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Bakgrund: Introduktionen har en viktig funktion genom att underlätta övergången från att 

vara student till legitimerad sjuksköterska. De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev att 

det var viktigt med en tillåtande atmosfär både från arbetsgruppen och handledare. Idag ser 

introduktioner olika ut i längd, utformning och från socialstyrelsen (2005) finns det bara 

otydliga riktlinjer.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av 

introduktionstiden på vårdavdelning. 

Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats och fokus på det manifesta innehållet 

genomfördes. Tolv förbättringsarbeten valdes ut med hjälp av inklusion och 

exklusionskriterier. I studien användes en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Ur analysen växte två huvudkategorier och åtta underkategorier fram.  

Den första huvudkategorin var: Introduktion med kvalité, vilken behandlade handledarens 

betydelse för introduktionen, struktur och rutiner som påverkar handledningen, hur 

introduktion kan anpassas efter individen, hur handledarna klarar av att stötta de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna och introduktionslängdens betydelse. Den andra 

huvudkategorin var: Trygghet i yrkesrollen, vilken behandlade de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas känslor, hur säkra de kände sig i arbetet och hur stressande situationen var. 

Slutsats: Idag finns det inga krav eller tydliga riktlinjer på hur en introduktion bör vara 

utformad. Generellt uppskattades introduktionen av nyutexaminerade sjuksköterskor, det 

fanns tydliga önskningar om mer struktur och mer tid under introduktionerna.  
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INLEDNING 

Efter en treårig universitetsutbildning är det dags att börja arbeta som legitimerad 

sjuksköterska. De tre åren har bestått av föreläsningar, seminarium, grupparbete, uppsatser 

tentor och fältstudier. Introduktioner används för att hjälpa de nyutexaminerade 

sjukskötererskorna in i arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningen består både av 

teoretiska och praktiska moment som ska vävas samman.  

Landstinget Kronoberg har som ett första steg i ett kliniskt förbättringsarbete efterfrågat 

förbättringsarbeten gjorda av sjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitet i Växjö. 

Förbättringsarbetena ska belysa upplevelser av första tiden som sjuksköterska på arbetsplatser 

som sjuksköterskestudenter i termin sex har sin verksamhetsförlagda utbildning.   

BAKGRUND 

I Sverige examinerades ca 4000 sjuksköterskor per år under perioden 2010 och 2012 

(Universitetkanslerämbetet, 2013). Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180hp, tre års 

studier på heltid och utbildningen är förlagd till högskolor och universitet över hela Sverige 

(SFS, 1993:100).  

Kompetensbeskrivning  

Socialstyrelsen (2005)  definierar kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskors 

yrkeskunnande, kompetens och förhållningsätt. Yrkeskunnandet innehåller färdigheter om det 

praktiska arbetet, teoretiska kunskapen och kommunikation. Kompetensen beskriver förmåga, 

vilja att utföra arbetet på ett korrekt sätt utifrån den teoretiska kunskap och den erfarenhet 

sjuksköterskorna har. Förhållningssättet speglar inställningen till hur man bemöter och 

hanterar olika situationer som uppkommer under yrkesutövandet (Ibid).  

För att få examen ska studenterna visa att de har tagit del av aktuellt forskningsläge och kan 

söka efter aktuell forskning inom vård och omsorg. Studenterna ska kunna visa att de 

tillsammans med patient och närstående kan utforma en bra vård genom att upprätta en 

vårdplanering utifrån förutsättningar eller behov. Vidare ska sjuksköterskestudenterna visa att 

hantering av läkemedel sker på ett korrekt och säkert sätt. Förmåga att informera om 

läkemedels effekt och eventuella biverkningar. Kunskap att undervisa patienter, grupper eller 

närstående ska finnas. Sjuksköterskestudenterna ska visa att de kan hantera grupparbete och 

samarbete med andra aktuella professioner. Studenterna ska också visa på en empatisk 

förmåga samt ha självkännedom (SFS, 1993:100). För att få arbeta som sjuksköterska eller 

kalla sig det måste individen ansökt om legitimation hos socialstyrelsen. Endast 

Socialstyrelsen kan utfärda yrkeslegitimationen till sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2012).  

Svagheter i utbildningen 

Studenter i termin tre under utbildningen beskriver hur en simulerad övning får dem att inse 

deras svagheter. Brist på kunskap klargjordes tydligt. Sjuksköterskestudenterna hade läst 

böcker och tagit anteckningar men inte lyckats befästa kunskapen tillräckligt djupt för att 

kunna utföra det i praktiken. Inför en examination kan de tillgodose sig mycket teoretisk 

kunskap på kort tid men att verkligen behärska den teoretiska kunskapen i praktiken beskrivs 

som svårt (Traynor, Gallagher, Martin & Smyth, 2010).  
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Introduktionen  

Steget från universitetets skyddande miljö till en obekant, skrämmande yrkesvärld är stort. 

Det beskrivs som en chock för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Den främmande världen 

är full av utmaningar och har stora förväntningar som ska infrias. Steget mellan skola och 

yrkesliv är en process av anpassning och samtidig utveckling både intellektuellt och fysiskt. 

Det är ett rollbyte där kunskapsnivån och ansvar förväntas öka radikalt inom kort (Duchscher, 

2009). I studien myntas en teori om transaktions-chock som syftar till hur det är för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan att ta steget från den vana tillvaron som student till 

yrkesverksam legitimerad sjuksköterska. Steget mellan universitet och yrkeslivet är stort 

vilket antyder till vad utbildningsinstitutioner samt arbetsgivare bör fokusera mer på hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor för att de ska klara av arbetet. Förberedelserna går ut på att 

underlätta och maximera pedagogiken i kliniska placeringar, genom praktik ge en bra balans 

mellan teoretiska och klinisk skicklighet och utförande, att erbjuda strukturerade 

handledningsprogram som främjar partnerskap mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor på 

ett sunt sätt (Ibid). 

Att få stöd ses som viktigt av de nyutexaminerade sjuksköterskorna under introduktionstiden. 

Saker som de önskar under introduktionen är: rundvisning på avdelningen, sjukhuset, 

genomgång av policy och rutiner. En handledare som de kan följa och se genomföra olika 

moment ses som något viktigt. Det är viktigt att ha tid i början där man lär sig hitta på 

arbetsplatsen, lära sig de skrivna och oskrivna reglerna. Att känna att inga frågor är för 

dumma för att fråga upplevs som en positiv faktor (Ostini & Bonner, 2012).  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna känner att om handledarna är för kritiska blir de lätt 

nervösa och känner sig värdelösa (Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén & Rudman ). Ett 

felaktigt bemötande av personalen kan få nyutexaminerade sjuksköterskor att känna sig 

förnedrade. Det finns upplevelser hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna som vittnar om 

hur de mer erfarna sjuksköterskorna tror att det bästa sättet är att lära nya sjuksköterskor saker 

är genom att förnedra dem, trycka ner dem och säga saker som: säkerligen vet du ju det? 

Atmosfären på en avdelning har att göra med hur avdelningschefen styr klimatet på 

arbetsplatsen. Atmosfären speglas av hur bra denne chef lyckas delegera arbete och organisera 

arbetet på avdelningen. På avdelningar där fler manliga sjuksköterskor ingår i arbetsgruppen 

upplevs en bra balans och atmosfär. På avdelningar med mest sjuksköterskor av kvinnligt kön 

beskrivs stämningen som mycket bitchig. Många kände mindre stöd av mer erfarna 

sjuksköterskor och mer stöd av nyutexaminerade sjuksköterkor som befann sig i samma 

situation. De tyckte att de erfarna sjuksköterskorna inte var bra på att handleda (Kelly & 

Ahern, 2009). 

Sjuksköterskorna har olika långa introduktioner, mellan en till fem veckor lång, och generellt 

var de nöjda med introduktionsperioden. Några uttryckte att de vill ha en självständig roll 

efter flera års studerande. Under nybörjarperioden strävar de efter att accepteras och 

respekteras av sina kollegor. Det finns två olika dimensioner av respekt: att respekteras av 

arbetsgruppen socialt och att vara respekterad som professionell yrkesutövare. För att bli 

respekterade axlar de stort ansvar, prioriterar uppgifter och är förtroendeingivande inför 

patienter. I början känner de sig osäkra då de sätter hög press på sig själva (Lilja Andersson & 

Edberg, 2010). 
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Introduktionsprogram verkar vara nödvändiga då det behövs för att stötta nyutexaminerade 

sjuksköterskor i deras kliniska utförande den första tiden. Längden på introduktionerna och 

hur de är utformade skiljer sig (Missen, McKenna & Beauchamp, 2014). På ett sjukhus i 

Sverige använder de olika introduktionsprogram beroende på vilken avdelning det berör. Det 

är en stor skillnad på att vara studerande till att arbeta aktivt på en avdelning. En handledare 

utses till den nyutexaminerade sjuksköterskan under den första perioden för att göra 

övergångsperioden lättare. Idag har introduktionen på vissa platser brister. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor får för lite tid under introduktionen att lära sig ta hand om komplexa eller 

akuta patienter (Bisholt, 2012).  

Introduktionen för de nyutexaminerade sjuksköterskorna på den nya arbetsplatsen är en viktig 

del i vårdens arbete, både för utveckling och kvalitetssäkerhet. Sjuksköterskorna ska kunna 

känna sig trygg i sin nya yrkesroll. För att kunna utföra en patientsäker vård är det viktigt att 

det behov av stöd som finns uppmärksammas och bemöts (Idvall & Olsson, 2009). 

Utvecklingen påverkas av organisatoriska faktorer som de möts av på sina nya arbetsplatser 

exempelvis förvaltningspraxis, ledarskap, samarbete och arbetsrelationer (Fransson- Sellgren, 

2009). 

Pennbrant et al. (2013) belyser vikten av handledarens egenskaper för att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ska få ut så mycket av introduktionen som möjligt. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna uppskattar att få utvärdera och omvärdera situationer tillsammans med sin 

handledare och få stöd i att kunna väva ihop den teoretiska kunskapen med vekligheten ihop 

med handledaren. Sjuksköterskeutbildningen upplevs inte ha förberett de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna inför arbetslivet. De anser att för mycket fokus låg på teori istället för 

praktiska moment. Att utveckla en klinisk kompetens är relaterat till klinisk förståelse och 

praktisk kunskap. Det är viktigt att det finns plats för att kunna utveckla en personlig färdighet 

i kliniska situationer, det är nära sammankopplat med faktorer som självförtroende och känsla 

av kompetens. För att detta ska kunna ske behövs en tillåtande atmosfär i arbetsgruppen där 

det är tillåtet att ställa frågor och där tiden för introduktionen är tillräcklig, att det finns tid för 

att lära sig det nya arbetet (Ibid).  

TEORETISK REFERENSRAM  

Författarna till denna studie strävar efter att fånga sjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevelser i sitt sammanhang genom att se på deras existens. Genom att studera 

sjuksköterskorna i förhållande till välbefinnande, hälsa och lidande är det naturligt att välja ett 

vårdvetenskapligt perspektiv på studien. 

Vårdvetenskapen är en disciplin som precis som andra discipliner bygger på ett antal 

ontologiska antaganden. Varje enskild disciplin har en egen uppsättning med bärande 

begrepp, så även vårdvetenskapen som har sina konsensusbegrepp. Konsensusbegreppen är 

människan, hälsan, omgivning/miljö och vårdande. Dessa fyra begrepp stärker och förklarar 

vårdvetenskapens antaganden sett till både välbefinnande, hälsa, lidande och särskiljer den 

från andra discipliner. Vårdvetenskapen anses ha både tillämpad och teoretisk 

kunskapsbildning som syfte (Dahlberg & Segesten, 2010). De fyra konsensusbegreppen kan 

användas som antaganden direkt överförbara till sjuksköterskorna och deras introduktion. 

Sjuksköterskorna upplever hälsa precis som vanliga människor och deras hälsa kan påverkas 

av miljö samt omgivning. I detta fall nyutexaminerade sjuksköterskors förhållande till sin nya 

arbetsplats och introduktion. Sjuksköterskornas arbetsuppgift är att vårda människor och 
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stärka hälsa hos människor. För att kunna erbjuda bra vård under lång tid krävs en bra 

arbetsmiljö och lagom mängd stress för att upprätthålla sjuksköterskans hälsa. 

Begrepp som kommer vara av betydelse för kommande studie  

-Livsvärld utgör en grundbult i den vårdvetenskapliga teorin. Livsvärlden ger uttryck för det 

sätt varmed människor förstår sig själva, varandra och allt annat i världen. Därmed kan 

livsvärlden beskrivas som en erfarenhetsvärld. Genom livsvärlden kan de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna och handledarna förstå sig själva och varandra. På så vis är livsvärlden en 

förutsättning för en fungerande introduktion. Livsvärlden är högst personlig och unik för varje 

individ, samtidigt som livsvärlden en värld som delas med andra. Tid och rum präglar 

livsvärlden. Med livsvärlden som grund kan välden även förstås som något mer än det som 

klockor mäter. I livsvärlden upplevs livskraft och livsrytm. Även mening, sammanhang och 

trygghet utspelar sig i livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). 

-Livskraft/livsrytm som välbefinnande där sjuksköterskorna har möjlighet att må bra, leva det 

livet som önskas och genomföra de små eller stora livsprojekt som skapar en känsla av 

tillfredsställelse. Livsrytm kan vara en känsla av kontroll i sammanhanget, kanske genom 

introduktionens utformning och längd eller lagom ansvar i förhållande till egen kunskap. 

Sjuksköterskorna kan uppleva livsrytm som något negativt, kanske vid stressiga situationer i 

samband med introduktionen eller i situationer där kunskapen inte räcker till. Livsrytm som 

positivt, kanske under en kontrollerad form av stress där livsrytmen kan upplevas som en 

livskraft och präglas av tillfredsställelse och välbefinnande. Livsrytm kan innebära både 

rörelse och stillhet, rörelse i form av kroppslig förflyttning, biologiska rörelser eller tankar 

och känslor. Stillheten som kraftkälla, vila, stillhet, sömn och även trygghet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsrytm hör ihop med balans och stabilitet och ses som en viktig del i de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas introduktion.  

-Trygghet är en grundläggande känsla kopplad till självkänsla, självkännedom, en inre 

mognad i form av trygghet i sig själv, för vissa en religiös tro. Tryggheten är kontextuellt 

bunden till exempel materiella saker, miljö, relationer, känsla av kontroll och kunskap 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Trygghet är ett centralt begrepp i denna studie, genom handledningens utformning och 

förmåga att möta upp sjuksköterskan som individ kan en trygghet upplevas i dennes kontext.  

Bemötande på den nya arbetsplatsen är en del i trygghetsskapandet som vilar 

personalgruppens axlar för att på så vis erbjuda en trygg arbetsmiljö, en god relation och ett 

välbefinnande för de nya sjuksköterskorna. 

-Mening/sammanhang som mening och sökande efter mening utgör en stor kraft i människans 

liv. Kärlek, inre samhörighet, goda relationer, förstå egen existens men även lidande är nära 

förknippat med mening och sammanhang. Lusten till mening är närstående med en allmän syn 

på livet, till existensen och världen i allmänhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Mening och 

sammanhang rör hela sjuksköterskans existens och motiverar på så sin plats i studiens 

viktigaste begrepp. Handledarens utmaning under introduktionstiden är att få den nya 

sjuksköterskan att känna mening och sammanhang i tillvaron, att sjuksköterskan får känna sig 

behövd och meningsfull och på så sätt uppleva hälsa och välbefinnande. Bemötandet på den 

nya arbetsplatsen visar att sjuksköterskan befinner sig i ett sammanhang, det kan vara positivt 

och negativt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur människor hänger samman med 

varandra som något fundamentalt och bestämmande av vad det innebär att finnas till. 
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Sammanhang som ensamhet och gemenskap, den egna identiteten och mening med livet 

(Ibid).  

PROBLEMFORMULERING 

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska är inte alltid lätt. Med ett stort ansvar att axla och med 

lite erfarenhet i ryggen ställs man ofta inför stora utmaningar och svåra beslut. För att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg under ansvaret krävs en gedigen 

utbildning som grund att stå på. För att vårda patienter och bedriva en patientsäker vård kan 

en introduktion vara nödvändig. Introduktionen borde vara individanpassad och ge tillräcklig 

med kunskap om rutiner så den nyutexaminerade sjuksköterskorna kan erbjuda patientsäker 

vård på den aktuella arbetsplatsen. Kunskap om hur detta ska ske är bristfällig och det finns 

stor utvecklingspotential i hur en optimal introduktion bör vara utformad. I introduktionen 

erbjuds de nyutexaminerade sjuksköterskorna att ta del av kollegornas erfarenhet utan att 

behöva känna att de har det yttersta ansvaret för vårdandet. Det sker genom att successivt 

introduceras in i professionen utan att patientsäkerheten sätts på spel. Socialstyrelsen (2005) 

skriver att nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskor kan ha stor nytta av en 

introduktion. Det kan vara fördelaktigt då individen får träna upp sin förmåga som 

sjuksköterska för att sedan kunna klara av arbetet själv. Idag finns inga bra riktlinjer för hur 

en introduktion ska se ut eller hur lång den ska vara. Hur bör en lämplig introduktion vara 

utformad för att kunna erbjuda sjuköterskor en trygg och säker övergång från 

sjusköterskestudent till legitimerad självständig sjuksköterska? 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av 

introduktionstiden på vårdavdelning. 

METOD  

Studien utfördes utifrån en kvalitativ ansats. Polit och Beck (2012) beskriver det som lämpligt 

att ha en kvalitativ ansats när upplevelser och erfarenheter beskrivs utifrån ett 

individperspektiv. Forsberg och Wengström (2008) uttrycker att den kvalitativa ansatsen 

används när undersökningar syftar till individers upplevelser och den ger möjlighet till större 

förståelse och hjälper till att identifiera detta område. Studiens analys fokuserades på det 

manifesta innehållet. Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) är det manifesta innehållet som är 

textnära och tydligt framgår av texten.  

Introduktionen för sjuksköterskan på avdelningen var en individuell upplevelse. För att fånga 

denna upplevelse valde författarna att arbeta utifrån ett induktivt perspektiv i studien. 

Induktionen har sina rötter i den empiriska filosofin där kunskap var baserad på erfarenheter 

och sinnesintryck som i sin tur kan härledas till sinneserfarenheter (Birkler, 2007).  

Förförståelse  

Författarna till denna uppsats strävade efter att studien skulle spegla verkligheten och vara så 

objektiv som möjligt. Det gjordes genom att hela tiden vara medveten om den egna 

förförståelsen och ha förmågan att skilja på förförståelsen och annan information (Lejsgaard 

Christensen & Huus Jensen, 2004). Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver att den 
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kvalitativa metoden växlar mellan närhet och distans. Författaren blir härmed medskapare i 

studien, vilket innebär att förförståelsen samtidigt är nödvändigt för att kunna förstå 

innebörden av data.  

Förförståelsen inspireras av kultur, historia och det sociala sammanhanget varje individ 

befinner sig i (Nortvedt & Grimen, 2006). Således inspireras även författarna av sin 

förförståelse i resultatet av denna studie. Genom att ta fram förförståelsen i ljuset erbjuder 

författarna ett resultat som är så tillförlitligt som möjligt.  

Datainsamling 

Data inhämtades från förbättringsarbeten gjorda av sjuksköterskestudenter från termin sex, 

våren 2014 i Kronobergs län. Förbättringsarbetena var en obligatorisk del i kursen 

professionskunskap som alla sjuksköterskestudenter på Linneuniversitetet i Kronoberg 

examineras i. Varje arbete byggde på en, alternativt två intervjuer som varje student gjort på 

sin verksamhetsförlagda utbildning. Intervjun har sedan analyserats och redovisats i form av 

en uppsats på två högskolepoäng.  

De sjuksköterskor som agerade informanter bidrog med kunskap genom att dela med sig av 

sina erfarenheter. Kunskap inom området hade informanterna till förbättringsarbetena skaffat 

sig genom observationer, iakttagelser och upplevelser i enstaka situationer (Lejsgaard 

Christensen & Huus Jensen, 2004). Förbättringsarbetena erhölls avidentifierade från en lärare, 

verksam inom institution för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö. Totalt 

utfördes 32 stycken förbättringsarbeten våren 2014. 

Urvalsförfarande:  

Inklusionskriterierna var att resultatdelen skulle ha en logisk förankring i syftet, utformningen 

på arbetena skulle följa utformning av uppsatser och rapporter. Förbättringsarbetena skulle 

vidare ha en tydlig röd tråd från bakgrund till diskussion. Förbättringsarbetena skulle ha en 

kvalitativ ansats och ett godkänt resultat från examinerande lärare på universitetet. Etiska krav 

skulle vara redovisade och vara efterföljda i enlighet med (Helsingforsdeklarationen, 2013) 

alternativt (Helsingforsdeklarationen, 2008). Det skulle framgå i arbetet att det gällde en 

vårdavdelning inom landstinget Kronoberg. Resultatet i arbetet skulle vara relevant i 

förhållande till syftet i denna studie. Informanterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor. 

De arbeten där informanterna hade varit legitimerad mer än två år eller där tiden för 

legitimation inte framgick exkluderades. Motivet var att informationen skulle vara aktuell 

samt att informanterna skulle ha upplevelsen av sin introduktion och att vara nyutexaminerad 

sjuksköterska i färskt minne. Arbeten där syfte och resultat handlade om mentorskap 

exkluderades. Mentorskap kunde visserligen vara relevant i sammanhanget men valdes bort 

för att inte få ett brett resultat. 

Varje författare läste igenom förbättringsarbetena för att bilda sig en egen uppfattning utifrån 

inklusion och exklusionskriterierna som arbetats fram. När vi författare var för sig gjort en 

bedömning av vilka arbeten som ansågs vara lämpliga diskuterades gemensamt om kvalité 

samt användbarhet för att jämföra utvalda arbeten. Därefter valdes de förbättringsarbeten som 

passade studiens syfte och som uppfyllde de inklusionskriterier som utformats. Utifrån 

kriterierna som ställts valdes tolv arbeten ut av totalt 32. Arbetena var representativa för syftet 

och valdes ut för att ligga till grund för denna studies resultat. De tolv förbättringsarbetena 

innehåll tillsammans 17 intervjuer. Det redovisas att det var tio sjuksköterskor av kvinnligt 

kön samt två av manligt kön och de andra fem informanterna hade inte angett kön. 
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Introduktionstiden varierar mellan två veckor, två och en halv vecka, tre veckor och fyra 

veckor på de utvalda förbättringsarbetena. Åldern varierar mellan 20 till 30 år på de utvalda 

informanterna i arbetena.   

Analys  

Författarna använde sig av kvalitativ innehållsanalys för att analysera data. Den kvalitativa 

innehållsanalysen ansågs vara lämplig då författarna ville ha en förutsättningslös analys av 

sjuksköterskornas upplevelse av introduktionen. Tolkningen görs även med hänsyn till 

informanternas personliga historia, livsvillkor och kultur (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Författarna använder sig av det manifesta innehållet då de tolkar det textnära resultatet 

(Dahlborg Lyckhage, 2012). 

Den kvalitativa innehållsanalysen delades in i olika delar: Analysenhet, meningsbärande 

enhet, kondenserad meningsenhet, kodning, kategori och underkategori. Analysenheterna var 

de arbeten som låg till grund för resultatet, totalt användes tolv analysenheter. 

Meningsbärande enheter innebar att meningsbärande delar av texten valdes utifrån sitt 

innehåll. Genom kondensering kortades de meningsbärande enheterna ner för att bli mer 

lätthanterliga samtidigt som det väsentliga innehållet bevarades i en kort och koncist text. 

Därefter abstraherades de kondenserade enheterna genom kodning som kort beskrev 

innehållet i texten. Koder med liknande innehåll sammanfördes och blev till olika kategorier 

eller teman. De abstraherade enheterna jämfördes sedan mot de meningsbärande enheterna för 

att kontrollera att de fortfarande stämde överens. Kodning innebar att meningsenheter 

kodades genom en kort beskrivning av kontexten i meningsenheten. De olika kategorierna 

som växte fram utgjordes av flera koder med liknande innehåll. Olika teman i form av 

rubriker och underrubriker skapades sedan utifrån budskapet i de olika kategorierna 

(Graneheim & Lundman,  2004 och Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Se exempel på 

analysen i (bilaga 1).  

Etiska överväganden  

I studien användes enbart arbeten som visade att de tog hänsyn till etiska aspekter. Sådana 

aspekter var att författarna tagit hänsyn till: samtyckeskravet, informationskravet 

konfidentialitetskravet och sekretesskravet. Hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2013) eller 

Helsingforsdeklarationen (2008) skulle visas och användas som referens. Alla arbeten som 

användes i studien var avidentifierade både vad det gäller informant och författare.  

Författarna strävade efter att i möjligaste mån hantera materialet utan att medvetet förvränga 

eller förvanska innehållet åt något håll. 

RESULTAT  

Efter att förbättringsarbetena analyserats utformades underkategorier och utifrån dem 

huvudkategorier. Dessa huvudkategorier och underkategorier fångade upplevelsen av att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska och deras upplevelse av introduktionen.  Huvudkategorierna 

som används i studiens resultatdel presenteras nedan samt deras underkategorier, se (tabell 1).   
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Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier som växte fram av analysen  

Huvudkategori Underkategori  

 Introduktion med kvalité  Handledarens roll 

 Struktur/rutin 

 Individanpassning  

 Stöd/hjälp 

 Introduktionens längd 

 Trygghet i yrkesrollen  Osäkerhet under introduktionsperioden 

 Säker i den egna kunskapen 

 Stress  

Introduktion med kvalité  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna uppskattade en introduktion med kvalité. Det var 

viktigt att handledaren hade kompetens för att handleda en sjuksköterska in i yrket. 

Introduktionen skulle ha en tydlig struktur där de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick 

möjlighet att växa in i gruppen och arbetet under en trygg tillvaro. Det var viktigt att 

introduktionen anpassades individuellt och att de nyutexaminerade sjuksköterskorna bemöttes 

med öppenhet och följsamhet av handledare och kollegor. 

Handledarens roll 

Handledaren hade under introduktionen en viktig uppgift i övergången mellan student och 

självständig sjuksköterska. Handledarna under introduktionerna hade olika kompetens, vissa 

hade för lite kompetens för att handleda en nyutexaminerade sjuksköterskan in i yrket på 

avdelningen. Andra handledare upplevdes som mycket kompetenta och pedagogiska. 

Handledarens kompetens ansågs vara så viktig att den i vissa fall skattades högre än kvantitet. 

Stress och tidsbrist var en faktor som trots bra kvalité på handledaren kunde förstöra för en 

annars bra introduktion. 

Det framkom att de nya sjuksköterskorna upplevde det positivt att få lära sig av erfarna 

kollegor vilket ingav en trygghet och samhörighet. Det framkom även förslag på att 

handledaren borde ha en särskild kompetens för att få handleda nya sjuksköterskor. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna värdesatte och ville ha mer tid för reflektion. 

Reflektionen gav möjlighet att bearbeta saker som hänt i arbetet och ge förutsättningar för att 

klara av situationen nästa gång den uppstår. För att reflektionen skulle bli bra var det en fördel 

att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände förtroende för handledaren. Feedback var 

något som också uppskattades.   

Olika handledare upplevdes i de flesta fall som negativt, det berodde på att olika handledare 

har olika struktur på sitt sätt att arbeta. Handledaren visste inte vad den nyutexaminerade 

sjuksköterskan kunde och fokus låg på fel saker. Flera olika handledare resulterade i att de 

viktiga reflektionerna blev svårare att genomföra. Det upplevdes tryggt att ha samma 

handledare, det var lättare att ställa frågor och en relation byggdes upp. Det positiva med att 

ha flera handledare var att det gavs möjlighet att se olika sätt att utföra uppgifter på och själv 

kunna välja det som upplevdes bäst. Att ha en handledare kunde upplevas som att föras in i 

någon annans sätt att arbeta. 
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Struktur/Rutin 

Det framkom att struktur och tydlighet under introduktionen var viktig. Strukturen uppnås 

genom tydliga rutiner för hur sjuksköterskan skulle handla och att det gavs möjlighet att ta del 

av dessa i lugn och ro. Det var viktigt att handledaren var pedagogisk, hade förmåga att lära ut 

och att denne var strukturerad i sitt arbetssätt. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna värdesatte en fullgod genomgång av arbetsbeskrivning 

inför anställning. Personalen på avdelningen borde vara informerad om sin nya kollega och att 

möjlighet för en ordentlig presentation gavs i början av introduktionen. Det var viktigt att de 

nyutexaminerade sjukskötarskorna fick möjlighet att lära känna den nya avdelningens 

personal, utformning, struktur och rutiner.  Säkerhetsrutiner som tillämpas vid brand eller 

akuta tillbud ansågs vara speciellt viktiga att få information om. Vidare var information om 

avdelningens olika PM, handlingsplaner, patientinformationsblad och telefonlistor ansågs 

vara bra att få en genomgång av.  

Det uppskattades av de nyutexaminerade sjuksköterskorna att avdelningen skickade ut allmän 

information och rutiner redan innan första arbetspasset. Sådana exempel var mattider för 

patienter, personal och en beskrivning av en vanlig arbetsdag. Avsikten var att ge de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna möjlighet att i lugn och ro kunna läsa igenom detta 

hemma. 

Som förslag framkom att introduktionen skulle innehålla en utvärdering som de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle göra. Denna kunde sedan vara till hjälp för 

avdelningen att lättare utforma rutiner för dem som kan minst på avdelningen.  

Det framkom även att rutiner angående introduktionsveckorna borde ses över och förbättras. 

Introduktionen skiljde sig mycket från avdelning till avdelning och borde därför vara styrd av 

riktlinjer med mer generell karaktär.  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna värdesatte en bra planerad introduktion, gärna där 

någon form av checklista för nyanställning följs och även följs upp. Det nämns även att fokus 

borde ligga på det som den nya sjuksköterskan inte kan, alltså en rätt prioritering i 

lärandeprocessen. Rätt prioritering kräver att handledaren är följsam och har förmåga att 

anpassa introduktionen efter individens aktuella kunskap.  

Individanpassning 

Individanpassad introduktion efterfrågades vid flera tillfällen. Motivet var känna en trygghet i 

den nya yrkesrollen. Individanpassningen kunde exempelvis handla om att få mer möjlighet 

att träna på det som känns osäkert. Den viktigaste frågan inom individanpassning handlade 

om introduktionstiden.   

Reflektion och uppföljningar beskrevs som viktiga under introduktionen, dels för att den nya 

sjuksköterskan själv ska kunna bearbeta känslor och att få en uppfattning om vad som 

behövde övas på.  Det var även ett sätt för handledarna skapa relation till de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna, checka av kunskapsnivån, diskutera trygghet i rollen och få en allmän bild 

av situationen för att kunna möta upp individerna på bästa sätt. 

Frågor kring den egna kunskapen hos nyutexaminerade sjuksköterskor förekom. Det kunde 

handla om en känsla av att inte räcka till eller en rädsla av att inte klara av situationer som 

man ställdes inför. För att undvika situationer med dessa känslor var det viktigt att 
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arbetsbelastningen låg på en bra nivå och ökade succesivt tillsammans med erfarenheten. Det 

skedde genom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna började med att ha ansvar för en 

patient, sedan två patienter och så vidare. 

Det uttrycktes positiva känslor när chefen eller medarbetare uttryckte att det fanns mycket att 

lära sig och att de var helt förstående med att all kunskap inte kan uppnås under studietiden 

eller den första tiden som sjuksköterska.  

”De sa till mig redan första dagen, du behöver inte känna att du är fullärd och det tog jag 

verkligen till mig. Jag tror att ju högre förväntningar man har på sig desto nervösare blir 

man för att göra fel, och då blir det fel” (arbete 16). 

Många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna ville känna ansvar under introduktionen, 

mängden ansvar skulle vara individanpassat och det var viktigt att handledaren fanns kvar i 

bakgrunden och var engagerad som stöd och bollplank vid frågor eller tveksamheter. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde mycket känslor under introduktionen. Dessa 

kunde pendla mellan hopp och förtvivlan och däremellan en hel rad av motstridiga känslor. 

Här var det handledarens huvudsakliga uppgift att genom öppenhet och följsamhet fånga upp 

och bemöta dessa känslor hos den nyutexaminerade sjuksköterskan.  

Rättvisa var något som borde prägla introduktionen. Alla borde fått samma möjlighet till att 

känna sig helt redo innan det självständiga arbetet började, alla borde fått samma chans. 

Stöd/hjälp 

För de nyutexaminerade sjuksköterskorna var det av vikt att få det stöd och hjälp som 

behövdes i olika kliniska och praktiska moment. Handledare som brydde sig och som var 

omhändertagande uppskattades och gav trygghet under introduktionen. I huvudsak var det 

handledaren som förväntades finnas till hands men även andra kollegor gav stöd och hjälp, 

detta uppskattades av de nyutexaminerade sjuksköterskorna. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände många gånger att de låg till last för kollegor och 

upplevde sig själva som jobbiga med alla frågor som kom upp. Vid de tillfällen då möjlighet 

till frågor gavs och frågor besvarades utan antydning om att det skulle vara ansträngande 

upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna bemötandet som bra och accepterande. Det 

var viktigt att frågor alltid var välkomna och att inga frågor var dumma.  

Atmosfären på avdelningen spelade en viktig roll för hur de nya sjuksköterskorna upplevde 

sin introduktion. En tillåtande atmosfär där kollegor och handledarna var förstående och fanns 

till hands när de nya sjuksköterskorna behövde prata var bra. Att få känna samhörighet och att 

få känna sig som en i gänget var återkommande positivt. Bemötandet på avdelningen gjorde 

stor skillnad, det framkom att en nyutexaminerad sjuksköterska upplevde att osäkerheten som 

fanns inför introduktionen suddades ut på grund av ett bra bemötande från kollegor. 

Att flera nyutexaminerade sjuksköterskor började samtidigt på en avdelning upplevdes som 

jobbigt och rörigt. De kunde ändå känna en viss trygghet i varandra genom att de befann sig i 

samma fas i livet. På så vis var de väl införstådda i varandras situationer och kunde stötta och 

hjälpa varandra. 
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Introduktionens längd  

Introduktionstiden ansågs i majoriteten av fallen vara för kort, rädsla och oro för att klara sig 

själv gav en otrygghet i tillvaron. Introduktionen räckte helt enkelt inte till för att erbjuda en 

bra förberedelse inför yrkeslivet som sjuksköterska.”...jag hade önskat en vecka till med min 

handledare, kanske hade jag inte känt mig lika osäker då” (arbete 18). 

I några fall dras paralleller mellan praktik och introduktion.  ”Jag tror att man antingen hade 

behövt mer praktik eller en mycket längre introduktion för att känna sig tillräckligt säker” 

(arbete 4). Således verkade det i vissa fall handla om det praktiska momentet i sig som de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna efterfrågade. Att bli exponerad för tillfällen då möjlighet 

gavs att väva ihop teoretisk kunskap med praktiska moment. Även om introduktionen 

egentligen kändes för kort var några nyutexaminerade sjuksköterskor nöjda därför att 

introduktionen hade en hög kvalité.  

Oro och rädsla för att klara sig själv uppgavs avta efter en tids arbete på avdelningen efter 

introduktionen. Det framkom även att introduktionen inte alltid eliminerade oron hos de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Oron levde kvar en tid efter att arbetet som legitimerad 

börjat. När osäkerhet och rädsla levde kvar efter introduktionstiden önskades extra stöd av 

kollegor. 

I vissa fall var de nyutexaminerade sjuksköterskorna nöjda med längden på sin introduktion. I 

dessa fall kände sig sjuksköterskorna redo för yrket. Introduktionstiden gav lugn och trygghet 

i yrkesrollen. Det framkom även att tillfället då introduktionen äger rum borde vara lagd vid 

ett tillfälle där arbetsbelastningen är rimlig på avdelningen och inte vara lagd exempelvis då 

många av ordinarie personal var på semester. 

Introduktionens längd angavs av 14 av de totalt 15 informanterna. Fem informanter hade fyra 

veckors introduktion, fyra informanter hade tre veckor introduktion, tre informanter hade två 

veckors introduktion och två informanter hade två och en halv veckas introduktion. De andra 

tre informanterna hade okänd tid på deras introduktioner.  

Trygghet i yrkesrollen  

Introduktionen upplevdes över lag som positiv, även om introduktionen ibland var för kort, 

dålig rent läromässigt eller dålig struktur så uppgav inte någon informant att introduktionen 

var meningslös eller överflödig. Introduktionen fyllde en funktion i att skapa lugn och ro i de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas yrkesroll och var uppskattad även i de sämsta fallen. 

Handledarna ingav lugn och ro för de nyutexaminerade sjuksköterskorna men även andra 

kollegor och andra professioner kunde inge lugn och ro genom bra och hjälpsamt bemötande. 

Stress var det största hotet mot lugn och ro, stressen behövde hållas på avstånd i den mån det 

gick. 

Osäkerhet under introduktionsperioden 

Där tryggheten och kontroll över situationen uteblev växte osäkerheten. Osäkerheten var 

vanlig under introduktionen och alla frågor som uppkom gjorde att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ibland kände sig jobbiga, det kunde i sin tur leda till att frågorna undveks 

och åtgärder där tveksamhet rådde utfördes på vinst och förlust. Det framkom här hur viktigt 

det var att handledare och andra kollegor alltid var öppna för frågor, gärna gav en hjälpande 

hand och hade förståelse för de nya sjuksköterskornas situation. 
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Osäkerheten var också kopplad till introduktionens kvalité och längd. Hög kvalité och en 

individanpassad längd på introduktionen ökade tryggheten och minskade känslor av 

osäkerhet. Oro och rädsla förekom ibland hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna, det 

kändes jobbigt att ställa frågor och det var en ofta återkommande oro och rädsla för att göra 

fel eller fatta fel beslut i arbetets olika moment. Oron grundande sig också i tanken att inte 

hinna med allt i tid, kort introduktionstid eller vad kollegor skulle tänka vid ett misslyckande. 

Motsatsen till rädsla och oro var kontroll över situationen. 

Otillräcklighet upplevdes när de nyutexaminerade sjuksköterskornas kunskap inte räckte till 

för att tillfredsställa patienternas behov på avdelningen. Den andra begränsningen var tiden 

för de olika momenten och tiden hos varje patient som ibland upplevdes som för kort. 

Otillräcklighetens motpol var att uppleva säkerhet i yrkesrollen och att ha vad som 

förväntades av en legitimerad sjuksköterska.  

”När man går ut från skolan inser man hur lite det är man faktiskt har lärt sig och hur mycket 

mer du behöver lära sig som är specifikt för just den avdelningen man arbetar på nu” (arbete 

30). 

Säker i den egna kunskapen 

Trygghet var ett mycket ofta återkommande begrepp, utan att överdriva var det mest 

diskuterade begreppet i de nya sjuksköterkornas erfarenheter gällande introduktioner på 

vårdavdelning. ”Det kändes tryggt när jag började att faktiskt få den tiden, när tiden var över 

kände jag att jag var trött på att gå bredvid...” (arbete 15). 

Trygghet var för de nyutexaminerade sjuksköterskorna mycket viktigt. Tryggheten var i 

huvudsak kopplad till rollen som sjuksköterska, ansvar och förmågan att klara av de 

utmaningar som sjuksköterskorna ställs inför. Tryggheten handlade om tillförlitlighet åt sin 

egen kunskap eller andras kunskap, var den egna kunskapen bristfällig kunde tryggheten ändå 

finnas med hjälp av andras kunskap på avdelningen i form av stöd, hjälp och sammarbete. 

Trygghet var nära sammankopplat med stress, utsatthet och att bli lämnad ensam. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna behövde känna kollegornas stöttning och närvaro. 

Handledarna hade en viktig uppgift i att skapa trygghet för de nya sjuksköterskorna. En stabil 

och yrkessäker handledare ökade tryggheten för de nya sjuksköterskorna samtidigt som en 

oengagerad, okunnig och opedagogisk handledare skapade en otrygghet. Handledningen fick 

inte vara en syssla vid sidan av det ordinarie arbetet utan krävde fullt engagemang i 

introduktionen av de nyutexaminerade sjuksköterskorna.  

Tryggheten var också nära sammankopplad med möjligheten att få stöd och hjälp av 

kollegorna i övrigt. Det var viktigt att få känna sig välkommen i arbetsgruppen och vara en i 

teamet, detta skapade trygghet, samhörighet och de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick 

möjlighet att utvecklas i en individanpassad takt vid sidan av de mer erfarna i gruppen. 

Avdelningens utformning av rutiner och att ha kännedom om dessa var viktigt för de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas trygghet.   

Stress 

Stress och känslan av tidspress upplevdes i huvudsak som ett negativt tillstånd för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Situationer som upplevdes som stressande handlar om att 

inte räcka till, patienten fick inte den tid som egentligen behövdes, hög arbetsbelastning och 

personalbrist på avdelningen. Det fanns en stressande rädsla för att bli lämnad ensam, kanske 
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fanns inte handledaren tillgänglig när hjälp behövdes. Det fanns en oro att missa viktiga saker, 

vad skulle kollegorna tänka om ett misstag hände?  

Tanken på att introduktionen ledde mot sitt slut och att bli tvungen att klara sig själv 

upplevdes som stressande för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Att själv planera och 

prioritera för att saker skulle bli gjorda upplevdes som stressande då det var svårt att som 

oerfaren få saker gjorda i rätt ordning eller veta hur lång tid det tar, vilket upplevdes när 

mycket ansvar tidigt lades på de nya sjuksköterskorna. Ansvar beskrevs också som positivt då 

kunskap växer under ansvar. En lagom portion ansvar beskrevs som ”positiv stress” för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna var följaktligen konstruktivt rent kunskapsmässigt.   

DISKUSSION  

Syftet med studien är att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin 

introduktionstid på olika avdelningar. I Landstinget Kronoberg ser introduktionerna olika ut 

beroende på vilken avdelning det gäller, vad de nyutexaminerade sjuksköterskorna lyckats 

förhandla till sig, vilka resurser som finns och vilka rutiner som avdelningen har. De skiljer 

sig i upplägg, tid och hur många handledare de nyutexaminerade sjuksköterskorna har. 

Resultatet visade att generellt upplevs att introduktionerna är för korta, dåligt strukturerade, 

röriga, brist på rutiner och säkerhet. Resultatet visar att de nyutexaminerade uppskattar när det 

är en bra arbetsatmosfär på avdelningen gentemot nya kollegor. De nyutexaminerade 

uppskattar när de mer erfarna sjuksköterskorna är hjälpsamma och tillåter sina nya kollegor 

att ställa frågor. Det är viktigt att handledaren lyckas individanpassa introduktionen.  

Metoddiskussion 

Studien tar sin början när författarna bestämmer sig för att undersöka hur sjuksköterskan 

upplever att introduktionen på vårdavdelningar i Kronobergs län fungerar. Syftet växer fram 

genom diskussion i författarparet om vad som ska undersökas, samt utifrån de önskemål som 

Landstinget Kronoberg har på studien: Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelse av introduktionstiden på vårdavdelning. 

Då studiens syfte är att beskriva upplevelsen väljer författarna att använda sig av en kvalitativ 

ansats för att skapa förståelse för de personer som betraktas och ligger till grund för resultatet. 

Enligt Segesten (2012) syftar kvalitativa studier till att ge förståelse för en individ och dennes 

livssituation, såsom erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov. Polit och Beck (2012) 

anförs att när erfarenhet och upplevelse undersöks använder man en kvalitativ ansats.  

Redovisning av trovärdigheten i ett kvalitativt arbete bör presenteras då det oftast finns mer 

än en sanning. Ett resultat kan förstås på flera sätt och ge olika resultat (Lundman & 

Graneheim Hällgren, 2012). 

Syftet med att göra en kvalitativ studie är att få ökad förståelse för ett fenomen eller begrepp. 

Det finns däremot risk för att man inte ”ser skogen för alla träd” (Friberg, 2012). Att det 

generella eller allmängiltiga inte syns bakom den enskilldes upplevelser. Författarna använder 

sig av en kvalitativ metod och söker därmed efter variation i arbetet. Variationen och 

koncentrationen på olika upplevelser kan leda till att helheten inte framgår på ett tydligt sätt.  
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Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver att när en studie genomförs ska det finnas en nytta, 

ett syfte som överväger individers risk för lidande. Författarna anser att det finns ett tydligt 

syfte och en tydlig nytta med detta arbete.  

Förförstålsen bör belysas och tas hänsyn till när resultatet tolkas (Lundman & Graneheim 

Hällgren, 2012). Författarna till studien är båda sjuksköterskestudenter. I fråga om 

introduktionen är författarna snart färdiga för att påbörja sin introduktion. Detta innebär att 

författarna har en viss förförståelse av ämnet. Enligt Skott (2012) är förförstålsen en 

oumbärlig utgångspunkt. Förförståelsen beskrivs av Friberg och Öhlén (2012) som nödvändig 

för vilken ny förståelse som kan skapas. Förförståelsen beskrivs utförligt i metoddelen av 

författarna där medvetenhet om förförståelsen presenteras och tydliga ställningstaganden tas. 

Att förförståelsen belyses ger en starkare trovärdighet i studien. Den andra sidan av 

förförståelsen är neutraliteten i resultatet som bestäms av forskarens påverkan på det som 

undersöks i studien. I kvalitativa studier är forskaren medskapare av texten. Resultatet är 

följaktligen beroende av forskaren trots strävan efter att vara objektiv i tolkningsprocessen 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). Medvetna om sin förförståelse går författarna in i 

arbetet med en ambition om att skapa ett objektivt resultat.  

Tillförlitligheten och trovärdigheten kan även vara påverkade av metoden för datainsamling. 

Den vanligaste datainsamlingen är individuella intervjuer vilket delvis även är fallet i denna 

studie. Då data samlas in med hjälp av intervjuer är det av betydelse hur frågorna formuleras 

under intervjun eftersom olika formuleringar kan ge olika svar (Carlsson, 2012).  

Denna studie använder sig av redan utförda intervjuer i en form av primärdata. Enligt 

Axelsson (2012) är det primärdata om artikeln eller rapporten är skriven av samma person 

som gjort undersökningen. Studiens resultat tolkas av författarna till primärdata och av 

författarna till denna studie. Resultatet blir således en form av sekundärdata. Detta kan 

innebära att studiens trovärdighet sänks något. Sekundärdata ligger längre ifrån primärdata då 

en tolkning redan gjorts av författarna till förbättringsarbetena.  

Tänkbart är att författarna istället väljer att utföra egna intervjuer med målgruppen och på så 

vis får ett material som är närmare originaldata. Arbete med intervjuförberedelser, utformning 

av intervjuguide, testintervju, sökande efter informanter, kontakt med etiskt råd med mera är 

ett tidskrävande arbete. Tiden för denna studie är begränsad. Detta innebär att det finns ett 

behov av att hushålla med, och prioritera tiden. För att få en representativ urvalsfrekvens och 

därmed en maximal omfattning/variationsbredd på resultatet väljer författarna istället att lägga 

energi på denna studie. Ytterligare en aspekt till metodvalet är Landstinget Kronobergs 

uttalade önskemål om att få ta del av en sammanställning gjord på dessa förbättringsarbeten. 

Författarna har inte heller någon möjlighet att påverka intervjuernas genomförande. För att 

korrigera denna tänkbara sänkning av resultatets trovärdighet ökar författarna 

informantantalet samt sätter upp tydliga inklusionskriterier och exklusionskriterier innan 

urvalet görs. Chekol (2012) beskriver att det är viktigt att avgränsa företeelsen till det som 

verkligen ska studeras. Syftet är att fenomenet ska variera av det fenomen som undersöks. 

Genom att resonera kring fenomenets variation på detta sätt kan resultatets trovärdighet även 

tänkas öka trots olika intervjuutförande och olika intervjupersoner. De olika sätt som används 

kan tänkas ge en större grad av variation i primärdata samtidigt som författarna till denna 

studie sätter upp tydliga kriterier för att avgränsa företeelsen till det som studeras. 

Intervjuerna genomförs av 17 olika intervjuare vilket medför att informanterna får olika 
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frågor och olika uppföljningsfrågor. Enligt Lundman och Granheim Hällgren (2012) är det 

positivt då det finns större möjlighet att fånga variationer i upplevelsen av att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska. 

För att stärka tillförlitligheten i studiens resultat beskrivs analysförfarandet noggrant i 

metoddelen. Den kvalitativa innehållsanalysen som används i studien är en vetenskaplig 

metod och används främst inom humanvetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). Analysen som används är således vanligt 

förekommande inom det aktuella området. Analysen är en vetenskapligt accepterad metod 

och kan därför antas vara tillförlitlig. Valet av en trygg och välkänd analysmetod som är 

anpassad för området påverkar tillförlitligheten positivt.  

Författarna strävar efter att återge en sanningsenlig och textnära bild i fårhållande till resultat 

genom att använda sig av manifest innehållsanalys (Dahlborg Lyckhage, 2012). Ett sätt att 

definiera hur sanningsenligt resultatet är i en kvalitativ studie är att visa att resultatet besvarar 

syftet (Long & Johnson, 2000). Resultatet i studien svarar enligt författarna an på syftet och 

stärker giltigheten och tillförlitligheten i studien.  

Sanningshalten i resultatdelen handlar om giltighet. Resultatet är giltigt såvida det presenterar 

och lyfter fram det som är karakteristiskt, det som är typiskt för det som beskrivs. (Lundman 

& Graneheim Hällgren, 2012). Resultatet presenterar olika karaktäristiska drag som rör de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas introduktion vilket också styrker giltigheten. 

Överförbarhet beskriver hur resultatet kan användas i andra sammanhang, meningar, 

situationer eller hur användbart resultatet är för olika grupper (Polit & Beck, 2012). 

Resultatets trovärdighet handlar även om hur överförbart det är. Överförbarheten bestäms av 

läsaren. För att underlätta för läsaren i bedömningen av överförbarheten ger författarna en 

grundlig beskrivning av urvalsförfarande, datainsamling, analys och omständigheterna som 

utgör sammanhanget i texten (Lundman & Graneheim Hällgren, 2012).  

Könsfördelningen i studien är ojämn vilket skulle kunna tolkas som en negativ aspekt för 

trovärdigheten i resultatet. Av totalt 17 informanter var det tio kvinnor, fem av okänt kön och 

endast två män. Enligt Statistiska centralbyrån (2010) är ungefär 90 procent av landets 

sjuksköterskor kvinnor och bara tio procent är män. Denna information skulle innebära att 

könsfördelningen i denna studies resultat också speglar ett kvinnodominerat yrke. 

Resultatdiskussion 

På ett sjukhus i Sverige används olika introduktionsprogram beroende på vilken avdelning det 

berör. Det är en stor skillnad på att vara studerande till att arbeta aktivt på en avdelning. En 

handledare utses till de nyutexaminerade sjuksköterskorna under den första perioden för att 

göra övergångsperioden lättare. Idag har introduktionen på vissa platser brister (Bisholt, 

2012). De knapphändiga riktlinjer som finns ger väldigt varierande introduktioner för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Bristen på riktlinjer resulterar i att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna får en varierande introduktion och därmed varierande möjlighet till att klara 

yrket självständigt. Resultatet har vissa karaktäristiska drag. Introduktionen handlar om 

kvalité, såsom struktur, rutin, individanpassning och förmåga att möta upp individen med stöd 

och hjälp. Introduktionen handlar även om kvantitet. I den bemärkelsen betyder kvantitet att 

introduktionstiden räcker till för varje enskild individ. Introduktionen innebär i huvudsak att 

erbjuda en bekväm och trygg övergång mellan student och legitimerad sjuksköterska. 
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Dahlberg och Segesten (2010) skriver att trygghet är viktigt för att kunna uppleva hälsa. 

Trygghet är också en stark koppling till självkänsla som byggs på kunskap, kontroll och 

relationer. Livsvärlden är personlig som utgörs av sammanhang, miljö, barndom, kunskap, 

färdigeter och allt som upplevts av individen (Ibid). Handledaren behöver ha en förståelse för 

den nyutexaminerade sjuksköterskans livsvärld för att kunna individanpassa handledningen. 

Upplevelse av att vara ny på arbetet  

I en studie av O´Shea och Kelly (2007) visas att de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner 

stress inför den nya situationen och den första tiden som sjuksköterska. De har till och med 

sömnsvårigheter på grund av stressen och led av fysiska besvär såsom viktnedgång (Ibid). 

Resultatet i denna studie visar att stressen har en stor inverkan på de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Det handlar om osäkerhet, prestationsångest, rädsla för att göra fel, att bli 

lämnad ensam och att inte räcka till. Dock framkommer inte att fysiska besvär i den 

omfattningen att sömn uteblev eller viktnedgång. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 

livsrytm är förhållandet mellan stillhet och rörelse. Vila i form av sömn är en del av 

livsrytmen där det måste finnas en god balans för att uppnå hälsa. Sömnen är ett sätt för 

människan att återhämta sig både psykiskt och fysiskt. Mycket stress i arbetslivet kan leda till 

sämre sömn och i sin tur till sämre återhämtning. Människor söker mening och samanhang i 

sina liv vilket har ett nära samband med sjukdom, hälsa och lidande. Vad som är meningsfullt 

för en människa är individuellt och kan upplevas av andra som mindre meningsfullt (Ibid). 

Det är blandade känslor hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. De beskriver hur de ska 

klara av att bära det ansvar de ställs inför. De tvivlar på sin egen kunskap och i vissa fall 

tvivlar de på sina kollegors stöd. Det framkom även att de som kände sig redo för arbetet och 

inte hade behov av någon handledare längre. Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn och 

Wagner (2011) bekräftar dessa uppgifter. Vissa av de nyutexaminerade sjuksköterskorna trivs 

med det självständiga arbetet medan andra uppger sig känna en osäkerhet och en otrygghet i 

sin kunskap (Ibid). 

I en studie påvisas att de Norska nyutexaminerade sjuksköterskorna till en början upplever 

osäkerhet och en kaotisk känsla. Osäkerheten och känslan av kaos är ofta kopplade till 

rutinerna på avdelningen (Wangensteen, Johansson & Nordström 2008). Liknande känslor 

framkom i denna studie. De tillfällen då de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde 

osäkerhet är överlag kopplat till situationer där de känner sig otrygga. I en situation där rutiner 

är otydliga, inte presenteras eller att det inte finns tid för att lära sig rutinerna växer en känsla 

av osäkerhet fram. I resultatet framkommer inte begreppet kaos i den bemärkelsen, däremot 

finns en tydlig linje i resultatet där de nyutexaminerade sjuksköterskorna önskar att rutiner 

blir väl presenterade, är begripliga och enkla att följa. 

Osäkerheten hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna verkar i huvudsak upplevas i samband 

med känslan av att inte räcka till. Det är tydligt att introduktionen är viktig. Ambitionen måste 

vara att alla nyutexaminerade sjuksköterskor får möjlighet att känna sig trygga i yrket innan 

de ska stå på egna ben, både för deras egen skull men även för patientsäkerheten. 

Stöttning under introduktionen  

Tiden som är avsatt i introduktionssyfte upplevs av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som 

något positivt. Den ger dem möjlighet att lära sig de kliniska och praktiska momenten på 

avdelningen (Ostini & Bonner, 2012). Liknande resultat framkom i denna studie. De 

nyutexaminerade sjuksköterkorna upplever introduktionen som något viktigt och den ger 

resurser till att bättre klara övergången mellan student och färdig sjuksköterska. Det visar 
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även en studie av Wangensteen, Johansson och Nordström, (2008) som bekräftar detta genom 

att beskriva den första tiden som nyttig då de får lära sig kliniska moment med stöd av en 

handledare.  

I denna studies resultat framkom att en lagom mängd ansvar är stimulerande i 

lärandeprocessen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Liknande resultat framkom i en 

studie av Ostini och Bonner (2012). De presenterar att den första tiden som sjuksköterska 

upplevs som tuff men att det behövs utmaningar för att lyckas, utmaningen ska givetvis inte 

vara för stor (Ibid). 

På grund av de rådande omständigheterna gällande semestertider så faller det sig ofta naturligt 

att avdelningar tillsätter ny personal under dessa perioder. Ofta finns det också färre 

vårdplatser under sommaren, medan patientgenomströmningen i det närmaste är oförändrad. I 

Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) beskrivs hur de nya sjuksköterskorna ofta 

börjar arbeta på sommaren. På sommaren är det färre vårdplatser då vissa avdelningar stänger 

vilket resulterar i att det blir stor variation när det gäller patienternas problematik på de 

avdelningar som är öppna (Ibid). 

I resultatetdelen i denna studie framkommer att de nyutexaminerade sjuksköterskorna önskar 

att introduktionen läggs under en period då det finns resurser att genomföra introduktionen på 

att bra och tryggt sätt. Det framkommer även att handledningen inte ska vara en bisyssla utan 

att den kräver fullt engagemang. Det är viktigt att handledaren har tid och möjlighet att möta 

upp den nyutexaminerade sjuksköterskan som individ. Detta innebär att tiden för 

nyanställning bör vara väl planerad och det kan krävas att det finns extra personal på 

avdelningen under tiden en ny sjuksköterska introduceras. 

Arbetsbelastningen på avdelningar är väldigt hög och ses som en orsak till att så många 

upplever uppgivenhet, stress och slutar arbeta som sjuksköterska (Pellico, Brewer & Kovner, 

2009). Paralleller som är tänkvärda är stressens påverkan på de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Resultatet i denna studie visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna är 

extra känsliga för stress och hög arbetsbelastning. De är i stort behov av en trygg miljö och 

många gånger beroende av sina kollegors hjälp och stöttning. Hög, stressframkallande 

arbetsbelastning är negativt för nyutexaminerade sjuksköterkor, den första tiden på 

avdelningen och kollegors bemötande är viktiga aspekter. Kanske är det just de första 

veckorna på avdelningen som gör att de väljer en annan avdelning eller ett annat yrke.  

Wangensteen, Johansson & Nordström (2008) skriver att majoriteten av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna uppskattar en välkomnande och tillåtande atmosfär på avdelningen. De 

uppskattar när en arbetskollega förstår deras situation och vet att de behöver extra hjälp (Ibid). 

Liknande resultat framkom i denna studie. Atmosfären på avdelningen är mycket viktig för att 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska trivas. Det uppskattas om kollegor och handledare 

är tillmötesgående och att de är förstående för den nyutexaminerade sjuksköterskans situation. 

I motsatts beskriver Pellico, Brewer och Kovner (2009) att när kollegor från olika 

professioner har en otrevlig och nedvärderande attityd vantrivs nyutexaminerade 

sjuksköterskor och en del väljer till och med att sluta. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

människan behöver ett mål och en mening med att gå till arbetet. Genom att kunna genomföra 

dessa mål känner människan livskraft, som kan kopplas ihop med viljan att gå till arbetet och 

ta ansvar. 

I studien framkom det att de nyutexaminerade sjuksköterskorna uppskattar när de får det stöd 
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och hjälp som behövs. Det uppskattas även att få känna sig som en i gänget. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna sätter på så vis även sin förhoppning till att få stöd och 

hjälp ifrån kollegor när det behövs. Det blir följaktligen lättare för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan att axla rollen när chefen och kollegorna har förståelse och inte allt för höga 

förväntningar. Pellico, Brewer och Kovner (2009) påtalar också att cheferna har ett ansvar att 

ta tag i problem som de nyutexaminerade beskriver och om de blundar för problemen känner 

de sig inte respekterade. 

Att det fanns möjlighet att reflektera tillsammans med handledaren visar sig i denna studie 

vara viktigt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Även feedback är uppskattat. I en 

studie av Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) framkommer att både positiv och 

negativ feedback upplevs som bra. Avsaknad av feedback från kollegor gör att de ofta kan 

känna oro och osäkerhet (Ibid). Feedback förekommer i denna studiens resultatdel, de gånger 

de nämns är det i samband med reflektion, reflektion och feedback ses som något mer eller 

mindre parallellt. 

Utbildingens betydelse  

Ur resultatet framkommer att mer praktiska moment i utbildningen behövs och att det ges mer 

tillfälle att lära sig de praktiska momenten bättre. Här syftas det tillbaka på 

universitetsutbildningen, praktikperioder men även eventuell längre introduktion för att kunna 

väva ihop teori och praktik. Pellico, Brewer och Kovner (2009) tar i sin studie upp att 

utbildningen inte ger tillräcklig kunskap på de praktiska momenten. Thrysoe, Hounsgaard, 

Bonderup Dohn och Wagner (2011) presenterar liknande resultat i sin studie om hur vissa av 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever utbildningen. De tycker att 

sjuksköterskeutbildningen är för mycket inriktad på det idealistiska istället för att lägga fokus 

på det realistiska som sjuksköterskan upplever i det vardagliga livet på avdelningen. De har 

tankar på hur huruvida de ska klara av arbetet som sjuksköterskor samtidigt som de i 

allmänhet känner sig redo för yrket (Ibid). 

Sjuksköterskeutbildningen är visserligen en annan sak än introduktionen. Trots det anser 

författarna att frågan är värd att diskuteras. I en universitetsutbildning med mer idealistiskt 

och teoretisk inriktning är det ett oundvikligt faktum att övning av praktiska moment blir 

lidande. Detta behöver i sig inte vara negativt för sjuksköterskans kunskapsnivå utan snarare 

tvärtom. Om studenter ska få möjlighet att lära sig och öva på praktiska moment borde det 

finnas ett växande behov av att introduktion som ger en större möjlighet till att väva ihop 

teoretisk kunskap med praktisk kunskap. Maben, Latter och Clark (2006) bekräftar att det 

finns glapp mellan teoretisk och praktisk kunskap hos studenter. Det teoretiska/ideal som 

studenter lär sig under utbildningen, exempelvis att patientfokuserad omvårdnad, säker och 

evidensbaserad vård som patienterna samtycker till. Studenter håller fast vid idealen och 

tycker de är mycket viktiga. När forskarna till samma studie gör en uppföljande undersökning 

visar det sig att det i verkligheten är svårt att implementera kunskapen (Ibid).    

En erfaren sjuksköterska jämför en nyutexaminerad sjuksköterska med ett hål i botten på en 

hink, det kvittar med vad och hur mycket den fylls, för den blir aldrig full. Erfarna 

sjuksköterskor och nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att utbildningarna inte 

tillgodoser tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta självständigt direkt efter examen 

(Evans, Boxer & Sanber, 2008). När resultatet presenters på detta sätt får man perspektiv på 

lärprocessen, dock får man hoppas att något stannar kvar i hinken. I studien beskrivs det som 

viktigt att besitta stor kunskap för att känna sig trygg i rollen som sjuksköterska. Lärandet är 
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således en process som tar tid. Den nyutexaminerade sjuksköterskan kan inte förvänta eller 

förväntas lära sig allt på en introduktionsperiod.  

Slutsatser 

I Landstinget Kronoberg ser idag introduktionerna för nyutexaminerade sjuksköterskor olika 

ut gällande både längd och genomförande. Det finns stor potential att förbättra 

introduktionerna på olika plan. Generellt är informanterna nöjda med att ha en introduktion 

och såg nyttan med den.  

Både kvalité i form av en strukturerad introduktion med ett fåtal handledare är önskvärt. 

Längden spelar också en betydande roll men är inte prioritet ett i resultatet. Att ha en 

handledare som är mest ansvarig för den nya sjuksköterskan ses som lämpligt. Sedan får den 

nya sjuksköterskan gå bredvid en eller två erfarna sjuksköterskor för att få se fler sätt att 

arbeta på. Däremot önskar de nyutexaminerade ett fåtal handledare under introduktionen så 

den blir begriplig och greppbar. Vidare uppskattas det att ha få handledare för att lättare 

kunna bygga upp förtroende. 

Handledaren ska bidra med är stöd, trygghet, kunskap, struktur och rutin. Det borde också 

finnas tid för reflektion mellan handledare och nyutexaminerad sjuksköterska under 

introduktionen. Detta för att handledaren ska veta var stödet behövs och för att den nya 

sjuksköterskans ska känna sig trygg.  

Den nyutexaminerades hälsa kan både på lång och kort sikt försämras på grund av oro. Det 

borde därför vara av intresse att genomföra undersökningar, förbättringsarbeten, forskning i 

ämnet så arbetsgivarna, sjukhusledning kan erbjuda en attraktiv och trygg start på arbetslivet 

till de nyanställda. Om mer forskning sker på området finns det större möjlighet att utveckla 

specifika och tydligare riktlinjer gällande introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Förslag på framtida forskning kan vara en studie med liknande syfte som denna. Det skulle 

dock vara informanter som arbetat längre som sjuksköterskor, exempelvis fem till tio år. På 

det sättet fås en bredare bild av introduktionens effekt ur ett längre perspektiv.  
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Kvalitativ innehållsanalys av texterna  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori  Kateg

ori  

ARBETE NR 4 

Det framkom att 

båda informanterna 

tyckte introduktionen 

varför kort 

Introduktion är 

för kort  

Kort introduktion Introduktionen 

längd 

Intodu

ktion 

med 

kvalié  

De upplevde en 

otillräcklighet efter 

introduktionen i 

kliniska och 

teoretiska moment 

För lite klinisk 

och teoretisk 

kunskap efter 

introduktionen  

Otillräcklig 

introduktion 

 

Individanpassni

ng 

 

Introduktionskv

alité 

Introd

uktion 

med 

kvalit

é 

De kändes jobbigt 

första tiden och höll i 

sig länge 

Första tiden 

kändes jobbig 

Osäkerhet på jobbet Osäkerhet under 

introduktionen 

Trygg

het i 

yrkesr

ollen 

När jag började 

skulle alla gå på 

semester, jag gick 

med min handledare i 

tre veckor men jag 

kände mig inte säker 

efter den tiden, jag 

fick fortsätta fråga de 

andra på avd. det 

kändes jobbigt, 

tillslut kände jag mig 

jobbig när jag 

frågade ofta.  

Många går på 

semester och 

jag får tre 

veckors 

introduktion 

men efter 

känner jag mig 

inte säker och 

får ofta fråga 

och detta känns 

jobbigt.  

Känner sig inte säker i 

yrkesrollen 

  

Osäkerhet under 

introduktionen 

 

Säker i den egna 

Kunskapen 

 

 

Trygg

het i 

yrkesr

ollen 

Ibland gjorde jag 

saker så som jag 

trodde de skulle 

göras när jag inte 

ville fråga, om man 

inte verkligen var 

tvungen att fråga.  

Jag gjorde 

saker som jag 

trodde och inte 

visste för jag 

ville inte fråga.  

Gjorde saker på vinst 

och förlust. 

 

 

Säker i den egna 

kunskapen 

 

Stress 

 

 

 

Trygg

het i 

yrkesr

ollen  

 

 

 


