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Studien baseras på intervjuer av fyra nyanställda sjuksköterskor 
vid en vårdcentral. 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 
introduktion vid nyanställning, med särskilt fokus på 
introduktionens funktion av att bli en länk mellan personens nya 
arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter, samt för att se om det 
finns en koppling mellan introduktionen och viljan att arbeta kvar i 
verksamheten. 
Metoden som använts i studien har utgått från en kvalitativ 
forskningsstrategi med fenomenologisk och hermeneutisk 
utgångspunkt. 
I resultatet kan vi se den progressiva pedagogiken inom ramen för 
det pedagogiska problemet, att kommunikationen är viktig samt att 
det finns ett behov av särskilt fokus på introduktionens funktion av 
att bli en länk mellan personens nya arbetsuppgifter och tidigare 
erfarenhet. 
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De grundläggande faktorerna i den pedagogiska processen utgörs 
av en omogen och outvecklad varelse och av vissa sociala mål, 
tankar och värderingar som tagit gestalt i den vuxnes mogna 
erfarenheter. Den pedagogiska processen utgörs av en lämplig 
interaktion av dessa krafter. Uppfostran är en ständig 
nydaningsprocess som går i riktning från barnets nuvarande sätt att 
uppfatta sin värld ut mot de strukturer av fakta som vi kallar 
ämnen. Dewey 1980, s.100   
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INTRODUKTION 
Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid 
nyanställning. Då introduktionens tid kan vara olika lång har studien två fokusområden. 
Fokusområde ett är upplevelsen av introduktionen utifrån länken mellan den erfarenhet 
som man har med sig in i det nya arbetet tillsammans med nya arbetssätt och 
utmaningar. Fokusområde två är att se om det finns en koppling mellan introduktionen 
och viljan att arbeta kvar i verksamheten. 

Vi har haft svårt att hitta specifika studier som tittar på länken mellan tidigare erfarenhet 
och introduktionen in i det nya arbetet för sjuksköterskor medan det funnits mer om vad 
som krävs för att sjuksköterskor ska kvarstanna i verksamheten. För att belysa länken 
mellan tidigare erfarenhet och introduktion ser vi att det behövs mer forskning. Mer 
forskning är något som även Fathimath, Ratanawadee och Thitinut (2016) uttrycker i sin 
studie. De menar att det är nödvändigt att utforska sjuksköterskornas avsikter att stanna 
kvar i en verksamhet utifrån den höga omsättningen och bristen på sjuksköterskor. 
Under våra år i arbetslivet har vi funderat på varför inte introduktionerna på våra 
arbetsplatser fungerat särskilt bra. Det som vi funderat på är dels varför vi inte upplevt 
att introduktionen varit bra och dels på om vår egen introduktion haft någon påverkan 
på att stanna kvar vid arbetsplatsen längre tid än vi gjort. Vi har också undrat över vad 
det är som styr arbetsgivarna att skapa en introduktion, när det för oss inte känts, som 
att det funnits tid för den samt om introduktionen vid arbetsplatsen faktiskt ger något, 
både för de som har med sig kunskap in i arbetet och för de som inte har det. Granberg 
(2003) beskriver att innebörden av introduktion är de åtgärder som vidtas för att 
underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö. 
Berntsson och Furåker (2003) menar att det särskilt är viktigt att introduktionen blir 
grundligt genomförd så att nyanställd personal känner sig trygg i den nya verksamheten. 
Vi håller med både Granberg (2003) och Berntsson och Furåker (2003) om att 
introduktionen handlar om att underlätta övergångar och att känna sig trygg i 
verksamheten. Våra introduktioner som vi fått själva, har hittills har inte fullt ut 
innefattat just det, varav vi vill undersöka hur personal uppfattar sin introduktion. 
Valet att välja sjuksköterskor kom automatiskt genom att det, just för sjuksköterskor är 
viktigt att känna sig trygg i arbetet vilket kräver en bra introduktion. Det kommer även, 
utifrån att det i media, stått mycket om sjuksköterskor och dess ohälsa på arbetsplatsen 
vilken vi funderat på om man kan koppla introduktionen till. Forskarna Fathimath, 
Ratanawadee och Thitinut (2016) menar att det är särskilt stor rotation på 
arbetsmarknaden bland sjuksköterskor. Är det introduktionen som har varit bristfällig så 
att sjuksköterskorna upplever stress och på så sätt säger upp sig? Eller finns det ingen 
koppling däremellan? Utifrån den forskning som vi har läst visar den på att 
arbetsmarknadens rörelser har ökat, att där man förr stannade på en arbetsplats hela livet 
kanske man nu uppehåller sig i ett par år innan man söker sig vidare till nya utmaningar 
(Ng och Feldman, 2006). 
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Bakgrund 
Teoretiskt perspektiv 
Studien i den här uppsatsen utgår från teorin progressiv pedagogik (Dewey, 1980). Vi 
valde Dewey (1980) då hans teori utgår från individens perspektiv genom undervisning 
samt att den utgår från grunden i individens förkunskaper och erfarenheter.  
Teorin som grund underlättar analysen och tolkningen av det insamlade materialet samt 
sätter perspektiv på sjuksköterskornas tidigare erfarenheter inom introduktionens 
lärande. 

Progressiv pedagogik 
Progressivismen föddes runt 1900 enligt Carlgren (2011) och att det då var många olika 
pedagogiska strömningar som ville förändra den traditionella skolan. Bland annat var en 
av de pedagogiska strömmarna Dewey (1980), som med sin betoning av erfarenheter, 
intresse och verksamhetens krav, i enlighet med praktik, skulle ge möjlighet att göra de 
rätta erfarenheterna. Exempelvis att arrangera undervisningen så att vissa erfarenheter 
som leder vidare kan göras, samt att det fanns en naturlig utveckling från vardagens 
erfarenheter till ämneskunnandets erfarenheter. Carlgren håller inte riktigt med Dewey 
och menar att en förklaring till Deweys pedagogiska hållning kan vara att han inte 
räknade med de tysta kunskaperna – d.v.s. förtrogenhetskunskaperna som bestäms av 
den praktik man är i. Carlgren menar att en förutsättning för att utveckla en allsidig 
bildning är att man får möjlighet att träda in i olika världar som ger möjlighet till 
specifika erfarenheter, exempelvis biblioteken på skolorna. 

Granberg (2004) håller med Dewey att den progressiva pedagogiken har sin grund i 
individens förkunskaper och erfarenheter, med ett tillägg att den ofta har ett induktivt 
synsätt på förståelsen – det vill säga att man utgår från det som är bekant och successivt 
arbetar sig uppåt för att skapa sig en övergripande förståelse (Granberg, 2004). Bryman 
(2011) menar att det huvudsakligen är forskningen som styr teorin i det induktiva 
synsättet. 

Progressiv (progressivism) pedagogik är ”en del av moderniteten som formulerade mål 
för ett effektivt, jämlikt och rättvist samhälle, genom en aktiv utbildningspolitik” menar 
(Lundahl, 2014, s.19). Således blir Lundahl (2014) och Deweys (1980) syn på̊ 
utbildning en sammanfattning av sambanden mellan demokrati och undervisning. Att 
betydelsen av elevens känsla av meningsfullhet, som tidigare kunskap, i en 
undervisningssituation framhävs. De menar att utbildning är en rekonstruktion av 
elevens egna erfarenheter, som ger mening, och som förstärker förmågan att styra 
senare erfarenheters riktning. Vidare att utbildning ses som en ökad förmåga att se 
samband och hantera nya situationer. 
Det som Dewey kallar undervisning relaterar vi i vår studie till lärande, det vill säga 
sambandet mellan individens förkunskaper och lärandet. (Dewey, 1916/1999) 
Avseende progressiv pedagogik har det debatteras om den i skoldebatten i Sverige de 
senaste åren, en del politiker menar att progressivismen i skolan har gjort så att Sveriges 
resultat i lärandet och undervisningen gentemot andra länder sjunkit för att det blivit en 
“flumskola”. Resultaten kunde mätas mer tydligt förut säger debattör Rudvall (2014) på 
skoldebattbloggen Skola och Samhälle där det finns en egen länk om progressivism som 
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man kan läsa om “hatet mot progressivismen”, “kan verkligen progressivismen ha 
förstört skolan?” och “skolans klassiska konflikt mellan traditionalism eller 
progressivism”. Vidare menar Rudvall att mer forskning behövs för att kunna relatera 
till om verkligen progressiv pedagogik är så dålig i skolan. (Rudvall, 2014) 
Ideland (2018) har också synpunkter på den progressiva pedagogiken och uttrycker “I 
debattens ena ringhörna hänger traditionalisterna som förespråkar katederundervisning 
av objektiva fakta. I det andra hörnet finns progressivisterna som menar att kunskap är 
relativ och att det inte finns någon sanning. Båda sidor framstår som en slags karikatyrer 
som slutgiltigt vill slå fast svaret på en fråga som diskuterats sedan antiken och som 
troligen kommer att vara fortsatt tvist om ända in i apokalypsen…” (Ideland, 2018, 5 
november) 

Kirschner och Neeler uttrycker att progressiv pedagogik ses som något som “vanligtvis 
högutbildade, pedagogiska reformatorer, basunerar från hustaken att dagens 
utbildningssystem inte uppfyller kraven i dagens samhälle och att vi därför inte 
förbereder våra barn för framtiden” (Kirschner & Neeler, 2019, 4 mars). Vidare menar 
de att forskning visar tydligt att “motivation inte leder till lärande, utan snarare att 
upplevelser av framgång leder till motivation att fortsätta lära sig. Därnäst existerar inte 
generiska färdigheter som färdigheter utan är domänspecifika. Och sist men inte minst, 
flexibilitet, nyfikenhet och uthållighet är egenskaper och kan inte läras ut.” (Kirschner 
och Neeler, 2019, 4 mars). 
Carlgren (2011) avfärdar konflikten som uppstått mellan progressivism och 
traditionalism i svensk skoldebatt och menar att redan på 30-talet hade Dewey gjort det 
samma och menat att dessa strömningar svarar på olika frågor och båda svaren behövs. 
Carlgren menar att man gör skolan en björntjänst om man ställer dem mot varandra, 
eftersom båda ritningarna har svar på utvecklingsbehov i skolan. 

Vi skulle säga att Dewey med ord fångat länken som vi bland annat eftersöker i vår 
studie när han uttrycker “... som en linje där barnets individuella kunskaper finns i den 
ena ändan och skolämnenas innehåll i den andra. Linjen mellan ytterpunkterna utgör 
själva undervisningsprocessen, en ständig pendelrörelse mellan tes och antites” 
(Kroksmark, 1989 s.126). Om man översätter det till vår studie hamnar ytterpunkterna 
för lärandet mellan individens tidigare erfarenhet och den nya arbetsplatsens 
arbetsmoment, vilket sätter fokus på introduktionens funktion av att bli en länk mellan 
personens nya arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter. 

Sjuksköterskan i arbetslivet                                                                        
Det finns en etisk kod för hur sjuksköterskor ska utföra sjuksköterskeyrket enligt 
International Council of Nurses (ICN, 2012). Koden innebär att sjuksköterskans arbete 
ska utföras respektfullt när omvårdnad ges till människor. Att det primära ansvaret som 
vilar på sjuksköterskan innebär, att utifrån kunskap ge vård till behövande, förebygga 
sjukdom, lindra lidande samt främja och återställa hälsa. Vidare ska en sjuksköterska ge 
omvårdnad utifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter (2006) samt ta hänsyn till 
vårdtagarens egna värderingar och tro. 
ICN (2012) säger att sjuksköterskor ska förhålla sig professionella och visa lyhördhet. 
De ska visa medkänsla och trovärdighet samt följa de riktlinjer som finns. Riktlinjerna 
handlar främst om att tillämpa ett evidensbaserat arbete och att tillämpa ett kontinuerligt 
lärande. 
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För att inte riskera att inte kunna ge vård till andra människor ska sjuksköterskan 
omhänderta sin egen hälsa. Slutligen ska sjuksköterskan medverka till en vårdkultur 
utifrån ett etiskt förhållningssätt, fritt från oetiska metoder eller förhållanden och främja 
en miljö som på lång sikt är hållbar och som har betydelse för hälsan (ICN, 2012). 
Sjuksköterskans yrkesroll omfattas av arbetsuppgifter med stor bredd och är en viktig 
brygga mellan patienten och läkaren. Ofta går arbetsuppgifterna parallellt med varandra 
vilket kan innebära att sjuksköterskan behöver ha kontroll på många olika 
arbetsuppgifter samtidigt. Vanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska är exempelvis att 
delta vid ronder tillsammans med läkare, planera och dokumentera vården för 
vårdtagarna samt ge vårdtagare medicin. För att få till stånd en bra planering krävs det 
att arbetsplatsen, särskilt introducerat sin personal, så att arbetsplatsen är välfungerande 
samt att arbetsmiljön och arbetsflödet fungerar och blir en gynnande arbetsplats för alla 
i personalen och vårdtagarna (Renolen et al., 2018). 

En undermålig introduktion kan leda till att sjuksköterskor upplever oordning och 
brister som kan leda till att det uppstår en problematik i länken som sjuksköterskor 
utgör mellan patienter och läkare. Detta i sig kan leda till att sjuksköterskor mår dåligt i 
sin arbetsmiljö på arbetsplatsen och kanske därför väljer att söka sig vidare (Rudolfson 
och Flensner, 2012). 

Introduktion för nyanställda 
Granberg beskriver att, som ny på en arbetsplats har man behov som behöver 
tillfredsställas, exempelvis vill man känna sig välkommen, få möjlighet att komma in i 
arbetsgruppen samt att pröva på arbetsuppgifterna. Han menar att som ny så har man 
behov av att få tydlighet i vad som förväntas av en själv och att det är viktigt att man 
ges möjlighet att inte sticka ut. Viktigt är också att få möjlighet att stilla sin nyfikenhet 
(Granberg, 2003). 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter är en viktig funktion på en vårdcentral där den ofta är 
en länk mellan patienter och läkare samt mellan patient och anhöriga. Det krävs av 
sjuksköterskan att den känner sig trygg och uppskattad samt kan utstråla den tryggheten 
så att vårdtagarna känner sig trygga när de vistas på en vårdinrättning, exempelvis 
vårdcentral. Vidare är det även viktigt att få vara nyttig, dels för att snabbt kunna uppnå 
goda arbetsresultat och dels för att man som nyanställd har ett starkt psykologiskt behov 
av att göra något bra (Granberg, 2003). 
Allen (2006) delar upp introduktionen i tre delar. I den första delen bygger man inför 
introduktionen upp en förväntansbild av arbetsplatsen man ska arbeta på, stadiet kallas 
förväntasstadium. Det andra stadiet, som kallas anpassningsstadiet, uppstår vid det 
första mötet med företaget. I det tredje stadiet, som kallas godkännandestadiet, börjar 
man söka efter sin roll och sin plats vid arbetsplatsen. Alla stadierna påverkas utifrån 
vilken typ av information som efterfrågas, dels från arbetsplatsen och dels från 
individen. Alla stadierna påverkas också utifrån hur den nyanställda beter sig. 
Exempelvis, om man ser till det första stadiet är nyfikenheten om företaget och de nya 
arbetsuppgifterna stora frågor som ska hanteras. I det andra stadiet försöker nyanställda 
lära sig så mycket som möjligt om arbetsplatsen samtidigt som nyfikenheten är fortsatt 
stor och man försöker känna av stämningen. I det tredje stadiet inleds det mer egna 
fokuset och den nyanställda försöker reflektera över sina arbetsuppgifter samtidigt som 
man knyter kontakter med andra. Ng och Feldman (2006) skriver i sin forskning att 
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nyanställda efter det sista godkännande stadiet också intar en mer tillbakalutad fas, där 
man försöker hålla kvar sin position och den roll som man skapat vid arbetsplatsen. 
Som ny är det viktigt att få lära sig den kultur som råder vid arbetsplatsen för att komma 
in i gruppen, lära sig rutiner och relationer samt att se hur arbetsplatsen förväntar sig att 
man ska bete sig (Granberg, 2003). Utan inblick i kulturen och introduktionen kan 
arbetsplatsen uppfattas som trist och tråkig. Morrison (2002) menar att ett av de främsta 
sätten att bevara företagets kultur är att introducera nyanställda. Han menar att genom 
introduktionen kan de nyanställda fortare hitta sin plats i organisationen, ha inverkan på 
nyanställdas beteende och attityd samt att den kan minska tiden som nyanställda känner 
sig ny på arbetsplatsen. 
Andra aspekter på introduktionen är att man som ny behöver få känna sig inkluderad 
och att det är viktigt att inkludera övriga medarbetare i planeringen kring nyanställdas 
introduktion. Genom att inkludera alla känner arbetsgruppen engagemang för den nya 
medarbetaren och tar ett större ansvar (Granberg, 2003). Av betydelse för 
introduktionen är den effektivitet och glädje man känner i arbetet samt hur stort 
engagemang man känner för företaget och vilka intentioner man har att säga upp sig 
(Ng och Feldman, 2006; Morrison, 2002; Mitchell et al., 2001; Allen, 2006, Kowtha, 
2008). 
En bra introduktion kan ge många fördelar. Exempelvis är effekt på både kort och lång 
sikt fördelar enligt Kowtha (2008). På kort sikt genom att man som nyanställd ser att 
man har förmågan att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, att man integreras 
med övriga medarbetare och att man hittar sin roll. På lång sikt genom att man kan 
påverka hur tillfredsställd man känner sig med sitt arbete, sökande efter nya möjligheter 
och hur pass intresserad man är av arbetet. 
Rudolfson och Flensner (2012) skriver om den oordning och brister som 
sjuksköterskorna kan utsättas för med hänsyn till resursbrist, samt den problematik som 
då kan uppstå mellan sköterskor och läkare. Om det är oordning på arbetsplatser, kan 
det relatera till att sjuksköterskor mår dåligt i sin arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
Mitchell et al., (2001) skriver att det sällan är en dålig introduktion som får medarbetare 
att sluta, men att introduktionen däremot kan ha långsiktiga effekter, genom att en 
medarbetare lättare skulle kunna säga upp sig ifall något skulle inträffa på arbetsplatsen 
som den inte gillade eller att man vantrivas. Mitchell et al., menar därför att en bra 
introduktion ökar möjligheten för medarbetare att stanna kvar och lösa det eventuella 
problemet istället för att säga upp sig. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid 
nyanställning. Fokus ligger på länken mellan personens nya arbetsuppgifter och tidigare 
erfarenheter samt för att se om det finns en koppling mellan introduktionen och viljan 
att arbeta kvar i verksamheten. 

Följande frågor har utformats utifrån syftet: 
Hur upplever sjuksköterskor att deras introduktion var en länk mellan det nya jobbet 
och den erfarenhet och kunskap personen hade med sig sedan tidigare? 
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Hur ser framtiden ut för sjuksköterskor att kvarstanna vid arbetsplatsen och har 
introduktionen på arbetsplatsen påverkat något? 

Tidigare forskning 

Organisatorisk och social påverkan vid introduktion 
Allen (2006) skriver att organisationer använder sig av metoder för att komma fram till 
den bästa socialiserings-tekniken för den som kommer ny till en organisation. Dessa 
socialiserings-tekniker leder till den enskildes förbättring av beteende, kunskap och 
attityd. Allen menar att inbäddning har stor betydelse på lång sikt för hur den nya 
anställde knyter an till organisationen. För att få en framgångsrik inbäddning behöver 
organisationen vara engagerad och lyhörd gällande de nyanställda samt ge tydlig bild av 
den anställdas roll och vilka uppgifter som förväntas göras. Allen beskriver att det 
ligger på den nyanställda att se till att skapa sin egen socialisation för att få tillgång till 
feedback och information. Han menar även att, enligt forskning, värderas möjligheterna 
till att kunna utöva interaktion mellan individer och socialt lärande. För att minska 
osäkerheten och kunna anpassa sig till sin nya roll är det av stor vikt att man känner en 
tillhörighet till sin nya arbetsplats. Med en bra socialisering kan man få den nyanställda 
att känna en större kontroll över sitt arbete och dess upplägg samt minska dennes 
ångest. Genom att ge nyanställda en genomtänkt och tydlig introduktion kan man uppnå 
en minskad osäkerhet. Att få möjlighet att introduceras av en erfaren medarbetare ger 
den nyanställde en större trygghet och självförtroende. Dessa lärandeprocesser kan ge 
uppkomst till att den enskilde får bättre uppgiftskunskap och kompetens. 

Hanson (2014) skriver om vikten gällande välmående hos varje individ genom att få 
chansen att vara med att bestämma över sin arbetssituation. En delaktighet att få vara 
med i beslut som fattas på arbetsplatsen får individen att må bra. Det poängteras att det 
är viktigt att det finns en bra balans i kommunikationen i organisationen mellan god 
pedagogik och delaktighet. För att ha en god hälsa på arbetsplatsen behöver individen 
må bra både psykiskt och fysiskt. Detta betyder att om organisationen förespråkar 
friskvård bidrar det till individens psykiska välmående som positivism och påfyllnad av 
energi. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver om konflikter på arbetsplatsen och hur dessa bara 
uppkommer då två individer blir ombedda att gemensamt ta beslut. Det kan uppstå 
frustration mellan individerna när det blir ett beroendeförhållande och individerna 
samtidigt känner att de inte får det som de själva vill. De beskrivs om 
organisationskulturer och fokuset det fått med början under 1980 talet. 
Organisationskulturer där man bearbetar sina kunskaper, erfarenheter och intryck. 
Organisationskulturen skapar individens mening, ordning och mål. Det är viktigt för 
individen att kulturen i organisationen visar en gemensam förståelse och ett gemensamt 
språk detta för att socialiseringsprocessen för varje individ ska bli optimal. 

Introduktion och ekonomiska aspekter 
Mitchell et al., (2001) skriver i sin artikel hur de höga kostnaderna både personligt men 
också organisatoriskt ses då personal väljer att lämnar arbetsplatsen för en ny 
arbetsplats. Chefer och sjuksköterskor försöker att arbeta fram funktionella 
omvårdnads- och behållastrategier. För att kunna få större chans till att få behålla sina 
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sjuksköterskor visar studien på att man föreslagit mentorskap för sjuksköterskorna. Vid 
sökande av nya sjuksköterskor finns det en studie man skulle kunna ta till sig för att 
komma fram till arbetsnöjdhet. Forskarna har undersökt frågan och kommit fram till att 
det är mer sannolik att man stannar om man har ett arbete som är tillfredsställande och 
som man är nöjd med samt om man känner att arbetsplatsen bryr sig om och lyssnar på 
det man har att säga. Det är dock motsatta rön som publicerats i vetenskapliga artiklar 
som säger att det inte har någon större betydelse hur arbetssituationen ser ut. Detta gör 
att man inte kan säkerställa forskningen gällande detta åt bara ett specifikt håll. Det 
berättas om inbäddning som belyses för att få en förståelse för vad som gör att individer 
stannar kvar på sin arbetsplats.  Mitchell et al., skriver om hur inbäddningen och hur 
arbetsgivaren i sitt användande av denna kan få den nya anställde att stanna kvar på 
arbetsplatsen. Inbäddningens tre bedömningsfaktorer är länkar, anpassning och 
uppoffring (Mitchell et al., 2001). 

Choi, Pang, Cheung och Wong (2011) skriver om sjuksköterskor som arbetat i 
Hongkong med syfte att man vill få en förståelse för sjuksköterskornas omsättning då 
sjuksköterskorna arbetar i frontlinjen. Detta sker på ett fenomenologiskt 
tillvägagångssätt som belyser hur sjuksköterskorna uppfattar sin arbetsmiljö och sitt 
arbete. I studien har de intervjuat frontlinje sjuksköterskor. Frågorna som ställdes var 
riktade för att få en förståelse runt arbetsbelastning, arbetsmiljö, värderingar och 
arbetskraftsbehov. Resultatet visar på att sjuksköterskorna tillkännagav att det fanns 
vissa faktorer som var avgörande för hur länge man stannar kvar på arbetsplatsen. Dessa 
var professionell utveckling och ett bra fungerande medarbetare relation. De 
sjuksköterskor som valde att lämna angav som största anledning en ogynnsam 
arbetsmiljö. Resultatet visar även på att sjuksköterskornas uppfattningar av deras arbete 
och arbetsmiljö påverkar till en ökad omsättning hos sjuksköterskor. 

Introduktion, lärande och uppföljning 
Granberg (2004) skriver om lärandeprocesser och hur naturliga situationer uppstår i 
individens egen utveckling, genom att ta tillvara på sina egna erfarenheter samt hur 
individen har tillgång till att implementera dessa kunskaper i sin nya arbetsmiljö. Det 
kan ske bestående utveckling för individen om man lyckas få ett bra samspel med sin 
omvärld. Vår kunskap är något som vi hela tiden omedvetet tar till oss och endast lite av 
individens vetande tas till genom formella utbildningssituationer. Granberg skriver även 
om närmiljön och att individens lärande kommer från denne. I närmiljön väljer 
individen själv vad denne vill ta emot för information och lärande. Granberg skriver 
också om progressiv pedagogik och hur lärandet genom den utgår från individens egna 
erfarenheter och kunskaper. Genom den arbetar man sig sakteligen framåt via 
socialisation genom att använda sig av ett induktivt synsätt med målet att få en bredare 
förståelse.  

Ellström (1996) skriver om att tillvarata och utöka förutsättningarna och förmågan till 
kontinuerligt lärande och utveckling. Ellström menar att kraven och behoven för företag 
och organisationer att vara flexibla i sin service och sitt utbud har accentuerats under de 
senaste åren. Kontinuerlig förnyelse och anpassning till nya förutsättningar och 
omvärldskrav har blivit ett ofrånkomligt överlevnadsvillkor. Konkurrensen ökar och 
företagen måste noga granska vilka drivkrafter och tillgångar som är de viktigaste för 
förnyelse och utveckling. Ellström menar att det allt oftare konstateras att den viktigaste 
tillgången för förnyelse är de anställdas kompetens. Detta innebär att det lärande som 
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sker samt vad som man lär sig blir strategiskt och viktigt och att den nya utmaningen för 
företagen blir att uppnå̊ en lärande organisation. En lärande organisation är en 
organisation som skapar förutsättningar som kontinuerligt stödjer, tar tillvara och 
förnyar medarbetarnas kompetens. Vidare menar Ellström att de finns ett stort värde i 
att ge den nya anställde handlingsutrymme samt en chans till egenutveckling. För att få 
en balans mellan sina nya arbetsuppgifter och redan inlärda arbetsuppgifter och rutiner 
är det betydelsefullt med lärande som är anpassningsinriktat. 

Dalin (1997) skriver att det handlar om att synliggöra organisationens mål och att få alla 
medarbetare med på tåget så att alla strävar mot dessa gemensamma mål. För att 
möjliggöra för förändringar inom en organisation krävs det dessutom tydliga krav och 
riktlinjer från ledningen och att dessa har ett starkt stöd från ledningen (Huberman och 
Miles, 1984 i Dalin, 1997). Vid planering inför en utbildning är det ofta populärt med 
kurser. Kurser är traditionella och trygga genom att det är ett sätt att lära som vi är vana 
vid sedan tiden i skolan. Vidare att det är en synlig aktivitet ger det ett visst 
symbolvärde, som även är lätt att organisera. Vad en nyanställd behöver lära sig inför 
nya arbetsuppgifter utgörs därför av det mellanrum som uppstår mellan det som 
definierats som kompetenser man behöver för det aktuella arbetet och den kompetens 
personen i fråga har från tidigare. Med hänsyn till det bör en undersökning av vad en 
person redan kan och vilka behov som finns göras innan utbildning planeras. Vidare 
fortsätter Dalin att mentorskap i det dagliga arbetet av erfarna personer till de 
nyanställda, är av stor vikt. Dels för att ta tillvara på̊ de erfarenheter som finns och dels 
för att man kan riskera att hämma utvecklingen för den som är nyanställd. Dalin menar 
även att det finns brister exempelvis kring utbildning och introduktion av nyanställda 
avseende uppföljning och utvärdering. För att veta om deltagarna har uppnått de mål 
som är uppsatta för introduktionen behöver resultaten följas upp. En förutsättning för att 
kunna utvärdera introduktion är att det finns klara mål fastställda. Utvärdering av ett 
introduktionsprogram kan ske på̊ olika områden. Man kan exempelvis göra en 
programbeskrivning, utvärdera realisering av uppställda mål, programmets utveckling 
och utvärdera produkten. Programbeskrivning är en kartläggning av de aktiviteter och 
punkter i programmet som faktiskt genomförs. Det är ofta en skillnad mellan vad som 
sägs i teorin och vad som görs i praktiken. Att utvärdera effekter av introduktionen 
kräver vetskap om vad som i introduktionen har blivit utfört. Uppföljningen innebär 
även att följa upp vad som kommer fram i utvärderingarna, att se till att bidra med mer 
handledning och utbildning där så visar sig vara nödvändigt. 

Introduktion, personalomsättning och arbetsmiljö 
Parker, Giles, Lantry, Twibell och St Pierre (2014) studie syftar till att utforska 
nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att börja arbeta som vårdpersonal i 
NSW, Australien, samt att identifiera faktorer som påverkar deras övergång till 
arbetskraften, tillfredsställelse och sannolikhet för att stanna kvar i verksamheten. De 
nyutexaminerades erfarenheter i sitt första anställningsår visar sig ha en betydande 
inverkan på deras framtida karriärriktningar och att deras erfarenheter under det första 
året är stress och otillfredsställande. Metoden som studien använt är en tvärsnittsdesign 
med blandad metod för att kombinera kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt. 
Uppgifterna samlades därefter in genom online-undersökning och fokusgrupper. 
Resultatet där totalt 282 nyutexaminerade sjuksköterskor deltog visade ett antal viktiga 
faktorer som påverkar erfarenheten av övergången för ny utbildning. Parker, Giles, 
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Lantry, Twibell och St Pierre faktorer pekar på att man har en viktig roll i hur 
övergången blir är miljön, stödet man får och hur benägenheten att lära sig och anpassa 
sig ser ut. Det är också av stor vikt för att få övergången att bli så bra som möjligt, att 
sjuksköterskorna tillgodoser sina egna förväntningar och även andras förväntningar. 
Utifrån sjuksköterskors tidigare erfarenheter har man funnit att betydelsen för hur 
överbryggningen till sitt nya arbete har mindre betydelse. Studiens slutsats påvisar att 
det finns ett brådskande behov av att utveckla och testa ett antal bevisbaserade 
tillvägagångssätt Parker, Giles, Lantry, Twibell och St Pierre. 
Stone, Hughes och Dailey (2008) har studerat amerikanska sjukhus vårdsystem i syfte 
att utforma nya vårdsystem som ska göra så att personalen “...gör fel mindre vanliga och 
mindre skadliga när de inträffar” (Stone, Hughes och Dailey, 2008 s.78). Som ett 
resultat har forskare, policyutvecklare och leverantörer intensifierat sina insatser för att 
förstå och förändra organisationsförhållanden, komponenter och processer i hälso- och 
sjukvårdssystemen, eftersom de relaterar till patientsäkerhet. Studien skriver att 
hälsovården är den näst snabbast växande sektorn i den amerikanska ekonomin och att 
det är omvårdnad som är den största kostnaden, där en av anledningarna till bristen på 
sjuksköterskor är deras arbetsmiljö. Vidare menar man att genom att förbättra miljön 
där sjuksköterskor arbetar, kan man locka nya studenter till omvårdnad samt engagera 
nuvarande yrkesverksamma inom utveckling av innovativa vårdmodeller. Vilket skulle 
hjälpa till att behålla och vårda framtida generationer av sjuksköterskor. Viktigast är att 
en förbättring av arbetsmiljön också kan förbättra patientvårdens kvalitet och säkerhet. 
På amerikanska sjukhus rapporteras omsättningen på sjuksköterskor ligga från 15 
procent till 36 procent per år. Dessa omsättningsnivåer är mycket högre än för annan 
vårdpersonal, som uppskattas till genomsnittet 2,3 procent per år. Det är uppenbart att 
en förståelse för organisatoriska aspekter som främjar en stabil arbetskraft är viktigt. 
Slutligen har studien kommit fram till att det finns en koppling mellan motivationen, 
beteendet och attityder i relation till arbetsmiljön gällande sjukvårdspersonal. Om man 
under introduktionen inte får, en eller flera, av dessa faktorer kan det i sin tur leda till att 
det blir sämre kvalité och resultat på det som sjukvårdspersonalen vill uppnå. När 
klimatet är stödjande och sjukvårdspersonalen mår bättre leder det till en bättre 
patientsäkerhet.  

Twibell och St Pierre (2012) studie syftar till att undersöka nyutbildade sjuksköterskors 
beredskap att praktisera i vårdmiljö vid ett sjukhus i USA. Endast 10 % av de 
nyutbildade sjuksköterskornas chefer trodde att de nyutbildade sjuksköterskornas var 
fullt beredda att träna i vårdmiljö på ett säkert och effektivt sätt. De nyutbildade 
sjuksköterskorna medger det och uttrycker i studien att de saknar förtroende och 
tillräckliga färdigheter i upp till ett år efter examen. Vidare visar studien att 
uppfattningen av de nyutbildade sjuksköterskornas omsättning är cirka 30 % under det 
första året och upp till 57 % under det andra året. Varför de nyutbildade 
sjuksköterskorna slutar beror på låg arbetsnöjdhet främst relaterad till tunga 
arbetsbelastningar, en oförmåga att säkerställa patientsäkerhet samt att de uttrycker 
frustration kring schemaläggning, brist på autonom praxis och brist på 
arbetsplatsbelöningar. De nyutbildade sjuksköterskorna är även missnöjda med 
relationerna till kamrater, chefer och kollegor samt anser att de har otillräcklig tid hos 
patienterna. Låga löner kan också bidra till ett svagt engagemang för att stanna kvar i 
arbetet men är mindre viktigt om arbetet är givande, bemanningen är adekvat och 
schemaläggningen är tillfredsställande. Studien visar även att det är dubbelt så troligt att 
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män före kvinnor lämnar en vårdposition för högre lön. Slutsatsen är att det är viktigt att 
sjukhusen fortsätter att söka bästa praxis för att behålla de nyutbildade sjuksköterskorna 
längre genom att underlätta övergången mellan skola och praktik. 

Fathimath, Ratanawadee och Thitinut (2016) artikel syftar till att utforska 
sjuksköterskornas avsikter att stanna i en organisation med hänsyn till att sjuksköterskor 
är en bristkompetens och har en hög omsättning på Maldiverna. Relaterade faktorer i 
studien är: inklusive professionell självständighet, organisatorisk klimat och personliga 
faktorer. Totalt deltog 177 sjuksköterskor som arbetade på ett tertiärt sjukhus i 
Maldiverna i studien. Resultaten av studien indikerade att den övergripande 
genomsnittliga poängen av avsikten att stanna var på en måttlig nivå. De flesta 69,49 % 
rapporterade måttlig avsikt att stanna, 25,99 % rapporterade hög avsikt att stanna, och 
bara 4,52 % rapporterade låg avsikt att stanna. Resultatet visade att det fanns betydande 
låga positiva relationer mellan avsikten att stanna och arbeta övertid, månatlig inkomst 
och organisatoriskt klimat. Resultatet visade även att det inte fanns en signifikant 
relation mellan avsikten att stanna och årserfarenhet, eller professionell självständighet. 
Slutligen menar författarna att resultaten kan förklaras med att sjuksköterskorna 
uppfattar att det finns ett bra organisatorisk klimat genom att deras chefer diskuterar 
sina frågor med dem och att de uppfattar ett bra stöd från deras chefer. Resultatet visar 
att när sjuksköterskor belönas eller uppskattas uppfattas de mer lojala gentemot 
organisationen. 
Ng och Feldman (2006) skriver att de föreslår en teoretisk ram för att studera 
organisatorisk inbäddning och yrkesinriktad inbyggnad. Organisatorisk inbäddning är 
totaliteten av krafter (passform, länkar och uppoffringar) som håller kvar människor i 
sina nuvarande organisationer, medan yrkesinriktad är totaliteten av krafter (passform, 
länkar och offer) som håller kvar människor i sina nuvarande yrken. Den föreslagna 
ramen identifierar föregående parallella processer och när och varför de kan avvika. 
Den framhäver också den roll som individernas karriärstadium spelar i 
inbäddningsprocessen. Resultatet kan även identifiera att färre uppsägningar sker om 
man uppnått en bra inbäddning. 

METOD 
Metodologiska utgångspunkter 
Studien har utgått från en kvalitativ forskningsstrategi med fenomenologisk och 
hermeneutisk utgångspunkt. Kvalitativ forskning innebär att forskaren själv är med och 
analyserar och observerar i den sociala verkligheten genom att använda sig av ett 
tolkande synsätt. Genom kvalitativ analys analyseras lågstrukturerad data som i vårt fall 
intervjuer med frågor som är öppna och ställda till fåtal respondenter. Detta innebär att 
forskningen är byggd utifrån ord istället för siffror. Vi vill genom dessa frågor tolka 
innebörden av individers handlingar men också få möjlighet att kunna fånga upp 
individens handlingar. Genom orden har studien kunnat tolka och förstå 
respondenternas egen upplevelse av det fenomen som studeras (Bryman, 2011). Genom 
den fenomenologiska utgångspunkten får vi en större förståelse för respondentens 
upplevelse av sin egen sanning (David och Sutton, 2017). Hur individer tänker vilar i 
vilka de är. Vi har i våra frågor till respondenterna, för att få vetskap och en större 
förståelse om hur de ser sin egen verklighet och hur de tänker runt den, bibehållit oss till 
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frågor enligt den fenomenologiska utgångspunkten (David och Sutton, 2017). Den 
hermeneutiska utgångspunkten handlar likt den kvalitativa forskningsstrategin om att 
kunna tolka och få en större förståelse för hur man ska kunna få ut en mening ur 
fenomenet som undersöks. Vikten ligger då att vi i studien använder oss av sin tolkade 
förståelse och ordentligt reflektera (Thomassen, 2007). En kvalitativ ansats med 
kvalitativa intervjuer blev en relevant och användbar metod för studien för att få en 
djupare förståelse för de anställdas behov och tankar kring introduktion. Vi har valt att 
ta med den fenomenologiska samt den hermeneutiska utgångspunkten då dessa passar 
bra i vår studie gällande att få att kunna tolka meningen och få en större förståelse 
för sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid nyanställning. Kvale (2009) menar 
att man med hjälp av kvalitativa intervjuer även förstår världen utifrån respondenternas 
synvinkel. Genom ett djupare perspektiv av varje individs synsätt gav det möjlighet att 
utveckla frågorna vilket gav en djupare förståelse av individernas upplevelser. Många 
forskare använder sig av intervjuer som är kvalitativa för att få en förståelse av 
respondenternas egna tankar och erfarenheter. 

Tillvägagångssätt 
Kontakt togs med en nyanställd sjuksköterska som vi hade kännedom om på en 
vårdcentral via telefon. Genom sjuksköterskan fick vi kontaktuppgifter till ytterligare tre 
sjuksköterskor utifrån studiens krav att de var nyanställda. Den första sjuksköterskan 
frågade de övriga tre om de ville vara med i studien innan hen gav oss kontaktuppgifter 
till dem. Efter att kontakten tagits skickades ett mail till alla fyra sjuksköterskor 
innehållande studiens syfte, missivbrev, intervjuguide och information om möjligheten 
att avbryta sin medverkan till dess att själva studien är publicerad. 

Vid intervjuerna informerades respondenterna om studiens syfte för att säkerställa att de 
förstått informationen som vi skickat ut. Respondenterna gavs också möjlighet att ställa 
frågor innan intervjun startade. 
Respondenterna fick frågorna ställda utifrån intervjuguiden. Specifika frågor om 
studiens syfte ställdes tidigt i intervjun och eventuella behov av uppföljningsfrågor 
ställdes där studien behövde få en djupare förståelse. 

Efter intervjun tackade vi respondenten för dess medverkan samt frågade vi om det 
fanns möjlighet att få återkomma per telefon om det var något som var oklart vid 
analysen av materialet. 

Planering och genomförande 

Urval 
Studien har använt sig av ett målinriktat urval, som även kan kallas målstyrt urval. 
Målinriktat urval är den vanligaste typen av urval när man forskar utifrån den 
kvalitativa metoden. Målinriktat urval innebär att urvalet sker strategiskt 
sammankopplat med studiens syfte och forskningsfrågor Bryman (2011). Studien 
genomfördes på en större vårdcentral i mellersta Sverige och vi valde att endast välja 
kategorin nyanställda sjuksköterskor som respondenter.  

Utvalda sjuksköterskor kontaktades vid vårdcentralen av vår sjuksköterskekontakt för 
att svara på våra frågor. Vi valde ut dem utifrån att de var relevanta för vår studie. Detta 
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då vi fann det intressant att forska på om upplevelsen av introduktionen var lika eller 
olika bland sjuksköterskorna som introducerades på samma arbetsplats med tillgång till 
samma förutsättningar men med olika erfarenheter med sig in i arbetet. 

Instrument och insamling 
Studien använder semistrukturerad intervju med en intervjuguide med några 
förbestämda frågor och teman som är öppna för att följa upp de svar som 
intervjupersonen ger med följdfrågor. Följdfrågorna har vi ställt utifrån de svar som 
respondenterna ger som vi uppfattat som viktiga svar. Likt så som Bryman (2011) 
skriver om att följa ett eller flera teman så att respondenterna har möjlighet att tolka 
frågan samtidigt som de kan välja att svara på frågan utifrån hur de tolkat den. 
Öppna frågor ställdes till respondenterna i intervjuerna och om någon inte förstod 
frågan använde vi oss av sonderingsfrågor till exempel, “Kan du säga något mer om 
detta?” eller “Finns det några fler anledningar till att du tror det?”. Bryman (2011) 
menar att det både är för- och nackdelar att använda sig av öppna frågor. Nackdelen 
med öppna svar är att det kan vara svårt att bearbeta dem samtidigt som fördelarna med 
öppna svar kan vara att man får mer svar än de som man tänkt vilket leder till en bättre 
rapport. 

Vi fokuserade på att snabbt skapa en bra och fungerande relation till respondenterna. 
Detta så att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt kunde tänka sig att delta i 
intervjun. Vi tänkte på att det var viktigt att vänligheten inte tog över eller gick överstyr 
så att den hade kunnat påverka oss genom dels tiden, d.v.s. att intervjun blir utdragen 
och lång, dels att respondenten endast svarar på ett visst sätt för att göra studien till lags. 
Bryman (2011) menar att det är en svår balansgång för forskaren att skapa en tillitsfull 
och fungerande relation till respondenten. Att använda leenden och ögonkontakt vid en 
direktintervju kan skapa en bra relation. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på ett café utanför arbetstid. Intervjuerna 
spelades in, efter att frågan ställts till respondenterna om det var ok att spela in och efter 
att de bejakat att det var ok. Vi belyste i frågan om få att spela in, att fokus låg 
koncentrerat till samtalet i intervjun. Därefter ställde den ena av oss som genomfört 
studien frågor och den andra satt tyst och antecknade. Varje intervju tog ungefär 20 
minuter. Direkt efter intervjuerna transkriberades data utifrån vad som sades på 
inspelningen. 

Etiska överväganden 
Trovärdigheten i studien bygger dels på att alla fått samma frågor och att de behandlats 
med en kvalitativ innehållsanalys som gör att tolkningen på all data är återkommande. 
Trovärdigheten på studien kunde ha ökats genom att den skrivits med fler 
studentkollegor såsom Laursen, Plos och Ivarsson (2009) påvisar i sin studie. 
Genom hela studien tas hänsyn till Vetenskapsrådets fyra grundläggande etiska 
hänsynstaganden, informations-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, 2002). De etiska principerna är ett krav att de omhändertas, dels för 
att skydda de som deltar i studien och dels för att studien ska vara trovärdig. All 
medverkan i denna studie vilar på frivillig basis och all data har hanterats varsamt så att 
ingen utomstående kunnat få tag på det. All data i studien kommer endast användas för 
ett forskningssyfte. Informationskravet innebär att studiens författare informerar 
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respondenterna om deras rättighet, att det är frivilligt att delta i studien, samt rätten de 
har att avsluta sin medverkan när som helst längs studiens gång. Samtyckeskravet 
innebär att studien måste inhämta samtycke till deltagande i studien från respondenten. 

När en sjuksköterska utsätts för moralisk stress kan denne tappa förmågan att på ett bra 
sätt ta hand om sin patient. Moralisk stress kan uppkomma om sjuksköterskan upplever 
en hierarki på arbetsplatsen samt i personalgruppen men även om sjuksköterskan 
upplever att hen blir tilldelad en arbetsuppgift som hen inte anser sig ha tillräcklig 
kompetens för att utföra. För att komma till bukt med den moraliska stressen kanske 
man skulle kunna ge sjuksköterskorna tillgång till att samtala om de stressfulla 
situationerna som de upplever samt att de får möjlighet att påverka sin arbetssituation i 
någon grad. Får sjuksköterskorna tillgång till dessa möjligheter så kommer troligen det 
bli en säkrare och tryggare vård av patienterna. 
Ett annat etiskt övervägande är när man som patient blir ojämlikt behandlad. Nordam, 
Sörlie och Torjuul (2005) skriver om den synen samt respekten som finns mot äldre 
personer. De säger att det finns generellt ett negativt synsätt gällande äldre personer 
vilket gör att vården i patientgrupper blir olika beroende på vilken ålder man har. De 
äldre behandlas mer respektlöst och det tas mindre hänsyn till deras åsikter och vilja.  

Torjuul och Sörlie (2006) skriver om det etiska övervägandet som sker när 
sjuksköterskor ger ojämlik behandling mellan patienter som har missbruksproblem och 
de patienter som inte har denna problematik. Sjuksköterskorna upplevde att de hade 
svårare att lita på patienter som hade missbruksproblem då dessa önskade mer 
smärtstillande medicin än om en person utan missbruksproblem önskade samma 
medicinering. 

Fick man skulle man önska en värld där sjuksköterskor hade modet att med nyttjande av 
sina utbildningars kunskaper samt tillsammans med sina arbetslivserfarenheter utföra 
sina patientrelaterade arbetsuppgifter i en egen reflektion som i sin tur leder till ett 
patientsäkert etiskt bemötande (Lachman, 2010). 

För att möjliggöra en bra och säker omvårdnad gällande patienter i sjukvården är etik en 
viktig beståndsdel. Sjuksköterskor bör utföra sitt arbete på ett etiskt tryggt vis för att 
bästa möjliga vårdförutsättning gällande patienter ska uppnås (svenska 
sjuksköterskeföreningen, 2007). 

Konfidentialitetskravet innebär att studien informerar om att vi bör teckna en 
förbindelse om tystnadsplikt då vi använder oss av etiskt känsliga uppgifter gällande 
enskilda personer under intervjun. 
Nyttjandekravet innebär att forskarna informerar om att den datainsamling som de tagit 
del av gällande denna studie inte kommer att användas eller utlånas i kommersiellt syfte 
eller icke vetenskapliga syften. 

Varje intervju analyserades var för sig för att se om olika teman kunde hittas som var 
jämförbara. Därefter jämfördes teman innan de sattes ihop till en samlad grund för 
resultatet. Resultaten refererar mot syfte och frågeställningar och har lyfts in i en 
sammanfattning. 
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Analys 
Intervjuerna analyserades och tolkades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, som enligt 
Bryman (2011) innebär ett sökande efter bakomliggande teman. Intervjuerna består av 
lågstrukturerad data med svar som är öppna. Dessa tar man in från bara ett litet antal 
personer. Kvalitativ studie är en analys av dessa intervjuer. 
Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade lästes de igenom minst tio 
gånger vardera av oss och därefter kodades intervjuerna in i teman. Kodningen är enligt 
David och Sutton (2017) den process som vi tillämpar när vi kodar våra textstycken 
samman för att belysa dess likheter och olikheter inom och mellan texter. Vidare menar 
David och Sutton att kodning skapar förutsättning för reducering genom att man 
framhäver de textstycken där centrala teman tycks återkomma så att det är enklare för 
oss forskare att rikta vår uppmärksamhet mot de områden vi finner intressanta. 

RESULTAT 
Teman som framkommit successivt efter att vi läst och analyserat svaren på intervjuerna 
är; det pedagogiska problemet, kommunikation, mentorskap och handledarens vikt i 
introduktionen samt länken mellan tidigare erfarenhet och nya arbetsuppgifter. 

Det pedagogiska problemet  
Som vi tidigare beskrivit utgår progressiv pedagogik från individen och har sin grund i 
individens förkunskaper och erfarenheter. Oftast tillämpas ett induktivt synsätt på̊ 
förståelsen – man utgår från det som är bekant och arbetar sig successivt uppåt för att 
skapa sig en övergripande förståelse (Granberg, 2004). 
 

Citat 1 - chefen frågade vad jag hade gjort tidigare… jag tittade nog 
mest på första dagen… men redan andra dagen ville hon att jag skulle 
prova saker själv… successivt när jag gick bredvid henne frågade hon 
om jag varit med om situationerna tidigare så att hon la introduktionen 
på rätt nivå... 
 

Citat 2 - det hade kanske varit bra med en längre introduktion 
 

I resultatet kan vi se den progressiva pedagogiken i form av citat 1 där det framgår att 
chefen frågade vad individen gjort tidigare samt att chefen successivt under tiden 
individen gick bredvid henne frågade individen om hon varit med om liknande 
situationer tidigare för att kunna tillvarata tidigare kompetens och erfarenhet samtidigt 
som individen fick specifik kompetens om hur de vid denna vårdcentral genomförde 
liknande moment. Man kan även se i citat 1 den progressiva pedagogiken hos chefen, 
som under tiden den introducerar individen successivt lär sig att introduktionen är av 
vikt för att utveckla betydelsen av elevens känsla av meningsfullhet. På så sätt kan 
tidigare kunskap i introduktionen omhändertas inför nästa persons introduktion. Genom 
att chefen är med vid introduktionen och även i citat 2 där den nyanställde uttrycker 
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behov inför kommande introduktion innebär det en ökad förmåga att se samband och 
hantera nya situationer utifrån den nya individens erfarenheter (Dewey, 1916/1999). 
Resultaten kan relateras till både Carlgren (2011) och Deweys (1916/1999) syn på den 
progressiva pedagogiken då man kan se att beroende på hur lång erfarenhet som 
sjuksköterskorna hunnit skaffa sig innan introduktionen spelar erfarenheter, intresse och 
verksamhetens krav in på hur mycket introduktion man behöver för att kunna utföra 
arbetet. Samtidigt spelar även den tysta kunskapen in utifrån att de “informella 
reglerna” som gäller på arbetsplatsen visas genom de praktiska momenten under 
introduktionen. 

Kommunikation 
Axelson Lennéer och Thylefors (2018) menar att kommunikationen är en viktig del för 
ett bra samspel och god dynamik, som även leder till god tillit i personalgruppen. 
Kulturella föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och 
kommunikation är också länken mellan kulturen och människors tänkande (Säljö, 2000, 
s.105). Även Dewey belyser kommunikationsprocessen; “Communication is a process 
of sharing experience til it becomes a common possession” (Dewey, 1916/1966, s.9). 

 

Citat 3 - men det tycker jag nog... att hon gjorde det hon kunde för att 
jag skulle komma in på ett bra sätt och lära mig allt. Hon tog även med 
mig på lunchen och lät mig träffa och prata med de andra som jobbar 
här. Tror det var för att hon ville att jag skulle komma in i gruppen, som 
jag tyckte var lite sluten från början… förstår ju nu att det var för att de 
hade så mycket jobb och inte hade riktigt tid att vara med mig... men de 
är schyssta nu... bra kollegor 
 

Citat 4 - ... sen måste man ju alltid pejla läget så man inte trampar någon 
på tårna när man börjar jobba omkring med allt… alltså 
kommunikationen, den är viktig... 
 

Studiens resultat påvisar att sjuksköterskorna i studien tycker kommunikationen är 
viktig genom att den i citat 3 “... lät mig träffa och prata med de andra som jobbar här… 
för att hon ville att jag skulle komma in i gruppen…” och citat 4 “kommunikationen, 
den är viktig…” upplevde sig välkomnade av sina arbetskamrater samt att det fanns ett 
behov av kommunikation för att komma in i gruppen. Genom en bra dialog skapas en 
större förståelse för varandra samt ett bättre samspel (Axelson Lenneér och Thylefors, 
2018). 

 

Citat 5 - ... det fanns väl inte riktigt tid för mig så hon var ju måttligt 
glad över att få ta hand om mig på introduktionen, det kändes väl inte 
jätteroligt för det kändes lite som om man var till besvär första dagen. 
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Citat 6 - De andra sjuksköterskorna var ganska pigga på att jag skulle ta 
patienter så fort som möjligt då de hade fullt upp att göra, och jag tror att 
de behövde nån mer som avlastade. 

 
Vidare kan man i resultaten se att kommunikationen kanske inte alltid är så bra om 
arbetsmiljön på arbetsplatsen inte är så god genom exempelvis stress. Det finner vi i 
citat 5 där en av sjuksköterskorna uttrycker det tydligt genom att “... det fanns väl inte 
riktigt tid för mig…” och samma i citat 6 “... de andra sjuksköterskorna var ganska 
pigga på att jag skulle ta patienter så fort som möjligt… behövde någon mer som 
avlastade…” 
Kommunikationen kan även härledas till att sjuksköterskorna inte kan utföra sitt arbete 
om de inte får en relevant introduktion, då de inte vet om det är så att de kan använda 
sin tidigare erfarenhet kombinerat med de nya arbetsuppgifterna. Därför är det viktigt 
att undersöka lärandet under introduktionen då det till stor del ligger till grund för om 
nyanställd personal verkligen upplever att de fått en god inblick i verksamheten 
(Hanson, 2014). 

Mentorskap och handledarens vikt i introduktionen 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) finns det tre nyckelfunktioner som ett 
belöningssystem har och att det kan kopplas till organisationens arbete. De tre är, locka 
personer till organisationen och få befintlig personal att stanna kvar, motivera 
medarbetare i organisationen att utföra de uppgifter de blivit tilldelade och motivera 
medarbetare i organisationen att förbättra sina färdigheter. Enligt Jacobsen och Thorsvik 
är den tredje den viktigaste, att skapa motiverade och handlingskraftiga personer som är 
villiga att utvecklas och lära sig. Här handlar belöningssystemets funktion om att stärka 
och motivera goda prestationer samt styra och påverka beteenden och funktioner som är 
önskvärda för organisationen. 
 

Citat 7 - det är nog för att xxx fortfarande är som min trygghet dit jag 
fortfarande kan gå och fråga 

 
Citat 8 - att hon gjorde det hon kunde för att jag skulle komma in på ett 
bra sätt och lära mig allt 
 

Citat 9 - ... är den bästa på detta stället, som kan alla små grejer, xxx kan 
lite om allt... jag tror inte att jag saknar någonting och det är nog för att 
xxx fortfarande är som min trygghet dit jag fortfarande kan gå och fråga 
 

Resultatet påvisar i citat 7, 8 och 9 att mentorskapet är en trygghet och en styrka att det 
finns. Någon att kunna ställa alla frågor till, någon att kunna luta sig mot när man 
känner sig osäker. En viktig uppbyggnad i mentorskapet är att man får ett förtroende för 
sin mentor vilket gör att man vågar ställa frågor om igen om det behövs. Mentorn ska 
finnas där i olika situationer för att kunna ta hand om, inspirera, motivera och hjälpa till 
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för att utveckla till större självständighet och självförtroende. Mentorskap är något som 
pågår under en längre tid där man får möjligheten att praktisera sina kunskaper och 
samtidigt bli vägledd genom individanpassning på ett ärligt och tryggt vis genom att 
få personligt stöd. Mentorn är viktig för att individen ska kunna möjliggöras att ta fram 
det mesta möjliga i sin personliga utveckling. 

 
Citat 10 - Jag kanske hade behövt bli mottagen lite mer, lite varmare, det 
var väldigt mycket stress och ingen hade riktigt tid med mina frågor. 
 

Resultatet påvisar även i citat 10 hur svårt det kan vara att knyta an till den nya 
arbetsplatsen om man ser sig själv som en börda snarare än en resurs. Dalin (1997) 
påpekar att handledning i det dagliga arbetet, att erfarna personer finns tillgängliga när 
de behövs, är av stor vikt. Dels för att ta tillvara på̊ de erfarenheter som finns och dels 
för att man annars riskerar att hämma utvecklingen för den nyanställda. Som mentor 
hade man kunnat förstärka känslan av att den nyanställda känner sig behövd och som 
rätt person för arbetsuppgifterna som ska utföras på denna vårdcentral. Det i sin tur ger 
motivation till att trivas och lära sig. Mentorn bör agera som länk mellan den 
nyanställda och resten av vårdcentralens personalgrupp. Det gör att den nyanställda 
lättare kommer in i gruppen och känner sig accepterad som en i personalen. Detta i sin 
tur gör att det blir naturligt att våga ställa frågor och be om hjälp om man är osäker på 
sina arbetsuppgifter. För ett fungerande mentorskap krävs att båda parter är engagerade 
och att det finns ett förtroende mellan dem. Det bör också finnas tydliga förväntningar 
samt är det viktigt att inlärningen får ta så mycket tid som det behövs. En bra mentor 
stressar inte fram resultat utan leder den nya individen till kunskap i individens egen 
takt. 

Länken mellan tidigare erfarenhet och nya 
arbetsuppgifter 
Länken mellan nya arbetsuppgifter och tidigare kompetens är det som den nyanställda 
behöver lära sig (Dalin, 1997). Resultatet gällande länken mellan tidigare erfarenhet och 
sjuksköterskornas nya arbetsuppgifter är relaterade till både ett behov och ett icke 
behov. Enligt studier om sjuksköterskors tidigare erfarenheter har man funnit att 
betydelsen för hur man överbryggar till sitt nya arbete har mindre betydelse (Giles, 
Lantry, Parker, Twibell och St Pierre, 2014) 
 

Citat 11 - jag kunde väl applicera det teoretiska men inte det praktiska 
 

Citat 12 - jag är så van att arbeta så jag körde på med mina rutiner och 
ändrat några av mina rutiner till deras 

 
Resultatet påvisar i citat 11 och citat 12 att det finns ett behov av att täcka 
mellanrummet mellan tidigare erfarenhet och de nya arbetsuppgifterna som man får vid 
introduktionen. Ellström (1996) menar att det är i anpassningsinriktat lärande viktigt att 
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få till en jämlikhet mellan sina sedan tidigare invanda rutiner och arbetsuppgifter 
tillsammans med de nya arbetsuppgifterna som man inte är van vid eller som kommer 
oförutsett. När man är nyanställd är det bra att man kan möjliggöra utvecklingen hos 
den enskilde samt främja lärandet genom att ge den enskilde handlingsutrymme.  
 

Citat 13 - ja det får väl bli att jag är van med patientkontakt och sen kan 
jag ju medicinering ganska bra 

 
Citat 14 - Jag har hela tiden förlitat mig på min kunskap från andra 
arbetsplatser 
 

Resultatet påvisar att introduktionen är av vikt, då länken skapar och eller blir en 
kompetensutveckling som man kan se i citat 13 och citat 14, där de förlitar sig på sin 
tidigare erfarenhet och kanske inte helt tar in introduktionen som faktiskt är viktig för 
att man gör allt på rutin sedan tidigare erfarenhet. 

Resultatet härrör även till en av inbäddningens tre bedömningsfaktorer, länkar (Mitchell 
et al., 2001). Länkar karakteriseras som formella eller informella förbindelser mellan en 
person och institutioner eller andra människor, något som vi kan se genom att 
introduktionen är länken mellan tidigare erfarenhet och nya arbetsuppgifter både utifrån 
personal och arbetsplats. 

Personalomsättning 
En god introduktion för nyanställd personal kan leda till minskad personalomsättning. 
Får nyanställda en bra introduktion känner de en bättre tillfredsställelse (Axelson 
Lenneér och Thylefors, 2018). Mitchell et al., (2001) skriver om personalomsättning 
och om att arbeta fram organisatoriska strategier för att kunna behålla sjuksköterskorna. 
I arbetet med det har förslaget lagts på att kunna erbjuda mentorskap. För att det ska 
vara möjligt att på ett bra sätt kunna undvika personalomsättning kan det som det skrivs 
om i Allen (2006) vara bra att använda sig av socialiserings-tekniker. Socialiserings-
teknik är metoder som leder fram till förbättringar av de enskildes attityder beteenden 
och kunskaper. 
 

Citat 15 - introduktion hade nog varit bra även om jag kunde själva 
grundjobbet 

 
Citat 16 - du menar om introduktionen har påverkat hur lång tid jag 
stannar på den här arbetsplatsen? Ja, precis. Alltså jag skulle säga att 
även om man tror att det är så att introduktionen och min inskolning 
påverkar hur länge som jag kommer arbeta på denna arbetsplats så 
handlar det snarare mer om att jag som sjuksköterska är tvungen att 
hoppa från tjänst till tjänst för att gå upp i lön. 
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Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien kände att det fanns brister gällande deras 
introduktion vilket också kan leda till att personalomsättningen ökar. Studien kan dock 
inte relatera till tidigare forskningsresultat som säger att det kan leda till minskad 
personalomsättning under förutsättning att personalen får en god introduktion. Studiens 
resultat enligt citat 16 visar inte heller, enligt tidigare forskning, att introduktionen har 
en påverkan på att stanna kvar vid arbetsplatsen utan att det snarare mer är relaterat till 
lönefrågan just gällande sjuksköterskor i dessa fall. 

SLUTDISKUSSION 
Vi kunde i intervjuerna se att det fanns en koppling mellan en noggrann och väl 
fungerande introduktion och psykiskt välmående för sjuksköterskorna. Det i sin tur 
ledde till hur sjuksköterskorna upplevde att den hade önskan om att stanna kvar på 
arbetsplatsen en längre tid eller inte. De sjuksköterskor som upplevde att de fick en bra 
introduktion kunde känna mer glädje och engagemang i sina arbetsuppgifter, likt det 
som Allen (2006) tar upp om en bra socialisering och dess vikt av att känna en 
tillhörighet på sin nya arbetsplats. Detta i sig leder till större självsäkerhet, trygghet och 
mindre ångest för individen. 
Det fanns ingen anledning att byta arbetsplats om man trivs bra med kollegor och sina 
arbetsuppgifter. Hanson (2014) tar upp det som resultatet i studien visar, för att 
individen ska må bra psykiskt på sin arbetsplats så behöver individen känna delaktighet 
samt en känsla av att få vara delaktig i att bestämma över sin arbetssituation. För att må 
bra fysiskt behöver arbetsgivaren vara noga med att individen får tillgång till 
återhämtning. Vi tänker när vi ser på vår studie att denna återhämtning på vårdcentralen 
skulle kunna vara i form av tillgång till en friskvårdstimme i veckan. Friskvårdstimmen 
kan den anställde ta ut när som helst, under dagen eller i samband med att den går hem. 
Friskvårdstimmen bör innehålla en aktivitet där den anställde rör sin kropp i någon form 
av fysisk träningsaktivitet. 
Vi tänker att vårdcentralen också skulle kunna bidra med ett friskvårdsbidrag till varje 
anställd. Det bidraget kan de anställda använda sig av för att kunna betala av fysisk eller 
psykisk aktivitet likt gym, simning, mindfulness, massage eller yoga. 
Studien påvisar att introduktionen upplevdes viktig för sjuksköterskorna för att de på ett 
bra sätt skulle få känslan av att komma in i sina nya arbetsuppgifter. Några 
sjuksköterskor upplevde att de fått en ganska bra introduktion medan några upplevde 
introduktionen som bristfällig. Vi tänker att vårdcentralen som sjuksköterskorna i 
studien arbetar på skulle kunna bli bättre i sin introduktion genom att införa ett tydligare 
mentorskap kopplat till anställning av nyanställd personal. Mentorskapet skulle utgöra 
en tydlighet för den nyanställda gällande arbetsuppgifter och rutiner samt vara en 
trygghet i uppbyggnaden av relationen med de nya arbetskamraterna. 
De sjuksköterskor som hade arbetslivserfarenhet sedan tidigare upplevdes ha en bättre 
självkänsla än de som inte hade tidigare erfarenheter och kunde därför lättare känna 
acceptans på den nya arbetsplatsen. Sjuksköterskorna med arbetslivserfarenhet hade 
också ett driv som gjorde att de fortare kunde komma in i arbetsgruppen och de rutiner 
som fanns på vårdcentralen. Om upplevelsen av introduktionen kändes negativ av 
sjuksköterskorna blev länken som uppstod mellan tidigare erfarenhet och nya 
arbetsuppgifter större än om introduktionen upplevts som positiv. 
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Resultatet visar på att introduktion är viktig för att sjuksköterskorna ska känna att de får 
en samhörighet på arbetsplatsen. Denna samhörighet utgör en trygghet gällande 
arbetsuppgifterna och hur man utför dessa på ett effektivt och säkert vis. Utifrån 
studiens resultat kan man se vikten av att sjuksköterskorna får en bra och trygg 
introduktion med mycket stöd och motivation. Det gör att den nyanställda känner att 
den med stöd av detta kan göra ett bra jobb. Ett stort ansvar vilar på mentorn som ska 
handleda den nyanställda så att introduktionen blir bra. Att introduktionen blir bra ligger 
även i chefernas intresse för att ha möjlighet att få en bra kompetent personal som 
stannar kvar på arbetsplatsen. 

Verksamheter har börjat skilja mellan två olika former av introduktion, 
arbetsplatsintroduktion som innebär samarbetsrelationer i gruppen och 
yrkesintroduktion som gäller arbetsuppgifterna (Säljö, 2000). Arbetsmiljöföreskriften 
(2001:1) säger att som nyanställd ska man få information om verksamhetens historia, 
framtida mål samt vad som händer i nutid i verksamheten. Utöver det behöver man 
också få gå parallellt med en etablerad handledare för att kunna lära sig arbetsuppgifter 
som är svåra att utföra. Nästa alla verksamheter har rutiner för hur en inskolning ska se 
ut och brukligt är att större verksamheter har mer utarbetade och strukturerade rutiner 
(Säljö, 2000). I en introduktion måste kunskaper om säkerhet finnas med. För nyanställd 
och ung personal är det vanligare med arbetsplatsskador och olyckor som leder till 
frånvaro. Per månad utgör de kategorierna tjugo procents sjukfrånvaro. Förhoppningen 
är att undersökningen kan bidra med kunskap till framtida förbättring av lärandet i 
introduktionen på vårdcentralerna, vilket i sig leder till en bättre arbetsmiljö för 
personalen samt ger en hållbarare vårdcentral. Det är för en arbetsplats inte alltid 
självklart att granska sina egna processer för att förbättras vilket också är en del som vi 
vill undersöka i lärandeprocessen (Säljö, 2000). 

Mitchell et al., (2001) antyder att ett antal trådar förbinder en anställd och hens familj 
genom en social, psykologisk och ekonomisk cirkel som inkluderar arbetsvänner, 
vänner, grupper, samhället och den fysiska miljön där arbetstagaren bor. Ju högre 
antalet länkar mellan personen och dess cirkel, desto mer är hen bunden till jobb och 
organisation. Mitchell et al., 2001 menar att vissa länkar kan vara viktigare än andra och 
att dessa skillnader kan vara befolkningsspecifika. Således har människor många länkar 
mellan de olika aspekterna av deras liv. Att lämna sina jobb och kanske deras hem kan 
avbryta eller kräva omarrangemang av några av dessa länkar. Om vi hade ställt fler 
sociala frågor avseende om respondenterna hade familj, hus och barn kanske vi hade 
kunnat se en tydligare relation till inbäddning och personalomsättning. Men just i denna 
studie är det inget samband som vi kan se. 

Metoddiskussion 
Artikelsökning utfördes i tre olika vetenskapliga databaser, PubMed, PsycInfo och Eric. 
Det resulterade i ett brett urval med olika studier. Vi har även läst flera olika böcker 
med pedagogiska perspektiv och olika former av lärande för att slutligen komma fram 
till det pedagogiska problemet. Vi hittade väldigt få artiklar avseende själva glappet 
mellan tidigare erfarenhet och nya arbetsuppgifter när alla artiklar och böcker 
genomlästs. Avgränsningen som var tänkt att göras kopplat till att inte ha studier som 
var mer än tio år gamla föll redan i första sorteringen bort. Detta gör att vissa studier i 
den tidigare forskningen idag inte är relevanta. Dock finns det inte särskilt många 
artiklar om glappet mellan tidigare erfarenhet och nya arbetsuppgifter vilket gjort att 
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studien fått förlika sig med att det är den mest relevanta vetenskapliga forskningen som 
hittats. Sökorden som användes var introduction, retention, work environment och 
nurses. 

Deltagarna i artiklarna var alla sjuksköterskor med tidigare erfarenhet och relativt 
nyintroducerade på en ny arbetsplats. De flesta artiklar och referenslitteratur har 
engelska som språk. 
Om studien valt rätt eller fel metod kan diskuteras. Om studien utförts som kvantitativ 
hade det blivit ett mer konkret svar på hur många av sjuksköterskorna som upplevde de 
olika situationerna på ett specifikt sätt. Det kvantitativa sättet kunde blivit bättre om 
studien hade en önskan att kunna sätta stapeldiagram på de olika temaområdena. 
Kvantitativ studie hade däremot inte fått med hela det nuvarande resultatet då inga 
följdfrågor hade kunnat ställas som det är gjort i dagens kvalitativa studie. 

Fortsatta studier 
Studien kan se ett fortsatt behov av att mer studera glappet som uppstår mellan 
sjuksköterskors tidigare erfarenhet och det nya arbetets arbetsuppgifter i introduktionen.  

Utifrån studien kan man fortsätta forska på arbetsmiljön och varför sjuksköterskor 
avslutar sin anställning. Särskilt fokus kan vara den organisatoriska arbetsmiljön.  

Studien skulle även kunna göras utifrån ett genusperspektiv, jämföra män och kvinnors 
introduktion på en och samma vårdcentral. 

Ett annat perspektiv på studien hade kunnat ges om studien genomförts vid två olika 
vårdcentraler, där man hade kunnat jämföra de båda vårdcentralerna mot varandra 
utifrån lärandet. 

Slutsats 
Studien visar att det finns ett behov av särskilt fokus på introduktionens funktion av att 
bli en länk mellan personens nya arbetsuppgifter och tidigare erfarenhet. När vi 
genomförde våra intervjuer kunde vi se att det fanns olika behov hos olika 
sjuksköterskor gällande introduktionen. Detta beroende på deras egna upplevda 
arbetslivserfarenheter och antal år de arbetat inom yrket som sjuksköterskor. De 
sjuksköterskor som tidigare hade arbetat en tid på liknande vårdcentral hade med sig ett 
större självförtroende och arbetslivserfarenhet gällande att klara av de olika 
arbetsuppgifterna som de blev ansvariga över. 
Det som var viktigt för de flesta sjuksköterskorna var att få bli handledda av en bra 
handledare som framförallt visade dem rutiner och regler som gällde i just denna 
verksamhet. Sjuksköterskornas upplevelse sedan tidigare var att om man snabbt 
kommer in och blir delaktig i en gemenskap med arbetskamrater samt accepteras av sina 
arbetskamrater, kommer man kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bekvämt och 
säkert sätt. För de sjuksköterskor som fick mindre handledning tog det längre tid att 
accepteras och komma in i arbetsgruppen, medan för de sjuksköterskor som hade 
möjlighet till bättre handledning inträdde gemenskapen nästintill direkt. 
Det låg ett högt intresse hos sjuksköterskorna att få ta del av specifika arbetsmoment 
samt hur de utfördes i verksamheten. Det upplevdes viktigt då de som nyanställda skulle 
kunna flyta med i verksamheten och dess rutiner fortast möjligt. Vi kunde se att 
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sjuksköterskor som hade erfarenhet sedan tidigare hade ett mindre behov av att få alla 
arbetsuppgifter visade för sig. De hade redan med sig ett sätt att arbeta på från tidigare 
verksamhet vilket gjorde att de kände sig trygga med dessa arbetsuppgifter. Det fanns 
en önskan om att kunna implementera sina tidigare erfarenheter med den nya 
verksamhetens rutiner. 

Några av sjuksköterskorna upplevde att det skulle vara bra med inbäddning, det vill 
säga tydliga riktlinjer, krav samt stöd från verksamheten. Det såg vi en likhet med i det 
som skrivs i ”Lärande organisationer av Dalin (1997). Här nämns också vikten av att få 
med all personal i gemensamma mål i verksamheten. Här bör man ta hänsyn till vad den 
nyanställda redan har för erfarenheter och glappet mellan dessa och de nya 
erfarenheterna och hur man överbryggar dessa. Vår studie visar på att det finns en 
önskan från sjuksköterskornas håll om en tydlig introduktion för att lättare komma in i 
gruppen men också lära sig verksamhetens sätt att arbeta och hur utförandet av 
arbetsuppgifterna ska se ut. 
Jacobsen och Thorsvik (2002) belyser, som oss, vikten av socialisering och menar att 
stor vikt behöver läggas på verksamhetens gemensamma språk och förståelse för att 
individen ska känna mening och mål med det som man utför. 

Choi, Pang, Cheung och Wong (2011) belyser även de vad vi kunde se i vår 
undersökning, att det som ansågs viktigt för sjuksköterskorna var att ha en fungerande 
relation till sina arbetskollegor men också en fungerande utveckling i sin arbetssituation 
för att känna ett välmående på arbetsplatsen.  
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 
Hej! 

Vi skriver en kandidatuppsats i pedagogik för Linnéuniversitetet med syfte att belysa 
sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid nyanställning, med särskilt fokus på 
introduktionens funktion av att bli en länk mellan personens nya arbetsuppgifter och 
tidigare erfarenheter/kompetens samt för att se om det finns en koppling mellan 
introduktionen och viljan att arbeta kvar i verksamheten. Därför skulle vi vilja intervjua 
dig för att höra om dina erfarenheter på detta tema. 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

·      Vi kommer se till så att du som deltagare inte utsätts för fysiska eller psykiska 
skador samt heller inte förödmjukelse eller kränkning på grund av sitt deltagande i 
studien. 

·      Det är frivilligt att delta i vår studie, och deltagaren kan avbryta medverkan i 
studien när som helst utan repressalier. 

·      Det forskningsmaterial som vi samlar in om er deltagare, är för forskningsändamål, 
och kommer inte att användas för något annat ändamål. 

·      Deltagare kommer att avidentifieras, och deltagande är konfidentiellt. Det innebär att vi kommer att 
arbeta för att det inte ska gå att identifiera vilka personer som deltar i studien. Endast vi samt vår 
handledare och examinator för kursen kommer att ha tillgång till materialet som samlas in. När kursen är 
slut kommer vi att förstöra materialet. 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie och hjälpa oss att få kunskap om 
introduktionsprocessen för sjuksköterskor. Om något är otydligt är du välkommen att 
höra av dig till oss eller vår handledare. 

Kontaktuppgifter till oss som genomför studien 

Ann-Charlotte Eklund, telefon 070-457 21 59 

Emma Wiik, telefon 076-117 74 21 

Kontaktuppgifter till vår handledare 

Marie Gunnarsson, marie.gunnarsson@lnu.se 

 
 

 

  





Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide/Enkät 
Intervjuguide 
Hur länge har du arbetat här? 

Vad gjorde du/arbetade med innan du började arbeta här? 

Hur såg din introduktion ut när du började ditt arbete här? 

Kunde du utifrån erfarenheter från din tidigare arbetsplats använda dig av dina tidigare 
kunskaper i ditt nya arbete? 

Vad var det viktigaste som du lärde dig under introduktionen? 

Upplever du att introduktionen gav dig den kunskap du behövde för att kunna hantera 
ditt nya arbete? Om nej, vad hade du behövt? Om ja, hur och på vilket sätt? Kan du 
exemplifiera? 

Hur ser framtiden ut för dig i din nuvarande befattning? 

Kan du beskriva på något sätt om introduktionen har påverkat ditt/dina framtida 
arbetsrelaterade val? 

 


