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Abstrakt 

Bakgrund: Det råder idag en brist på specialistutbildade sjuksköterskor, och 

många avslutar sin yrkeskarriär inom hälso- och sjukvården p.g.a. ökade 

stressnivåer. Ett sätt att komma tillrätta med detta kan vara att använda 

mentorskap för den nyutexaminerade. Det är därför nödvändigt att klarlägga 

vilka förutsättningar som krävs och även undersöka hur den nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskan synes utvecklas genom mentorskap. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån den erfarna specialistsjuksköterskans 

uppfattning beskriva om och hur mentorskapet synes utveckla den 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskan, och vilka förutsättningar som 

upplevs viktiga för detta mentorskap. 

 

Metod: En fallstudie medelst en djupintervju genomfördes med en 

fenomenografisk ansats, för att få fram den uppfattning av mentorskap som 

föreligger hos den erfarna specialistsjuksköterskan. 

 

Resultat: I resultatet framkommer vikten av att verksamhetsansvariga 

erbjuder nödvändiga förutsättningar i form av tid, utbildning och kompetens. 

Genom en ökad socialisering stärks yrkesprofessionen, samtidigt som en 

lärande miljö skapas i den gemensamma reflektionen. 

 

Konklusion: Erfarna specialistsjuksköterskor kan medverka till att den 

nyutexaminerade på ett så effektivt sätt som möjligt ges möjlighet att både 

formulera sin nya yrkesprofession och medverka till den socialisering som 

krävs för att komma in i arbetsgruppen. Det ses också en positiv bieffekt i 

form av förbättringsarbete utav mentorskapet. 
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Abstract 

 

Background: There is current shortage of specialized nurses, and many end 

their career in health care due to increased stress levels. One way to 

overcome this may be the use of mentoring for new graduates. In purpose of 

developing a mentoring program, there is a need to clarify the conditions 

required for it and examining how the professional role is developed through 

mentoring. 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe experienced specialist 

nurse's perception if and how mentoring is developing the graduate specialist 

nurse, and the conditions that are perceived important for this mentoring. 

 

Method: A single case study using a deep interview was conducted with a 

phenomenographic approach, in order to explore the experience of mentoring 

from the view of the advanced specialist nurse. 

 

Results: The result shows the importance of the management providing the 

necessary conditions in terms of time, training and competence.  In the 

socialization process the strengthening of the professional role was 

experienced, while providing a learning environment is created in the joint 

reflection. 

 

Conclusion: Experienced specialist nurses can assist the new graduate in the 

most efficient manner possible given to formulate the new role as a specialist 

educated nurse and also contribute to the socialization needed to get into the 

workgroup. A side benefit in terms of quality improvement is also seen out of 

the mentorship. 
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Förord 
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materialet har blivit så levande att det nästan skrivit sig själv. Det har varit 

spännande att få pröva på att knyta samman livsvärldsteorin som teoretisk 

referensram med en design bestående av en fallstudie och analysmetod av 

fenomenografi och kunna se att det håller! Kanske har min nyfikenhet hjälpt mig 

på vägen, att våga testa och se om det håller. Det är kanske då vi kan sträcka oss ett 

snäpp bortom det vi trodde var möjligt. 

 

Att försöka fånga livsvärlden, att sätta ord på någons uppfattning om något är en 

svår uppgift. Att sedan försöka tygla min egen förförståelse så att den inte ställer 

till det för mig är också något som jag som forskare måste bemästra och lära mig 

hantera på bästa sätt. I den processen vill jag tacka min handledare Bengt-Olof 

Petersson, som varit ett stort stöd och en kritisk vän med ett aldrig sinande förråd 

av uppmuntran. Utan dig – inget. 

 

Jag vill också tacka kollegor på Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälsa och 

vårdvetenskap för stöd och glada tillrop- ingen nämnd ingen glömd. Dock vill jag 

ge Kerstin Wikby ett särskilt tack för kloka tankar och för ett stort förråd av 

litteratur. Tack till min informant (du vet vem du är!) för att jag fått ta del av din 

livsvärld och för att du så frikostigt bjudit på kloka reflektioner under intervjuen. 

Tack också till min examinator professor Eva Benzein för konstruktiv kritik och 

granskning. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj och främst mina barn. Tack Hugo, 

Viktor och Gustav för att ni stått ut med en trist mamma som bara suttit framför 

datorn och skrivit.  Nu är det dags för att återuppta hopp på studsmattan, 

bokläsning och kladdkakebak. 

 

Och tack till dig som läser arbetet, må det inspirera till fortsatt forskning och 

utveckling av sjuksköterskeprofessionen. 

 

 

Ingelstad, Växjö, i juni månad 2012 

 

Lotta Dalenius Hahlin
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Introduktion 

 

Som nybliven sjuksköterska inom specialistsjukvården upplevs ibland vissa 

svårigheter att finna en egen vårdande stil och en trygghet i den nya 

yrkesprofessionen. Genom att vara ny på jobbet med allt vad det innebär, så kan 

det i början vara komplicerat att genomföra ett kvalitativt möte med patienten i en 

ny kontext. Dels finns det krav på korrekt utförda yrkesmässiga uppgifter och dels 

måste ett personligt sätt att vara i omvårdnaden formuleras. Sedan skall dessa 

sammanfogas i en ännu ganska konturlös yrkesroll. Omvårdnad som ges är kanske 

baserad på ett oreflekterat sätt. Det kan skapa otrygghet och onödigt lidande hos 

den nyblivna specialistsjuksköterskan. Upplevelsen av otillräcklighet och 

arbetsrelaterad stress kan skapa inre frågeställningar som gör att den nyblivna 

specialistsjuksköterskan väljer att avsluta sin yrkeskarriär inom hälso- och 

sjukvården för tidigt. Som hjälp till detta finns idag på ett flertal sjukhus 

mentorskap för att lotsa den nya specialistsjuksköterskan in i avdelningens rutiner 

och riktlinjer, men kanske främst som hjälp för att utveckla den nya rollen som 

specialistsköterska.  

 

BAKGRUND 
 

Tidigare forskning 
 

Enligt en rapport från SCB (2012) kommer framtiden i hälso- och sjukvården i 

Sverige att präglas av ett minskat antal utbildade specialistsjuksköterskor. 

Samtidigt ökar efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor, då det svenska 

hälso- och sjukvårdssystemet blir mer och mera specialiserat och tar hand om en 

åldrande befolkning med multisjukdomar (HSV 2010). Vårdförbundet (2011) 

uppger att en alarmerande brist på specialistutbildade sjuksköterskor ses främst hos 

anestesi, intensivvård- och operationssköterskor men även inom psykiatri, medicin 

samt kirurgi. Man kan också se att utbildade specialistsjuksköterskor faktiskt inte 
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arbetar som sjuksköterskor längre (Socialstyrelsen 2010).  Enligt studier av 

Kennergren och Molin (2011), Rudman, Omne-Pontén, Wallin och Gustavsson 

(2010) samt O´Sullivan och Thompson (2004) tyder det på att många 

sjuksköterskor slutar på grund av olika faktorer som löneutveckling, brist på stöd i 

yrket, risk för smitta samt yrkesrelaterad stress både på arbetstid och fritid.  

 

Svårigheter att socialiseras på arbetsplatsen, svårigheter att på egen hand formulera 

en tydlig yrkesroll och annan problematik leder också fram till otillfredsställelse i 

arbetet. Stone, Larson, Mooney- Kane, Smolowitz, Lin och Dick (2006), Gatson 

Grindel (2004) samt Starnes-Ott & Kramer (2007) belyser också problematiken 

med att många specialistsjuksköterskor lämnar sitt yrke på grund av dessa faktorer. 

Bisholt (2009) poängterar att nya sjuksköterskor socialiseras in i arbetsplatsens 

kultur och arbetssätt genom den gemenskap som uppstår med de erfarna 

sköterskorna på avdelningen. På grund av svag socialisering innebär det ibland att 

den nya sköterskan inte får stöd i erfarna kollegor. Svårigheter att komma in i 

arbetslaget kan leda till att många nyutexaminerade avslutar sin anställning.  

Däremot ses en direkt koppling till starkare yrkesidentifiering och trygghet om 

sköterskan erhåller stöd av en mer erfaren kollega (ibid.). Som nyanställd 

specialistsjuksköterska tar det tid att skapa sin yrkesidentitet. I dagsläget finns inga 

grundliga undersökningar gjorda på hur nyutexaminerade specialistsjuksköterskor 

upplever krav och introduktion i sin nya yrkesprofession. Mentorskapet inom 

sjukvården idag är utforskat relativt grundligt, främst i USA. Det finns dock inte 

någon större utforskning av specialistsjuksköterskans uppfattning om 

mentorskapet, och därför anas ett behov av belysning av denna aspekt. 

 

Flertalet sjukhus i Europa har visat på en positiv trend för att både rekrytera nya 

och behålla redan anställda sjuksköterskor (Treptow 2003; Bisholt 2009; Stordeur 

& D’Hoore 2007). Fokus på dessa sjukhus ligger på ett strukturerat arbetssätt där 

verksamhetsansvarigas ansvar för arbetsmiljön sätts i fokus. Bland annat tas en 
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ökad hänsyn till känslomässiga faktorer som familj och socialt liv samt införande 

av olika åtgärder för att minska sjuksköterskans arbetsrelaterade stress. Samtidigt 

leder dessa åtgärder till ett tydliggörande av yrkesprofessionen. Ytterligare satte 

sjukhusen fokus på relationen mellan det utförda arbetet och olika typer av given 

belöning (ibid.). Mentorskap har använts för att skapa en miljö som är stödjande så 

att sjuksköterskor stannar kvar i sin yrkesprofession, då det införlivar stöd, 

socialisering, empowerment, utbildning och yrkesprogression (Block, Claffey, 

Korow & McCaffrey 2005). Spouse (2001) har i flera studier funnit att mentorskap 

leder till högre kvalitet i omvårdnadsarbetet genom de samtal som genomförs där 

sjuksköterskan får hjälp med att forma sin yrkesprofession (ibid.). 

 

Yrkesmässig utveckling 
 

Yrkesutveckling kan beskrivas i olika steg och processer. Genom att beskriva 

sjuksköterskans kompetensnivå stegvis så ger det också en indikation på att 

kunskap och kompetens är något som växer med tiden, formas under vägen och 

behöver olika faktorer för att lyftas till ny nivå. Benner (1993) har formulerat 

nivåer som utgår ifrån att en färdighetsutveckling genomgår fem olika stadier, 

novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig samt det sista stadiet expert. Under 

den tid som en nyutexaminerad erhåller mentorskap passerar den nyblivna 

sjuksköterskan de två första stadierna. I det första stadiet; novis, är det nödvändigt 

med regler som vägleder handlandet då novisen saknar erfarenhet av olika 

situationer. Emellertid motverkar dessa regler framgångsrika omvårdnadsinsatser, 

då regler aldrig talar om relationen mellan kontextuella innebörder och de 

situationer som uppkommer. Oberoende av vilken bakgrund och erfarenhet som 

sjuksköterskan har med sig, så kan även erfarna sjuksköterskor falla tillbaka i detta 

stadium. Det beror då på att sjuksköterskan hamnar i en ny kontext som inte kan 

sättas i förbindelse med tidigare upplevd erfarenhet (ibid.). Som avancerad 

nybörjare genomgår den nya specialistsjuksköterskan ett antal situationer i vilka 

hon kan urskilja betydelsefulla faktorer eller aspekter som de kan sätta i samband 
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och kontextualisera på annan nivå än tidigare. Den avancerade nybörjaren har 

fortfarande inte grepp om hela situationen, och måste fortfarande minnas regler 

hon lärt sig för att bemästra omvårdnadssituationer. Det är viktigt med stöd i dessa 

olika kliniska sammanhang, där hon nu börjar urskilja betydelsefulla olika aspekter 

i vårdandet (ibid.). 

 

Benner (1993) poängterar för att den nya sjuksköterskan skall utveckla 

kompetensen och yrkesprofessionen behövs samtal. I dessa kan situationer som 

uppenbarar klinisk kunskap beskrivas. En stärkt skicklighet i klinisk bedömning 

kan skapas genom detta. Därför samlas levande exempel på den 

urskiljningsförmåga som framkommit i varierande omvårdnadssammanhang upp i 

samtalet. Då kan färdigheter förbättras och en reflekterande förmåga uppenbaras 

(ibid.). Lowry (1998) anser, för att utveckla sin yrkesprofession optimalt bör detta 

reflekterande förhållningssätt vara en del i den introduktion som sjuksköterskor 

genomgår. Detta kan resultera i minskad stressbenägen miljö där sjuksköterskor 

utvecklar ett omfångsrikare och mer objektivt arbetssätt i kliniska svåra situationer 

(ibid.). Enligt Gjems (1997) är också syftet med reflekterande samtal i mentorskap 

att sjuksköterskan kan anlägga en viss distans till sig själv i yrkesrollen och utifrån 

det perspektivet kunna inverka på arbetet och yrkesprofessionens utveckling 

(ibid.).  

 

Att forma yrkesrollen har traditionellt skett utifrån levd erfarenhet, och medan 

yrkesverksamheten fortlöper sker kompetensutveckling på fritiden. När 

mentorsprogram införs så är det inte alltid rutin att blivande mentorer erbjuds 

utbildning (Bott, Mohide & Lawlor 2011). Däremot bör alltid mentorsprogram 

vara väl förankrade hos ledningen, då det ger en ökad legitimitet och ett villkor för 

att få resurser för att möta de behov som kan uppstå. Ledningen bör alltså se sina 

medarbetare som kompetenta och fulla av resurser och genom att synliggöra dessa 

sker en utveckling av personalgruppen (Lindgren, 2000). 
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Yrkesutvecklande samtal 
 

Handledarskap 

 

Att få gå med sin handledare är ett stöd som traditionellt sätt har en stark tradition i 

sjukvården. Handledaren står för såväl teoretiskt och praktiskt inriktat 

faktainlärande, där handledaren vet hur det skall vara, kan de rätta svaren och skall 

lära ut så mycket som möjligt. Det kan då ses som att handledaren inte påverkar 

och utvecklar sin egen yrkesprofession (Lindgren, 2000). Däremot har handledaren 

en mer uttalad roll som yrkesförebild som introducerar vårdarbetet samt beslutar 

vilka uppgifter av till exempel medicinsk-teknisk karaktär som skall genomföras 

(Carlsson, 2010). Enligt Handal (2007) så talar man mera i det sammanhanget om 

ett mäster – lärlingsförhållande, där ett yrkeskunnande överförs till den 

nyutexaminerade i samtalet utan reflektion över utförda handlingar eller egna 

introducerandet av nya idéer (ibid.). Däremot är det av vikt att även i denna lärande 

relation skapa förmåga i samtalet till reflektion och frångå mäster – 

lärlingförhållandet. För att kunna avancera i yrkeskontexten bör ett öppnare 

förhållningssätt antas, som enligt Ekebergh (2009) vidgar kunskapsområdet mellan 

den erfarna och den oerfarna. 

 

Mentorskap 

 

Mentorskapet är ett annat sätt att stötta nyblivna specialistsjuksköterskor. Att få 

träffa sin mentor innebär enligt Lindgren (2000) att en överenskommelse utverkas 

mellan den nya sjuksköterskan och den erfarna. Den innebär att den erfarna bidrar i 

samtalet med stöd och kunskap för att utveckla och avancera en mindre erfaren i 

dennes yrkesliv. Det innebär samtidigt att det formas en utveckling både hos den 

nyutexaminerade och hos mentorn (ibid.). Mentorskap kan ses enligt Ronsten, 

Andersson och Gustafsson (2005) som en metod för att utveckla klinisk 

kompetens. Den stärker också yrkesprofessionen genom tillfällen med genomförda 



 

  13 (52) 
 

reflekterande samtal med en mer erfaren kollega om den personliga utvecklingen 

på arbetet. Den nyutexaminerade, eller oerfarna, brukar i dagligt tal ha olika 

benämningar. Adept och novis kan vara benämningar. I detta arbete kommer jag 

dock använda begreppet den nyutexaminerade för att markera en önskvärd 

symmetrisk nivå i maktfördelningen som finns i relationen. 

 

Mentorskapets idé och förutsättningar för lärande. 
 

Enligt Lindgren (2000) är mentorskapet en gammal företeelse, den härstammar 

ända från 800 f. Kr. I den grekiska mytologin skriver skalden Homeros i eposet 

Odysséen om Kung Odysseus som gav den gamle kloke mannen Mentor ett 

uppdrag att se efter, uppfostra och undervisa hans son Telemachos, under tiden 

Odysseus var borta. Begreppet ”mentor” har alltså med grundval från detta 

historiska sammanhang utvecklats till en föreställning om en klok person med gott 

anseende och rykte som intresserar sig för, och vill hjälp en yngre och mindre 

erfaren person (ibid.). 

 

För att komma framåt i den process i vilken den nya yrkesprofessionen stärks, är 

det en viktig förutsättning att mentorn har ett genuint och äkta intresse för den 

nyutexaminerades utveckling. Det bör också finnas en stark tilltro till denna 

utveckling och föränderlighet (Ellmin och Josefsson 1995). Enligt Ekebergh (2009) 

så skall lyhördhet, respekt, följsamhet och kreativitet betonas för att kunna komma 

närmre den nyutexaminerades livsvärld och de erfarenheter som kan befinna sig 

däri. Genom självreflektion, som syftar till att lyfta upp det som den nya 

sjuksköterskan känt, tänkt och agerat utifrån så kan mentorn också relatera till 

andra som varit delaktiga och även utforska deras perspektiv av en viss händelse 

eller situation. Då kan innehållet och innebörden i situationen lyftas fram i ljuset 

och både den nya och den erfarna kan lära av det (ibid.).  
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Maktförhållandet i mentorsrelationen 
 

En relation skall alltid sträva efter att byggas på en jämlik nivå, enligt Buber (2004, 

2006). Mentorskapet kan sägas vara ett uttryck för den jämvikt som eftersträvas i 

det som Buber kallar för Jag- och Du relationen. I en Jag- och Du-relation mellan 

människor utvecklas båda parter och utjämnar maktförhållandet genom att dela det. 

Bägge parter ses som lika viktiga och med samma värde som inte finns i en Jag- 

och Det – relation. Genom att inte bli sedd, så reduceras Jaget till ett Det, till ett 

objekt. Då krymper andra människors tillväxt (ibid.).  Däremot så bör bägge parter 

sträva efter att vara jämlika trots att relationen är sådan att mentorn har och är 

skyldig verksamheten vissa uppgifter (Lindgren, 2000). 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så kan den professionella relationen förväxlas 

med en vänskapsrelation. Mentorsrelationen är en professionell relation och inte en 

vänskapsrelation. Den kan senare utvecklas till en sådan, men den baseras i första 

hand på den kunskapsgrund som den erfarna specialistsjuksköterskan baserar 

samtalen på.  Den naturliga relationen i en vänskapsrelation innebär också ett 

naturligt förhållningssätt vilket är oreflekterad, och ibland med stort inflytande av 

den personliga förförståelsen. Därför är det av vikt att göra sig medveten om både 

underliggande maktstrukturer och kunskapsgrunden (Dahlberg & Segesten, 2010.). 

Buber (2004, 2006) framhåller att det kan uppkomma en obalans i relationen vad 

gäller maktförhållandet. Det osymmetriska förhållandet i en Jag – Det-relation 

speglar en mästarroll som den erfarna sjuksköterskan kan befinna sig i, och som 

den nya - novisen - skall ta efter och efterlikna. När en verklig relation skapas 

förvandlas Jag – Det till ett Jag – Du och en mer symmetrisk maktposition bildas. 

Det är av vikt att se varandra som någon annorlunda, som har andra kompetenser 

och förmågor i den sociala relation som uppstår (ibid.). I det hänseendet kan man 

föreställa sig en mer symmetrisk relation, utifrån Buber (2004) där maktrelationen 

utjämnas i den gemensamma reflektionen över yrkesprofessionens olika delar. Det 
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är den erfarna sjuksköterskan som har ett övergripande ansvar för interaktionen 

och genom öppenhet och följsamhet svarar den erfarna an mot den 

nyutexaminerade önskemål och förhoppningar med samtalet (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Det förhållningssätt som används i studien vilar på en livsvärldsteoretisk grund. 

Hur människan lär sig något grundas i vår förståelse, våra erfarenheter och vårt sätt 

att se på det som skall läras, och detta är vår livsvärld enligt Ekeberg (2009). För 

att nå till det bästa hos människan så måste en utgångspunkt finnas hos den egna 

personen. Det är i dennes sammanhang, dennes perspektiv, dennes livsvärld som vi 

kan förstå och synliggöra det som är relevant för individen. (Dahlberg & Segesten, 

2010). Husserl (1973) framhåller att finns det en samhörighet mellan livsvärlden 

och den naturliga hållningen, som kan sägas vara ett förhållningssätt till det som 

omger oss. Som människa har vi hela tiden vår uppmärksamhet riktad mot något, 

vad det nu månde vara i form av aktiviteter eller upplevelser. För det mesta så 

reflekterar vi inte över dessa, utan de tas för givet i upplevelsen, hur det sker och 

existerar på det sätt som vi som individ upplever det. Den naturliga hållningen är 

därför oreflekterad, men när den begreppssätts eller undersöks genom reflektion så 

medvetandegörs livsvärlden och det går att analysera den. Det blir en konstruktiv 

grund för lärandet (ibid.). Den levda världen förutsätter reflektion och tänkande. 

Det är också från den som vetenskapen hämtar sitt empiriska material (Bengtsson, 

1988). 

 

Den livsvärldsteoretiska grund i vilket ett mentorskap kan ha sin start, skapas 

utifrån de levda erfarenheterna och världen som vi erfar den. Även de olika roller 

som människan intar sig, t.ex. yrkesprofession, kompisroll, mentorsroll och så 

vidare skall smälta samman till en enda skepnad som visar vilken grund av olika 

värden som människan står för. De egna, subjektiva erfarenheterna är skapade av 
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det som upplevts och erfarits i det tidigare livets sammanhang. Även det som 

framöver kommer att integreras i livet tillhör den subjektiva erfarenheten . Den 

levda erfarenheten kan ses som varandet, och är till skillnad från görandet inriktat 

på en flexibel intention som syftar till att låta människan växa och utvecklas genom 

tankeverksamhet och reflektion. Genom att mentorn är varande så skapas ett 

intresse för människan bakom den nyutexaminerades yttre yta. Hon möts som hon 

är, här och nu. Mentorn kan genom olika sätt få den nyutexaminerade att 

tydliggöra sina inre styrkor och resurser så att denne själv kan bli aktiv i att skapa 

hopp om en bättre framtid (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Petersson och 

Valne (1997) så är det nödvändigt att förstå att andra människor har en inneboende 

förmåga att ta fram sina resurser och skapa mål. Ett grundantagande om människan 

är att hon i sitt naturliga tillstånd är social, konstruktiv, ansvarig, reflekterande, 

resursrik och har ett mål för sitt liv (ibid.). Genom reflektion kan de innebörder 

som verkligheten har visa sig. Det är då vårt grundantagande om människan i sitt 

naturliga tillstånd kan synliggöras och förverkligas. Distansen mellan att vara i 

världen och förståelsen av världen gör att vi kan begreppssätta våra erfarenheter 

och upplevelser. Denna distans skapas i reflektionen då vi kan se saker som de 

verkligen är och förhålla oss till dem (Bengtsson, 1998). 

 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Ofta krävs det att som nyutexaminerad specialistsjuksköterska finna sitt 

sammanhang på arbetsplatsen och yrkesprofession genom egen kraft, förmåga och 

aktivitet. Att socialiseras in på den nya arbetsplatsen kan vara en svårighet för den 

enskilda individen, samtidigt som många nyutexaminerade specialistsjuksköterskor 

upplever svårigheter i att tydliggöra sin nya yrkesprofession. Det kan skapa 

arbetsrelaterad stress som påverkar både yrket och privatlivet. Många avslutar 

därför sin yrkesbana i förtid, samtidigt som hälso- och sjukvården lider brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor (Stone et al 2006, Gatson Grindel 2004, Bisholt 

2009).  Ett behov av kompetent vårdpersonal tros öka i samhället på grund av det 
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vårdbehov den åldrande befolkningen har. Genom att formulera mentorsprogram 

som leder till att specialistsjuksköterskor stannar kvar, och även underlättar för 

rekrytering av nya så ses en förbättring av stressnivåer hos sjuksköterskor 

(Treptow 2003; Bisholt 2009; Stordeur & D’Hoore 2007; Starnes-Ott & Kremer 

2007). Erfarna specialistsjuksköterskor delar med sig av kunskap och kompetens, 

samt underlättar för den nyutexaminerades egna reflektioner över 

yrkesprofessionen. Men forskningen idag är sämre utvecklad vad gäller 

specialistsjuksköterskans uppfattning om mentorskapet. Föreliggande studie utgår 

från antagandet av att mentorskap stärker specialistsjuksköterskans 

yrkesprofession. Med utgångspunkt från detta antagande ställs följande 

forskningsfrågor: Vilka förutsättningar krävs för att vara mentor i hälso- och 

sjukvården idag? Vilka vinster kan ses med hjälp av mentorskap? Hur  När 

hänvisning till fenomenet som sådant sker framledes, menas här fenomenet i form 

av uppfattningen av mentorskap. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva om och hur mentorskap synes utveckla den 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskan utifrån den erfarna specialistsköterskans 

uppfattning om mentorskap, samt vilka förutsättningar som upplevs viktiga för 

detta mentorskap. 

METOD 
 

Det finns många sätt att betrakta och undersöka världen och den verklighet vi lever 

i. Forskningsmetodiskt används en trubbig avskiljning mellan de två sätt att 

komma underfund med världen. Den kvantitativa ansatsen avser att mäta, samla in 

data, dra slutsatser, fastställa kvantiteten av olika ting utan att för den delen ta del 

av de upplevelser, uppfattningar och känslor som kan visa sig i samband med dessa 

ting. De kvalitativa metoderna har till uppgift att beskriva olika mänskliga 

fenomen, upplevelser, uppfattningar, hur vi erfar ting och företeelser och relationer 
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(Paulsson, 2008).  För att närma sig fenomenet som sådant behöver man användas 

sig av en kvalitativ metod, då det är själva beskaffenheten eller egenskapen hos 

fenomenet uppfattningen av mentorskap som skall belysas (ibid.). Fenomenet 

definieras i sammanhanget som något människan utifrån sin levda erfarenhet talar 

om i en viss given situation (Söderlund, 2002). 

Datainsamling 
 

Föreliggande uppsats vill beskriva om och hur mentorskapet synes utveckla den 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskan utifrån den erfarna specialistsköterskans 

uppfattning om att vara mentor, samt vilka förutsättningar som upplevs viktiga för 

detta mentorskap. Författaren av denna studie valt att genomföra en fallstudie 

medelst en djupintervju. I intervjun kan specialistsjuksköterskan beskriva sin 

uppfattning om hur det upplevda mentorskapet utvecklar yrkesidentiteten hos den 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskan. Även vilka förutsättningar som upplevs 

som viktiga för mentorskap efterfrågas. Genom att välja denna metod kan en 

analys för utveckling genomföras av de frågor som är viktiga i studien (Polit & 

Beck, 2004) Intervjun i sig var i centrum, och fokuserade på varför en människa 

tänker, eller utvecklar ett specifikt handlingssätt, snarare än att relatera till vilket 

status, utveckling eller handlingar individen hade. Det var viktigt att inte bara 

exponera nuvarande utan även bakåtliggande erfarenheter och faktorer som är 

relevanta till det som skall undersökas (ibid.). Stake (1995) menar att en fallstudie 

kan användas när vi söker mer än det som möter ögat rörande ett fenomen. Att 

kunna förstå något annat än det uppenbara, för en generell kunskap om hur något 

uppfattas så kan denna metod användas (ibid.).  Därför valdes detta då studien vill 

utveckla vad som kan bli förstått av uppfattningen av mentorskap som inte har 

varit rigoröst undersökt tidigare. Det kan underlätta för att skapa och klargöra 

koncept men även tydliggöra former för att fånga flyktiga fenomen som 

uppfattningen av mentorskap kan vara (Polit & Beck, 2004).  
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Enligt Yin (1994) är intervjun i fallstudien optimal då den är riktad gentemot 

uppfattningen av fenomenet som skall studeras. Den är insiktsfull, och erbjuder om 

korrekt utförd, en upplevd erfarenhet av det som är i studiens syfte. Informanten 

frågas om uppfattningen om det fenomen som studeras. Det införlivas sedan i den 

tidigare insamlade data som stärker det resultat som uppkommer (ibid.). Styrkan 

med detta är att ingen enskild datainsamlingsmetod har en överordnad roll över 

någon annan, utan de kompletterar varandra och en fallstudie bör använda så 

många olika datainsamlingsmetoder som är relevant för studien (Yin 1994, Stake 

1995). 

 

Litteratursökning 
 

Den litteratur som insamlats söktes utifrån tidigare forskning gällande fenomenet. 

Den litteratur som sökts i samband med studiens bakgrund, analys och diskussion 

har haft sökord som mentorskap, mentorship, mentor, specialist nurse, 

specialistsjuksköterska gemensamt med val av ämnesområde i hälso- och 

sjukvården.  Både svenska och engelska artiklar har använts, och skall inte vara 

skrivna tidigare än 2000, för att säkerställa aktualiteten. Annan litteratur kan ha 

befunnits vara relevant trots äldre publiceringsdatum då de har legat till grund för 

vetenskapsteori osv.  

 

Dataanalys 
 

Analys genomfördes med en fenomenografisk ansats. Det innebär att arbeta efter 

ett kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats (Uljens, 1990). Det menings-

innehåll som är av intresse i fenomenografin är hur människor uppfattar olika 

aspekter på omvärlden. Det innebär att beskriva, förstå, tolka och analysera 

uppfattningar och fenomen som i denna uppsats är upplevelsen av mentorskap, då 

olika företeelser har olika innebörd för olika människor. Sålunda användes 

metoden för att visa hur något gestaltade sig, visade sig och framträdde för en 
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individ, alltså innebörden i ett fenomen, och det är således utgångspunkten i 

fenomenografin (ibid.).  

Grundläggande för ansatsen är att det finns en tydlig distinktion mellan hur något 

är och hur något uppfattas vara. Sådant som kan observeras utifrån kan beskrivas 

utifrån hur någonting är, menar Marton och Booth (1997) och kallas första 

ordningens perspektiv. Till exempel kännetecknar ren fakta detta perspektiv. Men 

det är inte detta som den fenomenografiska ansatsen lägger fokus på. Det är istället 

den andra ordningens perspektiv, som istället innebär hur någon uppfattar något 

eller hur fenomenet visar sig för någon. Centralt är dock hur människor uppfattar 

fenomenet i den levda världen, som enligt Paulsson (2008) ofta innefattar något 

som är underförstått, något som inte uttalats eller blivit reflekterat över. Det som 

önskades komma fram var intervjupersonens reflekterade uppfattning om det 

specifika fenomenet. Intervjun var därför den naturligaste datainsamlingsmetoden i 

den fenomenografiska ansatsen (ibid.). Med uppfattningar så avses således inte 

vilka åsikter som föreligger. Det beskriver djupare innebörder av det som ligger 

underförstått utanför vår reflektion och intentionala rörelse som medvetandet är 

riktat mot (Uljens, 1989).  

Först genomlästes materialet flertalet gånger för att få ett helhetsintryck. I nästa 

steg lästes det transkriberade materialet i detalj. Där eftersöktes uppfattningar som 

tillhörde syftets område utifrån specialistsköterskans upplevelse av mentorskap. 

Dessa markerades, kodades med olika färger för överskådligheten, sammanfogades 

och grupperades. Grupperingen skedde utifrån deras samhörighet i menings-

innebörd. Grupperingen skapade ett flertal beskrivningskategorier, som var 

relaterade till varandra och som innehöll uppfattningar verkade vara av värde för 

informanten.  Enligt Marton och Booth (1997) ger informanten innebörd åt en 

bestämd företeelse i själva uppfattningen om fenomenet, som återges i abstrakt 

form i beskrivningskategorier. Dessa  samordnades sedan i en gemensam struktur, 

det s.k. utfallsrummet. Detta utfallsrum är resultatet, det vill säga 

beskrivningskategorierna, och bildar dessutom grunden för hur författaren 
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systematiskt analyserar hur dessa kategorier förhåller sig till varandra (ibid.). Det 

essentiella i beskrivningskategorierna har belysts med citat med samma innebörd. 

Citaten har i möjligaste mån blivit ordagrant återgivna, men vissa uttryck är borta i 

texten för läsbarhetens skull. Under analysen var författaren noggrann med att göra 

sig medveten om den eventuella förförståelse som funnits, genom att ställa sig 

frågor som Vad säger texten mig? Vad handlar det om? Vad menar min informant 

och hur erfar informanten det specifika fenomenet? Författaren ville förhålla sig 

öppen till upplevelsen av mentorskap som uttalades av informanten under 

intervjun. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar är detta är att förhålla sig 

öppen till fenomenet. En öppen attityd innebär en strävan att se, lyssna och förstå 

det som sägs med hjälp genom att tygla förförståelsen. För att undvika att 

forskarens egna reflektioner och tankar visar sig i studien måste forskaren visa sig 

öppen mot fenomenet och låta sig bli överraskad av dess beståndsdelar (Bengtsson 

2005, Dahlberg et al 2008). 

 

Informant samt etiskt hänsynstagande 
 

Informant har valts ut genom förfrågan på en klinik på grundval av specialistyrke, 

antal år i yrkesprofessionen, erfarenhet som mentor för nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskor. Informanten är specialistsjuksköterska på en 

anestesiklinik på ett medelstort sjukhus i Södra Sverige. Informanten är 44 år, har 

arbetat inom den aktuella professionen i 14 år, har arbetat i 24 år som 

sjuksköterska samt har erfarenhet som mentor sedan sju år då avdelningen införde 

en typ av mentorskap för nyanställda. Ingen formell utbildning har getts av 

arbetsgivaren gällande mentorskap. Intervju är genomförd på informantens 

arbetsplats, i avskildhet. Intervjun spelades in på mp3-spelare och har efter detta 

transkriberats ordagrant, och enbart lästs av handledare samt författare. 

Informanten har informerats av författaren om studiens syfte och ett frivilligt 

deltagande. Ingen ansökan till forskningsetisk kommitté har gjorts för studiens 

genomförande. Då denna forskning enligt SFS (2003:460) inte omfattar fysisk 
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påverkan på människor, känsliga personuppgifter eller liknande så är det ej 

nödvändigt. Yttermera har ett formellt samtycke getts från informanten som 

garanterats frivillighet, samt rätten av att avbryta intervju och medverkan utan 

behöva redovisa skäl. Studien har också tagit hänsyn till tre forskningsetiska 

principer risk, autonomi samt nytta.  Hänsyn till riskprincip har tagits genom att 

tillgodose konfidentialiteten. Nyttan med studien bedöms överväga studiens risker 

och den kommer att bidra med större förståelse och ny kunskap inom ämnet. 

Principen autonomi har tillgodosetts genom att informanten har gett sitt skriftliga 

samtycke efter information om studiens syfte. Helsingforsdeklarationen (2008) har 

således beaktats. Det inspelade materialet har efter transkribering raderats, och 

transkriberingen har förvarats på säker plats, som ingen utomstående haft tillgång 

till. 

 

RESULTAT 
 

Avsikten med denna studie var att beskriva om och hur mentorskapet synes 

medverka till den nyutexaminerade specialistsjuksköterskans yrkesutveckling 

utifrån den erfarna specialistsköterskans uppfattning om att vara mentor, samt vilka 

förutsättningar som upplevs viktiga för detta mentorskap. Detta gjordes genom en 

fallstudie med en fenomenografisk ansats. 

Analysen resulterade i nio kategorier av uppfattningar som beskriver mentorskapet 

utifrån en specialistsjuksköterskas levda synvinkel.  Dessa nio uppfattningar blir 

utfallsrummet: att skapa en relation, att bibehålla och utveckla relationen, 

tidsfaktorers påverkan, de önskvärda personliga förutsättningar som mentorn bör 

besitta, yrkesprofessionens växt, effekter av mentorskap i form av 

förbättringsarbete, mentorns ansvar samt den nyutexaminerades ansvar, 

grupperades slutligen under fyra olika beskrivningskategorier relationer, 

förutsättningar, utveckling och ansvar. Dessa beskrivningskategorier står för det 

essentiella i uppfattningarna som de visar sig, hör ihop och interagerar. 
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Tabell 1 Översikt över utfallsrummet 

Beskrivningskategori     subkategori subkategori 

 

Relationer 

 

 

Förutsättningar  

 

 

Utveckling  

 

 

Ansvar 

 

Skapa 

 

 

Tidsaspekt 

 

 

Yrkesprofessionen 

 

 

Den nyutexaminerades ansvar  

 

 Behålla och utveckla 

 

 

Personliga egenskaper 

 

 

Förbättringsarbete 

 

 

Mentorns ansvar 

 
 

 

Relationer 
 

Skapa, behålla och utveckla 

 

I den här kategorin framkom det att själva relationen mellan mentor och den nya 

specialistsjuksköterskan är av stor vikt. Inte bara på vilket sätt den skapas, utan 

även hur den behålls genom att utvecklas. Som grundläggande viktig faktor för att 

skapa en god relation upplevde informanten vikten av att den som tilldelar 

mentorer till de nyutexaminerade bör ha personlig kännedom om bägge parter för 

att kunna vara så precis som möjlig i matchningen av personer. Att ha erfarenhet 

av olika individers sätt och personlighet lägger en god grund för att lyckas att 

kunna kombinera ”rätt mentor med rätt nybliven specialistsjuksköterska”. Detta 

görs för att undvika eventuell otrygghet för bägge parter. Det framkom också i 

informantens uppfattning att mentorn behöver ha en personlig känsla av att själva 
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mentorskapets upplevs som spännande, roligt och utvecklande. Om inte mentorn 

känner sig i form, upplever egen stress eller ovilja mot att vara mentor kommer 

detta leda till ett sämre mentorskap för den nya specialistsjuksköterskan. 

”… du får inte vara uttröttad / …. / sedan vet jag också att för att bli en bra 

mentor så måste man vilja vara det, och man måste tycka att det är kul.” 

Genom att skapa en trygg relation där den nya specialistsjuksköterskan även vågar 

ställa frågor som visar på okunskap och oerfarenhet, uppfattar informanten att en 

god relation kan behållas genom tiden som mentorskapet pågår. Relationen mellan 

mentor och den nya specialistsjuksköterskan utvecklas genom en tillåtande miljö, 

där inga frågor ses som dumma. Även när mentorskapet är avslutat, ser 

informanten hur mentorerna och den nya sjuksköterskan fortsätter med en god 

relation som innebär en starkare kollegial samvaro. Det framkom också att 

informanten uppfattar det som en lärande relation. Bägge parter i mentorskapet lär 

sig av varandra, och även om den erfarna sjuksköterskan har större kompetens och 

erfarenhet så kan även ny kunskap komma mentorn tillgodo. I den lärande 

relationen sker även en omvärdering av gamla, invanda arbetssätt, mot någonting 

nytt och utvecklande. Att använda lyssnandet som verktyg för att utveckla 

relationen mellan mentor och den nya specialistsjuksköterskan sågs som kraftfullt. 

Genom att lyssna in vad den nya fokuserar på i det som tas upp kunde den erfarna 

sjuksköterskan bilda sig en uppfattning om vad som berörde den nya. Vikten av att 

även känna av sinnesstämningar och kroppsspråk framhölls. Detta ledde fram till 

ett samtal, i vilket bägge parter lyssnade till varandra, deltog aktivt och förde 

relationen vidare till en högre nivå. 

Förutsättningar  
 

Tidsaspekt 

 

Informanten ser grundläggande förutsättningar för att skapa ett givande 

mentorskap. Det innebär bland annat att tiden måste finnas. Inte bara tid där själva 
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mentorssamtalet sker, utan informanten upplever att det är nödvändigt att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan får lov att ta mera tid till att utföra sina 

arbetsuppgifter.  Informanten erfar att det råder en viss kultur på avdelningen som 

innebär att den nyutexaminerade sjuksköterskan inte tillgodoses med sitt ökade 

behov av tid. Det bör vara, upplever informanten, mera kulturellt accepterat på en 

avdelning att den nyutexaminerade behöver mer tid att genomföra ett fullgott 

omhändertagande. I ljuset av detta kunde informanten se en förutsättning för att 

utveckla yrkesprofessionen.  Det är att mentorn stärker och hjälper den ny-

utexaminerade i tidsaspekten gentemot arbetslaget. Det kunde innebära att hjälpa 

den nyutexaminerade att planera sin dag så att alla uppgifter skulle hinnas med. 

”Jag tror att man  / … / faktiskt som mentor kan hjälpa till och stötta den 

nya, också mot arbetslaget att det måste få ta tid nu, nu är det en ny 

medarbetare som skall introduceras och den behöver ta extra tid på sig och 

det måste få vara så på nåt sätt.” 

Att mentorn medverkar till att skapa en förstående omgivning, där synsättet råder 

att den nya behöver få mer tid att slutföra arbetsuppgifter, upplevs av informanten 

som en viktig del av mentorskapet. Att gå igenom förutsättningar och 

ansvarsområden redan från start verkar vara av vikt menar informanten. Det kan 

underlätta att ha en tydlig gräns mellan att vara student och att vara ny samt att 

kraven på en bättre tidsplanering är större. 

Det krävs också stöd från ledningen, upplevde informanten. Innebörden i 

ledningens stöd kan ses i relation till att få välja när man vill vara mentor, så att det 

passar in i den erfarna specialistsjuksköterskans liv just då och där. Chansen till att 

få återhämta sig efter en period av mentorskap togs också upp, och kunde ses som 

att det var bra om det fanns en turordning att vara mentor bland de erfarna 

specialistsjuksköterskorna. Själva mentorskapet uppfattades dock som både en 

skyldighet och en rättighet i sjuksköterskans yrkesprofession. Det verkade vara av 

vikt, erfor informanten, att ledningen hade riktlinjer för hur mentorskapet går till 

och att det var förankrat hos ledningen. 
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Personliga egenskaper  

 

Mentorn behövde ha både erfarenhet av yrket och trygghet i sin egen 

yrkesprofession, menade informanten. En egen trygghet i yrkesprofessionen 

skapade ett lugn som sedan kunde speglas mot den nya specialistsjuksköterskan. 

En tydlig roll som mentor krävde också engagemang och intresse för uppdraget. 

Egenskaper som att vara kreativ upplevde informanten var en faktor som avspeglar 

en förutsättning för ett konstruktivt mentorskap. Det var också av vikt att mentorn 

hade en utvecklad reflektionsförmåga, som kunde användas gemensamt med den 

egna erfarenheten för att skapa en vidare syn på yrkets olika dimensioner.. 

” … då kan jag med min erfarenhet också reflektera på ett helt annat sätt, 

och de kan ställa frågor till mig, och så kan vi gemensamt och tillsammans 

reflektera.” 

Denna reflektion innebar att ha en stark förmåga att spegla sig själv som mentor i 

ljuset av den nyas erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt. Därför upplevde 

informanten att ha ett öppet förhållningssätt till nya och annorlunda saker och 

arbetssätt, var av stor vikt. 

”… att man själv kan ompröva vissa saker som man gör /…/  ja varför gör vi 

verkligen så…?” 

Det upplevdes av informanten att mentorn behövde ha en förmåga att skapa ett 

öppet klimat, genom att tillåta frågor och låta den nya få styra när och hur 

mentorsamtalet behövs. Det innebar en förmåga att låta den nya 

specialistsjuksköterskan få styra behovet, och att släppa på kontrollen av samtalen. 

Det kunde också innebära en förmåga att stärka det egna ansvaret hos den nya att 

få bestämma behovet av samtal.  

”… den nyanställde kan använda sig av mentorn, ta tag i mentorn och säga 

att nu vill jag att vi kan prata en stund, eller att nu vill jag vänta med det, och 

den nyanställde också kan få ta täten på det”. 
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Det verkade även vara av vikt att mentorn hade en förmåga att hjälpa den nya 

specialistsjuksköterskan att socialiseras in i arbetsgruppen. Genom att ha en 

lyssnande attityd kunde mentorn få reda på saker och ting som inte rörde själva 

patientomvårdnaden, utan även om gruppklimat eller annat socialt. 

”Mentorskapet är ju allt runt omkring”. 

Upplevelsen av att vara den som kan hjälpa till med socialiseringen in i den nya 

arbetsgruppen för den nya specialistsjuksköterskan var ibland förknippad med 

starka känslor. Förmåga och mod att leda ett samtal där det kommer upp saker som 

rör det sociala livet på avdelningen var en egenskap av vikt. Innebörden av 

socialiseringen kunde innebära att mentorn var en förutsättning för utvecklingen av 

den process i vilken den nyutexamineradeden blir en medlem av arbetslaget. Det 

krävdes då en förmåga att ibland stå upp för de behov som den nyutexaminerade 

hade, till exempelvis mer tid för att utföra uppgifter och så vidare. Att mentorn 

hade en personlig styrka att våga säga ifrån i gruppen, utformad efter erfarenhet 

och verksamhet i yrketuppfattades vara av vikt. 

 

Utveckling 
 

Yrkesprofessionen 

 

Informanten menade att den lärande relationen också innebär utveckling för 

mentorn, och inte bara för den nyutexaminerade specialistsjuksköterskan. Det 

kunde uttryckas som att få öppna ögonen, inte bara för hur mentorn själv arbetade i 

sin egen yrkesprofession utan även i former av att omvärdera sitt eget och 

avdelningens arbetssätt. Även det egna arbetssättet den nya specialist-

sjuksköterskan hade skapat bör uppmuntras mera så att det leder till förnyade 

rutiner. 

Innebörden av att uppleva en starkare yrkesprofession kunde ses i relation till den 

kompetensmässiga utveckling som även skapades utav mentorskapet hos 
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informanten. Vad som specifikt kunde ses som ett verktyg i de upplevda 

situationerna var samtalet. Samtalet kunde upplevas som redskap som mentorn 

använde både för att skapa relationer, men kanske främst för att stärka och utveckla 

yrkesprofessionen hos den nyutexaminerade. Det kunde uttryckas som att hjälpa 

den nyutexaminerade att komma vidare i sin yrkesmässiga utveckling genom att ha 

ett öppet forum. Mentorn kunde där lyssna in vad den nyutexaminerade signalerade 

att samtalet skulle handla om. Informanten hade god erfarenhet och upplevelser av 

att under tiden som mentorskapet pågick, så formades yrkesprofessionen på ett 

positivt sätt för den nyutexaminerade specialistsjuksköterskan. Det brukade vara 

runt ett år. Det upplevdes som något bra att det sattes en punkt, och att det ofta 

ledde till att det skapades band som höll långt efter mentorskapets slut. 

”Nu är det slut, nu är vi lite mera arbetskamrater” 

Innebörden i de förväntningar som låg i specialistsjuksköterskans yrkesprofession 

sågs som en självklar del i yrket. Den erfarna specialistsjuksköterska förutsattes 

vara  delaktig i att främja socialiseringen av den nyutexaminerade och att ha målet 

att den mindre erfarna skall utvecklas i sin yrkesprofession genom mentorskapet. 

Det erfors att mentorn var där för att den nyutexaminerade skulle ha någon att 

fråga och inte vara själv med tankar och funderingar. Det ingick i yrkes-

professionen att anta ett lärande förhållningssätt, erfor informanten. 

Förbättringsarbete 

 

Något som mentorssamtal kan leda fram till, enligt vad som erfors av informanten, 

var en omvärdering av de arbetssätt som var grundlagda på avdelningen, men som 

ses med nya ögon av en nyanställd.  Informanten upplevde att detta kunde öppna 

nya vägar för ett förändringsarbete, där den nya specialistsjuksköterskan initierade 

och gav inviter till att skapa förbättringar. Som ny kan det upplevas som en 

svårighet att komma med helt nya förslag om förändringar och förbättringar. 

Erfarenheten var att det var de erfarna specialistsjuksköterskorna som kunde börja 

arbeta med att skapa nya rutiner och inte de nya. Informanten upplevde att det var 
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viktigt att vara öppen för nya arbetssätt för att kunna förändra en arbetsplats till det 

bättre, och att den erfarna sjuksköterskan hade en stor del i att initiera det 

förbättringsarbete som lyftes fram av den nyutexaminerade. 

”… det finns andra sätt att arbeta på, som ger mer värde för patienterna 

också.” 

Förbättringsarbetes innebörd sågs utifrån informantens synvinkel som en oavsiktlig 

positiv bieffekt av mentorskapet. De erfarna specialistsjuksköterskorna behövde 

dock ta ansvar för att föra vidare det som den nyutexaminerade lyfte för att skapa 

ett utvecklings- och förbättringsarbete på avdelningen. Genom att vara öppen för 

förändringar och för nya arbetssätt utvecklas både yrkesprofessionen och 

patientsäkerheten stärks, enligt informanten. Innebörden i att vara öppen för 

förändringar upplevdes som en förmåga att tillgodogöra sig andra arbetssätt och 

rutiner och att inneha en stark vilja att ha en ständig förändringsrörelse framåt. 

Ansvar 
 

Den nyutexaminerade sjuksköterskans ansvar 

 

Den nyutexaminerade specialistsjuksköterskan upplevdes av informanten att ta ett 

helt annat eget ansvar för utvecklingen av sin egen yrkesroll om de upplevde ett 

stöd i bakgrunden. Att de vet att det finns någon att fråga underlättar det egna 

yrkesutövandet. Det verkar vara av vikt att den nya specialistsjuksköterskan känner 

att det fulla ansvaret för patientomhändertagandet ligger på dem, och inte som 

under studenttiden tillsammans med en handledare. Enligt informanten var det 

nödvändigt att tydliggöra den skillnaden i början, för att underlätta övergången 

mellan student och som nyutexaminerad specialistsjuksköterska.  
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Mentorns ansvar 

 

Enligt informanten så hade mentorn ett ansvar att gå igenom olika rutiner och 

arbetssätt som finns på avdelningen. Det kunde handla om att den nya 

specialistsjuksköterskan behövde lite tips om olika typer av förberedelser som de 

inte har varit med om under sin studenttid. Däremot var det dagliga arbetet något 

som mentorn inte hade något ansvar för, och det skulle vara tydligt för den 

nyutexaminerade menar informanten. Mentorn ska, enligt informanten,  inte ha 

ansvar för den dagliga patientomvårdnaden eller medicinska beslut, utan för 

rutiner, allmänna omvårdnadsfrågor som gäller för de patientkategorier som 

vårdas. 

”jag är ju inte delaktig i det jobbet [med patienterna] utan jag är ju delaktig i 

det som jag /… / kan reflektera med dem /… / Och då är ju samtalet ett 

redskap för att komma vidare.” 

 En stor del av introduktionen behövde dock inte ligga på mentorns ansvar. Det  

var bättre enligt informanten om andra hade det ansvaret, till exempel så kunde 

avdelningschef ha vissa bitar, och kollegor har delar som de är specialistutbildade 

för. Detta underlättade för mentorn som då kunde koncentrera sig på att stärka 

yrkesprofessionen hos den nyutexaminerade genom att stötta och låta dem ta eget 

ansvar. 

”De [ nya] kanske tänker att den personen kanske kan träda in om något 

skulle hända men om jag är själv så måste jag ta mitt ansvar på något sätt, 

och jag tar helheten på ett helt annat sätt. Jag tror de växer i sin 

yrkesprofession med det. Det vill man ju att de skall göra. Och det är ju det 

jag känner som mentor också att man vill att de skall växa i sin 

yrkesprofession och bli självständiga… ” 

Mentorn hade också ett ansvar för att underlätta socialiseringen för den nya 

specialistsjuksköterskan. Innebörden av det ansvar som mentorn hade upplevdes av 

informanten som att ibland behöva stå upp för den nyutexaminerade och att 
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underlätta introduktionen i arbetslaget genom att engagera andra erfarna 

medarbetare till att ta hand om den nyutexaminerade specialistsjuksköterskan. 

”Nu skall vi få in ,den här nya i vårt arbetslag liksom och då vill vi att det 

skall bli så bra som möjligt, man vill ju att den här personen skall få känna 

sig så välkommen som möjligt på sin nya arbetsplats, den skall känna att det 

är roligt att gå till jobbet och så.” 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Det kan vara svårt att mäta reabilitet och validitet i kvalitativa studier, enligt Trost 

(2010). Kvalitativa studier bör vara trovärdiga, relevanta och adekvata till det som 

undersöks. Enligt Uljens (1989) så kan validiteten i den fenomenografiska studien 

gälla främst huruvida beskrivningskategoriernas relation till de uttryckta 

uppfattningarna stämmer överens och upplevs ha en rimlig förståelse. Alltså är 

själva kommunicerbarheten av resultatet en spegling av validitetsmåttet. Det som 

gör resultatet trovärdigt är om någon annan än forskaren kan se och förstå det som 

finns att utvinna i de konstruerade beskrivningskategorierna. En god validitet kan 

också skapas med hjälp av att använda flertalet källor att hämta samstämmig fakta 

ur. Reliabiliteten är också en fråga hur bra och noggrant dessa kategorier lyckas 

med att kommunicera meningsinnehållet (ibid.). Författaren av föreliggande studie 

anser därför att både validiteten och reliabilitet är god, då 

beskrivningskategoriernas karaktär samstämmer med den litteratur som ligger till 

grund för analysarbetet. Kommunicerbarheten i uppsatsen bedöms också vara god 

utifrån speglingen till validiteten, trovärdigheten samt pålitligheten av de slutsatser 

som är dragna utifrån de samstämmiga teorier och fakta utifrån litteratursökningen 

upplevs som god. 

 

En fallstudie valdes för att undersöka specialistsjuksköterskans uppfattning av 

mentorskap.  Ett skäl till att välja denna metod var också för att identifiera 
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förutsättningar för ett konstruktivt mentorskap. Polit och Beck (2004) poängterar 

genom att sätta fokus på varför en människa tänker, eller utvecklar ett specifikt 

handlingssätt i mentorskap kan de förutsättningar som verkar vara av betydelse för 

mentorskapet klarläggas. Även hur yrkesprofessionen utvecklas för den 

nyutexaminerade blir tydliga.  En vald fallstudie medför att studien kan utveckla 

vad som kan bli förstått av uppfattningen av mentorskap, då vi söker mer än det 

som möter ögat (Stake, 1995) och det anses ha genomförts i denna undersökning. 

Polit och Beck (2004) menar att denna typ av metod är till nytta när det avser att 

utforska ett fenomen som inte har varit rigoröst undersökt tidigare, vilket framkom 

när litteratursökningen genomfördes.  

 

I själva intervjun så är det av vikt att den som genomför intervjun förhåller sig 

öppen till uppfattningen av mentorskap som det visar sig och låter det beskrivas 

utifrån informantens livsvärld (Dahlberg et al, 2008). Att tygla den förförståelse 

som kan föreligga hos den som intervjuar är viktigt. Genom att göra det kommer 

uppfattningen av mentorskap visa sig tydligare under intervjun både för informant 

samt intervjuare. Det som informanten har erfarit påverkas inte heller av den som 

intervjuar (ibid.). Under intervjun antogs därför en tyglad hållning, där de frågor 

som ställdes var av öppen karaktär för att försäkra att upplevelsen som lyftes fram 

kom från informanten och inte var påverkade av författaren. Även Trost (2010) 

menar att det är av vikt att det är den intervjuades uppfattning som skall komma 

fram. Fördjupade frågor ställdes utifrån de svar som framkom, och som 

formulerades i förbindelse med intervjun. Det var av vikt att hålla en röd linje i 

intervjun, att inte låta informanten avvika för mycket från ämnesområdet som 

avhandlades. Då det framkom helt oväntade subkategorier under 

resultatsammanställningen så kan det därför uttryckas att författaren av 

föreliggande studie haft öppenhet och följsamhet mot fenomenet. Denna öppenhet 

och följsamhet lät också tygla förförståelsen. Detta kan ses i den förvåning som 
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tilläts framkomma hos författaren vid analysen, där det framkom resultat som inte 

berört i litteraturgenomgången inför studien. 

 

Detta, menar Dahlberg et al (2008) är en grund för att nå det väsen av fenomenet 

som det uppfattas. De fördjupade frågorna hjälper också författaren att tygla sin 

egen tankeverksamhet under intervjun och drar således inte några slutsatser eller 

startar en analys på plats. Detta tyglande försöktes sedan att behållas i själva 

analysarbetet i resultatet för att låta upplevelsen av fenomenet komma fram.  

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att en intervju är ett professionellt samtal som 

har en makt-assymmetri mellan informanten och forskaren. Asymmetrin uppstår 

genom att det är forskaren som bestämmer ämne och vilka följdfrågor som ställs. 

Dock reflekteras detta över och låter informantens svar och uppfattningar vara 

medskapare till de fördjupade följfrågor som ställs. 

 

En fenomenografisk ansats valdes för att undersöka just den uppfattning om 

fenomenet som gavs röst åt i intervjun. Genom att välja en fenomenografisk ansats 

tros en beskrivning av uppfattningen om upplevelserna runt mentorskapet ha 

erhållits, och inte mentorskapet i sig som fenomenologi syftar till. Dahlberg (1997) 

menar att fenomenografin har drag av fenomenologi i sig, då det beskrivs 

uppfattningar som är relaterat till det intentionalt tänkta, upplevda eller förstådda. 

Forskningsansatsen skiljer alltså inte på det uppfattade innehållet och själva 

uppfattningen. Då fenomenografin är innehållsorienterad ser den fenomenet från 

andra ordningens perspektiv. Eftersom beskrivningskategorierna gestaltar de 

uppfattningar som finns kan de inte formuleras i förväg (ibid.). Det kan därför 

finnas en koppling till grunden av det fenomenologiska livsvärldsperspektivet, 

vilket författaren av denna studie också utgår från.  
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Själva analysen utfördes genom att materialet läses igenom flera gånger tills olika 

teman, eller kategorier framträdde. Dessa kategorier grupperades i ett hierarkiskt 

system med fyra huvudkategorier med respektive två underkategorier. Enligt 

Uljens (1989) är kategorisystemet beroende av den resultatbild som växer fram ur 

den analys som genomförs av materialet. Kategoriernas samband är klara, men kan 

också utläsas ur en helhet som individuella delar (ibid.). Själva resultatet, 

utfallsrummet,  är bestående av de beskrivningskategorier som formats. De citat 

som valts ut representerar en pool of meanings, som Marton (1987, citerad i Uljens 

1989) menar representerar ett sökande av relevanta uttalanden för den aktuella 

forskningsfrågan, och som identifierar uttalanden i förhållanden till den kontext de 

förekommer i (ibid.). 

 

Som en variant till fenomenografin hade en kvalitativ innebördsanalys kunnat 

göras, men då det påminner om beskrivningskategorierna som likväl ligger i 

fenomenografins spännvidd valdes den metoden.  

 

Resultatdiskussion 
 

Denna resultatdiskussion inkluderar beskrivningskategorierna och subkategorierna 

som har sammanfogats till den helhet som de visade sig under analysen. Genom att 

låta dem sammansmälta uppenbarar sig en ny helhet utifrån delarna.   

 

Konsten att utveckla relationer som upplevs påverka socialiseringen 

 

Mentorskap handlar om att bygga relationer och om relationen i sig. Därför är det 

inte så konstigt att det i denna beskrivningskategori framkommer att det är av stor 

vikt att mentorn och den nyutexaminerade passar väl tillsammans och att det 

skapar en konstruktiv grund för att bygga en relation. Denna lärande relation har en 

dynamik som utmanar kunskapen hos både den erfarna och den nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskan. Det framkommer ett behov av att mentorn bör väljas ut 

baserat på personliga egenskaper som kan passa den nyutexaminerade och tvärtom. 
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Denna uppfattning stöds av Wagner och Seymour (2005) som menar att vikten av 

en liknande personlighet och en personlig kännedom inte kan underskattas. Det kan 

skapas en upplevd otrygghet i mentorskapet om den nyutexaminerade inte känner 

sig nära sin mentor (ibid.). Den som känner till både mentorns och den 

nyutexaminerades förutsättningar bör ha ett ansvar och en överblick över 

tillsättningen av mentorer, enligt Dracup och Bryan-Brown (2004). Detta 

framkommer i studien. Då de egenskaper som mentorn har påverkar mentorskapets 

utfall är det av vikt att de har erfarenhet av yrket, och behörighet att vara mentor. 

Själva de personliga förutsättningarna och egenskaperna hos mentorn diskuteras 

under nästa del. Mentorns kompetens att vara mentor ses i resultatet utifrån en 

uttryckt vilja att vara mentor och inte expressivt att bara erhålla utbildning till det. 

Kanske det har att göra med att sjuksköterskearbetet och dess handledande och 

vägledande del ses som en skyldighet, något som ingår i sjuksköterskans 

yrkesprofession. Vad som inte lyftes i resultatet är vikten av att mentorn behöver 

formell utbildning och även fortbildning som utvecklar mentorskapet för 

nyanställda kollegor (Eley 2012; Bott et al 2011 samt Ali & Panther 2008). 

Emellertid framkommer vikten av att formulera riktlinjer och hur den 

professionella strukturen skall se ut runt om mentorskapet. Alla erfarnas 

yrkesmässiga handlande och förhållningssätt bör bedömas och ses över, och 

förutsättningen för att vara mentor innebär att den erfarna mentorn innehar sådana 

förmågor som stärker kommunikationen med andra i yrkesgruppen, i arbetslaget 

eller med patienter och närstående. Även Lindgren (2000) poängterar att de 

verksamhetsansvariga har ett stort ansvar för att formulera riktlinjer för 

mentorskapet. De bör också erbjuda utbildning i detsamma och tillgodose väl 

tilltagna tidsramar för att underlätta relationsbyggande (Wagner & Seymour, 

2007).  

I resultatet framkommer det att mentorn är den som har ett stort ansvar för att 

underlätta för den nyutexaminerades socialisering in i arbetslaget. Vikten av att 

skapa en relation som är öppen och tillåtande är en upplevelse som framkom i 
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studien. Där kan den nyutexaminerade få ställa frågor och dryfta frågeställningar 

som kanske tyder på viss okunskap eller oerfarenhet. Det är av vikt att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan har möjlighet att få säga vad de tänker och 

upplever i ett öppet klimat, samt att mentorn visar uppskattning och intresse för 

den nyes situation och utsatthet (Ronsten et al 2005; Ali & Panther 2008).  

 

Själva samtalet ses i resultatet som ett kraftfullt verktyg i att skapa trygghet mellan 

mentorn och den nyutexaminerade. Denna trygghet upplevs också vara till hjälp i 

socialiseringen in i arbetslaget. Som resultatet tyder på, kan mentorn ibland behöva 

agera som den nyutexaminerades företrädare. Kanske mentorn behöver stå upp för 

den nyutexaminerades behov av till exempel mer tid för att utföra arbetsuppgifter. 

Det verkar också vara nödvändigt att mentorn klargör rutiner, riktlinjer och andra 

outtalade regler som finns på avdelningen. Det kan leda fram till en ökad samsyn 

runt den nyutexaminerade (Karlix & Liljeros, 2005; Ali & Panther, 2008; Ronsten 

et al, 2005). Lagarbete, kontinuitet och en känsla att dela samma värderingar inom 

arbetsgruppen upplevs bidra till en stödjande arbetsmiljö. Det är av vikt att hela 

arbetsgruppen visar den nya sjuksköterskan acceptans, även undersköterskor och 

läkare (ibid.). Genom att låta tiden få påverka omvårdnaden positivt så tillåts 

livsvärlden stiga fram och de erfarenheter som finns där i kan bli synliga (Dahlberg 

& Segesten, 2010) 

 

Förutsättningar som upplevs påverka mentorskapet 

 

Resultatet tyder på att det krävs olika typer av förutsättningar för att mentorn skall 

kunna utveckla mentorskapet. Dels framträder de personliga egenskaper och 

förutsättningar som mentorn behöver ha samt det ramverk som ligger till grund för 

att ett konstruktivt mentorskap skall kunna utvecklas. De önskvärda egenskaper 

hos mentorn som uttryckts är till exempel vilja, engagemang och förmåga att skapa 

ett öppet klimat. Erfarenhet och kreativitet lyfts som två egenskaper som erfars av 

vikt. Dessutom upplevs förmågan att kunna spegla sig själv genom självkännedom 
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som en faktor till att utveckla mentorskapet. Dessa egenskaper som lyfts fram 

stärks av Ali och Panther (2008) samt Dracup och Bryan-Brown (2004). 

Informanten erfar att förmågan att utveckla en öppen arbetsmiljö stimulerar till 

frågor och reflektioner i vilken en tillåtande atmosfär skapas. Vad Dracup och 

Bryan-Brown (2004) ytterligare lägger fokus på är att mentorn har ett ansvar att 

skapa en relation som är jämlik och ömsesidig. Detta stödjer även Buber (2004, 

2006) som anser att ett jämlikt och symmetriskt förhållande ses som en 

förutsättning för tillit och där maktbalansen kan iakttas och reflekteras över. 

Dahlberg och Segesten (2010) förstår den professionella relationen som en 

asymmetrisk relation, där maktbalansen är överskjuten och där ömsesidigheten 

normalt inte finns. Där är det av vikt att hitta var gränsen går, mellan att vara 

professionell och privat, då mentorsrelationen inte är en vänskapsrelation i den 

meningen. Den erfarna har ett ansvar att se till att mötet och samtalet blir så jämlikt 

som möjligt genom att vara följsam (ibid.) gentemot den nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskans behov av vägledning kontra vänskap. 

Kommunikationsförmågan är en nyckelfaktor mellan den erfarna mentorn och den 

oerfarna. Genom att skapa en öppen kommunikation från start sker en förbättrad 

problemlösningsförmåga både gällande att identifiera eventuella problem men även 

för att lösa dem (Eley, 2012, Ali & Panther 2008). I resultatet framkommer vikten 

av att redan från start vara tydlig i kommunikationsvägarna gällande riktlinjer och 

utformning av mentorsrelationen. Det är viktigt att mentorn poängterar den 

nyutexaminerades eget ansvar att vara förberedd inför starten av sin profession. 

Förståelsen för verksamhetens mål, de kliniska förutsättningarna på avdelningen, 

syftet med mentorskapet måste klargöras, och även hur organisationen är 

uppbyggd samt hur kommunikationsvägarna fungerar (både formellt och 

informellt) (Eley 2012, Wagner & Seymour 2005). 

Det är av vikt för de verksamhetsansvariga på avdelningen att beakta att mentorn 

lägger ner tid och energi på sin roll, erfar informanten. Det kan leda till 

professionell eller personligt utmattning såvida mentorn inte ges tid för reflektion 
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och återhämtning efter avslutat mentorskap. För att den erfarna 

specialistsjuksköterskan skall önska fortsätta vara mentor krävs det därför att de 

nödvändiga förutsättningarna som krävs för att stimulera att fler tar på sig 

mentorskapet tillgodoses. Dessutom ses det som en förutsättning att skapa 

konstruktiva och engagerade mentorer genom att dessa belönas för deras vilja att 

lägga ner tid och energi och dela med sig av kunskap samt erfarenheter (Eley 2012; 

Ali & Panther 2008). 

 

Utveckling av yrkesprofession genom samtal och reflektion 

 

Utvecklingen av yrkesprofessionen kunde ses i resultatet som en följd av en 

lärande relation, där både mentorn och den nyutexaminerade uppfattades ha ett 

gemensamt kunskapsutbyte av varandra. Innebörden i den lärande relationen kan 

påverka bägges uppfattning om yrkesprofessionen, och den upplevs ta form genom 

samtal och gemensam reflektion. Gerrish (2000), Ronsten et al (2005); Ali och 

Panther (2008) samt Bott et al (2011) framhåller att när den nyutexaminerade 

sjuksköterskan samtalar med sin mentor innebär det att det blir lättare för den 

nyutexaminerade att verbalisera yrkesrollen och den nya arbetssituationen. Om en 

ömsesidig respekt finns i dialogen mellan mentorn och den nyutexaminerade 

sjuksköterskan underlättar det att tala om den nya yrkesprofessionens roll. 

Mentorskapet ger också möjligheter att förstå och öka förmågan att tolka olika 

omvårdnadssituationer, känslor, värderingar och erfarenheter (ibid). Detta kan ses i 

resultatet där beskrivningen av vikten av en öppen och tillåtande atmosfär som 

lockade till reflektion var en signifikant del. En studie av Ronsten et al (2005) visar 

på att den nya specialistsjuksköterskans självreflektion stärks av mentorskapet, och 

speciellt tack vare att en mentor behöver lyfta fram och se de nyutexaminerade 

som kompetenta och resursfulla individer.  

 

Det utvecklar också yrkesrollen, när en reflektion kan ske utifrån innehållet i deras 

nya yrkesprofession.  Kolb (1984) understryker att det krävs ett reflekterat lärande 
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som startar från något konkret som inträffat i vardagen och som sedan reflekteras 

gemensamt med mentorn. Då formuleras ett nytt begrepp. Detta nya begrepp 

prövas sedan genom att användas i praktiskt handlag nästa gång situationen 

inträffar. Den nyutexaminerade får genom detta en möjlighet att förstå andras 

reflektioner och erfarenheter och utvecklar och fördjupar därmed sin yrkesmässiga 

kompetens (ibid.). Detta kan ses i resultatet som att mentorn och den 

nyutexaminerade gemensamt reflekterade i samtalet. Bägge upplevde att 

yrkesprofessionen utvecklades och stärktes genom att upptäcka nya sätt att arbeta 

och reflektera runt patientarbetet. En risk för att genomföra ett oreflekterat 

omvårdnadsarbete ses om den nyutexaminerade specialistsjuksköterskan hindras 

från att ta ansvar. Utvecklingen av ett självständigt arbetssätt sker inte om den 

nyutexaminerade har för mycket lojalitet och bundenhet till sin mentor, och inte 

vågar ta eget ansvar. Möjligheten till utveckling stannar då upp för den 

nyutexaminerade, och mentorn styr upp arbetet på sitt eget sätt. Om svårigheter att 

ta det fulla ansvaret i omvårdnadssituationer uppstår för den nyutexaminerade, är 

det därför viktigt att mentorn är medveten om problematiken. Mentorn behöver då 

ta ett ansvar att synliggöra den nyexaminerades egna förmågor. Det blir också 

viktigt att tillsammans reflektera över omvårdnadshandlingar för att förhindra att 

den nyutexaminerade tar över mentorns arbetssätt (Bisholt, 2009). Det kan 

jämföras med det mäster-lärlingsförhållandet som Buber (2004, 2006) framhåller 

skall undvikas. Detta framkommer också i resultatet som att mentorn har ett ansvar 

att låta den nya utöva yrket på nya, kanske annorlunda sätt än vad mentorn gör. 

Ytterligare visade resultatet på vikten av att mentorn släpper ansvaret till den 

nyutexaminerade, och istället reflekterar över erfarenheter i samtalet. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) kan det nya sättet att förstå omvårdnadssituationer 

sökas i en mellanmänsklig relationens hållning där den andre låter tala om nya 

erfarenheter (ibid.). 
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Det är dock nödvändigt att mentorn medvetandegör handlingssätten i 

omvårdnadssituationer som upplevs som nya och okända för den nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskan. Ronsten et al (2005) påpekar att själva engagemanget i 

patientmötet emellertid inte påverkas. Det finns där sedan tidigare men däremot 

påverkas motivationen i högre grad att genomföra nya praktiska 

sjuksköterskehandlingar och att reflektera över sin egen kunskap (ibid.). Därför 

kan en slutsats dras att den nyblivna specialistsjuksköterskan har med sig själva 

patientengagemanget från sitt tidigare yrkesliv som allmänsjuksköterska, men 

övergången till specialist kräver en vidgad förmåga att reflektera över nya 

situationer. Detta kan ses i resultatet som att specialistsjuksköterskans 

yrkesprofession stärks genom att den nyutexaminerade får ta det fulla ansvaret i 

patientomhändertagandet. Det bör inte finnas någon som tittar över axeln, utan 

finns i bakgrunden, utanför omvårdnadsskeendet. Efter omhändertagandet kan 

mentorn medverka till reflektion över de händelser som ingått och inte ingått under 

tiden av omhändertagandet. Mentorskapets samtal utgår från ett holistiskt tänkande 

runt patientomvårdnaden och de nyutexaminerade specialistsjuksköterskorna 

utvecklar då också ökade kliniska färdigheter runt dessa (Ronsten et al, 2005). 

 

Det som tas upp i mentorssamtalet skulle helst vara styrt av den nyutexaminerade 

erfor informanten. Det verkar vara av vikt att det är den nyutexaminerade som får 

ta täten och besluta innehållet av det som behövs avhandlas i samtalet. Denna 

erfarenhet finner stöd i att den nyutexaminerade sjuksköterskan får vara delaktig i 

hög grad av vad som skall tas upp och talas om under tiden mentorssamtalen pågår 

(Ronsten et al 2005; Ali & Panther 2008). Det är också av vikt att den nyes 

kapacitet och förutsättningar får styra. Detta påverkas också av hur flexibel 

mentorn är och att ansvaret läggs över på den nyutexaminerade att få bestämma 

innehåll. En av mentorns uppgifter är att inbjuda till en dialog, där den 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskan kan uppleva en känsla av att vara en 

dialogpartner till den erfarna mentorn, och därigenom kan verbalisera sin 
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yrkesprofession och situation (ibid.). Detta kan ses i resultatet i form av det ansvar 

som mentorn har för att bjuda in till, genomföra och avsluta ett samtal.  

 

Vad som ytterligare framkommer i resultatet är det ansvar som hela arbetslaget har 

för att få den nyutexaminerade att känna sig välkommen och sedd i gruppen. Den 

nyutexaminerades behov att få uppleva glädjen att gå till jobbet tas upp, och att 

samtliga på avdelningen uppmärksammar att det kan ta mera tid när den 

nyutexaminerade genomför sina arbetsuppgifter. Enligt Ronsten et al (2005) kan 

den nyutexaminerade sjuksköterskan ha svårt att uppskatta hur lång tid olika 

arbetsmoment tar, och därför är det av vikt att mentorn är extra noggrann i att 

stödja den nyutexaminerade sjuksköterskans medvetenhet av sina egna 

utvecklingsområden (ibid.). Resultatet visar på att det är lämpligt att planeringen 

av avdelningens arbete underlättar för detta, för att undvika onödig stress hos den 

nyutexaminerade. Mentorskapet kan alltså leda till minskad arbetsrelaterad stress 

som nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva när svårigheter och problem 

uppstår i omvårdnadsarbetet samt i socialiseringshänseendet (Bisholt, 2009). 

Genom att minska stressen via mentorskap så ökar hälso- och sjukvårdens förmåga 

av att behålla både nyutbildad och erfaren personal och det är mer kostnads-

effektivt än att bekosta rekryteringskampanjer för att anställa nya (Gatson Grindel, 

2004).  

 

Den nyutexaminerade specialistsköterskan formar således sin yrkesidentitet i 

socialiseringsprocessen i förhållande till hela arbetslaget (Bisholt, 2009). Detta kan 

ses utifrån vad som framkom i resultatet i form av att alla i arbetslaget medverkar 

till socialiseringen. En undermålig socialisering in i yrkesgruppen kan dock leda 

till att nyutexaminerade sjuksköterskor överväger att lämna yrket under den första 

tiden i professionen (Bisholt, 2009; Rudman et al, 2010; Ronsten et al, 2005) I 

resultatet ges innebörden att det är allas ansvar att få den nyutexaminerade känna 
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sig välkommen in i arbetslaget, och att mentorn har ett särskilt ansvar för att stå 

upp för den nya.  

 

Förbättringsarbete som en positiv konsekvens av mentorskapsutveckling  

 

Under beskrivningskategorin utveckling framkommer det två starka teman som 

leder fram till de underkategorier som presenterats i resultatet. Förvånande nog 

visar det sig att förbättringsarbete kan ses som en positiv konsekvens av ett 

konstruktivt mentorskap. Vad som tidigare är forskat på just denna konsekvens är 

dock i minsta laget enligt de studier som ligger till grund för analysen av denna 

beskrivningskategori, så ytterligare studier på just detta är önskvärt. 

 

Däremot finns det studier som tyder på, precis som resultatet visar, att det ofta 

skapas reflektioner över gällande arbetssätt hos de nyutexaminerade, och 

mentorskap kan ses som en viktig del av både den nyas motivation och deras 

kapacitet för att utveckla och bibehålla en god kvalitet i omvårdnaden. Mentorskap 

kan också ses som en hjälp till att utveckla kompetent vårdpersonal och individer 

som har inre resurser som kan påverka vårdens utveckling och de ökade krav som 

ställs på sjukvården idag (Ronsten et al 2005, Lindgren 2000). Resultatet visar 

tydligt på  att en omvärdering av avdelningens arbetssätt kan ske genom den 

nyutexaminerades ögon. Detta kan leda till en förbättrad omvårdnad av patienten 

och en förändrad struktur vad gäller rutiner och riktlinjer som är fastlagda på 

avdelningen. Detta stöds av tidigare forskning (Ronsten et al 2005;  Rudman et al 

2010; Lindgren 2000). En aspekt på förbättringsarbetet är att resultatet tyder på 

vikten av att mentorn har ett ansvar att ta vara på den invit till förbättringsarbete 

som de nya specialistsjuksköterskorna initierar. Genom att mentorn tar detta ansvar 

för att föra vidare tankar, förslag och upplevelser av både patientomvårdnad och 

rutiner på avdelningen, så kan mentorskapet också vara en vital del för att utveckla 

sjuksköterskans kliniska riktlinjer, och få en god standard därigenom (ibid.). 

Lindgren (2000) menar också att ur ett mentorskap uppstår ofta en vilja att ändra 
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verksamhetens rutiner och arbetssätt och att de verksamhetsansvariga behöver ha 

en beredskap och ett övergripande ansvar att möta de behov i form av önskade 

rutinförändringar och normändringar som uppkommer (ibid.) och det framkommer 

också i resultatet. 

 

 

 

Studiens styrkor och begränsningar 

 

En begränsning kan vara metoden i studien. Det hade troligtvis gett en större tyngd 

i arbetet om fler samstämmighet kunnat uppnås i analys av flera intervjuer. Dock 

bedöms studiens resultat ha fallit väl ut med vald metod. Många kopplingar kan 

dras mellan den referenslitteratur, tidigare forskning och den analys som är 

genomförd. Genom att använda en fenomenografisk ansats tror sig författaren ha 

kunnat avspegla de uppfattningar om mentorskap som efterfrågades. Kanhända 

kunde en fenomenologisk ansats nå djupare in i det erfarna fenomenet och beskriva 

det ytterligare med en större djup. Styrkan med arbetet är trots att en enda 

djupintervju använts har det framkommit mycket samstämmighet med tidigare 

litteratur och forskning. Arbetet har även kunna ta ett steg till genom att finna 

slutsatser som tidigare varit mindre forskat om och som inte berörts tidigare, och 

rört sig i riktning mot det som ännu ligger okänt för oss och som inte är så tydligt 

utforskat.  

 

Konklusion 
 

Som nyutexaminerad specialistsjuksköterska tar det tid att komma in i den nya 

yrkesprofessionen och mentorskap är ett sätt att underlätta detta.  För att en 

utveckling av yrkesprofessionen ska ske, ses socialisering och den lärande 

reflektionen som nödvändiga redskap.  De verksamhetsansvariga bör därför 

erbjuda möjligheter för mentorskapsutbildning, tid och stöd för utvecklande av 

detta. Därmed kan den erfarna specialistsjuksköterskan medverka till att den 
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nyutexaminerade på ett effektivt sätt ges möjlighet att formulera en utveckling av 

sin yrkesroll. Det krävs från mentorns håll ett genuint intresse och ett engagemang 

för mentorskapet, och främst en förmåga till reflektion i samtalet. En utveckling 

sker på ett yrkeskunskaps- och socialt plan men också på ett existentiellt plan såväl 

hos den nyutexaminerade likväl som hos mentorn. Det ses som utvecklade för 

yrkesrollen att som nyutexaminerad alltid ha någon specifik att fråga och reflektera 

med. Utveckling kan också vara att få hjälp med att lotsas in i den nya 

yrkeskontexten både i professionen och att socialiseras på avdelningen. Därför 

behöver mentorn svara an på de krav, önskningar och reflektioner som den 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskan har, genom en öppen kommunikation. 

Det leder till en starkare sammanhållning, tryggare arbetsklimat och en positiv syn 

på verksamhetsansvarigas införande av åtgärder som till exempelvis mentorskap. 

 

Genom dessa åtgärder kan både rekrytering och bibehållande av kompetent 

personal utvecklas åt ett positivt håll. Den arbetsrelaterade stressen kan minskas, 

arbetslagets trivsel och trygghet ökas och arbetet på avdelningen kan effektiviseras 

genom långtgående kvalitetssäkringsarbete. Det leder i slutändan till en ökad 

patientsäkerhet.  

 

För framtida forskning är det av vikt att utifrån den nyblivna 

specialistsjuksköterskans upplevelse och uppfattning av mentorskap lyfta fram de 

långsiktiga konsekvenserna av mentorsprogram i den svenska hälso- och 

sjukvården. Detta i relation till antalet yrkesverksamma specialistsjuksköterskor 

och deras möjligheter att utveckla mentorskapet i förhållande till verksamhetens 

mål. Har mentorskap en positiv påverkan på till exempelvis patientomvårdnaden? 

Kan man se att det långsiktiga kvalitets- och förbättringsarbetet har vinster utav 

mentorskap? Vilka faktorer styr mentorskapets påverkan på patientsäkerheten?  

Kan man se en korrelation i Sverige på antalet yrkesverksamma 

specialistsjuksköterskor och användandet av mentorsprogram? Hur påverkar dessa 
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program kvarstannandet och nyrekryteringen av specialistsjuksköterskor? Detta är 

några frågor som jag gärna ser framtida forskning om gällande mentorskap. 

 

Föreliggande uppsats har lyft fram de förutsättningar som krävs för att kunna 

genomföra ett mentorskap och hur den erfarna specialistsjuksköterskan kan 

medverka till att stärka yrkesrollen och till ökad socialisering hos den 

nyutexaminerade. Det har även framkommit en positiv bieffekt av mentorskapet 

som blir en del av det förbättringsarbete som stärker patientsäkerheten och 

utvecklar patientens omvårdnad på ett optimalt sätt. 
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     Bil 1 

 

Informationsbrev om intervju gällande specialistsjuksköterskans mentorskap

      

  

Jag heter Lotta Dalenius Hahlin, och jag läser magisterprogrammet på 

Linneuniversitetet. I mitt examensarbete vill jag undersöka hur man kan utveckla 

specialistsjuksköterskans yrkesprofession genom mentorskap.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

 

Statistik visar på att det råder en brist på specialistsjuksköterskor, och denna brist 

kommer att öka om inte insatser sätts in för att både rekrytera fler till yrket, 

respektive behålla de som redan finns. Forskning tyder på att mentorskap kan vara 

ett exempel på en framkomlig väg till detta. Mentorskapet tros stärka den 

nyutexaminerades yrkesprofession, och underlätta för socialiseringen in på 

avdelningen. För att undersöka om det verkligen kan förhålla sig så, vill jag be dig 

beskriva din uppfattning om ditt mentorskap för en nyutexaminerad i en intervju. 

Detta görs för att i framtiden kunna formulera ett mentorskapsprogram som kan 

implementeras utifrån de fynd och funna förutsättningar som framkommer. 

 

Jag vill därför genomföra en intervju med Dig, som kommer att utföras på tid och 

plats som passar dig. Det kommer att ta ca 60 minuter, och intervjun kommer att 

spelas in på mp3-spelare. Efter intervjun kommer jag att skriva ut det som har 

framkommit, och radera inspelningen. För att säkerställa Din integritet kommer 

ingen ha tillgång till materialet förutom jag själv samt min handledare. Inga 

uppgifter kommer att lämnas som kan härleda att det är just Dig jag intervjuat.  

 

När studien är klar kommer jag, om du vill, skicka dig ett exemplar av studien. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa 

konsekvenser för Dig. Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

 

Lotta D Hahlin    Bengt-Olof Peterson 

Tel xxxx   tel: xxxx 

lotta.hahlin@lnu.se  

lotta.hahlin@gmail.com    bengt-olof.peterson@lnu.se 

Student   Handledare 
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