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Sjuksköterskestudenters förväntningar på en 
anställningsrelation 

 
Charlotta Themnér Westerdahl 

 
Bakgrunden till studien var sjuksköterskebristen i hälso- och sjukvården och 
det faktum att många arbetsgivare har svårt att rekrytera och behålla 
sjuksköterskor. Det valda perspektivet var anställningsrelationen och teorin 
om ”psykologiska kontrakt”; individens uppfattningar om ömsesidiga 
åtaganden/skyldigheter mellan anställd och arbetsgivare. 
(Förhands)förväntningar, influerade av signaler/information från 
organisationer, kan vara en grund till nyanställdas psykologiska kontrakt. I 
denna studie undersöktes sjuksköterskestudenters förväntningar på 
ömsesidiga åtaganden i en anställningsrelation, liksom hur de fick 
information om arbetsgivare/arbetsplatser och varför informationen var 
viktig. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 
sjuksköterskestudenter från en svensk högskola, 11 var sistaårsstudenter. 
Analysmetoden var fenomenologisk. Två huvudteman för förväntade 
åtaganden framkom: sjuksköterskeprofessionen och personen. Tema 
tillit/förtroende framkom för hur studenterna fick viktig information om 
arbetsgivare/arbetsplatser, kategorierna var: direkta kontakter med 
organisationer/arbetsgivare, nätverk och media. Resultatet pekade på vikten 
av ett relationellt förhållningssätt i kompetensförsörjningen, liksom att 
arbetsgivare särskilt bör uppmärksamma förtroendefrågor och professionella 
värderingar i kontakter/kommunikation med sjuksköterskestudenter. 
 
Keywords: nursing students, employment relationship, psychological 
contracts, human resource management, organizational communication 
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Inledning 
 
Det större sammanhanget för den här studien är problematiken kring sjuksköterskebristen i 
hälso- och sjukvården runt om i Sverige, ett problem med flertalet perspektiv. Hela 
välfärdssektorn står inför stora utmaningar och behöver rekrytera många nya medarbetare, 
bland annat på grund av stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015a). Samtidigt har debatten om 
”sjuksköterskeflykten” från olika arbetsplatser, dess orsaker och konsekvenser för personal 
och patienter, blivit något av en följetång i medierna som kan ha undgått få. En kartläggning 
av Dagens Samhälle visade till exempel att det saknades 2  000 sjuksköterskor på sjukhusen i 
Sverige i slutet av 2014 (Granestrand, 2014). Riksrevisionen (2015) påbörjade också under 
2014 en granskning av kompetensbristen i hälso- och sjukvården. De menar att problemet är 
tydligt utifrån det faktum att det stängs vårdavdelningar, att inhyrd personal ökar kostnaderna 
och att det förekommer fall av vårdskador. Men också att frågan är komplex; det finns 
exempelvis flera aktörer, skillnader mellan yrkesgrupper, och oklarheter kring problemets 
omfattning och dess orsaker. Ändå är det ett faktum att arbetsgivare inom i hälso- och 
sjukvården måste konkurrera om den befintliga och kommande arbetskraften. Avsikten med 
den här studien har varit att undersöka och bättre förstå vad sjuksköterskestudenter förväntar 
sig av relationen till en arbetsgivare, innan de övergår till en anställning som sjuksköterskor. 
Som teoretiskt perspektiv användes psykologiska kontrakt eftersom konceptet utgår från 
individens subjektiva uppfattning om den ömsesidiga utbytesrelationen mellan anställd-
arbetsgivare (Rousseau, 2008) och kan relateras till personalarbete och organisationers arbete 
för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare. 
 
 
Kompetensförsörjning och sjuksköterskor  
 

Personalrörlighet kan sägas vara hur personal strömmar in och ut i en organisation, och där 
extern personalrörlighet innebär förändringar som kommer från att anställda börjar eller slutar 
i organisationen medan intern personalrörlighet är att anställda byter befattning av olika 
anledningar (Granberg, 2011). Personalrörlighet kallas också för kompetensförsörjning. 
Enligt Granberg (2011) kräver en fungerande kompetensförsörjning dels strategiska 
ställningstaganden inom personalpolitik och personaladministration och dels ett bra underlag 
till planeringen. Med det sistnämnda menas att det helt enkelt inte går att planera utan 
kunskaper om arbetsmarknadens utbud liksom anställdas önskemål, kunskaper, ambitioner 
och så vidare.  

 
Sjuksköterskors arbetsvillkor. Sjuksköterskors arbetsvillkor är ett välkänt ämne i 

sammanhanget då dåliga arbetsförhållanden har associerats med negativa känslor för arbetet 
och utmattningssymptom hos sjuksköterskor runt om i världen (Rudman, Gustavsson & 
Hultell, 2013). Enligt Hallins studie (2009) ångrade dock inte svenska högskoleutbildade 
sjuksköterskor, med sex års erfarenhet, sitt yrkesval - de hade hittat sin nisch. Däremot så 
tvivlade många på att de skulle orka arbeta fram till pensionsåldern. Gardulf, Söderström, 
Orton, Eriksson och Nordström (2005) studerade sjuksköterskor på ett svenskt 
universitetssjukhus och fann att mer än hälften av sjuksköterskorna hade intentionen att sluta. 
De vanligaste nämnda anledningarna var (i fallande ordning): missnöjdhet med lön, 
psykologiskt påfrestande och stressande arbete, en önskan att prova något nytt och begränsade 
möjligheter att göra en professionell karriär. Bristen på personal i hälso- och sjukvården är ett 
problem på många håll i världen. I en holländsk studie (Homburg, Van der Heijden & 
Valkenburg, 2013) poängteras att det krävs stor uppmärksamhet från HR-professioner 



	   3	  

(Human Resource yrken) och linjechefer för att motverka att sjuksköterskor vill lämna en 
avdelning eller ett sjukhus. Särskilt linjechefer som leder sjuksköterskor i det dagliga arbetet 
lyftes fram som särskilt viktiga när gällde att säkra sjuksköterskors nöjdhet. 
Sjuksköterskornas intention att sluta bestämdes i den nämnda studien av deras övergripande 
nöjdhet med ledning och ledarskapets kvalitet, lön och förmåner, jobbtillfredställelse och 
frågor som rör balansen mellan arbete och hem (Homburg, Van der Heijden & Valkenburg, 
2013). De fann däremot inget samband mellan intentionen att sluta och karriärutveckling.  
 

Sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor. Enligt 
arbetsförmedlingens rapport (2014) förväntas både grundutbildade och specialistutbildade 
sjuksköterskor ha mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. I rapporten 
poängteras också att grundutbildade sjuksköterskor är basen för rekryteringen till 
specialistsjuksköterskeutbildningar. Enligt SCB:s statistik är idag mer än 70 procent av 
sjuksköterskor med specialistutbildning 45 år eller äldre och majoriteten förväntas gå i 
pension fram till 2035 (Zetterberg Grünewald, 2015). Att grundutbildade sjuksköterskor som 
är nya i yrket är motiverade och trivs med sitt arbete framstår därmed som mycket viktigt för 
hälso- och sjukvårdens långsiktiga kompetensförsörjning. En svensk studie visade dock att 
många sjuksköterskor som är nya i yrket hade tankar på att lämna det liksom att detta 
förstärktes under de första fem åren (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2013). Utbrändhet 
kunde kopplas samman med en ökad intention att sluta. Slutsatsen av studien var att det var 
viktigt att ge nyutexaminerade sjuksköterskor en rimlig arbetsbörda, en bra introduktion, stöd 
från ledare, ett gott samarbete mellan kollegor liksom en tydlighet i deras roll. Spence 
Laschinger (2012) påpekade att det ändå var förändringsbara faktorer på arbetsplatsen som 
hade stor betydelse för att påverka nyutexaminerade sjuksköterskornas nöjdhet med arbetet, 
karriären och intentionen att sluta. Denna studie visade att befogenheter (empowerment), 
engagemang och utbrändhet var viktiga faktorer för att förutsäga sjuksköterskornas nöjdhet 
och intention att sluta.  

Forskning visar också att det finns ett gap mellan teori och praktik för många 
nyutexaminerade sjuksköterskor i deras övergång från utbildning till arbete (Hallin, 2009). 
Enligt Hallin (2009) utvecklas sjuksköterskeprofessionen i den socialiseringsprocess som 
inleds med grundutbildningen och sedan fortsätter i arbetet och genom en kontinuerlig 
vidareutbildning (Hallin, 2009). Professionell socialisation kan också beskrivas som den 
process där oerfarna praktiker införlivas i professionen för att bli professionella praktiker 
(Mooney, 2007). Vilket också innebär att nyutexaminerade gradvis tar till sig organisationens 
attityder och värderingar i en övergång som också kan upplevas som traumatisk och 
stressande (Mooney, 2007). Sjuksköterskorna i Mooneys studie (2007) upplevde övergången 
som svår eftersom de inte kunde påverka det etiska förhållningssättet inom sitt område till ett 
holistiskt vårdande, dvs. den etiska grund som de var utbildade utifrån. I en annan studie 
skattade sjuksköterskor sin professionella medvetenhet och kunskap lägre efter tre till fem år i 
yrket jämfört med när de var nyutexaminerade (Björkström, Ahtlin & Johansson, 2008). 
Intresset för att bidra till forskning och utvecklas professionellt sjönk också över tid efter 
examen. En annan longitudinell studie visade ett samband mellan utvecklingen av 
nyutexaminerade sjuksköterskors självbild och deras planer på att stanna kvar (Cowin & 
Hengstberger-Sims, 2006). Cowin och Hengstberger-Sims menade därför att det var viktigt 
för organisationer att tidigt i övergången utvärdera och motverka individers bristande 
självbild för att behålla sjuksköterskor över tid. Dyess och Parker (2012) studerade 
implementeringen av en kommuns introduktionsprogram som gav stöd och 
ledarskapsutveckling till nyutexaminerade sjuksköterskor. Författarna menade att stödet hade 
stort värde och gjorde en skillnad då fler sjuksköterskor blev kvar i organisationen, deras 
ledarskap utvecklades och att både psykosociala och tekniska färdigheter förbättrades. 
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Slutsatsen var att nyutexaminerade sjuksköterskor bör erbjudas introduktionsprogram som är 
särskilt inriktade på stödet i övergången till arbete och ledarskapsutveckling.  
 
 
Kompetensförsörjning, kommunikation och förväntningar på 
organisationer som arbetsgivare 
 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tydliga med att det är viktigt för arbetsgivare 
inom välfärden att arbeta för att uppfattas som attraktiva arbetsgivare för att kunna möta 
problematiken i kompetensförsörjningen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015b). Det 
handlar då om ett konkret utvecklingsarbete för att förbättra arbetsförhållanden inom 
organisationerna, men också om att stärka bilden av arbetsgivare och yrken i välfärdssektorn 
genom kommunikation. När det gäller den offentliga bilden av sjuksköterskor så diskuterade 
Hoeve, Jansen och Roodbol (2014) detta utifrån 18 olika studier. De drog slutsatsen att 
sjuksköterskor behöver arbeta mer för att kommunicera sin professionalism utåt för att visa 
vad de verkligen arbetar med, för att förbättra den offentliga bilden av yrkesrollen och för att 
stärka deras position i hälso- och sjukvården. Enligt Dahlqvist och Melin (2010) har också 
intresset för varumärken inom offentlig sektor ökat kraftigt. Ett varumärke kan sägas existera 
i människors medvetande och innehåller de förväntningar vi har på upplevelser eller fördelar 
som det kan ge oss (Falonius, 2010). Bilden av en organisation skapas i kontaktytorna med 
omvärlden i produkter/tjänster, miljöer, beteenden och i marknadskommunikationen 
(Falonius, 2010). Betydelsen av kontaktytorna ser också olika ut beroende på bransch - 
Dahlqvist och Melin (2010) framhåller att medarbetare i offentlig verksamhet representerar 
organisationen i stor utsträckning och att deras attityder och beteenden därför är avgörande 
för bilden av organisationen.  

”Arbetsgivarvarumärke” är också ett allt mer accepterat begrepp (Dahlqvist & Melin, 
2010). Arbetsgivarvarumärket ska förmedla bilden av organisationen som attraktiv 
arbetsgivare hos nuvarande medarbetare och nyckelpersoner på marknaden t ex kandidater 
och viktiga intressegrupper (Falonius, 2010). Organisationer behöver utveckla en identitet 
som tydligt speglar dess kultur, liksom ge en realistisk bild av de utvecklingsmöjligheter som 
organisationen erbjuder, för att förmedla en bild av en organisation som attraktiv arbetsgivare 
(Dahlqvist & Melin, 2010). I varumärkesteorin är identitet det som varumärket faktiskt är 
medan image är hur varumärket uppfattas av omvärlden (Falonius, 2010). Image hör även 
samman med målgruppers värderingar vilka förändras över tid. Förståelsen för hur 
varumärkets identitet kan utvecklas anses vara grundläggande för framgångsrikt 
varumärkesarbete och identiteten behöver innefatta de associationer som varumärket ska 
förmedla (Falonius, 2010).  

Ett annat relativt vedertaget koncept inom kommunikation, marknad och HR, men som 
ännu inte ännu kan sägas ha någon bra svensk motsvarighet, är ”employer branding” 
(Falonius, 2010). Enligt Backhaus och Tikoo (2004) är employer branding en arbetsgivares 
samlade insatser för att förmedla en tydlig bild av vad som gör arbetsgivaren annorlunda och 
eftertraktad - ett arbete som riktar sig både inåt i organisationen till befintliga medarbetare och 
utåt till potentiella medarbetare. Mitchell (2008) menar dock att organisationer inom hälso- 
och sjukvården ofta förväxlar satsningar kring att stärka arbetsgivarvarumärket med enbart 
marknadskommunikation. Även om marknadskommunikation är viktigt i employer branding 
så bör, enligt Mitchell, utgångspunkten för arbetet vara relationen medarbetare-organisation; 
en relation som alltid existerar i alla organisationer och som påverkar resultat, medarbetarnas 
nöjdhet och personalomsättningen. Organisationer behöver därför också arbeta för att tidigare 
medarbetare ska agera som ambassadörer för organisationen (Dahlqvist & Melin, 2010). 
Falonius (2010) menar att starka varumärken bygger på goda relationer och att det centrala i 
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relationen är att varumärket skapar känslorna tillit och förtroende. Utifrån detta framstår 
relationen mellan anställda/presumtiva anställda och arbetsgivare som ett relevant perspektiv 
för kompetensförsörjning. 
 
 
Anställningsrelationen och psykologiska kontrakt 
 

Definitioner av ”personalarbete” innefattar ofta relationen mellan anställd och 
organisation/företag (Granberg, 2010), vilket här även benämns som anställningsrelationen. 
Ett sätt att se på anställningsrelationen är genom konceptet psykologiska kontrakt. Rousseau 
(1990) menar att uppkomsten av psykologiska kontrakt en nyckelfaktor i formandet av 
anställningsrelationen. Grundidén i psykologiska kontrakt är att det vid sidan av ett formellt 
anställningskontrakt även finns ett informellt psykologiskt kontrakt i en anställningsrelation, 
samt att förändringar i detta kontrakt kan påverka åtaganden och engagemang i organisationen 
(Cavanagh, 1996). Enligt Weick (2001) är människors åtaganden ett medel för att skapa 
sociala strukturer och ordning. Psykologiska kontrakt och dess effekter på relationen mellan 
anställd och organisation är också ett av fundamenten i konceptet employer branding 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Idén kring psykologiska kontrakt har funnits sedan 50-talet men 
intresset för konceptet ökade genom Rousseaus arbete i slutet på 80-talet - därför finns det 
också olika definitioner av begreppet (Conway & Briner, 2005). I denna studie används 
Rousseaus definition av psykologiska kontrakt, vilken också är den definition som är 
vanligast i litteraturen (Conway & Briner, 2005). ”Psychological contracts are individual 
beliefs in reciprocal obligations between employees and employers” (Rousseau, 1990, s. 389). 

Anställningsrelationen betraktas därmed utifrån perspektivet en utbytesrelation av 
åtaganden. Herriot och Pemberton (1997) menar att konceptet psykologiska kontrakt bidrar 
med ett ramverk som betonar ömsesidigheten i anställningsrelationen och tillåter både 
arbetsgivarens och anställdas intressen. Ett vanligt synsätt bakom intresset för psykologiska 
kontrakt är att utbytet mellan arbetsgivare-arbetstagare i en mer traditionell form - så som 
löftet om ett tryggt jobb i utbyte mot hårt arbete, eller karriär som belöning för lojalitet - har 
undergrävts av olika organisatoriska förändringar (Sturges, Conway, Guest & Liefooghe���, 
2005). Trender som till exempel neddragningar, utlokalisering och flexibilitet anses ha tvingat 
fram ett nytt psykologiskt kontrakt där arbetsgivare ger anställda marknadsmässiga 
färdigheter genom träning och utveckling i utbyte mot flexibilitet och prestation (Backhaus & 
Tikoo, 2004). Psykologiska kontrakt har därmed kommit att bli ett sätt att förstå förändringar 
i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare (Sturges et al. ���, 2005). Det som särskiljer 
psykologiska kontrakt från andra teorier som syftar till att förklara mänskliga beteenden i 
organisationer är enligt Conway och Briner (2005) främst tre aspekter: Det finns för det första 
ett tydligt fokus på relationen mellan den anställde och arbetsgivaren och för det andra 
betraktas relationen i termer av ett utbyte och inbegriper själva utbytets natur. Den tredje 
aspekten är utgångspunkten att beteenden på arbetsplatser bäst förstås som en pågående 
process där anställda har en aktiv roll, i jämförelse med teorier som förklarar beteende utifrån 
perspektivet orsak-verkan och där den anställde har en mer passiv roll.   
 

Psykologiska kontrakt och organisationers HR/personalarbete. Conway och Briner 
(2005) betonar att perception är centralt för definitioner av psykologiska kontrakt, vilket 
innebär att organisationer inte kan ha psykologiska kontrakt - det är människor som har dem. 
Däremot kan enskilda chefer i en organisation uppfatta anställdas psykologiska kontrakt och 
ge ett gensvar utifrån det (Rousseau, 1990). Konceptet psykologiska kontrakt har också 
uppmärksammats inom HRM; human resource management (Söderlund & Bredin, 2009). 
Enligt Granberg (2011) kan HRM sägas motsvara det tidigare mer vanliga begreppet 
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personaladministration/PA och den enklaste definitionen är ”alla frågor som rör de anställda” 
- eller personalarbete. Rousseau (1990) menar att företag och organisationer ”fostrar” olika 
sorters psykologiska kontrakt genom de sätt de belönar deras anställda och de strategier som 
ligger till grund för personalarbetet. 

Cavanagh (1996) framhåller att det är viktigt att eftersträva balans i det psykologiska 
kontraktet så att det finns förståelse för både organisationens och individens behov. Detta 
innefattar ett arbete inriktat mot ömsesidiga fördelar och en delad vision. Vidare menar 
Cavanagh att det är engagemanget i organisationen som är nyckeln till detta, liksom att 
ledningens roll är att skapa ett klimat där ett sådant engagemang kan utvecklas. Mcdermott et 
al. (2013) framhåller att chefers ledarskapsstil är en nyckelfaktor för att psykologiska kontrakt 
ska kunna stödja både organisationen och dess medlemmar; ledarskapsstilarna måste därför 
matcha HR-strategin. Guzzo och Noonan (1994) menar också att organisationens dagliga HR-
arbete, både befintliga rutiner som nya initiativ, är ständiga budskap till anställda, vilka även 
kan vara oavsiktliga. De definierar en organisations utövande av personalarbete som 
”kommunikation från arbetsgivaren till den anställde” och menar att psykologiska kontrakt är 
centrala i denna kommunikation. Hur anställda tolkar och ger mening till hur HR praktiseras 
påverkar då anställdas psykologiska kontrakt och vidare deras beteenden, attityder och 
förpliktelser till arbetsgivaren. Vidare sker detta för det mesta inte intensivt men kan triggas 
igång av händelser - allt från organisationsövergripande händelser till sådana runt en enskild 
anställd. En organisationsövergripande händelse kan handla om ekonomiska resultat och 
individuella händelser kan vara om, och hur, nyanställdas förväntningar bemöts.  

 
Brott mot psykologiska kontrakt. En övervägande del av forskningen kring psykologiska 

kontrakt har fokuserat på den grundläggande idén om brott mot psykologiska kontrakt 
(Conway & Briner, 2005). Brott mot psykologiska kontrakt är en metafor som innebär att en 
av parterna inte har agerat på rätt sätt avseende villkor i kontraktet. Dessa brott, liksom 
psykologiska kontrakt, är subjektiva till karaktären och baserar sig på ett uppfattat kontrakt i 
relation till uttalade och outtalade löften.  Litteraturen kopplar samman brott mot 
psykologiska kontrakt med negativa attityder mot arbetet såsom lägre motivation, prestation 
och ökning av beteenden kopplade till utträde från organisationen (Conway & Briner, 2005). 
Conway och Briner (2005) sammanfattar tre ursprung till brott mot psykologiska kontrakt 
som har studerats. Det första är bristfälligt arbete i organisationen utifrån dess HR praktik, 
men också kring ledningskommunikationen av vilka HR-praktikerna är och vad de ska 
leverera. Det andra är när anställda känner att de inte har stöd från antingen organisationen 
eller överordnade. Det tredje ursprunget till brott mot psykologiska kontrakt är händelser 
utanför organisationen eller innan anställningen. Anställda har visats sig vara mer benägna att 
uppleva brott mot psykologiska kontrakt om de har erfarenheter av detta från tidigare 
anställningsrelationer - men också när anställda upplever att de har många alternativ till en 
anställning (Conway & Briner, 2005).  

 
 
Innehåll och skapandet av psykologiska kontrakt 
 

Psykologiska kontrakt anses vara dynamiska till karaktären och utvecklas i olika faser 
(Conway & Briner 2005; Jing & Yake 2009; Tomprou & Nikolaou, 2011). Lee, Liu, och 
Rousseau (2011) drar slutsatsen att det är viktigt att chefer uppmärksammar och hanterar 
nyanställdas psykologiska kontrakt då förändringar i åtagandena hos de nyanställda som 
deltog i deras studie var större under det första året än under det andra. Enligt Herriot och 
Pemberton (1997) bör psykologiska kontrakt ses som sociala processer eftersom båda parter 
kan ha en uppfattning om kontraktet. De menar också att innehållet i psykologiska kontrakt 
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varierar medan processen för kontrakterandet kan vara densamma oavsett var kontraktet 
skapas någonstans. Uppfattningarna om innehållet i psykologiska kontrakt har sitt ursprung i 
indirekt eller direkt kommunikation med den andra parten (Herriot & Pemberton, 1997). 
Fokus är då inte på vad som utbyts i praktiken utan snarare på de implicita och explicita 
löftena kring utbytet; innehållet utgår från arbetstagarens löften till organisationen liksom vad 
organisationen lovar i gengäld, dvs. ömsesidiga åtaganden (Conway & Briner, 2005). 
Explicita löften är verbala eller skriftliga löften som kommer från organisationen eller en 
representant för organisationen. Implicita löften uppkommer istället genom att individen 
tolkar mönster av beteenden i tidigare utbyten i relationen, t ex genom att bevittna kollegors 
erfarenheter. Conway och Briner, (2005) menar att löften ska betraktas som en särskild sorts 
förväntningar – alla löften innehåller förväntningar men alla förväntningar behöver inte vara 
av löfteskaraktär. Löften har alltså sin grund i ett ”kontrakt” där individen förväntar sig att 
något ska infrias eftersom det har kommunicerats på ett sätt som individen har uppfattat som 
ett löfte från arbetsgivaren. Conway och Briner (2005) framhåller att löften är mer 
psykologiskt engagerande än generella förväntningar då vi människor tenderar att förekomma 
själva leveransen av löftet genom att utvärdera om det har infriats, göra planer för vad som 
händer efter det har infriats liksom att se till att vi själva levererar vår del av 
överenskommelsen. Individens uppfattning om egna skyldigheter/åtaganden som utbyte i 
anställningsrelationen kan sägas vara av två typer. Det kan vara en inre vilja att agera på ett 
särskilt sätt gentemot någon annan eller samhället, en känsla som är baserad på de fördelar 
som individen får och som föranleder något i utbyte men som inte är lika uttalat som t ex en 
plikt. Det kan också handla om skyldigheter som individen uppfattar har kommunicerats av 
organisationen utifrån lagar, plikt, kontrakt etc (Conway & Briner, 2005). 

Psykologiska kontrakt brukar delas in i typerna relationella och transaktionella 
psykologiska kontrakt (Conway & Briner, 2005). Den sistnämnda syftar i huvudsak till ett 
ekonomiskt utbyte och är mer begränsat än det relationella kontraktet, och det finns också ofta 
en explicit och formellt förhandlad överenskommelse i bakgrunden. I relationella kontrakt är 
utbytet mer öppet för subjektiv tolkning eftersom det innefattar socioemotionella och 
värdebaserade utbyten såväl som ekonomiska resurser - t ex ett uppfattat löfte om betalning 
mot en viss prestation. McCabe och Sambrook (2012) som studerade sambandet mellan 
psykologiska kontrakt och engagemang hos sjuksköterskor, menade att sjuksköterskorna i 
deras studie hade relationella psykologiska kontrakt med en underliggande känslomässig och 
till vis del normativt engagemang till sjuksköterskeprofessionen. De drog slutsatsen att 
sjuksköterskors positiva psykologiska kontakt och organisatoriska engagemang skulle kunna 
stödjas genom att chefer blir mer medvetna om sjuksköterskors professionella diskurs. 
O’Donohue och Nelson (2007), som studerade sjuksköterskor i Australien, menade att 
sjuksköterskornas psykologiska kontrakt bäst förstås genom att även referera till en ideologisk 
”valuta” - dvs. inte bara till ekonomiska och socioemotionella utbyten. Detta ansågs kunna 
härledas till stora förändringar i arbetets kontext som har medfört att människor söker större 
överrensstämmelse mellan sig själva och sitt arbete, där identifikationen med en professionell 
ideologi är en viktig faktor. Studien visade att sjuksköterskorna uppfattade att arbetsgivaren 
hade ett åtagande att ge ett trovärdigt stöd för denna ideologiska överenstämmelse.  

 
Förväntningar före en anställning. Conway och Briner (2005) menar att även om själva 

kontrakterandet i psykologiska kontrakt sker i interaktionen med arbetsgivaren/på 
arbetsplatsen så är det troligt att faktorer utanför organisationen påverkar innehållet. En sådan 
faktor är existerande förväntningar som individer har med sig in i anställningen och som då 
innefattar vad en anställning handlar om, vad arbetsgivaren troligen förväntar av dem och vad 
de kan förvänta sig av arbetsgivaren. En mängd upplevelser och erfarenheter kan tänkas 
forma sådana förväntningar, till exempel erfarenhet av tidigare anställningsrelationer liksom 
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familjemedlemmars erfarenheter av arbete, kulturell och socioekonomisk status och 
massmedias påverkan på individens bild av arbetet. Den typen av förväntningar tenderar att 
förändras när individen väl är en del av organisationen, men bör ändå ses som viktiga 
influenser till det initiala psykologiska kontraktet som nyanställd - och påverkar därför även 
psykologiska kontrakt i framtiden (Conway & Briner, 2005). Detta stöds av Tomprou och 
Nikolaou (2011) som menar att de förväntningar om själva arbetet, organisationen och 
arbetsrelationen, som individer har redan innan de börjar arbeta i en organisation kan fungera 
som basen i formandet av psykologiska kontrakt - liksom för individens tidiga utvärderingar 
av organisationens förmåga att uppfylla förväntningarna eller inte. Sådana förväntningar kan 
således bli uppfyllda, ouppfyllda eller överträffade i individens socialiseringsprocess på 
arbetsplatsen - uppfyllda/överträffade förväntningar sannolikt också blir införlivade i deras 
psykologiska kontrakt (Tomprou & Nikolaou, 2011). Vidare menar Tomprou och Nikolaou 
(2011) att om det finns en motsägelse mellan de skyldigheter, som individen uppfattar genom 
interaktionen med arbetsgivaren, och de initiala förväntningarna så kan det leda till en sorts 
”verklighetschock” - vilket i sin tur kan påverka individens framtida motivation i arbetet 
negativt.  

Tomprou och Nikolaou (2011) argumenterar för en modell kring formandet av 
psykologiska kontrakt när individer träder in i en organisation som anställd. Modellen utgår 
från att detta sker i olika stadier och som en meningsskapande process för individers 
socialisering i en organisation. När individer börjar arbeta på en arbetsplats så har de - utifrån 
individuella antaganden - redan formulerat en rad förväntningar på anställningsrelationen i ett 
förstadie. Enligt författarna påverkas dessa förväntningar i stor utsträckning av förutfattade 
meningar som har sin grund i tidigare arbetslivserfarenheter och i den förhandsinformation 
som individen samlar på sig genom ”signaler” från framtida arbetsgivare. De menar även att 
många människor idag har erfarenheter från olika anställningsrelationer, positiva som 
negativa, vilka kan influera förväntningarna på en ny anställningsrelation. Exempelvis kan 
positiva erfarenheter av att en tidigare arbetsgivare håller löften ge en mer positiv tro på att en 
ny arbetsgivare också kommer att göra det. Vidare kan förväntningar som grundar sig på 
tidigare arbetslivserfarenheter påverka vilka budskap från arbetsgivaren som sedan i 
anställningen uppfattas som löften liksom vilka budskap som ignoreras. Enligt Tomprou och 
Nikolaou (2011) kan erfarna individer utveckla mer stabila psykologiska kontrakt och är 
därför inte lika mottagliga för motsägelser till kontraktet. Det är också i förstadiet till det 
psykologiska kontraktet som orealistiska förväntningar kring arbetet och hur det är att arbeta i 
en organisation kan uppstå, menar Tomprou och Nikolaou (2011). Personer med lite 
erfarenhet av arbetet och av arbetsgivaren behöver i högre grad förlita sig på att tolka 
information som finns i en liknande, men ändå skild kontext - såsom högskola/universitet - 
för att förstå en ny anställningsrelation och för att forma förväntningar på det nya 
psykologiska kontraktet. 

 
Rekryteringsprocesser och formandet av psykologiska kontrakt. I Rousseaus (1990) 

studie kunde nyanställdas uppfattningar om ömsesidiga åtaganden i anställningsrelationen 
efter en rekryteringsprocess också kopplas till deras motivation och intention att senare stanna 
kvar i organisationen. Rousseau menade att de i rekryteringsfasen såg på relationen med en ny 
arbetsgivare ur ett kontraktsperspektiv och uppfattade att de var en part i ett ömsesidigt 
åtagande. Slutsatsen var därför att rekryteringsprocessen kan vara en grund till nyanställdas 
psykologiska kontrakt. Tomprou och Nikolaou (2011) menar också att individers 
förväntningar till stor del influeras av förhandsinformation från arbetsgivaren genom de 
signaler som de ger om anställningsrelationen, t ex i rekrytering. Det vill säga budskap som 
arbetsgivaren ger via sitt varumärke och organisationens image, och hur signalerna uppfattas 
beror till stor del på avsändarens trovärdighet. Enligt Jing och Yake (2009) är det 
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psykologiska kontraktets etableringsfas det samma som rekryteringsprocessen. De framhåller 
att organisationer behöver anpassa sin kommunikation utifrån olika fasers egenskaper för 
psykologiska kontrakt för att förhindra individers upplevelser av kontraktsbrott.  I 
etableringsfasen är det viktigt att de som rekryterar introducerar organisationen för kandidater 
på ett tydligt och systematiskt sätt; att introducera organisationens kultur och värderingar, 
mål, anställningsskyldigheter, belöningssystem och utveckling av personalen. Efter 
rekryteringsprocessen går det psykologiska kontraktet över till justeringsfasen, menar Jing 
och Yake (2009).  I denna fas är det sedan viktigt att det finns en fortsatt effektiv 
kommunikation mellan organisationen och individen; organisationens HR experter och ledare 
behöver kunna påverka en positiv utveckling av det psykologiska kontraktet eftersom det är 
avgörande för en långsiktig och tillitsfull relation.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 

Grundutbildade sjuksköterskor är en viktig pusselbit i hälso- och sjukvårdens 
kompetensförsörjning och det är ett faktum att många arbetsgivare har svårt att rekrytera och 
behålla dem. Psykologiska kontrakt är ett relevant teoretiskt perspektiv i sammanhanget då 
det i litteraturen kopplas till både medarbetares motivation och intention att stanna kvar i en 
organisation (Conway & Briner, 2005; Tomprou & Nikolaou, 2011) liksom till 
organisationers arbete med att förmedla en bild av dem som attraktiva arbetsgivare (Backhaus 
& Tikoo, 2004). Psykologiska kontrakt är individers subjektiva uppfattning om utbytet av 
åtaganden i relationen anställd-arbetsgivare/anställningsrelationen (Rousseau, 2008). Studien 
utgår från att förväntningar före en anställning kan vara en grund till nyanställdas 
psykologiska kontrakt, liksom att signaler/budskap från arbetsgivare/organisationer har stor 
påverkan på sådana förväntningar (Tomprou & Nikolaou, 2011). Kunskaper om 
sjuksköterskestudenters förväntningar utifrån relationen arbetsgivare-arbetstagare är av värde 
för arbetsgivares rekryterings-/HR arbete och kommunikation med sjuksköterskestudenter och 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Eftersom sjuksköterskeprogram genomförs i samverkan 
mellan aktörer inom hälso- och sjukvården så kan resultatet vara användbart för både 
arbetsgivare och lärosäten. 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskestudenters förväntningar på en 
anställningsrelation, med fokus på ömsesidiga åtaganden mellan arbetsgivare och anställd. 
Utifrån detta syfte ställs följande frågeställningar: 
 

• Vilka förväntningar har sjuksköterskestudenterna på arbetsgivarens, respektive egna, 
åtaganden i en anställningsrelation? 
  

• Hur får sjuksköterskestudenterna information om arbetsgivare/arbetsplatser?  
 

• Varför är informationen viktig för sjuksköterskestudenterna? 
 

Avgränsningar. Det fenomen som avses undersökas i denna studie är 
sjuksköterskestudenters uppfattningar om ömsesidiga åtaganden i relationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Utifrån teorin kring psykologiska kontrakt har inte studenterna 
ett psykologiskt kontrakt med en arbetsgivare ännu, eftersom de inte har övergått till arbete i 
en organisation (även om anställningskontraktet är klart), därför används begreppet 
”förväntningar” på en anställningsrelation istället för uppfattningar om anställningsrelationen. 
Arbetsgivarens ”åtaganden” innebär det som studenterna förväntar sig av arbetsgivaren i 
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utbyte mot den egna förväntade insatsen/åtaganden i relationen. Det är också troligt att 
sjuksköterskestudenterna har kommit olika långt i processen när det gäller en framtida 
anställningsrelation. ”Förväntningar på en anställningsrelation” kan därmed innefatta 
förväntningar på mer eller mindre konkreta framtida anställningsrelationer. Blivande 
sjuksköterskors perspektiv på en anställningsrelation är relevant att undersöka oavsett om de 
har en given arbetsgivare att relatera till eller inte. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som trots 
allt har ett visst antal tänkbara arbetsgivare eller typer av arbetsgivare inom hälso- och 
sjukvården, och utbildningen sker i kontakt med olika arbetsplatser. Avsikten är att undersöka 
förväntningarna utifrån sjuksköterskestudenternas erfarenheter och upplevelser. 
 

Sjuksköterskeprogrammet. Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och ger en 
sjuksköterskeexamen i huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. I 
centrum för utbildningen står människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden 
utifrån en helhetssyn på människan. I den medicinska vetenskapen ingår kunskaper om hur 
människokroppen är uppbyggd och fungerar, sjukdomslära, diagnostik och behandling. 
Utbildningen innefattar även kunskaper om sjuksköterskans pedagogiska roll i samverkan 
med vårdgivare, patient och andra aktörer. Vidare läser studenterna om befolkningens hälsa, 
faktorer som påverkar den och åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Utbildningen är 
både teoretisk och praktisk. Av utbildningstiden utgörs ca 30 procent av så kallad 
verksamhetsförlagd utbildning, eller praktik, där sjuksköterskor handleder studenternas 
lärande ute i vårdverksamheter. Detta genomförs på vårdverksamheter inom kommun, 
landsting eller privata mottagningar under terminerna 2 (5 veckor), 4 (10 veckor), och 6 (16 
veckor). Exempel på verksamheter för praktiken är somatisk vård, primärvård, psykiatrisk 
vård och äldrevård.  

 
 

Metod 
 
Design 
 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes eftersom frågeställningarna krävde tillgång till 
sjuksköterskestudenternas perspektiv, tankar och erfarenheter. Intervjun är central som metod 
för att kunna ställa frågor om erfarenheter och upplevelser när syftet är att öka förståelsen för 
andra människor och sociala fenomen (Eksell & Thelander, 2014). En fenomenologisk ansats 
valdes eftersom den utgår från ett livsvärldsperspektiv och är inriktad mot att förstå sociala 
fenomen utifrån individers eget perspektiv; att beskriva verkligheten utifrån hur den upplevs 
av människorna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Ansatsen var abduktiv vilket innebär att man pendlar mellan teori och empiri för att förstå 
eller förklara något som är ovisst - vilket är lämpligt när studiens syfte innefattar människor 
och deras värld som inte är förutsägbara och man behöver ha en mer dynamisk ansats än en 
induktiv eller deduktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
 
Urval och deltagare 
 

Prioriterade deltagare för studien var sjuksköterskestudenter som gick sista året, det vill 
säga termin fem och sex, med fokus på studenter på termin sex då de var mest nära 
övergången mellan utbildning och arbete. Kontakten med studenterna skedde genom 
mailutskick och annonsering på digitala plattformar för studenter på programmet t ex 
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Facebooksidor. Två personliga besök gjordes också i samband med olika kursintroduktioner 
för termin sex för att informera om studien. Totalt deltog 12 sjuksköterskestudenter i studien. 
Av deltagarna anmälde sig 8 som ett resultat av ovanstående aktiviteter, 1 kontaktades efter 
ett tips. För att mot slutet få kontakt med fler lämpliga personer som gick just termin sex så 
användes också några tidigare intervjupersoner; 3 deltagare rekryterades på det sättet. 
Deltagarna var mellan 24 och 40 år och 7 av dem var kvinnor. Totalt var 10 av deltagarna 
studenter på termin sex. Övriga deltagare var en student på termin fem och en som gick 
termin fyra. Den sistnämnda deltagaren hade tidigare hört av sig och intervjuades sedan när 
det var svårt att få tag på fler studenter. En bedömning gjordes då utifrån tidigare insamlat 
material att detta var ett fullgott bidrag utifrån studiens syfte. I gruppen fanns en bredd när det 
gäller tidigare arbetslivserfarenhet, alla hade dock någon typ av arbetslivserfarenhet innan de 
började på sjuksköterskeprogrammet. Det fanns också deltagare med olika lång erfarenhet 
från hälso- och sjukvården liksom de som helt saknade denna bakgrund. Det fanns både 
deltagare med en anknytning till orterna/regionen och de som var inflyttade pga. av studierna, 
eller av andra skäl.  

Urvalet var avsiktligt då de deltagare som förmodades kunna ge mest data utifrån studiens 
syfte kontaktades (Yin, 2011). Ett snöbollsurval gjordes mot slutet när några nya deltagare 
valdes som avknoppningar av det urval som redan fanns (Yin, 2011).  
 
 
Material och procedur  
 

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide kring särskilda teman användes, 
vilken också innehöll förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Förhållningssättet i 
intervjuerna var öppet, vilket betyder en nyfikenhet att vilja lyssna, se och förstå ett fenomen 
så som det visar sig (Dalberg, K., Dalberg, H., & Nyström, 2008). En sådan intervju kan röra 
sig i många riktningar men har hela tiden ett fokus på att få insikter om ett fenomen (Dalberg 
et al., 2008). Deltagarnas svar avgjorde därför ordning på frågor, följdfrågor och vad som fick 
ta upp mest tid för att svara på frågeställningarna. Detta för att få ett så naturligt samtal som 
möjligt och för att få ut den information som var viktig utifrån respektive deltagares 
erfarenheter.  

Alla intervjuer inleddes med frågan ”Kan du berätta lite om dig själv?”. Frågan kunde ofta 
naturligt ledas till första temat om deras bakgrund när det gäller tidigare arbetslivserfarenhet, 
yrkes-/utbildningsval och hur de såg på ett kommande arbete som sjuksköterska nu och före 
utbildningen. Ett andra tema var att de fick berätta om sina planer och erfarenheter kring en 
kommande anställning och vad som var viktigt och varför. Beroende på om studenten t ex 
hade varit i olika rekryteringssituationer eller inte så tog följdfrågorna olika riktningar. Det 
tredje temat innefattade frågor kring hur de fick information om olika 
arbetsgivare/arbetsplatser – vilket också kunde framgå av svaren i tidigare frågor och 
följdfrågor kunde då ställas. Detta var huvudteman i intervjuerna från vilka följdfrågor utgick 
för att få exempel och djupare resonemang och för att återknyta till och/eller förtydliga något 
som tidigare sagts. För att leda intervjun så att den handlade om det studerade fenomenet och 
utgick från syftet (Dalberg et al., 2008) ställdes kontinuerligt följdfrågor av typen ”är detta 
något du själv har varit med om?”, ”hur menar du då?”, ”kan du ge ett exempel”. Mot slutet 
av intervjun ställdes också mer direkta frågor om sådant som inte hade tagits upp under 
samtalet i anknytning till huvudfrågorna eller bara till viss del, vilket också kunde fördjupa 
vad deltagaren tidigare hade berättat om.  

Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att ta upp något ytterligare innan intervjun var 
slut, samt tillfrågades om det gick att återkomma till dem om författaren hade fler frågor eller 
vid eventuella oklarheter. Samtliga intervjuer genomfördes i en miljö som deltagarna var 
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bekant med; nio av intervjuerna skedde i bokade grupprum i högskolans lokaler och övriga tre 
skedde i anslutning till studenternas praktikplatser. Intervjuerna var mellan 36-54 minuter 
långa. En ljudinspelning med en mobiltelefon gjordes vid samtliga intervjuer.  
 
 
Etiska överväganden 
 

Studenterna fick ett informationsbrev i samband med mailutskick och besök i klassrum, 
vilket innehöll kortfattad information om studiens och intervjuns syfte. Det innehöll också 
information om etiska principer baserade på Vetenskapsrådets rekommendationer om god 
forskningssed (2011); att materialet från intervjuerna skulle användas i denna studie och 
hanteras konfidentiellt, att deltagaren var anonym i uppsatsen och att personnamn inte skulle 
användas samt att deltagandet var frivillig och kunde avslutas det när som helst. Det fanns 
också information om att en ljudinspelning skulle göras under intervjun. Innan intervjun 
inleddes fick alla deltagare återigen information om syftet med studien och de etiska 
principerna samt möjligheten att ställa eventuella frågor.  Materialet från intervjuerna 
förvarades så att ingen annan hade åtkomst till dem och raderades när studien var avslutat.  
 
 
Databearbetning  
 

En fenomenologisk analys är beskrivande snarare än tolkande och siktar mot att beskriva 
en essentiell struktur för ett fenomen (Dalberg et al., 2008). Analys betraktas då som ett 
arbete med de livsvärldsbeskrivningar som har samlats in och för att förstå dem så delas de 
upp, organiseras och förenklas för att tydliggöra bilden. Analysen sker dock alltid med 
helheten för undersökningen som bakgrund oavsett hur många delar som arbetet resulterar i - 
det sätt som delarna relaterar till varandra och till helheten - vilket kan beskrivas som en 
tredelad struktur för analys; helheten-delarna-helheten (Dalberg et al., 2008). Den valda 
analysmetoden bygger på en meningskoncentrering utvecklat utifrån fenomenologin 
(Georgio, 1997). Denna typ av meningskoncentrering innebär att omfattande intervjuer kan 
analyseras genom att söka efter naturliga enheter av mening i texten för att sedan utveckla 
huvudteman för dessa (Kvale & Brinkmann, 2014). Analysarbetet bestod av fem delar/faser 
där den första innebar att transkribera insamlat data (Georgio, 1997). Ljudinspelningen för 
varje intervju transkriberades noggrant men selektivt, genom att sådant som låg utanför syftet 
inte transkriberades. En anteckning gjordes för vad som inte hade tagits med. Inom 
fenomenologin bör intervjuer transkriberas ordagrant och inkludera icke verbal 
kommunikation såsom tystnad och suckar (Dalberg et al., 2008). Detta är dock väldigt 
tidskrävande och kan enligt Dalberg et al. (2008) utelämnas om intervjuaren lyssnar på 
inspelningen när transkriberingen läses. Eftersom intervjuerna och transkriberingen gjordes av 
samma person så utelämnades den typen av transkribering då det var lätt att kontrollera 
innehållet med det inspelade materialet.  

I den andra fasen lästes all text igenom flera gånger för att få ett grepp om helheten, 
läsningen gjordes med en öppen inställning utan att ”göra något” med data (Dalberg et al., 
2008). I den tredje fasen delades sedan texten in i mindre delar, meningsbärande enheter 
(Georgio, 1997). Med studiens syfte i minne så gjordes en markering när texten ändrade 
meningsinnehåll, och på så sätt delades all text in i en serie meningsbärande enheter (Georgio, 
1997). Den fjärde fasen innebar sedan att det tema som dominerade en meningsbärande enhet 
formulerades så enkelt som möjligt genom en meningskoncentrering dvs. yttranden drogs 
samman till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2014). En femte och sista fas innebar 
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att uttrycka strukturen för fenomenet, vilket kan förstås som essenser och deras relationer 
(Georgio, 1997). Analysen utgick här från att ”ställa frågor till meningsenheterna” (Kvale & 
Brinkmann, 2014), d.v.s. frågeställningarna för studien användes för att hitta huvudteman. De 
teman som verkade höra ihop, sattes samman och sedan behandlades texten åter i sin helhet 
genom att alla kluster av teman relaterades till varandra för att utveckla det mönster som 
skulle beskriva fenomenet (Dalberg et al., 2008). Den essentiella meningen och strukturen 
kontrollerades sedan genom att återgå till beskrivningarna i rådata igen, för att säkra att 
resultatet kunde härledas till ursprungligt data (Kleiman, 2004). Tabell 1 visar analysens 
kategorier, teman och underteman. 
 
Tabell 1 
Sammanställning av kategorier, teman och underteman 
 

Kategori  Undertema Tema 
 
Arbetsgivarens åtaganden 

 
Stödja en trygg(-are) arbetsmiljö och arbetsklimat 
Stödja en ständig yrkesutveckling 
Stödja en acceptabel (ingångs)lön  

 
Sjuksköterskeprofessionen 

 Se individen Personen 
 
Egna åtaganden 

 
Bidra med en professionell kompetens/yrkesroll 
Bidra med ett aktivt engagemang i yrket  

 
Sjuksköterskeprofessionen 

 Vara rätt som person för arbetsplatsen/verksamheten 
 

Personen 

Hur studenterna får info om 
arbetsgivare/arbetsplatser 
 

 
 

 

Den direkta kontakten med 
organisationer/arbetsgivare 

 

Den egna upplevelsen/”känslan” har en avgörande 
roll 

Tillit/förtroende 
 

Nätverket Tillgänglig och trovärdig informations- och 
arbetsförmedlare 
 

Tillit/förtroende 
 

Media  
 

Kan ge kompletterande men mindre pålitlig info  
 

Tillit/förtroende 

 
 

Resultat 
 

Sjuksköterskestudenternas förväntningar på ömsesidiga åtaganden i en anställningsrelation 
kan beskrivas utifrån två huvudteman med tillhörande underteman; åtaganden med fokus på 
sjuksköterskeprofessionen och åtaganden med fokus på personen, vilket Figur 1 visar. 
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 Arbetsgivarens åtaganden Egna åtaganden 

Tema: Sjuksköterske-
professionen 

 
 
 

 
• Stödja en trygg(-are) arbetsmiljö och 

arbetsklimat 
 

• Stödja en ständig yrkesutveckling 
 

• Stödja en acceptabel (ingångs)lön  
 
 

 
• Bidra med en professionell 

kompetens/yrkesroll 
 

• Bidra med ett aktivt engagemang i yrket  
 

Tema: Personen 

 
• Se individen 
 

 
• Vara rätt som person för 

arbetsplatsen/verksamheten 
 

 
Figur 1. Sammanställning av sjuksköterskestudenternas förväntningar på egna respektive 
arbetsgivarens åtaganden i en anställningsrelation; huvudteman och underteman. 
 
 
Sjuksköterskestudenternas förväntningar på en anställningsrelation - tema 
sjuksköterskeprofessionen  
 
Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna som deltog i studien till stor del förväntade sig 
ömsesidiga åtaganden utifrån ett yrkesmässigt perspektiv. Dessa förväntningar hade sitt fokus 
på sjuksköterskeprofessionen och föreföll grunda sig på uppfattningar om yrkesrollen och ett 
yrkesutövande som de trodde på och uppfattade som rätt. Deras bild av 
sjuksköterskeprofessionen framstod också som mycket positiv. Flertalet beskrev också att de 
hade haft en förenklad bild av sjuksköterskeyrket/rollen före utbildningen - men att de nu 
tydligare visste att det var en egen avancerad profession med ett stort eget ansvar. De flesta av 
studenterna i studien uttryckte också ett allvar inför ansvaret som skulle komma med 
sjuksköterskerollen. Några upplevde även att insikten av något lätt kan bli fel och att patienter 
kan drabbas som oroande, ibland skrämmande. 
 

Det är ett jättestort ansvar, för ibland kanske det är liv eller död det är frågan om. Och det är 
mycket att organisera som sjuksköterska och att leda så att saker och ting blir gjorda. Det hade 
man nog inte riktigt förstått. Det är ju kul också. Men väldigt svårt. 

 
 
Förväntningar på arbetsgivarens åtaganden. 
 

Stödja en trygg(-are) arbetsmiljö och arbetsklimat. Sjuksköterskestudenterna i studien var 
väl medvetna om att det kan finnas negativa effekter i arbetsmiljön på många arbetsplatser på 
grund av bristen på personal. De förväntade sig heller inte att arbetsplatser var perfekta i det 
avseendet - men däremot att arbetsgivare avser att ge dem ett aktivt stöd och förutsättningar 
för en så trygg arbetsmiljö som möjligt för att de ska kunna göra ett gott arbete som 
sjuksköterskor. Att få stöd och inte bli lämnade ensamma med ett alltför stort ansvar som ny 
sjuksköterska var centralt för många i denna förväntning. De förväntade sig därför att de som 
nyutexaminerade sjuksköterskor kommer att bli introducerade i yrket och på arbetsplatsen 
gradvis, och via stöd av erfarna sjuksköterskor. Här upplevdes en högre personalomsättning 
på en arbetsplats som en stor risk för att en arbetsgivare inte skulle kunna möta denna 
förväntning, då det kan bli (för) många nya sjuksköterskor samtidigt. Förväntningarna om en 
tryggare arbetsmiljö sträckte sig dock längre för de flesta än till ett introduktionsprogram och 
att det finns erfarna kollegor på arbetsplatsen; den upplevda kulturen på arbetsplatsen och i 
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arbetsgruppen/”teamet” framstod som viktigt för deras känsla av trygghet och trivsel i 
övergången till yrkesrollen – och i valet av arbetsgivare. För även om det kommer att finnas 
kollegor med erfarenhet på arbetsplatsen så fanns också en förväntan om ett öppet 
arbetsklimat och gott samarbete för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt de tror på, t ex utan 
hierarkier mellan professioner, mellan nya och erfarna sjuksköterskor eller mellan chef-
medarbetare/team.  
 

Men det som spelar mest roll det är ju just det där med tryggheten. Om inte miljön på 
arbetsplatsen är bra. Ja om det är otrevlig personal, dåligt samarbete, jag vill ha teamarbete 
mellan alla professioner. Fungerar inte det så blir man ju ensam. Och det sättet vill jag inte 
arbeta på, då kan jag välja något annat istället. 

 
Stödja en ständig yrkesutveckling. En grundläggande uppfattning om yrkesrollen hos 

studenterna i studien var att en sjuksköterska aldrig får bli ”klar”; att vara sjuksköterska 
innebär i grunden en ständig utveckling av yrkeskompetens för att utföra ett säkert och bra 
arbete. Sjuksköterskestudenterna förväntade sig att arbetsgivare på olika sätt åtar sig att stödja 
dem i denna ständiga yrkesutveckling. De flesta såg kompetensutveckling på arbetstid som en 
naturlig del yrkesutvecklingen och för att hålla sig uppdaterad utifrån ny forskning inom 
professionen. Personalbrist på en arbetsplats framträdde då också som en risk för att det i 
praktiken inte kommer att finnas tid till detta på arbetstid – och kontinuerligt - vilket följande 
citat är ett exempel på.  

 
Jag märkte det när jag jobbade som undersköterska vid sidan av sjuksköterskorna, att de hade ju 
inte den avsatta tiden som de egentligen borde ha. De är så pass underbemannade känns det 
som, och att det är för mycket överbeläggningar…  

 
Arbetsgivaren förväntades också ge stöd genom en lärande miljö på arbetsplatsen – att 
utbildningen till sjuksköterska fortsätter på arbetsplatsen efter grundutbildningen. Ett exempel 
var sjuksköterskans arbetsledande och koordinerande roll som flera inte kände till före 
utbildningen – och inte kände sig helt förberedda inför, men hoppades få stöd på arbetsplatsen 
för att utvecklas i den rollen. Stödet för yrkesutvecklingen på arbetsplatsen handlade också 
om att formas och specialiseras som sjuksköterska genom arbetsplatsens verksamhetsområde. 
Variation i arbetet på arbetsplatsen och ständig utveckling beskrevs då på olika sätt gå hand i 
hand. Det kunde till exempel vara en arbetsplats där de förväntade sig att få utvecklas genom 
många nya patientkontakter och situationer. Det kunde också vara en arbetsplats med 
återkommande patienter men med ett brett ansvarsområde som förväntades stödja 
utvecklingen.  
 

Stödja en acceptabel (ingångs)lön. Det fanns en förväntan om att arbetsgivaren åtar sig 
vad som kan beskrivas som att stödja en acceptabel ingångslön för en nyutexaminerad 
sjuksköterska. För de som hade arbetat inom vården tidigare fanns dock oftare en förväntan 
om att deras arbetslivserfarenheter också värderades. Lönen var en viktig förväntan men 
aldrig viktigast - om ingångslönen var på en rimlig eller utlovad nivå vill säga. Ingen av 
studenterna kunde till exempel tänka sig att arbeta via ett bemanningsföretag för att skaffa sig 
en högre lön. Skälen var en uppfattad otrygghet i en sådan anställningsrelation, särskilt som 
ny sjuksköterska; att inte vara en del av en arbetsplats, att inte vara tillräckligt erfaren för 
olika uppdrag och att inte få kontinuerlig kompetensutveckling/utbildning. Flera ville heller 
inte stödja en utveckling mot fler inhyrda sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. 
Ingångslönen framstod som en principsak för de allra flesta - för respekten för 
sjuksköterskeyrket och att den skulle kännas acceptabel att börja på - men att det ändå var hur 
helheten uppfattades som var viktigast, vilket följande citat pekar på: 
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Arbetsförhållanden, vidareutbildning och lön. Det är väl de tre grejerna som jag tycker är mest 
intressant att veta. Det känns som man bara pratar lön hela tiden. Det är klart det är en viktig 
grej, men man måste trivas också. Att man tycker att den här lönen funkar att gå in och jobba på 
samtidigt som det känns som en bra arbetsplats där man kommer trivas och ha det bra, få stöd 
av bra kollegor och en chans att vidareutbilda sig på arbetstid. 

 
Förväntningar på egna åtaganden.  
 

Bidra med en professionell kompetens/yrkesroll. Även om det fanns en tydlig förväntan på 
arbetsgivaren att stödja individen att gradvis komma in ansvaret på arbetsplatsen, så fanns det 
också en betoning på att de hade kunskaper - en egen profession. De är utbildade till 
sjuksköterskor och förväntar sig att kunna bidra utifrån sin profession även som 
nyutexaminerade, även om flera upplevde en viss osäkerhet kring att vara ny sjuksköterska 
och kring de egna kunskaperna. Med tiden förväntar sig de flesta också kunna bidra med mer 
specialiserade kunskaper utifrån den lärande miljö som den specifika verksamheten hos 
arbetsgivaren förväntas stödja dem med.  
 

Jag tror att de förväntar sig att jag är en ny sjuksköterska. Jag har ju en utbildning så jag ska ju 
inte komma och säga att jag inte kan någonting även om det kanske känns så för mig… Och 
sedan att de får forma mig liksom, efter deras avdelning och nisch…  

 
Sjuksköterskestudenterna i studien delade uppfattningen att sjuksköterskeyrket innebar ett 
speciellt ansvar för patienten, vilket till exempel beskrivs som att ”se hela människan” eller 
”att vara patientens röst”. Det fanns dock en skillnad i synen på sjuksköterskornas profession 
som handlade om kompetens. En del av studenterna beskrev omvårdnad som en bas för 
yrkesutövandet som sjuksköterska medan andra betonade denna kompetens som mer 
synonymt med yrket i sig. Detta framkom särskilt ur studenternas erfarenheter från den 
verksamhetsförlagda utbildningen när teori mötte praktik. Flera upplevde att de inte hade helt 
”rätt” kompetens - utifrån vad de har uppfattat att sjuksköterskor förväntades kunna i 
praktiken. 
 

Jag känner mig jätteosäker på allt medicinskt, och det är det som man ska kunna när man 
kommer ut känns det som. Tyvärr känns det som att jag är lite fel inriktad. Jag är jättebra på 
patienter, hur man bemöter och hur man tänker och så. Den delen ska man absolut ha som grund 
men… 

 
Det fanns då även en betoning på att de inledningsvis behövde arbeta på sjukhus som 
nyutexaminerade sjuksköterskor för att kunna få stödet att utveckla denna kompetens och för 
att, som en student uttryckte det, ”man känner sig mer som en sjuksköterska på ett sjukhus”. 
Flera såg dock andra möjliga arbetsplatser i framtiden, när de väl hade ha skaffat sig 
erfarenhet i yrket. Andra som beskrev omvårdnad mer synonymt med sjuksköterskans 
profession lyfte fram flera olika alternativa arbetsplatser att starta sin sjuksköterskebana på 
och där de kände att de kunde bidra med sin kompetens. Men det framstod ändå som viktigt 
att arbetsplatsen inte uppfattades stå i motsats till deras syn på sjuksköterskans 
kompetensområde och roll. 
 

… Mycket administrativt, dokumentera och tyvärr inte så mycket patientkontakt som man 
skulle vilja. Sjuksköterskan har ju ett annat ansvar… för det är ändå det som ska vara vår 
kompetens, omvårdnad. Det är det vi ska kunna och vara bäst på.  

 



	   17	  

Bidra med ett aktivt engagemang i yrket. Sjuksköterskestudenterna delade förväntningar 
kring att bidra genom att vara aktiva på arbetsplatsen, t ex att fråga och att ständigt visa ett 
intresse för sitt arbete. Detta kopplades också till förväntningen att få stöd - att inte behöva 
kunna ”allt” som nyutexaminerade men att de hade uppfattat att arbetsgivare förväntade sig 
att de skulle ta ansvar för sin utveckling som sjuksköterska och vara så självständiga som 
möjligt. Ömsesidigheten i åtagandet var då att klimatet på arbetsplatsen skulle stödja 
engagemanget och att de skulle få feedback på sitt arbete – för att göra och utvecklas rätt i 
yrkesrollen. 
 

Det är jätteviktigt att få fråga och att det är öppet klimat – högt i tak. För det har varit situationer 
när man har varit ute på praktik, och då känner man sig väldigt ensam om det känns som om 
man inte får fråga… Man känner sig otrygg och vet inte vad man ska göra, man vet inte vad 
som förväntas av en. 

 
 
Sjuksköterskestudenternas förväntningar på en anställningsrelation - tema 
personen 
 
Även om förväntningarna som hade ett fokus på sjuksköterskeprofessionen dominerade, så 
fanns det också förväntningar som hade ett fokus på personen.  
 
Förväntningar på arbetsgivarens åtaganden.  
 

Se individen. Det framstod inte som helt självklart att bli bemött som individ i en 
anställningsrelation utifrån studenternas erfarenheter, vilket till stor del beskrevs utifrån 
situationen med sjuksköterskebristen. När arbetsgivare/arbetsplatser behöver rekrytera många 
nya medarbetare framkom en risk att de då inte hade ett individuellt perspektiv; man kunde 
bli betraktad som ”ett huvud på golvet” av en del arbetsgivare, som en student beskrev det. 
Här fanns också en genomgående osäkerhet – dock i varierande grad - till om arbetsgivare vill 
och kan stödja sjuksköterskor i yrkesrollen och samtidigt se dem som individer. Detta var 
särskilt tydligt i rekryteringssituationer. Arbetsgivare som uppfattades ha både ett individuellt 
perspektiv och ett professionellt föreföll också uppfattas som mer seriösa och tilltalande, 
vilket följande två citat beskriver. Det första citatet är en upplevelse från en praktikplats och 
den andra beskriver anställningsintervjun hos en kommande arbetsgivare.  
 

Förhoppningarna var ju i botten, så länge man har en legitimation så var man välkommen. Jag 
blev ju erbjuden jobb innan de ens visste vem jag var nästan, ’kom och jobba och du är ju så 
duktig’, fick man höra. Hur kan du veta det, jag har varit här i tre dagar och du har inte ens sett 
mig? Det känns lite märkligt. 

 
De var engagerade och verkade vilja mig väl också… Och det verkade som att de hade förstått 
att det måste hända någonting. Och inte bara lönerna, utan till exempel att vårt mål är att jobba 
var tredje helg istället för varannan och då måste vi anställa också… De lyssnade på vad jag 
hade att berätta, mina erfarenheter… Så jag känner mig väldigt välkommen.  

 
Förväntningar på egna åtaganden.  
 

Vara rätt som person för arbetsplatsen/verksamheten. Förväntningen att bli sedd som en 
individ var ömsesidig i den meningen att det fanns en förväntan om att också bidra genom att 
vara ”rätt” sort person för en specifik verksamhet eller arbetsplats. Flera beskrev också hur 
olika verksamheter/arbetsplatser krävde olika sorters personligheter, personliga egenskaper 
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eller inställning - t ex att man behövde vara lite speciell som person för en viss arbetsplats. 
Det behövde alltså inte alltid handla om ett djupt intresse för verksamhetsområdet i sig, utan 
känslan av att ha rätt personliga egenskaper för verksamheten/arbetsplatsen men också dess 
kultur. Uppfattningen om att de passade in som personer behövde också delas med 
arbetsgivaren. Detta framstod som viktigt för flera för att de också skulle kunna känna sig 
tryggare med att få det förväntade stödet på den kommande arbetsplatsen. 
 

Kollegorna stöttade varandra så himla bra och var så välkomnande när jag var där på praktiken. 
Jag passade som person att vara där… Jag vet inte riktigt vad det är men man måste ha en viss 
inställning och en viss mentalitet för att kunna jobba där. 

 
Följande citat är ett annat exempel på hur en student uppfattade att personalen på en 
arbetsplats gallrade mellan potentiella medarbetare under praktikperioden utifrån hur man 
behöver vara som person för att kunna arbeta där. 
 

Det är lite hårt men personalen försöker sålla bort dem som de inte tror passar, de släpper 
liksom inte riktigt in dem. 
-Finns det förväntningar på personligheten menar du? 
Ja, precis. Det är väldigt viktigt, det är inte bara intresset. 
-Passade du in utifrån vad de förväntade sig? 
Ja, jag kände att jag blev insläppt. 

 
I bakgrunden fanns också att de individuella valmöjligheterna uppfattades som mycket stora 
av studenterna – att de kunde välja mellan olika anställningar/arbetsplatser och att det 
kommer att vara enkelt att byta arbetsplats om de inte skulle känna sig nöjda med 
anställningen. Av de 12 sjuksköterskestudenter som deltog i studien hade 8 någon form av 
anställning klar när intervjuerna gjordes. 

 
Vi har möjligheter att få jobb på så många olika ställen. Så det är inte så att man känner att bara 
för att jag börjar här så kommer jag bli kvar här för alltid. 

 
 
Sjuksköterskestudenterna och information om arbetsgivare/arbetsplatser – 
tema tillit/förtroende 
 

Ur sjuksköterskestudenternas erfarenheter och upplevelser under studietiden framkom en 
strävan efter så medvetna och trygga val som möjligt inför övergången till arbete. 
Tillit/förtroende var ett centralt tema för information om arbetsgivare/arbetsplatser som var 
viktig för studenterna. Detta kan beskrivas genom de kategorier för hur studenterna fick 
information om arbetsgivare/arbetsplatser; den direkta kontakten med 
organisationer/arbetsgivare, nätverket och media.  
 

Den direkta kontakten med organisationer/arbetsgivare. Direktkontakter framstod som 
den pålitligaste källan till information om arbetsgivare/arbetsplatser; studenterna litade främst 
på och strävade efter egna upplevelser och intryck. Flertalet beskrev hur de för det mesta 
snabbt kunde få en ”känsla” av en arbetsplats eller person genom hur kontakten upplevdes. 
Till exempel att kontakten med en chef, eller anställdas dialog mellan varandra, kunde ge en 
bra bild av hur klimatet på en arbetsplats var. Upplevelsen av den direkta kontakten med 
organisationers företrädare, ofta en potentiell chef, föreföll vara direkt avgörande i 
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rekryteringssituationer, och ibland enbart genom telefonkontakt. Flera betonade känslan av en 
personlig dialog och kontakt som viktig, vilket följande citat är ett exempel på. 

 
Jag tänkte mest på jobbet först men sen var bemötandet jag fick när jag kom dit väldigt 
välkomnande… Det blev en bra relation direkt, lite av en kompisrelation.  
 

Praktikplatserna verkade spela en särskilt viktig roll som förmedlare av olika budskap till 
studenterna. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen/praktiken kunde de t ex bilda sig 
uppfattningar om hur arbetsmiljön gick i linje med den egna professionella synen på arbetet, 
som i följande citat. 
 

Och det kan man ju nu som student kolla… Är det en sån miljö där det är mycket görandet och 
presterandet och hinna med, ett sånt vårdande som jag inte riktigt kan stå för? Då väljer jag bort 
det.  

 
Flertalet hade även haft tillfällen att bilda sig uppfattningar om hur sjuksköterskor i olika 
verksamheter och på olika arbetsplatser har det, via sommar-/extraarbeten som 
undersköterskor under utbildningstiden.  

De flesta hade under utbildningen upptäckt att det fanns många olika intressanta 
verksamheter/arbetsplatser för dem att välja mellan, även sådana som de först inte trodde 
skulle intressera dem. Flertalet upplevde ändå att de hade begränsade kunskaper om vad olika 
verksamheter/arbetsplatser egentligen gjorde, och de förväntade sig att det fanns fler 
möjligheter för dem som sjuksköterskor utöver de som de hittills hade sett. Praktikplatserna 
var tilldelade och flera upplevde att man som student kunde ha tur/otur med hur bra de var. 
Att få ”provjobba”/hospitera på olika arbetsplatser beskrevs därför som en positiv möjlighet 
av flera, något som de förväntade sig kunna göra. Någon hade även i en rekryteringsprocess 
fått prova på att arbeta på arbetsplatsen, vilket uppfattades som fördelaktigt för både 
arbetsgivaren och individen utifrån att båda kunde avgöra om arbetsplatsen och verksamheten 
passade personen. Rekryterings-/informationsträffar på arbetsplatser föreföll främst ses som 
tillfällen för att få information om vad olika verksamheten arbetade med - och om de passade 
dem som personer eller inte, vilket följande citat är ett exempel på.  
 

…Jag var nyfiken och ville få en mer samlad bild av vad de gjorde. Och sedan gjorde jag 
bedömningen att det var alldeles för skrämmande för mig. 

 
Alltför ”säljande” information om verksamheter/arbetsplatser i kontakten med arbetsgivare, 
särskilt från chefer, upplevdes däremot som mindre intressant och pålitlig - ibland även oärlig. 
Sådan information från arbetsgivare uppfattades vara lätt att kontrollera genom mer 
trovärdiga källor, såsom anställda de kände. Följande två citat visar hur det upplevda 
förtroendet och graden av öppenhet och tydlighet i arbetsgivares kommunikation med 
studenterna framstod som viktigt i rekryteringssituationer. Det första citatet gällde en 
anställningsintervju och det andra citatet handlade om en rekryterings-/informationsträff där 
studenter var inbjudna till en arbetsplats. 

 
De var tydliga med vad som gällde… att man ska känna sig trygg… Ja det var liksom viktiga saker 
direkt som var självklarheter och inget skitsnack om hur bra allting var.  
 
De har ju jättebrist på folk… Och man visste ju redan innan att nu kommer de att försöka sälja 
in sig maximalt för att vi ska komma hit… Men det var väldigt värdefullt bara att få veta vad de 
gjorde där. Det kan de ju inte ljuga om, själva arbetssättet och vad de hade för patienter och vad 
de gör med dem, att det är mycket medicintekniskt och så. 
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De blivande sjuksköterskorna hade ofta flera tänkbara arbetsgivare att välja mellan och det 
framkom att de i den direkta kontakten i rekryteringsprocessen hade utvärderat hur troligt det 
var att olika arbetsgivare skulle uppfylla olika förväntningar. Följande citat är ett exempel 
utifrån ett förväntat åtagande för en tryggare arbetsmiljö (här en introduktion), och hur detta 
hade utvärderats utifrån kontakten med två olika arbetsgivare.  

 
- Vad fick du veta då om introduktionen på den andra arbetsplatsen? 
Nej att du får känna av själv, men en till två veckor kan du väl få och sen får du självklart säga 
om du behöver mer. På (arbetsplats) blev det ju istället garanterat att jobba hela sommaren med 
rutinerad personal och du kommer aldrig att behöva vara själv under något arbetspass. Det sa 
väl i och för sig alla andra avdelningar också som jag pratade med. Men nej, det var inte alls 
samma där, man kunde inte lova på samma sätt. Det kunde visst bli så att man kunde bli själv 
och sådana saker. Och då kändes det som att nej, då tar jag det här istället. 

 
Nätverket. Gemensamt för studenterna var att de utbytte erfarenheter i ett nätverk av 

kontakter under studietiden, och att de till stor del litade på denna information. Nätverket 
kunde bestå av studenter, tidigare studenter, kollegor från sommarjobb och praktikplatser, och 
bekanta/släktingar som arbetar eller har arbetat i hälso- och sjukvården. Detta nätverk 
framstod också som en ständigt tillgänglig källa för att få mer information om olika 
verksamheter men även hur de fungerade som arbetsplatser. 
 

… och man hör ju när man är ute på praktik. Många i klassen är ju på (avdelning) nu, och de 
säger ju att de sjuksköterskor som de går med inte hinner sätta sig och ta rast.  

 
Nätverket av kontakter föreföll också vara värdefullt i sökandet efter en bra arbetsplats att 
påbörja sin sjuksköterskebana. För de som hade tänkt arbeta på eller i närheten av studieorten 
efter studierna framstod nätverket som en etablerat sätt, en ”arbetsförmedlare”, för att få en 
anställning på arbetsplatser som kunde passa dem och som uppfattades som bra av andra 
sjuksköterskor. De kunde ofta bli rekommenderade av någon i sitt nätverk, t ex en tidigare 
sjuksköterskestudent som nu arbetade som sjuksköterska.  

 
… de flesta som jag känner har redan kontakter på sjukhuset för det är många som är från stan 
och har släktingar eller kompisar som jobbar där. Det är också mycket att vi är väldigt tajta 
inom utbildningen från termin ett till sex. Och sedan när termin sex har gått ut och fått jobb så 
kan de tipsa om någon. ’Den här tjejen eller killen är också bra’, och så får man jobb på det 
viset. 

 
Avgörande i valet av arbetsplats verkade sedan vara den egna upplevelsen av förtroende i 
direktkontakten med arbetsgivaren. 
 

Media. Den information om arbetsgivare och arbetsplatser som studenterna kunde få 
genom massmedier föreföll ha en viss, men inte särskilt stor, betydelse för dem. Om medier 
rapporterade att många sjuksköterskor hade slutat på en arbetsplats kunde de till exempel dra 
slutsatser som att det antagligen fanns för få erfarna kollegor som skulle kunde stödja dem 
som nyutexaminerade sjuksköterskor på just den arbetsplatsen. Flertalet tvivlade dock på om 
mediebilden var helt korrekt, samt att den ofta var ensidig. Flera hade också exempel på egna 
eller andras erfarenheter som de uppfattade talade för detta. Och om de skulle vara 
intresserade av att arbeta inom ett visst område, som också innebar att arbeta på en 
”omskriven” arbetsplats, föreföll den egna upplevelsen utifrån kontakten med arbetsgivaren 
ändå vara avgörande för de flesta. 
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Alltså media är jag rätt skeptisk till överhuvudtaget, jag vill skaffa mig en egen bild. 
- Hur gör du det menar du? 
Det är på intervjuerna. Då får man en egen uppfattning oavsett vad media har skrivit om de 
ställena. För det är ju inte säkert att de har skrivit hela sanningen, vad en upplever är ju inte 
säkert att någon annan upplever… Fast det är lätt att formas av media det är det ju… man är väl 
lite mer misstänksam när man kommer dit än vad man hade varit om man inte visste något.  
 

Några få menade ändå att massmedier, också sociala medier, hade stor eller ganska stor 
betydelse som källa till information kring valet av en trygg arbetsplats att börja på. Media 
föreföll främst ha en betydande funktion som tillgänglig källa för information om arbetsgivare 
och arbetsplatser när det inte fanns något eget nätverk av kontakter att tillgå. Det kunde då 
vara ett sätt att sortera bort mindre bra arbetsplatser för den som sökte arbete på annan ort, när 
det fanns flera valmöjligheter. 
 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 

Avsikten med denna studie var att undersöka sjuksköterskestudenters förväntningar på  
ömsesidiga åtaganden i en anställningsrelation, samt hur studenterna fick information om 
arbetsgivare/arbetsplatser och varför informationen var viktig. Två huvudteman med 
underteman framkom för förväntningarna på en anställningsrelation; 
sjuksköterskeprofessionen och personen, där tema professionen dominerade. Tema 
tillit/förtroende framkom för hur studenternas fick viktig information om 
arbetsgivare/arbetsplatser, kategorierna var den direkta kontakten med 
organisationer/arbetsgivare, nätverket och media. 

 
Tema ”professionen”. Att studiens deltagare var studenter, dvs. ännu inte arbetade i 

sjuksköterskeyrket, kan vara en förklaring till att förväntningar som hade ett fokus på 
professionen dominerade. Men även om uppfattningar före en anställning tenderar att 
förändras i en anställningsrelation så kan de ändå påverka innehållet i nyanställdas 
psykologiska kontrakt (Conway & Briner, 2005). Det är därför intressant att forskning kring 
sjuksköterskors psykologiska kontrakt har pekat på att det professionella perspektivet var 
viktigt. Identifikationen med en professionell ideologi hade betydelse som en ”valuta” i 
sjuksköterskors psykologiska kontrakt enligt O’Donohue och Nelson (2007), och McCabe 
och Sambrook (2012) drog slutsatsen att sjuksköterskors psykologiska kontrakt till stor del 
grundades på ett känslomässig och normativ engagemang för professionen. Detta talar för att 
det ur ett kompetensförsörjningsperspektiv bör vara viktigt för arbetsgivare att vara medveten 
om de förväntningar som studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor kan ha som grundar 
sig på ett professionellt förhållningssätt och engagemang.  

Tomprou och Nikolaou (2011) menade att individer med en begränsad erfarenhet av ett 
arbete behöver till stor del förlita sig på att tolka information som finns i en liknande men 
ändå skild kontext - såsom högskola/universitet - för att förstå en ny anställningsrelation och 
forma förväntningar på ett psykologiskt kontrakt. En viktig aspekt i sammanhanget är därför 
att sjuksköterskeprogrammen har både teoretiska och praktiska inslag där studenterna också i 
perioder befinner sig på olika arbetsplatser. Det förefaller också som att 
sjuksköterskestudenterna i denna studie tolkade ”möten med verkligheten” under 
praktiken/verksamhetsförlagd utbildning utifrån den teoretiska bilden av yrket/arbetet de 
hade. Flera kände sig även osäkra på sin kompetens inför övergången till arbete kopplat till 
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erfarenheter från arbetsplatser om vad de som sjuksköterskor behövde kunna. Detta går i linje 
att det kan finnas ett glapp mellan teori och praktik för sjuksköterskor som är nya i yrket 
(Hallin, 2009). Att studenterna inte alltid var på samma arbetsplatser under praktikperioderna 
kan även vara en av förklaringarna till att det fanns olika uppfattningar kring yrkeskompetens.  
Det är också i förstadiet till det psykologiska kontraktet som orealistiska förväntningar kan 
uppstå enligt Tomprou och Nikolaou (2011). En fråga av betydelse blir då hur förankrad den 
akademiska grunden till studenters bild av sjuksköterskeprofessionen är på olika arbetsplatser 
i hälso- och sjukvården, liksom hur/om lärosäten och vårdverksamheter/arbetsgivare 
samverkar för att underlätta övergången mellan utbildning-arbete utifrån ett sådant perspektiv. 
Den uppenbara risken är att sjuksköterskestudenter skulle kunna ha förväntningar utifrån en 
professionell grund som många arbetsplatser av olika anledningar inte lever upp till. Studien 
av Mooney (2007) stödjer ett sådant resonemang då sjuksköterskorna i undersökningen 
upplevde övergången mellan oerfaren till professionell praktiker som svår eftersom de inte 
fick stöd för deras holistiska syn på vårdande inom sitt område.  

Sjuksköterskestudenternas syn på deras utveckling i yrkesrollen genom grundutbildningen 
och sedan i en kontinuerlig vidareutbildning i arbetet stämmer med den socialiseringsprocess 
som litteraturen beskriver att sjuksköterskeprofessionen utvecklas genom (Hallin, 2009). 
Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna förväntade sig att arbetsgivare på olika sätt åtar 
sig att stödja dem i denna ständiga yrkesutveckling och att kompetensutveckling på arbetstid 
framstod som en självklar del av yrkesutvecklingen. Enligt studien av Björkström, Ahtlin och 
Johansson (2008) sjunker dock intresset för att utvecklas professionellt över tid efter 
sjuksköterskeexamen. Eftersom psykologiska kontrakt betraktas som dynamiska och 
föränderliga vilka utvecklas i olika faser (Conway & Briner 2005; Jing & Yake 2009; 
Tomprou & Nikolaou, 2011) så skulle detta kunna innebära att det är särskilt viktigt för 
rekryterande arbetsgivare att vara lyhörd för förväntningar på professionell utveckling hos 
just nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Det är också intressant att ett professionellt fokus föreföll viktigt för hur studenterna 
uppfattade klimatet och kulturen på arbetsplatser.  Det talar för att professionella värderingar 
också bör vara viktiga för arbetsgivares arbete med att stärka organisationens varumärke som 
arbetsgivare gentemot studenter; organisationer behöver utveckla en identitet som tydligt 
speglar dess kultur för att förmedla en bild av en organisation som attraktiv arbetsgivare 
(Dahlqvist & Melin, 2010). En tydlig introduktion av organisationen och dess värderingar är 
också enligt Jing och Yake (2009) viktigt i etableringsfasen av psykologiska kontraktet, dvs. 
rekryteringsprocessen, för att motverka att anställda senare upplever brott mot det 
psykologiska kontraktet. En större medvetenhet hos arbetsgivare kring sjuksköterskors 
professionella diskurs bör därför inte bara kunna påverka sjuksköterskors psykologiska 
kontrakt och engagemang (McCabe & Sambrook, 2012) utan också sjuksköterskestudenters 
och nyutexaminerade sjuksköterskors val av arbetsgivare. Flera studenter hade också valt en 
kommande anställning på en tidigare praktikplats. Utifrån Rousseaus (1990) slutsatser om 
rekryteringsprocessen så skulle den verksamhetsförlagda utbildningen kunna utgöra en grund 
för deras psykologiska kontrakt som nyanställda nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Bilden av sjuksköterskan som en egen profession hade heller inte varit så tydlig för många 
av studenterna innan de påbörjade utbildningen. Detta stämmer med slutsatsen av Hoeve, 
Jansen och Roodbol (2014) som menar att den offentliga bilden av sjuksköterskeprofessionen 
behöver förbättras; sjuksköterskor behöver kommunicera sin professionalism utåt för att visa 
vad de verkligen arbetar med. Resultatet i denna studie pekade även på att 
sjuksköterskestudenterna hade ett behov av att veta mer om vad olika verksamheter eller 
avdelningar egentligen arbetade med – eftersom deras kunskaper till stor del var begränsade 
till de praktikplatser de hade, vilket bör vara av värde för arbetsgivares planerade 
kommunikation med studenter. 
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Tema ”personen”. Det andra huvudtemat för sjuksköterskestudenternas förväntningar på 

en anställningsrelation hade sitt fokus på ”personen”. Det är troligt att individer alltid har 
förväntningar som har en grund utifrån vem man är. Det fanns heller inget som talade för att 
detta tema hade med åldern på deltagarna att göra. En tänkbar anledning till att detta ändå var 
ett huvudtema för just sjuksköterskestudenters förväntningar skulle kunna vara att de trots allt 
var skolade utifrån ett sådant förhållningssätt; att alltid utgå från 
människan/personen/individen. Med andra ord skulle sådana grundläggande professionella 
värderingar kunna avspegla sig i hur de förväntade sig att arbetsgivare och dess representanter 
också bemöter dem som personer - liksom att de uppfattade en skyldighet att själva se till att 
vara rätt person utifrån en arbetsplats/verksamhet. Om sammanhanget som 
sjuksköterskestudenterna befann sig i – arbetsmarknad och arbetsvillkor - var orsaken till 
denna typ av förväntningar eller bara förstärkte dem går inte att avgöra, men det var tydligt att 
detta hade betydelse. Att det uppfattades som lätt att få ett nytt arbete kan till exempel göra att 
förväntningar utifrån ett personligt perspektiv blir tydligare. Men också att olika negativa 
erfarenheter kring personalbrist och personalomsättning på arbetsplatser i hälso- och 
sjukvården, t ex upplevelser av att inte bli bemött som individ av rekryterande arbetsgivare, 
skulle kunna förstärka betydelsen av förväntningar med fokus på personen. Att arbetsgivare i 
kontakten med studenter också signalerar att olika verksamheter och dess kulturer passar olika 
typer av personer eller personliga egenskaper, skulle kunna bidra till att forma 
förväntningarna (Tomprou & Nikolau, 2011) – även om det inte är en medveten strategi från 
organisationens sida. Enligt Cowin och Hengstberger-Sims (2006) fanns det ett samband 
mellan nyutexaminerade sjuksköterskors självbild och deras planer på att stanna kvar i 
organisationen. Därför är det också anmärkningsvärt att flera studenter verkade uppfatta att 
bekräftelsen från arbetsgivaren, om att de passade in som person, var viktig för att känna sig 
tryggare med att de kommer att få det förväntade stödet från organisationen.  

 
Tema ”tillit/förtroende” - information om arbetsgivare/arbetsplatser. Resultatet 

visade att tillit/förtroende var ett centralt tema för information om arbetsgivare/arbetsplatser 
som var viktig för studenterna. Enligt Falonius (2010) bygger också starka varumärken på 
goda relationer utifrån känslan av tillit/förtroende. Resultatet går även i linje med det som 
Tomprou och Nikolaou (2011) menar; avsändarens trovärdighet påverkar hur 
signalerna/budskapen från arbetsgivare uppfattas i förstadiet till det psykologiska kontraktet. 
Guzzo och Noonan (1994) framhåller att personalarbete ska betraktas som ”kommunikation 
från arbetsgivaren till den anställde”; budskap som påverkar anställdas psykologiska kontrakt. 
Resultatet pekar på att sjuksköterskestudenterna tolkade sådana ”HR-budskap” i den direkta 
kontakten med arbetsgivare/organisationer och deras företrädare. De signaler som 
organisationer ger under den verksamhetsförlagda utbildningen har därmed en trolig påverkan 
på studenternas förväntningar på en anställning (Tomprou & Nikolaou, 2011) - även om de 
inte kommer att välja just de arbetsplatserna. Organisationers praktiserande av HR bör därför 
ses som kommunikation (Guzzo & Noonan, 1994) även till sjuksköterskestudenterna. Särskilt 
som resultatet indikerar att tilliten till arbetsgivares motiv och löften inte framstår som 
självklara i en situation där det råder en stor brist på personal, och när det redan finns en stor 
medvetenhet om brister på arbetsplatser. ”Kända” svagheter, såsom personalomsättning och 
bristande introduktioner, figurerade också som bakgrund i rekryteringssituationer. 
Studenternas val av arbetsplats verkade vara känsligt för hur öppet och tydligt en arbetsgivare, 
ofta genom en chef, kommunicerade sina åtaganden utifrån de utmaningar som fanns. Det ska 
därför poängteras att forskning har identifierat bristfälligt arbete kring 
ledningskommunikationen av vilka HR-praktikerna är och vad de ska leverera som ett vanligt 
ursprung till anställdas uppfattningar om brott mot psykologiska kontrakt (Conway & Briner, 
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2005). Ledarskapsstilarna i organisationen behöver också matcha HR-strategin (Mcdermott et 
al., 2013). Vidare är en fråga för arbetsgivares kompetensförsörjning om bilden som studenter 
får genom kontakterna under studietiden är önskvärd - dvs. stärker varumärket som 
arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Det bör vara värdefullt för arbetsgivare att 
uppmärksamma och följa upp hur sjuksköterskestudenter uppfattar kulturer på arbetsplatser 
genom kommunikation och ledarskap, liksom hur de ser på sjuksköterskerollen och vilka 
möjligheter och brister som de har uppfattat. Tillgängligheten och tilliten till indirekt 
information om arbetsgivare/arbetsplatser via studenternas nätverk av kontakter talar också 
för detta; anställdas/tidigare anställdas eller studenters positiva och negativa erfarenheter kan 
på ett naturligt spridas vidare till potentiella medarbetare.  

Kompetensförsörjning av sjuksköterskor i hälso- och sjukvården är ett komplext ämne som 
kräver flertalet infallsvinklar. Utifrån resultatet av denna studie går det ändå att dra slutsatsen 
att det finns en hel del som arbetsgivare kan förbättra genom att öka sin medvetenhet om 
förväntningar som kan formas före en anställning. Resultatet av denna studie pekar också på 
att ett bristande relationellt förhållningssätt till sjuksköterskestudenter verkar vara skadligt ur 
ett kompetensförsörjningsperspektiv – och tvärt om. Förtroendefrågor framträder som särskilt 
viktiga. Det var dessutom tydligt att sjuksköterskestudenterna räknade med att det kommer att 
vara lätt att byta arbetsplats om de av någon anledning inte känner sig nöjda med en 
anställning. Detta kan ses i ljuset av att anställda har visat sig mer benägna att uppleva brott 
mot psykologiska kontrakt om de också upplever att de har många alternativ till en 
anställning (Conway & Briner, 2005). Psykologiska kontrakt som perspektiv, liksom 
kunskaper om förväntningar som kan utgöra en grund för nyanställdas psykologiska kontrakt, 
skulle därför kunna vara särskilt relevant för arbetsgivare i hälso- och sjukvården.  

 
 
Metoddiskussion 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka förväntningar på en 
anställningsrelation utifrån sjuksköterskestudenters egna erfarenheter och upplevelser, vilket 
därför besvarades genom en fenomenologisk analysmetod. Kritiken mot fenomenologin är 
inriktad på forskarens intresse av att beskriva det givna (Kvale & Brinkmann, 2014). Georgio 
(1997) menar dock att fenomenologin inte tar världen för given – att den inte automatiskt vill 
säga att något ”är”, utan vill förstå vad som motiverar någon att säga att något ”är”. Det var 
därför också viktigt att låta deltagarnas svar i intervjuerna styra samtalet, även om 
intervjuerna utgick från teman för att besvara frågeställningarna. 

Att resultatet får låg generaliserbarhet är också något som kvalitativ forskning kritiseras 
för, och det ska därför betonas att resultatet av denna studie inte ska ses som en universell 
mening då den är knuten till ett sammanhang (Kleiman, 2004). Det kan t ex innebära att det 
har betydelse för resultatet att deltagarna i studien kom från samma 
högskola/sjuksköterskeprogram. Det betyder däremot inte att resultatet inte går att 
generalisera. Kvalitativ livsvärldsforskning är generaliserbar i meningen att den syftar till att 
nå kunskap genom att ta sig förbi en konkret nivå – från individerna och deras personliga 
upplevelser till fenomenets ”essens” eller essentiella struktur (Dalberg et al., 2008). Ett sådant 
resultat av denna studie är att professionella värderingar och uppfattningar föreföll ha en 
central roll för sjuksköterskestudenternas förväntningar på en anställningsrelation, även om 
det fanns individuella skillnader i uppfattningarna. Det är också ett faktum att det råder brist 
på sjuksköterskor på arbetsplatser runt om i landet och att sjuksköterskors krävande 
arbetsvillkor är en väl undersökt och generell företeelse. Denna situation fanns också 
närvarande i förväntningarna liksom i hur trovärdig arbetsgivares kommunikation 
uppfattades. 
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I fenomenologi undersöks en grupp individers levda erfarenheter av ett fenomen (Creswell, 
2013). Resultatet kan därför ha påverkats av att det ett snöbollsurval också gjordes mot slutet 
av datainsamlingen. Det finns dock inget som direkt talar för detta då deltagarna varierade 
utifrån bakgrunder, kön och ålder – vilket också kontrollerades varefter intervjuerna 
genomfördes. Vidare finns det möjligen en risk att de som anmälde sig var mer motiverade att 
delta än andra, av någon anledning som skulle kunna styra intervjun och resultatet.  

 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie utgick från sjuksköterskestudenters perspektiv och en naturlig följd är därför att 
undersöka psykologiska kontrakt, och vad som kan uppfattas som kontraktsbrott, hos 
anställda sjuksköterskor som är nya i yrket. Studiens resultat pekar också på ett behov av 
forskning kring de professionella värderingar och uppfattningar som formas under 
grundutbildningen utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

Konstigt nog verkar forskning om kommunikation och varumärkesarbete som arbetsgivare 
kopplat till bristen på sjuksköterskor i hälso- och sjukvården vara ett område som få har ägnat 
sig åt. Upplevt förtroende och tillit till arbetsgivare framstod som en central fråga för 
studenterna vilket talar för att det är ett perspektiv som behöver undersökas mer. 
Rekryteringsprocesser i hälso- och sjukvårdens organisationer förefaller också vara ett viktigt 
område att undersöka för att kunna undvika brott mot psykologiska kontrakt hos nyanställda.  
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Nursing students' expectations of an employment 
relationship 

 
Charlotta Themnér Westerdahl 

 
The background of the study was the nursing shortage and employers 
difficulty in recruiting and retaining nurses. The framework was the 
employment relationship and the theory of “psychological contracts”; 
individual beliefs in reciprocal obligations between employees and 
employers. This study explored nursing students' (pre)expectations of 
reciprocal obligations in an employment relationship, how the students got 
information about employers/workplaces and why the information was 
important. Semi-structured interviews were conducted with 12 nursing 
students wthinin a Swedish University, 11 in their final year. The method of 
analysis was phenomenological. Two overall themes of expected 
obligations emerged: the nursing profession and the person. Theme 
trust/confidence emerged for how students got important information about 
employers/workplaces, the categories were: direct contacts with 
organizations/employers, networks, and the media. A relational approach to 
competence maintenance seemed crusial. Employers should pay special 
attention to issues of trust and professional values in the 
contact/communication with nursing students.  
 
Keywords: nursing students, employment relationship, psychological 
contracts, human resource management, organizational communication 
	  


