (2004) studerar formandet av en yrkesidentitet utifrån ett konfliktperspektiv 

då dom menar att yrkesutövaren idag måste identifiera sig mer med sitt arbete, till skillnad från för, 

då vägen in i yrkesidentiteten mer handlade om att ta till sig dom kunskaper och arbetsmönster som 

på arbetsplatsen rådde. Till skillnad från under den modernistiska epoken, då yrket var något som 

ingick i individens identitet knutet till klasstillhörigheten, så är idag identiteten mycket mer knuten 

till yrket, genom de värderingar, normer och handlingsmönster som råder inom arbetets organisation. 

Författarna menar att individen påläggs förväntningar om att alltid utvecklas och ”hitta sig själv” 

inom organisationen. Post-moderna arbetsorganisationer har idealet att dess organisationer ska vara 

demokratiska, öppna och pluralistiska, där alla anställda bidrar genom sin potential och sina olikheter. 

Problemet är att denna subjektsanpassning alltid sker i relevans till en ekonomisk kalkyl som ska 

gynna företaget, menar Rhodes och Scherees. Identifikation med arbetet och ett ständigt strävande 

mot utveckling är en viktig och livsnödvändig resurs för alla moderna organisationer, då det är 

produktiva anställda som för företagen framåt. 
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2.3 Sjuksköterskornas resa in i en yrkesidentitet 

 

Catherine Cook och Kiri Hunter (2018) skriver om att sjuksköterskornas första sex månader efter 

examen är formativa för deras yrkesidentitet. Redan under praktiken får studenterna lära sig att deras 

arbete lika mycket handlar om att jobba i team och strategiskt fördela arbetsuppgifterna sinsemellan, 

som att försöka skapa ett empatiskt förhållande till patienterna. Enligt Cook och Hunter gör dom 

nyexaminerade sjuksköterskorna snabbt avkall på delar av sina vårdande ideal för att istället lägga 

energi på att organisationen som helhet jobbar rationellt och går framåt. Detta ses som ett rationellt 

handlande ur ett helhetsperspektiv, men de nyexaminerade sjuksköterskorna beskriver det ändå som 

påfrestande när de tvingas ta fokus från patienterna och istället lägga den på dokumentation och andra 

arbetsplikter. Cook och Hunter menar att förebilder på arbetsplatsen, i form av mer erfarna 

sjuksköterskor, spelar en viktig roll för de nyexaminerade sjuksköterskorna. Om förebilderna jobbar 

för en arbetskultur där patienternas bästa alltid går i första hand, kommer de nyexaminerade 

sjuksköterskorna lättare kunna hålla kvar vid sina vårdande ideal. 

Jan Gustafsson och Hans Rystedt (2007) menar att sjuksköterskestudenter under sin utbildning 

upplever en spänning mellan omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. De två vetenskaperna 

beskrivs som två kunskapsdiskurser, där omvårdnadsvetenskapen är den starka diskursen i den 

teoretiska utbildningen och att medicinvetenskapen är den starka diskursen på praktiken. Enligt 

författarna anser sjuksköterskestudenterna att den medicinska kunskapen är viktig eftersom den berör 

sådant som läkemedel och sjukdomstillstånd. Enligt Gustafsson och Rystedt anser 

sjuksköterskestudenterna att det är på praktiken som de får den kompetens som en kompetent 

sjuksköterska behöver, men att dom anser att omvårdnadsvetenskapen har mer tyngd i ämnena dom 

betygssätts i. Författarna menar att sjuksköterskestudenterna förstår det viktiga med 

omvårdnadsvetenskapen, då den ger färdigheter i att se människan bakom sjukdomen, utveckla dialog 

med patienten och sätta sig in i andra patienters situation. Det sjuksköterskestudenterna dock tycker 

är ansträngande med omvårdnadsvetenskapen är att det är svårt för dom att veta hur mycket de ska 

läsa, menar Gustafsson och Rystedt. Författarna beskriver det som att kunskapskriterierna känns 

luddiga för sjuksköterskestudenterna och att de är osäkra om dom fokuserar på rätt innehåll. 

Nancy Crigger och Nelda Fodfrey (2014) beskriver den process som formar sjuksköterskans 

identitetsskapande. Identitetsskapandet börjar redan på yrkesutbildningen och fortsätter utvecklas 

genom hela sjuksköterskans yrkeskarriär. Denna yrkesidentitet består enligt Crigger och Fodfrey (a.a.) 

av både psykologiska och sociala paradigmer som förmedlas i utbildningen, där dessa ska införlivas 

i studentens livsvärld och således förankras i identiteten.  

Sjuksköterskeyrket har alltid präglats av ett krav på att möta individer och deras behov. I vårdandet 

är mänskligkontakt central. Ian Brukit, Charles Husband, Jennifer Mackenzie och Alison Torn (2001) 

betonar kraven på sjuksköterskans förmåga att leverera en individualiserad och holistisk vård. 

Författarnas forskning fokuserar på socialisering in i yrket via communities of practice, dvs praxis 

gemenskap, för att ta sig ann och axla en yrkesidentitet (a.a.). Där sker stor del av socialiseringen in 

i ett yrke på arbetsplatsen. Under studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU 1 , vistas 

studenterna ute i vården, på olika vårdinrättningar och avdelningar. Där får studenterna kontakt med 

olika arbetsplatser. Här förvärvas inte bara baskunskaper, utan även till exempel sociala koder och 

normer. En förändring på flera plan hos individen för att kunna tackla en komplexare vårdmiljö. 

                                                 
1 VFU, verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten genomför praktik som handleds ute på en vårdinrättning av 

något slag. 
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3 Teoretisk referensram 

 

Identitetsbegreppet har en bred användning inom beteendevetenskap och behandlar i stort hur 

individen uppfattar sig själv. Nedan följer några perspektiv och teorier samt deras centrala begrepp 

kring detta. I identitetsskapandet ingår lärandet där Agnieszka Bron (2005) beskriver förhållandet 

mellan andra och individen. Centralt i processen att bli till som människa pågår ständigt ett 

ställningstagande av sig själv, sina erfarenheter och förutfattade meningar som ställs i förhållande till 

och mot andra människor. I denna ständigt pågående process, att bli till som människa, kan ses genom 

olika synsätt.  

 

 

3.1 Symboliska interaktionismen 

 

Herbert Blumer gav namnet, symbolisk interaktionism till den strömning av socialpsykologin som 

George H. Mead anses vara en av grundarna till enligt Elin Thunman och Marcus Persson (2011). 

Blumer var medarbetare och senare efterföljare till Mead. Essensen i symboliska interaktionismen är 

att människan kommunicerar genom en rad symboler. Dessa symboler kan vara ord, gester, skrift och 

så vidare. Symbolerna kan kommuniceras på grund av att vi har samma tolkning av dom. Denna 

gemensamma tolkning skapas i social samvaro. 

 

3.1.1 George H. Mead 

George H. Mead (1925) beskriver processen hur vi utvecklas och blir till som människa genom ” we 

must be other if we are to be ourself”, ”vi måste vara andra för att kunna finna oss själva [egen 

översättning]” (Mead, 1925, s.276). Detta är en social process där andra runt omkring oss påverkar 

oss i skapandet av oss själva, skapandet av jaget. Möte med omgivningen och vad den för med sig är 

central för hur vi utvecklar jaget. Denna process sker genom interaktion och kommer förklaras nedan 

genom några begrepp som Mead lämnat efter sig.  

Roll och rolltagande är centrala begrepp genom symboliska interaktionismen. Mead (1976) 

beskriver det som att förstå andras attityder. Med det menas att kliva in i någons situation, och tänka 

utifrån dennes plats i det sociala rummet. Förstå dennas behov, dennas krav på sig och förstå dennas 

handlande. Detta ställs i relation till hur individen uppfattar att den andres eller andras situation är. 

I och Me är ett begreppspar som hjälper oss se vad jaget består av. Mead beskriver I and Me som 

olika sidor av jaget. Me är det samma som det socialt bundna, det som individen tror att andra anser 

om denne. I är responsen till Me, där I resonerar kring vad detta har för betydelse för jaget (a.a.). I är 

den personliga responsen till vad samhället anser, eller vad individen uppfattar att samhället anser, 

rättare sagt. Det är i balansen mellan I och Me som vi finns till enligt Mead. Bron (2005a) beskriver 

att jaget och identiteten inte är synonym med varandra, men att de är nära och intimt sammanflätade. 

Den mening vi tillskriver oss själva blir identiteten. 

Generaliserande andra är ett begrepp som behandlar den bild som jaget bygger upp av samhällets 

samlade attityd (a.a.). I dom generaliserade andra organiseras den upplevda förväntningen av andra, 

i allt ifrån specifika sociala grupper till hela samhället. Normer och värderingar spelar stor roll i 

skapandet av Generaliserande andra. Dom generaliserade andra står alltid i relation till den pågående 

sociala tillställningen där individen just för tillfället ingår (a.a.). Och skiftar därför innehåll över tid. 

Signifikanta andra är de närmaste som har mest inflytande över oss (Mead 1976). Av dom tar vi 

större intryck och dessa har en väsentlig roll i hur vi uppfattar oss själva. Vilka som utgör denna grupp 



6 

 

är individuellt men består av de viktiga relationer vi har, exempelvis föräldrar, nära vänner, eller 

någon förebild. Generaliserande andra och signifikanta andra är det som ligger till grund för Me. 

 

3.1.2 Erving Goffman 

Erving Goffman (1998) dramaturgiska perspektiv bygger på en analogi om hur vi agerar i sociala 

situationer med en teaterpjäs som förklaringsverktyg. Goffman presenterade detta perspektiv första 

gången 1959 i det som har blivit en klassiker The Presentation of Self in Everyday Life, den finns 

översatt till svenska och heter då Jaget och maskerna. Detta perspektiv ger oss olika redskap för att 

förstå och förklara olika sociala situationer. Enligt Goffman kan denna teori användas för att studera 

sociala skeenden och hur vi förverkligar oss själva i roller när vi interagerar socialt. Det sociala spel 

som Goffman målar upp är i analogi med en teaterföreställning. Där är förverkligandet i stunden högst 

beroende av den ström av handling som pågår i det sociala rummet. Vi har valt att ha med de engelska 

begreppen bakom några av de svenska översättningarna inom parantes eftersom originalbegreppen 

många gånger är närmare kärnan i begreppen. 

Individen blir till, i vad Goffman (1998) benämner som roll och rolltagande, klassiska begrepp i 

symboliska interaktionistiska strömningar. Detta sker genom interaktion och vi skapar 

interaktionsmönster som framkallar hur vi tror vi förväntas vara. Vår identitet är därmed inget fast 

utan förändras ständigt genom denna skapande och återskapande cykel. Vi blir oss själva i det sociala 

med andra, även i vår ensamhet spelas pjäsen vidare med oss själva som konstruerade skådespelare.  

   Inramning (the setting) består av alla de bakgrundsinslag som bygger upp en scen (a.a.). Här är det 

alltså av stor vikt att platsen som rollen ska spelas på är autentisk. ”De som vill använda sig av en 

speciell inramning som en del av sitt framträdande inte kan börja spela sin roll förrän de har tagit sig 

till den för ändamålet lämpliga platsen” (a.a. s.29). Inramningen är alltså inget måste, men ger 

individen ökad trygghet i sin roll om den är känd. Men denna trygghet som ges av inramningen kan 

agera i motsatt riktning om det skiftar för mycket i individens ögon. Om individen upplever att 

centrala delar av inramningen uteblir, eller bytts ut till mindre kända inslag, kan individen få svårare 

att utföra sin roll. Det kan finnas ett tröghetsmoment i att anpassa sig till nya inramningar, nya platser 

som individen ännu inte är bekant med. 

   Rolltagande kan det ses som att vi tar på oss olika masker för att förverkliga vårt agerande. Där vi 

med regelbundenhet gör ett framträdande bildas något som Goffman (1998) kallar fasad (personal 

front). Denna består av alla de olika utryck som individen använder, medvetet eller omedvetet, för att 

förverkliga och upprätthålla sin roll (a.a.). Denna fasad är alltså vart individen borde finna sin 

trygghet, det är en känd repertoar. Här är rollen bekant och bekväm, den är inövad och inoljad. Det 

är flera olika delar som samverkar för att upprätthålla denna Fasad som följer nedan. 

Uppträdande (appearance) är det som individen sänder ut om sin sociala status, till exempel 

specifik yrkesroll (a.a.). Denna sociala status kan upprätthållas med allt ifrån kläder, insignier om 

ämbeten, till kunskaper som förknippas med denna roll som personen vill spela.  

Manér (maner) är hur individen sänder ut sig själv i rollen. Här inbegrips individens förmåga att 

använda rätt utryck, språk och beteende (a.a.). Detta handlar mer om bemötande. ”Vi väntar oss 

naturligtvis ofta att finna en bekräftande överenstämmelse mellan uppträdande och manér” (a.a. s.31). 

Dessa två, uppträdande och maner, lever alltså i en symbios där individen bör känna trygghet i det 

ena för att kunna förmedla det andra. Dessutom så knyts det till detta en förväntning av både den som 

utför rollen och förväntning hos dess motspelare. Individernas förutfattade mening eller förkunskap 

om rollen är högst central. 



7 

 

I den främre regionen (front stage) sker individens handlande i en social situation (Goffman 1998). 

Det kan jämföras med att gå upp på en scen. Personen är i situationen driven av den sociala 

förväntningen hur vi ska agera, eller åtminstone hur vi tolkar och tror att den sociala förväntningen 

är. I denna situation tenderar handlande emot normer att bli extra tydliga. När beskrivningar av 

händelser görs i främre regionen gestaltas dessa ofta i någon annans synvinkel, samt att vi använder 

generaliseringar för beskrivningar av olika roller som spelas. 

Varje främre region har även en bakre region (back stage), det är här som förberedelserna sker 

(a.a.). Här kan det diskuteras friare kring olika händelser och det är oftast som dessa är fysiskt åtskilda. 

Diskussion kan ske både med fysiska personer och resonerande med sig själv. 

 

 

3.2 Biografiskt lärande 

 

Peter Alheit (2009) är grundare av teorin biografiskt lärande. Centrala begrepp i det biografiska 

lärandet är biografi, biografisk kunskap och biograficitet. Biografi är det samma som individens 

tidigare livserfarenheter. Alheit menar att biografisk kunskap uppstår i självreflektion över nya 

upplevelser och händelser och att individen konstruerar och rekonstruerar denna kunskap biografiskt.  

När nya erfarenheter relateras till den egna biografin så införlivas dom i individens egen livsvärld och 

blir biografisk kunskap. Denna ständiga rekonstruktion av kunskap går in i det begrepp som Alheit 

kallar biograficitet. Med biograficitet menar Alheit att individen med sin ständiga rekonstruktion av 

biografin antar nya inställningar till sin omvärld. Med nya perspektiv uppkommer för individen nya 

möjliga vägval i livet (a.a.).  

Anders Hallqvist, Per Ellström och Lars Hydén (2012) menar att människan är ett aktivt och 

reflekterande subjekt som organiserar sina upplevelser i logiska mönster. Människan sorterar in sina 

upplevelser i eget konstruerade kategorier och filtrerar bort det som inte passar in i dessa kategorier, 

enligt Hallqvist et al (a.a.). Genom detta tillvägagångssätt skapar individen personlig koherens åt sig 

själv, upplevelserna känns logiska och de hänger ihop med den egna biografin. Skulle något inträffa 

som inte upplevs koherent känner individen sig hotad, tillvaron känns främmande och framtida 

handlande föregås av förvirring, menar Hallqvist et al.  

Enligt Peter Alheit och Bettina Dausien (2002) sker lärandet genom subjektet, subjektet är själva 

utgångspunkten för allt lärande. Individen tolkar omvärlden genom alla dom erfarenheter, ”biografier” 

som individen genomgått. Och det är genom reflektion över dom egna upplevelserna som ny kunskap 

kan förvärvas (a.a.). Angnieszka Bron och Christina Lönnheden (2005b) menar att människan genom 

att summera sitt liv lär sig om sig själv. Bron och Lönnhedens perspektiv på det biografiska lärandet 

är att individen i lärandeprocessen reflekterar över sina erfarenheter. För att individen ska kunna 

integrera den kunskap som erfarenheterna genererar måste individen anpassa denna kunskap åt sig 

själv. För att anpassa kunskapen och göra den relevant åt sig själv (a.a.) att individen ständigt 

konstruerar, formar och återskapar sin biografi och den egna identitetsuppfattningen. Det är högst 

centralt hur individen upplever det som relevant eller inte, för hur den kommer att möta händelsen. 

Bron och Lönnheden (2005b) beskriver det biografiska lärandet som en social och kulturell 

process där förebilder är viktiga i lärandet. Individen socialiseras ofta in i de normer som råder, men 

är även kapabel att inte följa dom normer som råder. På så vis lyfter Bron och Lönnheden (a.a.) en 

annan del av det biografiska lärandet, och knyter an till Alheit (2009) begrepp biograficitet, det som 

beskriver individens inre kapacitet att reflektera sig fram till egna vägval i livet. Hallqvist et al (2012) 

beskriver individens samlade erfarenheter som det kunskapslager som utgör den grund från var 
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individen fattar egna beslut. Med självreflektion kan individen omvandla sitt kunskapslager och där 

igenom förvärva nya tankemönster som bistår denne vid nya vägval. Bron och Lönnheden (2005b) 

menar samma sak. Enligt Bron och Lönnheden (a.a.) innebär lärande en förändrad syn på verkligheten 

som där igenom även leder till ett förändrat handlande. Bron och Lönnheden (a.a.) använder 

begreppet floating, som innebär att marken känns flytande under fötterna på individen, som att allt 

som tidigare var bekant och tryggt nu förliser som en flotte längst en skrämmande ström av förändring. 

Exempel på vad som kan utlösa en känsla av floating kan enligt Bron och Lönnheden (a.a.) vara 

identitetskriser, som när individen känner sig exkluderad eller känner sig sakna dom rätta kvalitéer 

som krävs för att vara del av en gemenskap, inte sällan drabbas invandrare av denna känsla. Bron och 

Lönnheden (a.a.) menar att det biografiska lärandet är behjälpligt för individen, då den kan ge 

kapaciteten att anta nya meningsperspektiv eller nya vägval. Genom denna perspektivförändring 

skaffar sig individen ny fast mark under fötterna och nya möjligheter (a.a.). Bron och Lönnhedens 

resonemang går ut på att det biografiska lärandet beskriver hur individerna med sina kunskapsresurser 

är kapabla att konstruera sina egna liv och nå sin fulla potential.     

 

 

4 Vetenskaplig metod 

 

Följande avsnitt presenterar metodansats och metodval och datainsamlingen som gjorts i studien. 

Kapitlet fortsätter med en beskrivning av urval samt tillvägagångssätt under arbetet med studien. 

Avsnittet avslutar med forskningsetiska avvägningar, analysmetod samt en beskrivning av 

fördelningen av arbetet. 

 

 

4.1 Metodansats 

 

Enligt Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) är den kvalitativa ansatsen lämplig för att komma 

fenomen nära. I denna ansats är det vår vilja att individer som befunnit sig mitt i fenomenets hjärta, 

skapandet av en yrkesidentitet, i närtid ska berätta om sina upplevelser. Det är just i denna subjektiva 

upplevelse som vi har vår ontologiska utgångspunkt. Att världen är existerande i det gemensamma 

men framförallt i den subjektiva förnimmelsen av det gemensamma. Denna upplevelse av världen 

ligger i fokus för vår nyfikenhet. Genom mötet med subjekten i en intervju ska ett spänningsfält 

skapas där vi närmar oss en delad uppfattning om hur personen upplevt situationer. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2014) kallar detta för att kunskap konstrueras i den interaktion som uppstår i 

intervjusituationen mellan intervjuaren och intervjupersonen. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg 

genom Heléne Thomsson (2010) beskriver ett ledord; vad betyder detta, som bra att bära med sig i 

intervjusituationen. Vi har gjort en anpassning till vår studie genom att ändra det till; vad har 

utbildningen betytt för dig. 

Med en abduktiv ansats används teorin som inspirationskälla för att finna mönster i empirin för att 

ge förståelse anger Alvesson och Sköldberg genom Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015). 

Denna abduktion bygger på växelverkan mellan induktivt och deduktivt synsätt enligt Ahrne och 

Svensson (2015). Här får forskaren hjälp av teorier för att upptäcka fenomenens karaktär. 
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4.1 Intervju och genomförande 

 

Eftersom intresset var att fånga känslor och upplevelser föll metodvalet på intervju vilket Ahrne och 

Svenson (2015) påpekar som en av styrkorna med denna insamlingsmetod. Vi har haft ett delvis 

hermeneutikinspirerat synsätt med oss. En viktig tanke som vi har med oss in i denna process var att 

låta intervjupersonerna definiera sina upplevelser. I samtalet låta våra förståelsehorisonter mötas och 

sammansmälta i en gemensam bild av händelsen. Där är teorikunskapen central för att intervjuaren 

ska kunna lotsa intervjupersonen genom samtalet. Att för intervjuarna följa med in i intervjupersonens 

livsvärld och närma oss en förståelse av denna livsvärld. Kvale och Brinkmann (2014) understryker 

att kunskapen i en intervjusituation bildas just i det sociala samspelet mellan intervjupersonen och 

intervjuarna. Kvaliteten på intervjun avgörs således av ämneskunskapen hos intervjuaren (a.a.). 

Huvudsakliga tolkningen kommer att starta redan i intervjusituationen och måste beaktas och sensitivt 

styra intervjun. Dessa teorier vi har haft med oss är tidigare presenterade strömningar inom 

symboliska interaktionismen, Meads skapande av jaget, Goffmans dramaturgiska perspektiv samt 

Alheits Biografiska lärandet. 

 

4.1.1 Förförståelse innan studien 

Vi båda har upplevt lärandeprocesser som förändrat oss själva i grunden med inslag av 

identitetsskapande. Dessa kan verka både positiv och negativt beroende om vi väljer att projicera vår 

egna upplevelse på intervjupersonen eller om vi låter denna definiera sin egna upplevelse. Genom att 

diskutera vår förförståelse och är medvetna om den, minskade vi risken att vi ställde ledande frågor. 

Även den teoretiska genomarbetningen innan kan om inte aktsamhet iakttas styra samtalet i oönskad 

riktning. Inriktningen eller inställningen hos intervjuarna skall vara att vi vill öka förståelsen om något 

vi sedan tidigare vet något om, men som vi anser att vi vill veta mer om, i linje med vad Thomsson 

(2010) redogör för. Båda har även sjuksköterskor i vår närmaste familj. Båda har således även en viss 

förutfattad mening om vad yrket sjuksköterska innebär.  

 

 

4.2 Intervjuguidens utformande 

 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) bör intervjun vara semistrukturerad och intervjuaren skall följa en 

intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden (bilaga B) utformades i fem olika delar. Första delen innehöll 

mer lära-känna frågor. Några av frågorna var utformade som att ta reda på kontexten kring personen 

för att underlätta tolkandet (Bryman 2011). Syftet med första delen av intervjuguiden är att få igång 

samtalet och bygga upp ett förtroende mellan intervjuare och intervjuperson.  

Del två av intervjuguiden som består av mer kvalificerade frågor, där intervjufrågorna har ett 

släktskap med ursprungliga forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det som att 

det bildas teman av forskningsfrågorna som i sin tur får bilda intervjufrågorna. Där får varje 

forskningsfråga delas upp i intervjufrågor. Där är det lämpligt att flera frågor belyser samma ämne ur 

flera synvinklar (a.a.). Del två bestod av 3 teman. Till detta avsnitt ligger även en lathund i kanten för 

att hjälpa med ledsagande i följdfrågor. Dessa kan delas in i kategorierna uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor, specificerande frågor (a.a.) De ledsagande följdfrågorna fungerar som verktyg i 

intervjusituationen och är tänkta att bygga på intervjufrågornas betydelsegrad och fylla ut svaren 

ytterligare med information. Efter första intervjun kompletterades intervjuguiden med en fråga; 
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Upplever du att dinar relationer släkt, vänner och bekanta förändras på något vis med studierna? 

(bilaga C). Detta gjorde vi i samråd när vi diskuterade efter intervjun hur genomförandet hade gått.   

Sedan avlutades intervjuguiden med del fem som är en avslutande del. Här finns frågan om 

föremålet som studenterna ombads ta med till intervjun. I denna del fick intervjupersonerna åter igen 

frågan om dom hade några funderingar kring intervjun eller studien. 

 

 

4.3 Urval och intervjudeltagare 

 

För att närma fenomenets karaktär och närma oss upplevelsen i så stor grad som möjligt valdes 

intervjupersoner ut som potentiellt upplevt fenomenet identitetsskapande till en yrkesidentitet i närtid 

eller befinner sig mitt i det. Likt det som Fejes och Thornberg (2015) kallar att en text kommer färgas 

av den tidsanda och dess sammanhang. Det är just denna närhet till det upplevda fenomenet med 

identitetsskapande till en yrkesidentitet som vi vill undersöka i intervjusituationen.  

Valet föll på sjuksköterskestudenter som studerar termin fem, och utökades sedan även till termin 

sex. Vår tanke är att vid termin fem har studenterna hunnit vara ute på flera VFU samt läst större 

delen av utbildningen. Vår tanke är att dessa studenter har påbörjat sin resa att införliva en 

yrkesidentitet.  

Vid ett universitet/högskola i en medelstor svensk stad intervjuades 8 stycken 

sjuksköterskestudenter. Urvalet skedde enligt målstyrt urval (Bryman 2011), då forskningsfrågan är 

direkt styrande till val av just sjuksköterskestudenter.  

Sjuksköterskestudenternas studentförening kontaktades. Här etablerades en första kontakt med 

några ur studentföreningen som kom att fungera som gatekeeper, eller på svenska dörröppnare 

(Ahrne & Svensson 2015). Med dörröppnarna skapades inte endast en kontakt, utan dessa gav oss 

även en första inblick i hur det är att studera till sjuksköterska. Under en kortare fikastund med 

företrädarna ur studentföreningen får vi vår första kontakt med sjuksköterskestudenter. Dessa intryck 

ska inte förringas, och bärs med av oss genom hela arbetet. Till dörröppnarna lämnades även en 

kortare beskrivning av studiens syfte, samt en kopia av missivbrevet. 

Utifrån dörröppnarna fick vi nu vidare kontakt med två studenter som studerade termin fem på 

sjuksköterskeutbildningen, låt oss kalla dom huvudinformanter. Utifrån dessa skedde det sedan 

snöbollsurval (Ahrne & Svensson 2015). Med det menas att huvudinformanterna tipsade om fler 

möjliga intervjupersoner, och dessa i sin tur om fler möjliga intervjupersoner. Genom detta 

tillvägagångsätt fick vi tag på sex stycken intervjupersoner. Vidare sondering påbörjades och vi tog 

åter kontakt med dörröppnarna, med hjälp av dessa fick vi tag i två studenter som studerade termin 

sex. Dessa två kontakter för intervjuer skedde således genom vad Bryman (2011) beskriver som 

bekvämlighetsurval. Dessa fanns tillgängliga relativt lätt för oss att få tag på. Vi anser dock 

fortfarande att de studenter som valdes ut bildar en homogen grupp trots att de går olika terminer. De 

uppfyller det för ändamålet ställda erfarenhet som studien riktar in sig på (Fejes & Thornberg 2015). 

Syftet har fortfarande fått vara styrande i vilka som väljs ut, helt i linje med vad Arne och Svensson 

(2015) redogör för. 

Deltagarna i studien utgjordes av sex stycken termin fem studenter samt två stycken termin sex 

studenter som under höstterminen 2018 studerar till sjuksköterska. Deras namn har bytts ut och givits 

fiktiva namn för att enskilda deltagare inte ska kunna pekas ut. Studenterna är mellan 20 till 60 år och 

har alla sin nuvarande hemvist i Mellansverige. Studenterna har givits namnen Klara, Sofia, Hanna, 

Josefin, Kim, Ida, Johanna och Julia. 
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4.4 Tillvägagångsätt 

 

Intervjupersonerna kontaktades och informerades om studiens syfte och inriktning. Om dom som 

kontaktades ville vara med i studien bokades tid in för intervjuerna. För plats åt intervjuerna förslog 

vi avskilt rum som vi bokat på skolan. Studenterna tillfrågades även om dom föredrog någon annan 

plats. Samtliga studenter utom en intervjuades i ett avskilt rum på skolan. En student intervjuades vid 

sin arbetsplats i ett avskilt rum. Vårt förstahandsval var att intervjua på respektive lärosätet för att det 

är en bekant miljö för intervjupersonerna. Samt att det är en fysisk plats nära det undersökta 

fenomenets kontext.  

Studenterna ombads ta med sig något personligt till intervjun som dom förknippade med att vara 

sjuksköterska. Detta tilltag var tänkt att får intervjupersonerna att känna sig mer bekväma och 

hemmastadda samt att få studenten att tänka sig in i sjuksköterskans roll ytterligare. Intervjuerna 

spreds ut över flera dagar för att inte trötta ut oss som intervjuade, i linje med av Thomsson (2010) 

redogör för. Intervjupersonerna fick även, i den mån det var möjligt, själva välja mellan olika 

veckodagar efter vad som skulle passade dom bäst. Denna flexibilitet hoppas vi gav 

intervjupersonerna bättre förutsättningar. 

Studenterna fick ett utskrivet exemplar av missivbrevet i samband med starten på intervjun. Samt 

informerades om dom etiska aspekterna. I början av intervjuerna ombads studenterna att i den mån 

det var möjligt att lägga det föremål dom haft med sig på bordet framför sig. En kort konversation 

uppstod då om vad studenterna hade tagit med sig och vår tanke var att redan då börjar studenten som 

vi intervjuar kliva in i tankar kring att vara sjuksköterska. Samtliga intervjuer spelades in samt att 

små stödanteckningar gjordes på intervjuguiden för att se till att allt verkligen behandlades, och 

nedteckna intressanta spår som kanske kunde plockas upp senare under intervjun. Vid intervjun 

erbjöds vatten och kaffe där det var logistiskt möjligt. Detta för att skapa en bekvämare situation för 

studenterna att intervjuas i. Ingen ersättning utgick till de medverkande studenterna. Kontakt med 

studenterna har skett via mejl, sms och privat chattkonversation via sociala medier. 

 

 

4.5 Forskningsetiska avvägningar 

 

Vår målbild har varit att det ska synas genom hela arbetet att vi jobbat med de etiska frågorna. Detta 

avsnitt är till för att samla upp det som vi upplever inte har behandlats löpande i studien. I linje med 

vetenskapsrådet (2017) riktlinjer om god forskningssed sker ständiga avväganden mellan forskningen 

och forskningens bidrag till samhällsutvecklingen samt skyddet mot inskränkning på individen, i det 

här fallet intervjupersonerna. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram fyra huvudprinciper: 

Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Nedan följer rubriker med 

vad för åtgärder som vidtagits för respektive princip. 

 

4.5.1 Informerat samtycke 

Det är av central vikt att informera intervjupersonerna om syftet med undersökningen. 

Intervjupersonerna informerades även om att det är frivilligt att ställa upp. Det informerades även att 

det är möjligt att avbryta medverkan utan att ange skäl under hela forskningsprocessens gång. Detta 

skedde dels i missivbrevet, dels muntligt i början på intervjun. 
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4.5.2 Konfidentialitet 

Konfidentialitet i forskningen bejakades framförallt genom att känslig information som kan peka ut 

specifika intervjupersoner anonymiserades och avidentifierades i största möjliga mån. Detta sker i 

ständig avvägning mot att tappa bort den kontexten kring vad som berättas i intervjuerna.  Kvale och 

Brinkmann (2014) definierar detta som ”vilken information ska vara tillgänglig för vem” (s. 109). 

Här meddelades intervjupersonerna att det endast är vi och möjligtvis vår handledare som har 

fullständig information om personerna. Samt eventuell examinator kan fråga om att få ut specifika 

uppgifter. Även detta informerades om i missivbrev samt muntligt innan intervjun startade. Vidare 

hanterades intervjuer och transkriberingar med största försiktighet och genomgick ovanstående 

avidentifiering snarast möjligt. Ingen utomstående har fått ta del av obehandlat insamlat mattrial. 

Således kan inte anonymitet utlovas då vi som intervjuat vet vem respektive intervjuperson är. Där 

det har behövts har vissa ord som till exempel titel på tidigare arbete tagits bort och ersatts av generella 

beskrivningar för att öka integritetsskyddet och minska möjligheten att identifiera en enskild 

intervjuperson. Detta byte av ord har markets genom att nya texten är inom [klamrar]. Detta har gjorts 

med försiktighet för att inte ändra beskrivningens innebörd. 

 

4.5.3 Konsekvenser 

Här bedöms vilka konsekvenser som vetenskapliga vinsten för med sig och ställs mot eventuell 

inskränkning för intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014). Detta gäller även att beakta mot den 

grupp som personerna tillhör (a.a.), i detta fall sjuksköterskestudenter. En risk för övergeneralisering 

eller stigmatisering av gruppen måste tas i beaktning. Vidare gäller det att vara försiktig i själva 

intervjusituationen. I spänningsfältet som uppstår vid en intervju finns en risk att intervjupersonerna 

i efterhand känner att de delat med sig för mycket (a.a.) Detta skall tas i beaktning att vara extra 

vaksam om intervjun glider in på känsloupplevelser och reaktioner. Vidare försöker vi som intervjuar 

hålla oss till ämnet och inte dras med om intervjupersonen vill tala om andra ämnen som inte är 

relevant för själva forskningen.  

 

4.5.4 Forskarens roll 

I en diskussion mellan oss innan intervjuerna bildades en gemensam ram som innefattar förhållnings 

aspekter vid intervjuerna. Diskussionen grundades sig i att olika teman enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) som följer, ” forskarens moraliska integritet, hennes empati, känslighet för engagemang i 

moraliska frågor” (s. 111). En liknande kortare diskussion skedde även med handledaren. Till detta 

knyts den asymmetriska relation som uppstår i en intervjusituation där intervjuaren styr samtalets väg 

och innehåll. Så som att inte leda och lägga saker i intervjupersonen mun och styra denna till att 

utrycka åsikter eller saker.  

Här ingår även forskningens oberoende understryker Kvale och Brinkmann (a.a.), och att den inte 

syftar till att gynna eller missgynna någon speciell organisation. Vi som genomfört denna studie är 

friskrivna från marknaden och ingen betalning har skett på något plan inom, till eller från oss. 

Sammanfattningsvis kan forskarens roll beskrivas som de avvägningarna mellan att vara professionell 

och distanserad till att komma intervjupersonen nära genom interaktionen. 
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4.6 Analysmetod 

 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom flertalet gånger för att vi skulle göra oss förtrogna med 

det insamlade materialet, i linje med vad Ahrne och Svenson (2015) beskriver. Detta i syfte att dels 

lära känna de intervjuer som vi själva genomfört bättre. Men även för att lära känna varandras 

intervjuer. Samtidigt påbörjades även transkribering av intervjuerna. Precis som Bryman (2011) 

beskriver är detta en tidsödande process. Vi genomförde vad Ahrne och Svenson (2015) kallar en 

vanlig utskrift, med det menas att allt som sägs under intervjun skrivs ner ordagrant. Viss information 

anonymiseras redan när den skrevs ner i detta moment. Vi transkriberade de intervjuer vi själva 

genomfört. Samtal efter varje intervju skedde mellan oss båda där vi berättade för varandra om det 

var något speciellt vi tänkte på i samband med intervjuerna eller när vi lyssnade igenom dessa. Detta 

är i linje med vad Lofland och Lofland genom Bryman (2011) beskriver som viktigt att komma igång 

med bearbetningen av materialet snarast.  

De färdigtranskriberade intervjuerna började sedan kodas. Ahrne och Svenson (2015) beskriver 

kodningen som att komma materialet väldigt nära. Kodningen genomfördes genom att olika 

textstycken i det utskrivna transkriberade materialet tillskrevs olika benämningar vad det talades om. 

Dessa kodade stycken sorterades upp och grupperades med uttalanden och berättelser som var av 

likande karaktär, och som fått samma eller liknande benämning. Denna process gjorde vi tillsammans 

och samtidigt jämkades vår syn på innehållet. Nu fanns det på vårt bord en mängd olika grupperingar 

av textavsnitt som fått olika benämningar. Dessa grupperingar parades ihop till det vi kom att kalla 

resultatteman. I varje resultattema försökte vi hitta en röd tråd. Efter att ha sållat ut tog vi med tre 

teman som presenteras i kapitel 5 resultat. Detta gjorde vi i linje med vad Ahrne och Svenson (a.a.) 

beskriver som reducering, allt kan inte visas upp och det mesta av materialet som samlats in inte 

kommer användas. Dessa resultatteman meningskoncentrerades sedan för att öka vår förmåga att 

överblicka varje tema. Denna meningskoncentrering fick även ligga till grund för sammanfattningen 

i slutet av varje resultattema. De tre temana fick även arbetsnamn, dessa arbetsnamn fungerade som 

sammanfattning av respektive tema. Arbetsnamnen har sedan fungerat som utgångspunkt till att 

namnge dessa resultatteman. 

Analysen påbörjades sedan med att olika teorier lades på resultatet. För att underlätta varvades 

resultatet med meningskoncentreringen och även sammanfattningarna. Ahrne och Svenson (a.a.) 

kallar detta för att argumentera. Här beskrivs resultatet utifrån de teorier som valts ut till studien (a.a.). 

I analyskapitlet har begrepp från teorierna spelat central roll i analysarbetet. Det är utifrån begreppen 

som vi klätt berättelserna från kapitel 5, med en analys (kapitel 6). 

 

 

4.7 Upplägg av arbete 

 

Nedan följer en beskrivning på arbetsfördelningen under hela arbete med studien. En uppsatsidé 

presenterades av Daniel. Utifrån denna arbetade vi i två olika spår fram varsitt PM och förslag på 

genomförande av studien. Utifrån dessa två förslag jämkades en gemensam idé och plan fram. Vi 

startade genast med att författa missivbrev, som i huvudsak är författat av Linus, och en intervjuguide, 

som i huvuddel är författad av Daniel. Linus hittade vår första kontakt till de tidigare redovisade 

dörröppnare. Författandet av studien har vi delat upp på följande vis, dock har samtliga kapitel 

författats i samråd. Kapitel 1, Inledning är i huvudsak författat av Linus med våra gemensamt 

författade syften och frågeställningar. Tidigare forskningsavsnittet, kapitel 2, är till största del författat 



14 

 

av Linus. Efterkommande kapitel 3, teorikapitel är uppdelat att Daniel har författat avsnittet om 

symboliska interaktionismen och Linus har skrit avsnittet om Biografiska lärandet. Metodavsnittet, 

kapitel 4, är helt författat av Daniel. Resultatet i kapitel 5 är författat på följande vis, Daniel har skrivit 

tema ett och tre (5.1 och 5.3), Linus har skrivit tema två (5.2). I analysen har vi riktat in oss på att i 

första hand analysera de egenförfattade temana, så Daniel 6.1 och 6.3, Linus 6.2. Efterföljande kapitel 

7, Diskussion är i huvudsak författat av Daniel. Redigering och insamlande och ansvarig att hålla 

reda på alla dokument samt filer har ansvarats av Daniel. 

 

 

5 Resultatpresentation 

 

Under detta avsnitt kommer resultatet från våra åtta intervjuer att redovisas. Avsnittet tar upp tre olika 

teman som arbetats fram ur intervjuerna. Dessa är 5.1 Förväntningar på identiteten och utbildningen, 

5.2 Viktiga inspirationskällor för utvecklandet av en sjuksköterskeidentitet och 5.3 Upplevelser under 

processen mot en yrkesidentitet. 

 

 

5.1 Förväntningar på identiteten och utbildningen 

 

5.1.1 Förväntningar på sjuksköterskan 

Studenterna kommer från skilda bakgrunder. De har en mängd olika erfarenheter med sig till 

utbildningen. Ida berättar att hon har provat på en mängd olika arbeten. Hon beskriver sig som lite 

rastlös och vill finna nya utmaningar i livet. Ida berättar så här om sina förväntningar när hon sökte 

till sjuksköterskeutbildningen. 

 

”Jag var så trött på vara [tidigare arbete med vårdliknande kontakt], det är klart att man kan ju 

ge mycket välmående och kunden mår bra när man tar hand om den, men jag kände att jag ville 

göra någon mer skillnad (…) ” (Ida) 

 

I sin tidigare arbetsroll började Ida söka efter att göra mer. Hon berättar även att hon tidigare i sin 

ungdom haft tankar kring att bli sjuksköterska. Men detta har grusats av rädsla för blod. Men rädslan 

har försvunnit med åren. Ida beskriver hur sjuksköterskans roll var laddad med flera förväntningar. 

 

”Det känns mer som jag gjort någonting stort, som sjuksköterska, patienterna är ju sjuka som 

man behandlar, det känns mer meningsfullt. ” (Ida) 

 

Ida uttrycker en längtan och förväntning efter ett yrke där det går att göra skillnad. Kunna göra en 

skillnad, för de människor hon kommer att möta som färdig sjuksköterska. Denna förväntan, att göra 

skillnad, som sjuksköterska är något som även Josefin och Johanna berättar om. 

 

” (...) det är spännande med alla dessa möten med människor, att du vill hjälpa människor och 

att du kommer hem från en arbetsdag och känna att du gjort någonting viktigt här på jorden. ” 

(Josefin) 
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” (…) att komma en människa in på livet, så, eller vad säger man, att hjälpa på en annan nivå, 

tror det var det som lockade. ” (Johanna) 

 

Studenternas uppfattningar om sjuksköterskor är att den är någon som hjälper och gör skillnad, är 

någon som betyder något och som är viktig och meningsfull. Sofia har en bakgrund inom vården som 

undersköterska. Hon vill nu utbilda sig vidare till sjuksköterska. Hennes tankar kring det nya yrket 

beskriver hon så här. 

 

” (...) jag ville liksom vidga vyerna och ta mer ansvar tror jag (…) jobba ännu mer med patienten, 

och främja hälsan och förebygga ohälsa (…) ” (Sofia) 

 

Sofia ser en skillnad från sin nuvarande vårdtjänst som undersköterska till en tjänst som sjuksköterska. 

När Sofia arbetat som undersköterska har hon observerat några punkter hon tycker är extra viktiga 

hos en sjuksköterska. 

 

” (…) kontakten med patienten, att de är väldigt duktiga på kommunicera och skapa en 

personlig kontakt.” (Sofia) 

 

5.1.2 Förväntningar på utbildningen 

Några av studenterna tog även upp förväntningar som var mer knutna till utbildningen. I dessa 

beskrivningar återkom några teman. Hanna som samtalat med tidigare studenter på 

sjuksköterskeutbildningen berättar vad hon hört att man kan förvänta sig av och efter utbildningen. 

 

” (…) att du ska utvecklas, att du ska utvecklas som person också, att man kanske inte är samma 

person när man börjar som när man slutar (…) ” (Hanna) 

 

Hanna räknar med och är beredd på en personlig förändring. Det är inte bara nya kunskaper utan även 

att hon ska förändras på ett personligt plan. Johanna berättar om sina förväntningar på utbildningen. 

 

” (…) då var jag väldigt öppen tror jag, då precis i början var jag väldigt ivrig, liksom att få lära 

mig nya saker, och det här att få komma ut, och bli sjuksköterska, att hitta identiteten, var nog 

väldigt viktigt för mig där och då (…) ” (Johanna) 

 

Både Hanna och Johanna berättar att de förväntar sig en förändring av sig själv, som person. Men 

Johanna beskriver till och med en iver inför detta. Hennes berättelse beskriver även hur hon vill hitta 

en identitet. Johanna uttrycker även att få komma ut på VFU som viktigt, att få känna på yrket, att 

börja orientera sig i det. Kim beskriver sina förväntningar på utbildningen på så här. 

 

” (…) hade väl inställningen att ifall jag vill bli en bra sjuksköterska så är det upp till mig själv.” 

(…) men hade förväntat mig mer lärarkontakt och mer styrning. ” (Kim) 

 

Kim är väl medveten om sitt eget ansvar i studierna. En förväntning var dock tydligare vägledning 

genom utbildningen av skolan. När Ida tänker tillbaka på utbildningen och beskriver utbildningens 

innehåll mot sin förväntning berättar hon detta. 
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” Det känns som att det praktiska, att träna på dockor och det här mer medicinska är lite för lite 

nästan. ” (Ida) 

 

Här hade Ida förväntningar på utbildningen att det skulle vara mer praktiska övningar. Hon överraskas 

av innehållet i början av studietiden. Även längre in i utbildningen uppfylls inte hennes förutfattade 

meningar. Hennes beskrivnig av känslorna efter den senaste VFU berättar Ida så här. 

 

” (…) hade förväntat mig lite mer av det praktiska. (...) på min VFU tror jag bara tog ett blodprov, 

och det kändes jobbigt att inte ha fått träna mer på dom praktiska momenten. Det är speciellt 

att sticka en annan människa, så man vill verkligen träna på det innan man går ut som färdig 

sjuksköterska.” (Ida) 

 

Ida är inte ensam om att tycka att det var för få praktiska övningar. Josefin mötte även hon 

utbildningen med förväntningar på mer praktiska moment. Så här beskriver hon sin känsla av 

utbildningen ända fram till nu. 

 

” (…) hoppades att det skulle bli lite sådär att man skulle få lära sig praktiska saker också, som 

att sätta nålar, sätta kateter, och det har vi fått göra också, men ganska lite av den biten och 

väldigt mycket vårdvetenskapligt. ” (Josefin) 

 

Sammanfattning: Återkommande berättar studenterna om att dom vill hjälpa, att finnas där. Att få en 

känsla av att dom gör något viktigt och känna meningsfullhet i arbetsuppgifterna och i arbetet. Det 

finns även tankar om att komma nära patienterna och att jobba med hälsa både främjande och att 

förebygga ohälsa. I utbildningen finns det förväntningar på förändring av sig själv och iver att få ta 

sig an en ny identitet som sjuksköterskestudent och sjuksköterska. Det fanns även konkreta 

förväntningar på mer praktisk övning. 

 

 

5.2 Viktiga inspirationskällor för utvecklandet av en sjuksköterskeidentitet 

 

Flera av studenterna beskriver hur dom inom vårdyrket påverkats och låtit sig inspireras genom social 

interaktion med andra människor. Flera av studenterna har personer i sin närhet som inspirerat dom 

till att bli sjuksköterskor. Johanna beskriver att hon påverkats av sin mamma som är sjuksköterska. 

 

” (...) men det är klart att det påverkat mig och min syn eftersom hon har varit, vi delar en 

holistisk syn så kring människan och, så jag har ju absolut vuxit upp i, i det på ett annat sätt, 

och det har säkert påverkat mig undermedvetet, hur min mamma har varit, med mera.” (Johanna) 

 

Johanna säger att hennes mamma är den inspirationskälla som fått henne att bli sjuksköterska. 

Josefine har också sjuksköterskor i familjen, flera stycken. Även hon tror att det är därifrån 

inspirationen till att bli sjuksköterska kommer ifrån. 

 

”Min mamma är intensivvårdssjuksköterska. Min syster är distriktssjuksköterska, min 

svägerska är anestesisjuksköterska och både farmor och mostrar, så det är väldigt familjärt det 

här yrket.” (Josefine) 
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Det var inte bara familjemedlemmar som studenterna ser som inspirationskällor. Vissa av studenterna 

ser andra studenter som personer dom kunde bolla idéer med och låta sig inspireras av. Studenterna 

berättar att klasserna är stora i sjuksköterskeprogrammet och att studenterna som utgjorde klasserna 

hade många olika tidigare erfarenheter. Detta gjorde att studenterna kunde byta erfarenheter med 

varandra, vilket de uppskattade. Det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ägde rum gav studenterna 

möjlighet att finna nya perspektiv på vården, anser Sofia. Hon menar att andra studenters perspektiv 

och erfarenheter kanske har påverkat henne att ändra sitt beteende i olika situationer. 

 

” (…) så då kanske jag gör annorlunda i ett annat scenario om jag får höra nån annans erfarenhet 

om jag inte har gjort det. Så definitivt jag hade kanske agerat annorlunda om jag fått höra hur 

någon annan hade gjort innan. ” (Sofia) 

 

Studenterna uttrycker att dom genom diskussion och reflektion tillsammans blir varandras ledsagare 

genom utbildningen. Även Kim berättar om inspiration från sina studiekamrater. Kim beskriver hur 

viktigt det var att kunna diskutera och reflektera med andra studenter och sjuksköterskor. Kim 

beskriver här hur diskussion med andra studenter är som att ha någon att luta sig emot. 

 

” (...) hade man frågor och funderingar så fick jag inte svaren, på en gång, utan svaren kom 

genom en diskussion då, med varandra (…) ” (Kim) 

 

Josefine beskriver hur studenterna genom utbildningens gång finner stöd i varandra och betraktar 

varandra som värdefulla verktyg för utvecklande av färdigheter som kan gynna en blivande 

sjuksköterska. 

 

” (...) jag kommer ju från ett reflektionssamtal precis nu där vi studenter som är i slutet av 

utbildningen suttit tillsammans och pratat och reflekterat med varann, och då får man ju ett stort 

utbyte av varann kan jag känna.” (Josefine) 

 

Studenterna berättar att när dom kom ut på VFU fick de interagera med färdigutbildade sjuksköterskor, 

vilket gav insyn i hur yrket var i verkligheten, menar dom. Sjuksköterskorna var personer som gav 

inspiration, menade studenterna. Klara lyfter att hon tog intryck av sjuksköterskornas empatiska 

färdigheter. Hon lyfter även att hon imponeras av sjuksköterskorna, som hon tycker verkar se sitt 

utövande som någonting utöver endast ett yrke. 

 

”Dom var bra på.. bra på möta människor, och dom var bra på bemöta oss som studenter och 

dom lyckades med dom här delarna som tillit, dom lyckades.. att.. att dom framstod som 

kunniga inom områden dom eh också bryr sig, mer än bara göra sitt jobb.” (Klara) 

 

Josefine berättar att hon tror sig ha gynnats mycket av all den kompetens som sjuksköterskorna på 

avdelningen där hon arbetar har. 

 

” (…) men där har man massvis med kompetens och jag har lärt mig massor som jag kommer 

att ha nytta av som färdigutbildad sjuksköterska. ” (Josefine) 
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Några studenter berättar om att dom ansåg att livserfarenheter är något som är positivt för yrkesrollen. 

Dom menar att deras erfarenheter kan ha påverkat dom till att vilja bli sjuksköterskor. Dessa 

erfarenheter var tidigare erfarenheter av vårdyrket eller omhändertagandet av anhöriga. I mycket 

handlar det om bemötandet av andra människor när studenterna diskuterade livserfarenheter. I många 

fall har studenterna jobbat inom vården innan dom börjat sina studier, och där igenom skaffat sig 

livserfarenheter som var relaterade till vården. 

Ida berättar att hon har erfarenhet av sjukdomar och bemötande av människor, något som hon menar 

kommer gynna henne i hennes roll som sjuksköterska. Hon har haft flera i familjen som lidit av 

svårare sjukdomar, något som hon hade kunnat relatera till i teorin under utbildningen. 

 

”Sen tror jag livserfarenheter överlag är bra att ta med sig in i studierna. Min pappa har haft en 

stroke, min svärmor hjärntumör, (…) och det kan man ta med sig in i studierna och relatera till. ” 

(Ida) 

 

Ida anser att hon hade nytta av att se tillbaka på de erfarenheter hon haft av vårdande av andra 

människor, hon anser att dessa erfarenheter inspirerat henne i hennes förhållningsätt till 

sjuksköterskeyrket. Ida beskriver också hur hon blivit skicklig på att hantera möten med andra 

människor tack vare tidigare yrkeserfarenheter. Hon beskriver det som att hon lärt sig att sätta på en 

mask när hon måste agera professionellt vid dessa möten. 

 

”På [tidigare arbete] kunde jag ha tio kunder på en dag. Så man har lärt sig att sätta på en typ 

av mask. ” (Ida) 

 

Kim har tidigare jobbat inom vården och hade där igenom varit med om många händelser som format 

synen på vårdyrket. 

 

”eh, ja men jag har ju jobbat inom vården, jag har ju pratat med många sjuksköterskor innan, 

innan jag började utbildningen och så jag har ju hört väldigt många olika vinklar på så.. på 

själva yrket så. ” (Kim) 

 

Sammanfattning: Flera av studenterna berättar om vad som inspirerat dom till att vilja bli 

sjuksköterska. För flera av dom är det närstående som gjort att de fått upp ögonen för vårdyrket. Vissa 

av studenterna har i livet verkat i situationer där vårdande och bemötande av människor varit centralt, 

vilket dom menar haft betydelse för deras yrkesval. Studenterna berättar att dom också inspireras av 

andra studenter, som dom menar ger dom nya perspektiv på vården. Dom studenter som innan 

utbildningen jobbat med vård berättar att dom inspirerats av sjuksköterskorna dom kommit i kontakt 

med, några som dom ser som förebilder in i vårdyrket. 

 

 

5.3 Upplevelser under processen mot en yrkesidentitet 

 

Studenterna berättar om sin första kontakt med utbildningen där de genomgående uttrycker att de har 

svårt att förstå det de läser i början av utbildningen. Det var inte alltid så självklart varför vissa ämnen 

stod på schemat. Så här berättar Josefin, Julia och Sofia om det. 
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”Vårdvetenskapen är ett ganska så stort och flummigt ämne som är svårt att få grepp på. ” 

(Josefin) 

 

”Det var lite flummigt innehåll i början, man förstod inte vad det skulle leda till(…)Men då 

ville man lära sig mer om kroppen och hur det fungerade rent praktiskt, så var det mer om hur 

man lär sig och så. ” (Julia) 

 

”I början var det ju så att det var mycket vårdvetenskap och då var man ju så här att varför ska 

vi lära oss det här? Olika teorier och sånt, det var lite flummigt tyckte de flesta. ” (Sofia) 

 

Flummigt är något som återkommer i flera av berättelserna. I beskrivningarna finns det även 

hänvisningar till att andra studenter också skulle ha upplevt många av ämnena som flummiga. Även 

Klaras möte med utbildningen beskrivs på liknande vis. 

 

”Det jag upptäckte var väl att det vad jag kallar det flummiga ämnen, än vad jag trodde det 

skulle vara. Det är väldigt mycket mer vårdpedagogik, vårdvetenskap, mer bemötande, eh och 

mer, ren omvårdnad än dom medicintekniska momenten som man kanske tänker på. ” (Klara) 

  

Klara utrycker en föreställning om vad som behövs för en sjuksköterska, vad det innebär att vara 

sjuksköterska, vilka ämnen som bör ingå, ämnen som är relaterade till medicinvetenskap. Men det 

var inget som Klara mötte på utbildningen. När Klara fortsätter berätta om när hon jobbar på sjukhuset 

beskriver hon vad hon kan göra för patienterna med hjälp av det hon lärt sig under utbildningen. 

 

”Som när jag jobbar på akutmottagningen, det är väldigt många långa väntetider. Jag kan inte 

snabba på processen för det handlar om att läkarna har mycket och göra, men jag kanske kan 

gå och fråga, jag vet att det tar lång tid, men vet du vad du väntar på för något, nånting. För så 

länge dom vet vad dom väntar på så är det lättare och hantera väntetiden. ” (Klara) 

 

Klara berättar hur hon nu börjar förstå hur de vårdvetenskapliga aspekterna kan gynna henne i 

sjuksköterskeyrket, vilket skiljer sig mot hennes förväntningar innan utbildningen, som var mer av 

medicinskteknisk karaktär. I sitt resonerande mellan de olika ämnen blir beskrivningen denna. 

 

” (…) alltså, eh så klart tycker jag , eller så klart och så klart, jag tycker medicinämnena är 

roligare rent tekniskt och läsa, eh, och lära sig mer om anatomi och lära sig mer om 

sjukdomslära och patofysiologi. Men jag ser ändå en fördel att jag läst dom här grejerna, för att, 

jag kan bemöta människor på ett mycket bättre sätt. Och jag kan märka också i vardagliga 

situationer att jag har blivit mer tålmodig, och hantera att jag till exempel inte får ett svar på en 

gång. ” (Klara) 

 

Klara utrycker sig nu som att hon ändå ser användning för dom vårdvetenskapliga ämnena. Hon 

hänvisar till att hon bemöter patienter på ett annat vis, och att det även smittar av sig i utanför skolan 

och arbetet. Klara antyder till och med att hon förändrats som person. När Johanna berättar om hur 

hon förändras beskriver hon. 

 

” (…) just sjuksköterska tror jag identitet hör samman med yrket (…) ” (Johanna) 
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Förändringen Johanna beskriver knyter hon samman med identiteten som sjuksköterska. Det är de 

speciella förutsättningar kring yrket och dess speciella karaktär som ligger till grund för den egna 

förändringen. Sjuksköterskans identitet är kanske extra kraftig berättar hon och att hon ger väldigt 

mycket och då får väldigt mycket tillbaka. Men Johanna berättar även att hon inte vet om alla känner 

så som hon. 

 

” Det kanske inte är många som tycker det är så viktigt för deras identitetssökande som jag gör 

(…) men det vet ju inte jag, men jag har inga problem och prata om det, så för mig är det inget 

främmande, men det kanske finns dom som inte vill prata om det ” (Johanna) 

 

Johanna är både öppen med och understryker vilken speciell process det är att studera just till 

sjuksköterska. Samtliga studenter berättar om att sjuksköterskeprogrammet i huvudsak består av två 

olika ämnen, medicinmännen och vårdvetenskap. Ida beskriver skillnaden mellan ämnena 

medicinmännen och vårdvetenskapen på detta vis. 

 

”Alltså anatomin, det är mer råplugg, alltså verkligen lära sig om sjukdomar, och det är medicin 

och det här som man känner att, det ska jag ha rätt bra koll på, det kräver ganska mycket studier 

helt enkelt (…) Sen tycker jag dom här vårdvetenskapliga, dom, ja vad ska vi säga, dom är lite 

flummiga (…) Ja alltså kanske inte flummiga, men mer reflektion och mer inlämningar. ” (Ida) 

 

Ida upplever att ämnena som finns på utbildningen har väldigt olika karaktär och att ämnena ställer 

olika krav på studier och hur man studerar dom. Ida berättar att det är viktigt med vårdvetenskaplig 

inriktning på utbildningen, och det för att många studier kommit fram till att det är oftast där bristerna 

i vården upplevs. Ida hänvisar till den syn på människan som är holistisk, det vill säga att se hela 

patienten, hela människan som viktig. Vårdvetenskapen har en väldigt viktig roll. 

 

”Men kan kännas som det är för mycket sånt här, när man kommer ut så, det har kanske fått lite 

för stort fokus. Och det har jag pratat med andra om inom programmet och flesta upplever 

samma. Det känns som det här praktiska, träna på dockor och dom här medicinska, det är lite 

för lite nästan. ” (Ida) 

 

Trots att Ida läst om studier vad som är dom vanligaste upplevda bristerna i vården så har hon svårt 

att ta till sig att det är det som behövs mer. För henne är det inte primärt bemötandet som det behöver 

lägga mer fokus på. För henne är det först och främst praktiska moment och dom medicinska ämnena 

hon inte känner sig till freds med. Ida använder även återkommande ordet känns, som att det är en 

känsla hon vill uppnå med att ha mer medicinmännen. När beskrivningarna av upplevelsen berättar 

Ida att det är bra att träffa många olika sorters patienter. Även ronder med läkare gjorde så det infann 

sig en bra känsla.  Det berodde på att hon förstod vad läkarna pratade om, hon hängde med i de 

medicinsktekniska samtalen. 

 

” (…) för jag kände när jag var med på rond så kände jag vad dom pratade om, så jag kände 

inte, ja så klart att jag inte förstod allt, men jag kände att jag hade koll på det här teoretiska som 

jag borde ha koll på. (…) Men där kände jag ju att det praktiska var ju inte så. (…) Men det är 

ju människor, man kan ju inte bara hålla på och sticka och träna på bara föra att träna. (…) Men 
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det är inte så roligt och komma ut och känna att, det är ju ändå mina arbetsuppgifter och har 

man bara gjort det en gång så är man inte så jättesäker. ” (Ida) 

 

Känslan som infanns sig för Ida runt dom praktiska momenten var dock en annan. Hon hänvisar även 

till att hon uppfattar det som starkt knutet till vad en sjuksköterska gör, något som ingår i 

sjuksköterskans centrala uppgifter. Det är en viktig del för att känna sig säker i sitt arbete, något som 

är viktigt för att vara sjuksköterska, i vart fall i hennes egna ögon. När Johanna pratar om hennes 

upplevelse vid VFU:erna beskriver hon en känsla av begränsning. 

 

” (…) kände hela tiden att jag begränsade mig, jag var väldigt nyfiken och sökte väldigt mycket 

kunskap, så var, så fick jag ibland till svars att, att du går bara termin två, du ska inte kunna det 

här än. (…) Men jag tyckte det var viktigt, att det var viktigt för mig också veta vad det var jag 

hade kring mig, att det ska ju ligga i mitt intresse någonstans att förstå, förstå vanliga symptom 

(…) att jag känner själv att jag behöver det, för om jag får en fråga så vet inte jag vad jag håller 

på med, vad ger jag patienten för förtroende för mig då (…) ” (Johanna) 

 

När Johanna beskriver sitt intresse att förstå så hänvisar hon även till att hon har en upplevd 

förväntning på sig av patienterna om att kunna besvara deras frågor, frågor som är knutna till de 

medicinska ämnena. Att det är något hon borde veta. Vidare berättar Johanna att patienterna tidigt 

kände tillit för henne. 

 

”Ja jag tycker patienten tidigt kände, alltså förtroende för oss, frågade oss lite över vår, vår 

behörighet, det känner jag även nu när vi är ute och jobbar (…) ” (Johanna) 

 

Johanna utrycker att det är jättekul och att det är en bekräftelse på att hon inger någon känsla till 

patienterna. Den här känslan är något som hon kan förmedla och skapa tillit. När Johanna beskriver 

vad hon praktiskt gör för att försöka bygga upp den tilliten. 

 

”Ja men det kanske är mitt tillvägagångsätt liksom, jag är lugn och trygg, jag inger förtroende 

för jag visar intresse för dom, eh, nyfikenhet för jag möter dom (…) ” (Johanna) 

 

Tilliten är något som byggs upp i bemötandet. Att se patienten menar Johanna är centralt. Johanna 

berättar även hur motsatt beteende kan se ut. 

 

” (…) är man stressad, tittar man inte, möter man inte någons blick, är man hetsig, är man kall 

i tonen, då kanske man inte vågar ställa vidare frågor (…) ” (Johanna) 

 

Att inte stänga ute patienterna är viktigt menar Johanna. Hon vill vara inbjudande. Berättelsen 

beskriver även vad som konkret kan göras för att få ett bättre möte med patienterna. 

 

” (…) mycket med patientbemötandet, vi satt oss vid sängarna, vi tog oss tid, och det gav även, 

alltså vi bekräftade patienten, och det kanske gav dom ett oj, men hen, hon ser ju mig, hon vill 

ju faktiskt veta vad jag är här. ” (Johanna) 
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Mötet med patienten öppnar upp för samtal. I detta samtal kan det även komma frågor från patienterna. 

Johanna berättar att det är även i hur man svarar på dessa som bemötande ligger i. 

 

” (…) för man inger ändå det här, en känsla man vill och hoppas kunna se, men då får man 

också förklara att det ligger utanför min behörighet, då får jag prata med någon annan som vet 

det. (…) så tar man med sig det, som en liten egen läxa. ” (Johanna) 

 

Johanna lyfter att det aldrig går att förbereda sig innan på alla möjliga frågor som kan komma från 

patienterna. Det är även viktigt att fortsätta vara öppen och inbjudande. Kan man inte svara får man 

ta med sig frågan därifrån och försöka återkomma eller få någon annan och svara på patientens frågor. 

Johanna hänvisar tillbaka till hur hon skulle känna om hon var patient och mötte vården. Vad hon 

skulle ha som patient för förväntningar på sjuksköterskorna hon träffade. Johanna berättar att hon ett 

tag upplevde att det var lite väl mycket vårdvetenskap. Att hon ville lära sig mer om medicinämnen. 

Men att medicinämnena och vårdvetenskapen hänger ihop. 

 

” (…) men nu förstår man att medicinen, att vi klarar oss inte utan dom vårdvetenskapliga, vi 

måste ha medicinen för att förstå kroppens funktioner men vi måste ha det vårdvetenskapliga 

för att förstå patientens upplevelse, så dom har ju verkligen fått en, en innebörd i varandra. ” 

(Johanna) 

 

När Johanna ombads ta med något föremål till intervjun som hon förknippade sjuksköterskan tog hon 

med en liten skylt. 

 

” Ja jag tog med en sjuksköterskestudentskylt (…) den tog jag med mig, som man fick från 

vårdförbundet ” (Johanna) 

 

Det är en liten skylt som fästes på framsidan av sjuksköterskeblusen när hon är ute på VFU. En skylt 

där det står sjuksköterskestudent på. 

 

Sammanfattning: Många av studenterna utrycker det som att det var svårt att förstå vissa ämnen i 

början på utbildningen. Det var inte alltid helt klart vart allt skulle leda till. Dom läste ämnen som 

dom inte riktigt viste varför dom läste. Några av studenterna utryckte att dom hade förväntningar på 

mer medicinska ämnen. Flertalet studenter påtalar att de tyckte att medicinämnena var roligare och 

läsa. Dock började många bitar falla på plats under VFU:erna. Nu får studenterna flera kontexter att 

knyta ämnen som tidigare var svåra att förstå. Det görs en klar distinktion mellan olika ämnen och att 

de behöver studeras på olika vis. Ämnena ställer olika sorters krav på studenten. Under VFU:n kunde 

det även bli tydligt för studenterna när dom upplevde sig sakna något som dom själva förknippade 

med att vara sjuksköterska.  

 

 

6 Analys 

 

I följande avsnitt redovisas analys utifrån resultatet som presenterades i kapitel 5. Vi har valt att 

fokusera på teorier från tre olika teoretiker, Mead, Goffman och Alheit. Dessa teorier har tidigare 
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presenterats i kapitel 3, teori. Kapitlet är strukturerat utifrån tre teman; 6.1 Identitet - som en förväntan, 

6.2 Identitet – att bli som andra och 6.3 Identitet – en process. 

 

 

6.1 Identitet - som en förväntan 

I detta analystema avhandlas förväntan. Dels förväntan riktad mot sjuksköterskeyrket och sedan 

förväntan på utbildningen till att bli sjuksköterska. Detta tema är uppdelat i två underteman; 

Förväntan på sjuksköterskan som identitet, och Förväntan på utbildningen, att få bli sjuksköterska. 

 

6.1.1 Förväntan på sjuksköterskan som identitet 

Resultatet redovisar en önskan om att jobba med något som är viktigt och känns meningsfullt. 

Berättelser om den hjälpande sjuksköterskan är återkommande. Den gemensamma synen är hur en 

sjuksköterska ska vara någon som finns där för patienterna och gör en viktig insats. Resultatet talar 

för en samstämmig målbild av sjuksköterskan. Men det visar sig i berättelserna att synen på hur denna 

målbild ska uppnås skiljer sig åt.  Utifrån Meads (1976) begrepp generaliserade andra kan tolkningen 

göras att studenterna påverkats av allmänna föreställningar om sjuksköterskan, så som att 

sjuksköterskan ska vara en person som gör något viktigt och meningsfullt.  Mead (a.a.) skulle ha 

utryckt det som att det ligger i samhällets attityd till sjuksköterskan.  

Ytterligare begrepp från Mead (1976) som kan fogas in i analysen är roll och rolltagande.  Vid ett 

rolltagande försöker individen förstå en annan individs situation, att tänka sig in i dennes plats i det 

sociala rummet. Bakom berättelserna om förväntningar på sjuksköterskeyrket kan ett rolltagande ha 

ägt rum, där studenterna har tänkt sig in i att vara sjuksköterska. Genom att nu tänka sig in i rollen 

sjuksköterska upplever studenten den subjektiva förväntningen på hur en sjuksköterska ska vara på 

sig själv. Det finns beskrivningar i resultatet som redovisar bemötande med kommunikation samt 

personlig kontakt, som väsentliga delar för att kunna bli den närvarande och viktiga sjuksköterskan. 

Dessa talar för att de sociala aspekterna är mest väsentliga för att kunna nå sin eftersträvade bild av 

hur en sjuksköterska ska vara.  

Andra redogörelser lägger inte vikt vid de sociala aspekterna, flera av beskrivningarna talar mer 

om praktiska moment i mötet med patienterna som det som är mest centralt. För dessa studenter 

uppnås målbilden av den hjälpande sjuksköterskan med praktiska handgrepp primärt. Med Alheits 

(2009) begrepp biografi, individens tidigare livserfarenheter, kan en parallell dras till de förväntningar 

som studenterna har om sjuksköterskeyrket. I resultatet framkommer det att det finns olika 

förutfattade meningar om vad det innebär att vara sjuksköterska. Dessa skilda föreställningsvärldar 

om sjuksköterskeyrket kan därför tolkas som att det finns skillnader i biografierna. Dom olika 

förväntningarna återspeglar således att dom har olika bakgrund, att dom har skilda erfarenheter av 

vad sjuksköterskeyrket innebär. En del av berättelserna i resultatet målar upp konkreta medicinska 

handlingar, som till exempel att ta ett blodprov som signifikant för en sjuksköterska. Där talar andra 

berättelser i resultatet om en sjuksköterska som någon som skapar personliga kontakter och är duktiga 

på att kommunicera med patienterna. 

 

6.1.2 Förväntan på utbildningen, att få bli sjuksköterska 

Resultatet visar på att det finns förväntningar på att själva förändras under utbildningen. Identitet kan 

ses som den mening vi tillskriver oss själva, beskriver Mead genom Bron (2005a), samt jaget och 

identiteten som nära sammanflätade. Denna intima koppling mellan just identiteten och jaget 

föranleder alltså att en förändring i identiteten även kommer påverka och förändra jaget. Resultatet 
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påvisar även om iver att ta sig an en identitet, sjuksköterskans identitet. Detta kan då ses enligt Mead 

genom Bron (2005a) som iver över att få förändra sig själv. Där den nya identiteten ger nya meningar 

för jaget. Det kan alltså ses som ett sökande efter ytterligare meningsskapande i livet. 

 

 

6.2 Identitet – att bli som andra  

 

Resultatet visar att flera faktorer har varit av betydelse när det kommer till vad som påverkat studen-

terna i deras process att utveckla en sjuksköterskeidentitet. I detta tema som kallas identitet – att bli 

som andra kommer tre underteman få presentera några av dessa betydande faktorer. Dom tre under-

temana är; Nyttiga erfarenheter, Påverkan från andra och Utbytet av varandra. 

 

6.2.1 Nyttiga erfarenheter 

I resultatet framkommer att tidigare livserfarenheter spelar en stor roll för valet att vilja bli sjukskö-

terska. Erfarenheterna som framkommer är sådana som kan relateras till vårdande och bemötande av 

andra människor. Det kan ses som att dessa tidigare erfarenheter har haft en formande roll för vägval 

i livet, vilket kan relateras till det biografiska lärandets begrepp biografi och biografisk kunskap. En-

ligt Alheit (2009) ser individen på det den upplever utifrån perspektiv som formats av dom tidigare 

erfarenheterna, det Alheit kallar biografi. Alheit menar att individen ständigt reflekterar över upple-

velser genom att försöka relatera dom till den egna biografin. Bron och Lönnheden (2005b) menar 

att individen måste anpassa alla upplevelser till sig själv för att kunna integrera dom i biografin och 

göra dom till vad Alheit (2009) kallar biografisk kunskap. Genom att använda det biografiska lärandet 

för att förklara det som resultatet visar om betydande livserfarenheter för yrkesvalet, så kan dom 

livserfarenheter som framkommer som nyttiga för sjuksköterskerollen länkas med begreppet biogra-

fisk kunskap. Dom vårdrelaterade upplevelserna kan ha, utifrån det biografiska lärandets terminologi, 

anpassats till biografin och där i genom blivit till biografisk kunskap. Den integrerade vårdrelaterade 

biografiska kunskapen kan ses som erfarenheter som haft en sådan inverkan att den stärkt viljan att 

bli sjuksköterskor. Dom, för en sjuksköterska, passande färdigheter som resultatet visar, kan ha upp-

stått genom interaktion med färdigutbildade sjuksköterskor. Färdigheterna kan ha uppkommit genom 

reflektion över de arbetsmetoder som sjuksköterskorna tillämpar som sedan integrerats i det som Al-

heit kallar biografi och blivit biografisk kunskap. Dom tidigare vårdrelaterade erfarenheterna kan ha 

haft en sådan en sådan signifikant betydelse för yrkesvalet eftersom dom blivit biografisk kunskap. 

 

6.2.2 Påverkan från andra 

Resultatet visar att förebilder har en central roll i processen att bli sjuksköterska. Förebilderna är 

personer som funnits inom familj och färdigutbildade sjuksköterskor på tidigare arbetsplatser. I re-

sultatet framkommer det att sjuksköterskornas kompetens och sättet dom hanterar patienterna på legat 

som grund för inspirationen till att vilja bli sjuksköterska. Enligt resultatet har personer i den sociala 

omgivningen en betydelse i utvecklandet av en yrkesidentitet. Mead (1967) menar att dom personer 

individen har i sin närhet, påverkar individen mer i skapandet av jaget. Människor i individens närhet, 

så kallade signifikanta andra, har en signifikant betydelse för hur individen kommer att uppfatta värl-

den och sig själv. Dom signifikanta andra kan enligt Mead vara exempelvis föräldrar eller förebilder 

(a.a.). I resultatet finns dom signifikanta andra i dom förebilder som beskrivs som inspirerande för 

utvecklandet av yrkesidentiteten. 
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6.2.3 Utbytet av varandra 

Gemensamma diskussioner om utbildningens innehåll framstår i resultatet som positivt och som nå-

got som ger stort utbyte för studenterna i deras lärprocess in i sjuksköterskeyrket. Detta utbyte har 

mynnat ut i nytt handlande och nya perspektiv på sjuksköterskeyrket. Med begrepp från det biogra-

fiska lärandet kan detta ses som en, rekonstruktion av biografier, Alheit (2009). De reflektioner som 

influerat till nya perspektiv, kan för studenterna ha varit lätta att göra till biografisk kunskap på grund 

av att erfarenheterna är relaterade till vården och därför lättare att relatera till studenternas egna bio-

grafier. De perspektivbyten som framkommer i resultatet kan länkas till Hallqvist, Ellström och 

Hydéns (2012) diskussion om omvandlade kunskapslager. Enligt Hallqvist et al kan individen genom 

självreflektion byta tankemönster, och på så sätt omvandla det kunskapslager som individen grundar 

sina beslut på. I resultatet redogörs det för influenser som lett till nytt handlande i vårdrelaterade 

situationer. Perspektivbyten har ägt rum hos studenterna, vilket kanske kan ses som omvandlade kun-

skapslager hos studenterna.  Med ett omvandlat kunskapslager har biografin rekonstruerats. Alheits 

(2009) begrepp biograficitet blir här relevant, eftersom det beskriver hur individen genom självre-

flektion kan omvandla den sociala kontexten och anlägga nya perspektiv, som ger individen nya möj-

liga vägval. Något som i resultatet framkommer har skett genom den inspiration och perspektivbyten 

som diskussioner med varandra har frambringat.  

 

 

6.3 Identitet – en process 

 

Förvandlingen in i ett yrke kan vara en omvälvande process. Genom att belysa olika processer av 

identitetsskapande med olika teorier, vill vi närma oss en förståelse av processerna. Detta tema, 

Identitet – en process fokuserar på tre analyser av processen att bli sjuksköterska; Använda teori i en 

praktik, En inre konflikt och Att axla rollen som sjuksköterska. 

 

6.3.1 Använda teori i en praktik 

Resultatet visar att en del av ämnena i början av utbildningen upplevdes som svåra att förstå 

innebörden av. Ett av citaten beskriver det som att ”man förstod inte vad det skulle leda till”. 

Berättelserna i resultatet talar för att det inte alltid upplevdes som ett självklart syfte med ämnena. 

Det som beskrivs i resultatet kan bero på avsaknad av erfarenheter att knyta ann ämnena till. Detta 

leder då till en oförmåga att knyta an ämnenas innehåll till någon konkret upplevelse, det som Alheit 

(2009) kallar biografi. Det blir aldrig någon biografisk kunskap som Alheit menar att kunskap som 

relateras till den egna biografin är. 

Resultatet beskriver en föreställning innan studietiden om mer om medicinska ämnen. I kontrast 

till detta är upplevelsen istället mer ren omvårdnad än dom medicintekniska momenten. Det finns 

således en diskrepans mellan förväntningarna och det som utbildningen faktiskt innehåller. Resultatet 

har en beskrivning där VFU och jobb inom vården har ackumulerat erfarenheter. Dessa erfarenheter 

fungerar nu som en biografi att knyta kunskapen till (a.a.).  Efter denna ackumulering av erfarenheter 

får studenten en vital biografi att knyta de teorier som förvärvats under början av studietiden. 

Resultatet beskriver även en förändring av sig själv som person. Detta skulle kunna relateras till det 

resonemang som Bron (2005a) för över att det nya meningsskapandet givit en identitet, en identitet 

som är sammanflätad med jaget. När en identitet förändras eller tillkommer förändras även jaget. 

I resultatet redogörs även beskrivningar om upplevelser i skillnader mellan medicinska ämnen och 

vårdvetenskapliga ämnen. Beskrivningarna säger att de medicinska ämnena är mer faktakunskaper 
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medan de vårdvetenskapliga ämnena består av mer reflektion. Resultatet beskriver även att de 

vårdvetenskapliga ämnena var svåra att förstå och att det fanns oklarheter i vad dom skulle ha 

användning av det till. För att använda begreppen biografi och biografisk kunskap så kan deras 

negativa inställning till vårdvetenskapen ses som ett resultat av att dom inte tidigare fått tagit del av 

de aspekter som vårdvetenskapen lyfter, som exempel patientbemötande och att se situationer utifrån 

andra perspektiv. Studenterna kan möjligen aldrig ha kommit i kontakt med dom aspekter av vården 

som vårdvetenskapen fokuserar på. Studenterna har därav aldrig kunnat reflektera över dessa aspekter, 

och inte heller kunnat sätta dom i relation till sjuksköterskeyrket. Den negativa attityden mot 

vårdvetenskapen kan ha uppstått på grund av brist på erfarenheter av denna del av vården.   

 

6.3.2 En inre konflikt 

I resultatet får vi genom en student veta att studier denna läst som visar att patienter ofta upplever att 

det är i bemötandet av vårdpersonalen som det finns brister i, och inte det medicinska handhavandet. 

Patientbemötande är en central del av det som vårdvetenskapen avhandlar. Det är ovanligt att några 

konkreta medicinska eller praktiska brister kommer fram i dessa studier. Trots denna vetskap är det i 

de praktiska momenten som studenterna upplever att dom själva brister i. Detta kan ses som en inre 

konflikt, där resultatet redogör för två sidor. I denna konflikt ställer sig på ena sidan forskarvärlden, 

med sina rapporter och studier, och på andra sidan den subjektiva känslan hos studenterna, som önskar 

mer praktisk kompetens. Denna konflikt kan tolkas genom Meads (1976) begrepp jaget, I och me, 

samt generaliserande andra. Vi kan i denna analys se forskarvärlden som generaliserande andra, en 

av de krafter som påverkar individen utifrån. Me, som är den del av jaget som tar intryck av samhället, 

påverkas av vad generaliserande andre utrycker. I generaliserande andre ingår forskarvärldens 

slutsatser att det är i bemötandet bristen finns i de flesta vårdsituationer. Men i studenternas I finns 

upplevelsen av brister i det praktiska handlaget hos de själva. Det finns således en konflikt mellan 

den egna upplevelsen (som gestaltas i I) och vad omvärlden förmedlar (samhällets attityd i Me). Detta 

föranleder då att jaget, som finns mellan I och me upplever denna känsla av konflikt som redogörs 

för. 

Denna inre konflikt som det ges utryck för i resultatet kan även förstås genom begreppet floating 

(Bron 2005a). Resultatet innehåller beskrivningar om upplevelser om brister i praktiska kunskaper, 

som till exempel att ta ett blodprov. De praktiska handlagen känns inte helt bekant och mer praktisk 

övning är att önska. Praktiska handlag som att ta blodprov ses som centralt för sjuksköterskan. I 

resultatet finns även en beskrivning om en önskan att kunna hantera dessa praktiska handlag bättre 

innan examination, den examination som ska legitimera studenten som sjuksköterska.  Det finns här 

en upplevelse om att sakna de rätta kvalitéerna för en sjuksköterska. Resultatet talar även för en 

upplevd brist på kontroll över den egna situationen.  

 

6.3.3 Att axla rollen som sjuksköterska 

I slutet av resultatet finns det en berättelse där vi får följa med ut på VFU. I analysen av denna 

beskrivning kan vi börja med att förstå rolltagandet. När studenterna kommer ut på VFU får 

sjuksköterskerollen praktiseras. De får nu öva på att vara sjuksköterskor, genom att kliva in i rollen. 

Denna roll axlas då i en autentisk miljö, i detta fall ute på en vårdavdelning på ett sjukhus. Denna 

sjukhusmiljö skapar vad Goffman (1998) kallar inramning (the setting). I denna inramning finns 

korridorer, sjukhussalar med apparater och utrustning. Här byggs en hel scen upp för att gestalta rollen 

som sjuksköterska. I denna scen finns hela uppsättningen av allt från dekor till möblemang, i princip 

alla bakgrundsinslag och all rekvisita som individen kan tänkas vilja ha. Rollens sida utåt, det som 
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Goffman kallar fasad (personal front) kan nu träs över individens jag. Fasaden bildar nu ett 

spelutrymme i rollen som sjuksköterska. 

För att ytterligare förstå och analysera beskrivningen i resultatet så består mötet med patienterna i 

främre region (front stage). Denna främre region som Goffman (1998) beskriver som där handlande 

sker i den sociala situationen. Till detta finns även en bakre region (back stage) enligt Goffman. I 

resultatet finns beskrivet hur studenter försöker fylla sina kunskapsluckor genom att fråga andra 

sjuksköterskorna om råd. Detta försök till att inhämta kunskap, som individen tycker sig behöva, är 

en förberedelse i bakre region, för att möta patienterna i främre region. 

I resultatet framkommer det att studenten upplevelever att patienterna känner tillit till studenten. 

Detta talar för att rollen gestaltas väl och att en lyckad fasad har satts upp. Som hjälp att gestalta 

rollen som sjuksköterska i främre region och upprätthålla fasaden har Goffman (1998) även 

begreppen uppträdande (appearance) och manér (maner). I resultatet beskrivs inte så mycket vad 

individen har på sig, förutom den lilla skyllt som hon fått av vårdförbundet. Samma skylt som 

individen tog med sig som personlig sak till intervjun, och som viktig för henne själv som 

sjuksköterska. Ute på VFU har studenterna identiska kläder som legitimerar dom som sjuksköterskor. 

Dessa attribut fungerar som markörer för den specifika yrkesrollen, dessa skapar för ändamålet 

lämpligt uppträdande. I resultatet framkommer en beskrivning om upplevelsen vad det är som gör att 

patienterna känner tillit. Beskrivningens fokus är på bemötandet till patienten. Där talar resultatet för 

att det är hur individen sänder ut sig själv i rollen, vilket manér. 

 

 

7 Diskussion 

 

I studien har vi velat undersöka olika aspekter knutna till identitetsskapande som är i relation till ett 

yrke. I kontakten till studenterna innan och under intervjuerna nämndes aldrig ordet identitet. Vi 

använde framförallt förvandlingen in i ett yrke/yrkesroll. Trots det har flera av deltagarna använt 

begreppet identitet i sina beskrivningar. Centralt i alla frågeställningar i intervjuguiden har varit, vad 

har utbildningen betytt för dig. Utifrån vår intervjuguide har intervjuerna mynnat ut i många 

berättelser av studenterna som vi intervjuat. 

 Frågeställning (ii) i denna studie är hur sjuksköterskestudenten anser att denne i 

yrkesidentitetsprocessen påverkas genom samspel med andra människor. Genomgående i resultatet 

framkommer det att studenternas yrkesidentitetsutveckling varit relaterad till sociala situationer, 

situationer där interaktion med andra människor var det centrala. Studenterna berättar att dom 

påverkats av människor som befinner sig i samma sfär som de själva, det vill säga av personer som 

redan är eller ska bli sjuksköterskor. Dom studenter med tidigare yrkeserfarenheter inom vården har, 

med den interaktion de haft med sjuksköterskor, fått uppleva hur sjuksköterskeyrket går till i praktiken. 

Studenterna beskriver dessa upplevelser som inspirerande eftersom dom genom interaktionen får nya 

perspektiv på hur dom kan hantera allt vad vårdyrket innebär. Vi tolkar det som att sjuksköterskorna 

fungerar som en riktpunkt för studenterna, en riktpunkt som dom vänt sig mot när de sökt efter dom 

rätta verktygen för att kunna träda in i sin yrkesroll. För att knyta an till tidigare forskning kan en 

parallell dras till Cook och Hunter (2018) resonemang om när mer erfarna sjuksköterskor agerar 

förebilder åt nyexaminerade sjuksköterskor. I fallet som Cook och Hunter beskriver kunde dom 

nyexaminerade hålla kvar vid sina vårdande ideal tack vare de starka förebilderna i dom mer erfarna 

sjuksköterskorna. Resultatet tycks, i samklang med Cook och Hunter, understryka att studenterna i 

sin process mot en yrkesidentitet, aktivt söker efter förebilder som kan fungera som en typ av kompass 
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för dom i sitt letande efter sjuksköterskerollen. Vidare tycks resultatet och tidigare forskning styrka 

att influenser från andra människor är av en signifikant betydelse vid byggandet av en 

sjuksköterskeidentitet. 

Flera av studenterna berättar under intervjuerna att flera faktorer har varit av betydelse, när det 

kommer till vad dom upplever ha påverkat dom i deras process att utveckla en sjuksköterskeidentitet. 

I flera fall var studenterna redan innan dom börjat utbilda sig till sjuksköterska inne i en process av 

yrkesidentitetsutveckling. I dessa fall anser studenterna att dom, tack vare situationer som dom 

tidigare varit med om, fått en insyn i yrkessituationer som de uppfattar att sjuksköterskor befattar sig 

med. Som resultatet visar har dessa studenter blivit influerade av dom perspektiv de utvecklat genom 

sina tidigare erfarenheter. Vi gör tolkningen att, studenterna med tidigare erfarenheter av vård, redan 

innan utbildningens början inlett en självidentifiering som sjuksköterska. Dessa studenter står 

närmare det Du Toit (1995) kallar de etiska koderna, det vill säga de normer och värderingar som 

råder inom sjukvården.   

Flera av studenterna som deltog i studien berättade hur de såg en sjuksköterska framför sig som 

hjälper och finns till för patienterna. Någon som gör något viktigt och meningsfullt. Dom delade här 

en gemensam målbild av sjuksköterskan. Detta stämmer överens med Barker Caza, Puranik och 

Vough (2016) beskriver, att individens självuppfattning stärks av att bidra till en helhet, till något som 

är större än individen själv. Behoven av att få skapa en mening känns återkommande genom flera av 

berättelserna. Så även att få vara meningsfull. Vi uppfattar även att med ett yrke med så tydligt 

meningsskapande är identitetsskapandet viktigare, i linje med vad Hirschi och Tracey (2012) 

framhäver. 

Resultatet talar även för att förväntningen på utbildningen och på sjuksköterskeyrket kommer vara 

tongivande hur individen tar sig an utbildningen. Där de tidigare erfarenheterna tycks formge hur den 

hjälpande sjuksköterskan ska manifesteras. En av de centrala processerna i Alheits (2009) teori om 

det biografiska lärandet är just självreflektion, när studenterna inte har erfarenheter kring 

patientbemötande kan detta känna abstrakt. Studenterna får då svårigheter i att förstå varför dom läser 

delar av kurserna som utbildningen innehåller. Allt som oftast är det just vårdvetenskapen som pekas 

ut. Gustafsson och Rystedt (2007) belyser denna spänning mellan vårdvetenskap och medicinsk 

vetenskap under utbildningen. 

Barker Caza et al (2016) forskning påvisar att tankarna kring yrkesutövningen formar den egna 

identiteten. En identitet flera av våra studenter tycks vara på jakt efter. Om studenter har en annan 

bild av vad yrkesutövningen primärt innebär, än den bild sjuksköterskeutbildningen vill förmedla, 

kan det innebära svårigheter i identitetsskapandet. Förväntningarna hos studenterna tycks skapa 

behov, behov dom behöver uppfylla för att komma vidare i att känna sig som sjuksköterskor. 

Gustafsson och Rystedt (2007) lyfter att sjuksköterskans kompetens oftast förknippas med dom mer 

praktiska momenten av sjuksköterskestudenter. I resultatet och därefter analysen finner vi just ett 

sådant exempel. Där Ida uttrycker att det just är praktiska moment hon vill få öva mer på. Det är något 

hon vill känna sig säker på för att kunna agera och känna sig som sjuksköterska. 

I analysens slutskede finner vi en beskrivning av upplevelser från en student ute på VFU. 

Studentens upplevelser skildras utifrån Goffmans (1998) dramaturgiska perspektiv. Här gestaltas hur 

studenten navigerar och upprätthåller rollen som sjuksköterska. Vilka verktyg som kan stå till 

förfogande i skapandet av sig själv som sjuksköterska. Detta möte med yrket ute på arbetsplatserna 

är det som socialiserar in studenterna mot att bli sjuksköterskor. Detta i linje med vad Brukit et al 

(2001) beskriver. Under dessa VFU placeringar får studenterna vistas ute i den miljö som dom tränas 

och utbildas mot. I interaktion med andra skapar studenten sig själv som sjuksköterska där denna får 
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träna och upptäcka hur det teoretiska ska användas praktiskt. Hur de verktyg som studenten fått med 

sig från utbildningen i teori nu ska omsättas i praktik. 

För att göra en återkoppling till frågeställning (i) Vad upplever studenten som centralt i mötet med 

yrket, så finner vi frågan något svår att besvara. Vi kan ändå säga att resan mot en yrkesidentitet är 

kantad av en rad signifikanta händelser och konflikter, där det bland annat handlar om att göra andra 

människors föreställningar om yrket till sina egna. Genom att använda rolltagande som analysverktyg 

ser vi två olika processer. Den första är identitetsprocessen att bli sjuksköterska genom rolltagande, 

där studenten genom interaktion med andra utvecklat en bild av hur en sjuksköterska ska vara, och 

därefter iscensätter denna roll. Den andra processen vi ser är hur studenterna genom rolltagande kan 

tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken, då dom genom att tänka utifrån patienternas perspektiv 

bättre förstår deras situation. 

Efter denna studie ser vi skapandet av en sjuksköterskeidentitet som ett individuellt projekt, i en 

social kontext. Där individen ibland inte får sina behov av vad den behöver för att känna sig som 

sjuksköterska uppfyllda. Till detta vill vi knyta de två sista exemplen i resultat och analys. Resultatet 

visar även att det hos studenterna finns tankar kring att skolan bör ge mer ”lärarkontakt och mer 

styrning”. Kanske är detta en följd av akademiseringen av yrket? Här upplever vi dock att studien har 

sin gräns i vad den kan styrka i sitt presenterade resultat. 

 

 

7.1 Teori- och begreppsdiskussion  

 

De begrepp och teorier vi valt att använda oss av i studien finner vi har varit relevanta för att belysa 

upplevelser i interaktioner. Dock upplever vi att i översättningen från engelska försvinner ibland 

begreppens skärpa. Vi har försökt vara konsekventa och använda de översatta svenska begreppen som 

återfinns i den litteratur vi hänvisar till. Detta är framförallt i begreppen från Goffman. Vi finner även 

att begreppen är bra komplement till varandra där de belyser och synliggör olika aspekter i 

identitetsskapande. Det biografiska lärandets begrepp är direkt knutna till lärande medan Mead och 

Goffmans begrepp är mer knutna till individens skapande av sig själv, jaget. Mead och Goffmans 

begrepp fokuserar på interaktionens roll i identitetsskapandet, något vi med hjälp av dessa begrepp 

fått en insyn i. Med det biografiska lärandets begrepp har vi kunnat se hur viktigt det är för studenterna 

att kunna knyta an det de upplever till sig själva.         

 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Vårt val föll på en kvalitativ ansats för att vi ville fånga studenternas upplevelser. Genom att låta 

studenterna berätta relativt fritt, inom ramen för en semistrukturerad intervju, tycker vi att vi har 

fångat deras upplevelser. Intervjuerna resulterade i ett rikt material att arbeta med. Stundtals upplevde 

vi materialet som svårt att få överblick över. Vi tror att om vi haft en snävare frågeställning och en 

smalare intervjuguide hade vi fått ett tydligare material som varit enklare att arbeta med. Vi upplever 

även att vi skulle ha burit med oss de ursprungliga frågeställningarna när vi började skapa de olika 

temana i resultatet. Det hade underlättat och gjort resultatbeskrivningen och analysprocessen 

tydligare. Med forskningsfrågorna som ledstång skulle vi ha haft en tydligare riktning för oss själva 

genom bearbetning av materialet och analysarbetet. Vi tror att det skulle ha underlättat för oss att 
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navigera i det stora insamlade underlaget från intervjuerna. Dock kanske det skulle bundit oss mer 

till de utgångspunkter vi hade när vi började, vilket gjort studien mindre abduktiv. 

I intervjuerna beskriver studenterna upplevelser de varit med om. Detta sker genom att de ser tillbaka 

på händelser de har upplevt, det är en form av retrospektion. Vi har även en tanke om att det 

retrospektiva inslaget speglar händelserna i dåtid men färgas av upplevelser i nutid. Händelser nära 

inpå intervjuerna kan mycket väl ha färgat vad som tas upp i intervjuerna eller färgat hur något 

berättas. Detta har vi försökt komma runt med följdfrågor, till exempel följdfrågor om hur kändes det 

då? Vi har även försökt använda retrospektionen genom att studenterna fått reflektera kring händelser 

med nutida erfarenheter. Med vår medvetenhet om detta fenomen tror vi oss minimerat risken att 

felaktigt tolka eller övertolka någon beskrivning eller berättelse.  

Vi tror inte att det utökning av urval från termin fem studenter till att även innefatta termin sex 

studenter har påverkat berättelserna nämnvärt. Möjligt är att de termin sex studenter haft en termin 

extra på sig att reflektera. Men vår uppfattning är att de fortfarande är på ungefär samma ställe i 

identitetsskapandet, eller jakten på identiteten. 

 

 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Vår studie har valt att fokusera på identitetsskapande in i en yrkesidentitet för sjuksköterskestudenter. 

Den är gjord genom att låta studenter berätta om sina upplevelser. Upplevelser i ett retrospektivt 

förhållningsätt. Intressant vore att undersöka dessa fenomen i den direkta interaktionen ute på en 

vårdavdelning, möjligtvis i en etnografisk-inspirerad studie. Kommer då fenomenet gestaltas likartat 

eller finns det då skillnader mellan upplevelsen och hur rolltagandet uppfattas för en utomstående.  

Vi finner det även intressant att bredda undersökningen genom att undersöka andra grupper. Dels 

andra homogena yrkesgrupper som till exempel lärare eller lärarstudenter. Det vore även intressant 

att bredda urvalet till olika sorters yrkesgrupper.  
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Bilagor 

 

Nedan presenteras tre bilagor, missivbrev samt intervjuguide i två upplagor. Missivbrevet tilldelades 

studenternas som intervjuades innan intervjun. Och intervjuguiden har legat till grund för intervjuerna. 

Intervjuguiden finns i två olika upplagor, 1 C är revidering av intervjuguide i Bilaga B efter första 

intervjun. 

 

 

 

Bilaga A 

 

 

 

Missivbrev 

Hej! 

Tack för att du ställer upp på att medverka i en av våra intervjuer. Med din medverkan kommer vi 

kunna belysa identitetsskapandet för sjuksköterskor. Intervjun kommer att vara cirka 60 minuter 

lång. Intervjun kommer att spelas in. Du själv bestämmer när och var intervjun ska äga rum. 

Vi som genomför uppsatsen heter Daniel och Linus och är studenter vid Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Denna studie är vårt examensarbete i pedagogik. Uppsatsens ämne är utvecklingen in i 

en yrkesidentitet. 

Intervjun kommer att behandla dina tankar och upplever kring processen in i en yrkesidentitet. Allt 

material som samlas in under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt genom att namn och alla 

andra identitetsröjande detaljer fingeras. 

Ifall du har frågor, eller önskar ta del av detta examensarbete när det är färdigt, kan du kontakta oss 

eller vår handledare via mail. 

Daniel Nilsson dnn14002@student.mdh.se 

Linus Bouvin lbn16007@student.mdh.se 

Karin Andersson Karin.andersson@mdh.se 
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Bilaga B 
Till intervjun bad vi informanten ta med något föremål som dom förknippar med sjuksköterskeyrket. 

Innan intervjun inleds informeras informanten om att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när helst informanten 

önskar. Vidare ber vi informanten om tillstånd att banda intervjun. Efter det går vi igenom missivbrevet och informerar 

om informantens rätt att själv välja vad hen vill svara på. Därefter följer förklaring kring hur personens uppgifter 

kommer avpersonifieras och behandlas med största möjliga försiktighet. 

Inledande frågor 

Namn, familj, boende 

Vad har utbildningen betytt för dig? 
(Denna presenteras för informanten i början av intervjun, detta är för att medvetet forma svaren på frågorna i denna 

riktning.) 

Vad gjorde du innan du började studera? Jobbade du, studier?  

Vad gör du utanför studierna nu? Organiserad i något? Jobb? Intressen? 

Varför började du läsa till ssk? 

 
Uppvärmning 

Subjektiv förväntning 

Vad trodde du utbildningen skulle innebära för dig?   Några överraskningar?   

Vad har utbildningen inneburit för dig?  

 
Tema 1 

Subjektiv förväntning möter vad skolan vill förmedla (Upplevelse av) 

Hur blev det när du väl började läsa?     Överensstämde det med 

Vad tar du med dig av alla möten, så som studenter, litteratur,  vad du tänkt? Samma  

VFU, lärare? Varför?       innehåll? 

      

Tema 2 

Subjektiv förväntning möter andra studenter (Upplevelse av) 

Utbildningen innebär att man möter andra människor, har det haft inverkan på dig? 

Upplevde du att dina kamrater hade andra tankar/förutfattade meningar kring studierna eller ssk 

yrket?   

Diskuterade ni sådant? Även utanför lektion?       

  

 
Tema 3 

Det vi lärt oss möter verkligheten (Upplevelsen av)    Påverkat hur de ser på  

Hur kändes det när du väl kom ut på praktik?   Ssk-yrket eller på  

Skilde det sig något från första till andra perioden av praktik? förväntning av utb. 

 

Eventuellt om tid finns eller om det behöver fördjupa samtalet: 

Be intervjupersonen prata om föremålet. 

 

Något mer att tillägga?  

  

Förslag följdfrågor: 

  Beskriv en typisk ... 

Kan Du ge mig exempel på. ... 
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Bilaga C 
Till intervjun bad vi informanten ta med något föremål som dom förknippar med sjuksköterskeyrket. 

Innan intervjun inleds informeras informanten om att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när helst informanten 

önskar. Vidare ber vi informanten om tillstånd att banda intervjun. Efter det går vi igenom missivbrevet och informerar 

om informantens rätt att själv välja vad hen vill svara på. Därefter följer förklaring kring hur personens uppgifter 

kommer avpersonifieras och behandlas med största möjliga försiktighet. 

Inledande frågor 

Namn, familj, boende 

Vad har utbildningen betytt för dig? 
(Denna presenteras för informanten i början av intervjun, detta är för att medvetet forma svaren på frågorna i denna 

riktning.) 

Vad gjorde du innan du började studera? Jobbade du, studier?  

Vad gör du utanför studierna nu? Organiserad i något? Jobb? Intressen? 

Varför började du läsa till ssk? 

 
Uppvärmning 

Subjektiv förväntning 

Vad trodde du utbildningen skulle innebära för dig?   Några överraskningar?   

Vad har utbildningen inneburit för dig?  

 
Tema 1 

Subjektiv förväntning möter vad skolan vill förmedla (Upplevelse av) 

Hur blev det när du väl började läsa?     Överensstämde det med 

Vad tar du med dig av alla möten, så som studenter, litteratur,  vad du tänkt? Samma  

VFU, lärare? Varför?       innehåll? 

      

Tema 2 

Subjektiv förväntning möter andra studenter (Upplevelse av) 

Utbildningen innebär att man möter andra människor, har det haft inverkan på dig? 

Upplevde du att dina kamrater hade andra tankar/förutfattade meningar kring studierna eller ssk 

yrket?   

Diskuterade ni sådant? Även utanför lektion?       

  

Tema 3 

Det vi lärt oss möter verkligheten (Upplevelsen av)    Påverkat hur de ser på  

Hur kändes det när du väl kom ut på praktik?   Ssk-yrket eller på  

Skilde det sig något från första till andra perioden av praktik? förväntning av utb. 

Upplever du att dinar relationer släkt, vänner och bekanta 

förändras på något vis med studierna? 

 

Eventuellt om tid finns eller om det behöver fördjupa samtalet: 

Be intervjupersonen prata om föremålet. 

Något mer att tillägga?  

  

Förslag följdfrågor: 

  Beskriv en typisk ... 

Kan Du ge mig exempel på. ... 


