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inriktad yrkesutbildning till en mer teoretiskt inriktad 
högskoleutbildning. Denna utveckling har fortsatt vilket 
innebär att klyftan mellan teori och praktik har ökat 
ytterligare. 
Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att undersöka 
vilka krav på lärande den nyutexaminerade sjuksköterskan 
upplever i den situation hon står inför, när hon med en 
huvudsaklig teoretisk utbildning möter den kliniska 
praktiken, samt att analysera hur sjuksköterskorna kan 
stödjas i att hantera situationen. Utifrån vårt syfte har vi valt 
att utföra en empirisk undersökning, där vi har intervjuat sju 
sjuksköterskor från Helsingborgs lasarett. Den kvalitativa 
ansatsen föll naturligt då vi sökte en djupare förståelse för 
sjuksköterskorna och deras situation. 
I vår undersökning kommer vi fram till att det är svårt för 
nyutexaminerade sjuksköterskor att ta sig an de krav på 
kompetens som yrket ställer. För att klara av situationen 
behöver de stöd och handledning både från Helsingborgs 
lasarett och från arbetskamraterna. Vi konstaterar även att 
sjuksköterskorna måste ges möjligheter att delta i de 
aktiviteter som organisationen erbjuder för att underlätta 
deras inträde i yrket.  
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Förord 
Först och främst vill vi tacka alla sjuksköterskor som har ställt upp för oss och som har 
låtit oss ta del av deras tankar och reflektioner. Vår studie hade inte varit möjlig utan er! 
Vi vill dessutom tacka personalen som vi har varit i kontakt med på Helsingborgs 
lasarett. Ni har alla varit vänliga och tillmötesgående. Speciellt tack till Mats Hallberg 
för möjligheten och förtroendet att arbeta med Helsingborgs lasarett och till Petra 
Bergqvist för allt material du bidragit med och alla svar på våra frågor. 
Vi vill även tacka vår handledare Lennart Svensson för att alltid ha ställt upp och visat 
ett stort intresse och engagemang i vårt arbete. Efter varje handledningstillfälle har vi 
kommit ett steg närmre det slutgiltiga resultatet. Du har verkligen fått oss att vrida och 
vända på våra tankar och idéer. 
Vårt uppsatsarbete har varit en lång process som har blockerats av många hinder. Trots 
alla hinder har uppsatsen inneburit både glädje och skratt och framförallt personlig 
utveckling för oss båda. Vi hade inte klarat det utan stöd och vägledning från familj och 
vänner. Tack! Ni vet vilka ni är. 
Det är med en otrolig lättnad som vi nu överlämnar detta arbete. Vi hoppas det kommer 
att kunna bidra till en intressant läsning och en ökad förståelse för sjuksköterskornas 
situation liksom uppsatsarbetet har bidragit med en ökad förståelse hos oss. 
 
Hanna och Sara 
Lund 2005
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1 Inledning 
Lauvås och Handal (2001) hävdar att personlig yrkeskunskap främst förvärvas i den 
situation där yrkeskunskaperna kommer att användas. De påpekar att det finns en risk 
att teoretiska kunskaper utan ett praktiskt sammanhang riskerar att bli allt för abstrakta. 
För att kunna tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken menar de att det måste finnas en 
kännedom om det område där kunskaperna ska användas. 
I hantverksskråernas tradition fick unga personer en förberedelse för och utbildning i ett 
yrke genom det lärlingssystem som praktiserades. Genom att arbeta ute på 
arbetsplatserna i den praktiska verksamheten fick lärlingarna de erfarenheter som var 
nödvändiga för att kvalificera sig inom det aktuella yrket. Under ledning av kunniga 
personer fick de successivt svårare uppgifter att genomföra, vilket resulterade i att de till 
slut behärskade yrkets alla delar. Lärlingssystemet har i stor utsträckning ersatts av mer 
teoretisk undervisning, då tron på teoretisk kunskap har varit mycket stark. Detta har 
fått till följd att dagens yrkesutbildning är mer teoretisk inriktad och inslagen från den 
plats där yrkesverksamheten bedrivs minskar (Lauvås & Handal, 2001). 
En utbildning som följt denna utveckling är sjuksköterskeutbildningen. Förändringen av 
sjuksköterskeutbildningen innebär att den har blivit mer vetenskaplig till sin karaktär, 
med nytillkomna teoriområden och en minskad betoning på praktisk erfarenhet (Erlöv 
& Petersson, 1998). Enligt Socialstyrelsens rapport Översyn av nyutexaminerade 
sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens 
behov är en följd av denna förändring, att sjuksköterskorna efter den nya utbildningen 
har brister i vissa delar av yrkeskunnandet. 
Då det finns en skillnad mellan utbildning och arbetsliv blir introduktionen på 
arbetsplatsen extra viktig. Lindberg-Sand (1996) menar att en av utmaningarna som 
sjuksköterskan står inför när hon kommer ut som nyutexaminerad är just mötet mellan 
en akademisk utbildning och förväntningarna på en hantverksskicklig medarbetare i 
vardagen. 
Då vi finner ovanstående problematik intressant har vi i samarbete med Helsingborgs 
lasarett genomfört en undersökning om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 
sin första tid i yrket. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att mot bakgrund av hur de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna upplever sin första tid i yrket att: 
1) ta reda på vilka krav på lärande den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever i den 
situation hon står inför då hon med en huvudsakligen teoretisk utbildning möter den 
kliniska praktiken. 
2) analysera hur sjuksköterskorna kan stödjas i att hantera denna situation. 

1.1.1 Avgränsningar 
Något som vi anser hade varit intressant att titta på är om sjuksköterskornas upplevelser 
skiljer sig mellan olika arbetsplatser. Vi har dock valt att koncentrera oss på en 
arbetsplats, Helsingborgs lasarett, eftersom arbetet annars hade blivit allt för omfattande 
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för att rymmas inom ramen för en kandidatuppsats. Vi har även valt att endast intervjua 
de nyanställda sjuksköterskorna och inte deras kollegor, handledare, chefer eller övrig 
personal eftersom vi är ute efter sjuksköterskornas egna upplevelser av sin situation. 
Eftersom vi är intresserade av hur sjuksköterskorna upplevde sin första tid i yrket har vi 
endast talat med de sjuksköterskor som anställdes av Helsingborgs lasarett direkt efter 
sin examen och som inte har hunnit skaffa sig någon tidigare erfarenhet från 
sjuksköterskeyrket. Vi har därför avgränsat oss tidsmässigt till dem som anställdes 
mellan år 2002 och 2004. Denna avgränsning är gjord med tanke på att det inte bör ha 
gått allt för lång tid sedan deras första tid i yrket, då det kan vara svårt att minnas 
detaljer, samtidigt som deras upplevelser inte bör ligga allt för nära i tiden, då risken 
finns att sjuksköterskorna fortfarande är inne i den process som deras första tid innebär. 
Vi har även valt att inte endast koncentrera oss på det introduktionsprogram som ges vid 
Helsingborgs lasarett. Anledningen till detta är att en utvärdering av programmet redan 
har gjorts av sjukhuset själva. Vi vill istället försöka gå utanför programmets ramar och 
titta på sjuksköterskornas upplevelser under deras första tid oavsett om de deltagit i 
programmet eller inte. På detta sätt hoppas vi att vi får en bättre bild av hela 
introduktionen och inte endast de delar som utgörs av det specifika programmet. 

1.1.2 Pedagogisk relevans 
Ellström (1992) definierar lärande som en relativt varaktig förändring hos en individ 
som ett resultat av individens samspel med omgivningen. Lärande kan ses som något 
som sker medvetet eller omedvetet hos individen efter en viss påverkan från 
omgivningen. Att komma ny till en arbetsplats innebär alltid en form av lärande, 
eftersom individen måste ta till sig ny information och kunskap för att kunna behärska 
den nya situationen. Då de nyutexaminerade sjuksköterskorna möter den kliniska 
praktiken, med en huvudsakligen teoretisk utbildning, ställs de inför en extra stor 
utmaning. De måste utöver den introduktion som krävs på en ny arbetsplats, hantera 
situationen som bristen av praktisk erfarenhet innebär. För att klara av denna situation 
krävs det alltså någon form av lärandeverksamhet hos sjuksköterskan. De behöver också 
stöd och hjälp för att klara av den utmaning deras specifika situation innebär. Då det 
finns ett krav på lärande och ett behov av stöd blir förhållandet där emellan mycket 
intressant. Frågan rör sig då kring hur organisationen kan hjälpa och stödja 
sjuksköterskorna i deras inlärningssituation för att skapa så bra förutsättningar för dem 
som möjligt. Vi anser därför att denna problematik är av arbetslivspedagogisk art. 

1.1.3 Begreppsdefinitioner/förklaringar 
Vi kommer i vår studie kalla sjuksköterskorna för ”hon”. Anledning till detta är att 
yrkestiteln sjuksköterska står i feminin form i det svenska språket. Det finns naturligtvis 
även manliga sjuksköterskor men att kalla dem sjukskötare hade varit att ge dem fel 
benämning då skötare är en helt annan yrkesgrupp än sjuksköterska. 
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2 Teori/Litteraturgenomgång 
Vi har valt att dela in följande kapitel i fem avsnitt. I det första avsnittet redogör vi för 
vår urvals- och bearbetningsprocess när det gäller våra teoretiska källor. Det andra 
avsnittet är en historisk tillbakablick på sjuksköterskeutbildningen och dess utveckling 
fram till idag. I det tredje tar vi upp aspekter på lärande, kunskap och kompetens, vilket 
leder oss in på sjuksköterskors yrkeskunnande i det fjärde avsnittet. Vi avslutar i det 
femte avsnittet med att ta vi upp teorier kring handledning. 

2.1 Sökning och urval av litteratur 
Vår avsikt har varit att ha ett så öppet förhållningssätt till empirin som möjligt, därför 
har vi inte i förväg velat bestämma vilka teorier som var lämpliga för vårt 
forskningsområde. Då vår undersökning utgår från sjuksköterskeutbildningens 
förändring har vi valt att ägna visst utrymme i teorikapitlet åt utbildningens utveckling 
för att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Vi började med att söka i 
universitetsbibliotekets databas LOVISA, i artikeldatabaserna ERIC och ELIN, i 
rikstäckande LIBRIS och i uppsatsdatabasen Xerxes. Vi gjorde en första sökning på ord 
som: sjuksköterska, sjuksköterskeutbildning, ny i yrket och novis. Genom avhandlingar 
och uppsatser har vi sedan funnit referenser till primärkällor inom det relevanta 
området. Efter att ha tolkat empirin gjorde vi en andra sökning, med fokus på de 
områden som visade sig vara mest framträdande. Följande sökord användes: 
yrkeskunskap, tyst kunskap, lärande, kompetens och reflektion. Till vår hjälp har vi 
även haft material från Helsingborgs lasarett, både informationsbroschyrer och tidigare 
undersökningar som genomförts inom samma forskningsområde. Vår handledare har 
även bidragit med tips vad gäller teorier kring lärande och kompetens. 

2.1.1 Källkritik 
Vi har i första hand valt att använda oss av primärkällor i vårt teoretiska kapitel. Med 
primärkällor menas källor som bedöms vara auktoriteter inom sitt forskningsområde 
och som fortfarande är aktuella i relation till den forskning som bedrivs inom området 
(Bell, 2000). Holme & Solvang (1997) påpekar att man inte kan dra några slutsatser om 
en primärkälla utifrån vad som har återgetts i en sekundärkälla. Detta har vi försökt att 
ta hänsyn till, genom att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av primärkällor. 
När det gäller den historiska tillbakablicken över sjuksköterskeutbildningen har vi dock 
inte använt oss av primärkällor. Detta eftersom vi har haft en tidsbegränsning vad gäller 
uppsatsarbetet och på grund av att huvudsyftet inte är att ge en historisk överblick. 
Informationen rörande sjuksköterskeutbildningen grundar sig till stor del på SOU-
rapporter och det hade för oss varit alldeles för tidskrävande att gå igenom dem. Vi har 
därför valt att främst förlita oss på de sammanfattningar och tolkningar som Karin 
Linder (1999) och Carina Furuåker (2001) har gjort i sina avhandlingar. 
Holme & Solvang (1997) påpekar även att för att kunna göra en rättvis tolkning av ett 
fenomen räcker det inte med att endast ha en källa som beskriver fenomenet. Det är 
först när man har flera källor, som beskriver ett och samma fenomen, som en djupare 
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förståelse för fenomenet infinner sig. Vi har därför försökt att belysa samma fenomen 
utifrån flera olika källor. Detta anser vi oss ha lyckats bra med i vissa fall och mindre 
bra i andra. Dessutom har vi velat använda oss av ett balanserat urval, vilket innebär att 
vi har försökt använda oss av teorier som belyser olika aspekter (Bell, 2000). 
Vidare har vi eftersträvat vetenskaplig relevans i vårt urval av lämpliga teorier. Holme 
& Solvang (1997) presenterar fyra aspekter på hur man avgör om en källa har 
vetenskaplig relevans. En av aspekterna är huruvida författaren citeras ofta eller inte. Vi 
har kommit fram till att många av våra författare citeras ofta och dessutom av varandra. 
Många av författarna till våra källor är dessutom kopplade till olika universitet vilket vi 
ser som en kvalitetssäkring då universiteten är knutna till vetenskaplig forskning. 

2.2 Historisk överblick av sjuksköterskeutbildningen 
Sjuksköterskans yrke växte fram under slutet av 1800-talet i samband med att 
arbetsmarknaden i viss mån öppnades för kvinnor, som en följd av det svenska 
samhällets industrialisering. Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess genomgått en rad 
förändringar, främst för att möta de krav som utvecklingen inom vården för med sig, 
men också för att fungera som en förändringsagent inom vården. Framför allt är det 
innehållet som förändrats, men även utbildningens längd, omfattning, upplägg och 
huvudman har varierat genom åren (Furuåker 2001, Linder 1999). 

2.2.1 De första utbildningarna 
De första sjuksköterskeutbildningarna startade i Sverige i mitten av 1800-talet. 
Gemensamt för utbildningarna var att de vände sig till ogifta kvinnor från medel- och 
överklassen och skulle förmedla kunskap, samtidigt som de var karaktärsdanande. 
Utbildningarnas längd varierade mellan 6 och 18 månader och bestod huvudsakligen av 
praktiskt arbete med endast några få teorilektioner. Under slutet av 1800-talet ökade 
behovet av sjuksköterskor, vilket ledde till att antalet sjuksköterskeskolor ökade 
lavinartat. Till dessa utbildningar rekryterades även elever från arbetarklassen som 
behövde ett yrke att försörja sig på (Furuåker a.a., Linder a.a.). 

2.2.2 En enhetlig utbildning 
Den ökade mängden skolor under 1900-talets början innebar att utbildningarna skilde 
sig mycket från varandra. Utbildningen bestod i huvudsak av praktik, som tjänstgöring i 
sjuksalen, och teoriinslagen var mycket sporadiska. År 1910 bildades Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF) och för medlemskap i denna förening krävdes att 
sjuksköterskan uppfyllde vissa krav, gällande utbildningens omfattning och innehåll. 
Det visade sig då att vissa av sjuksköterskorna hade kunskapsbrister och därför sågs ett 
behov av samordning mellan utbildningarna. Efter påtryckningar från SSF beslutade 
därför riksdagen år 1919 om att göra om sjuksköterskeutbildningen till en enhetlig, 
tvåårig utbildning, med medicinalstyrelsen som högsta tillsynsorgan. De följande åren 
arbetade medicinalstyrelsens första inspektris, Kerstin Nirdahl, med att inspektera de 
skolor som fanns och stängde de som inte höll måttet (Furuåker a.a., Linder a.a.). 
I en förhoppning om att sjuksköterskans yrke skulle utvecklas till en profession, 
utarbetade medicinalstyrelsen 1930 en ny rikstäckande utbildningsplan för en treårig, 
enhetlig utbildning med skärpta kunskapskrav. Samma läroböcker användes i alla 
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utbildningar och den teoretiska undervisningen skulle omfatta en två månaders förkurs 
och en huvudkurs. Detta gjorde att lärlingssystemet i utbildningen började luckras upp 
och de teoretiska inslagen ökade. Denna utveckling fortsatte under 1940- och 50 talet 
och efter ytterligare en översyn, av bland annat lönerna och arbetsplatspraktiken, 
utfärdades en ny normalplan 1952 för den teoretiska undervisningen. I denna fick de 
teoretiska inslagen ett högre värde och sjuksköterskeelevernas ställning som studerande 
förstärktes. År 1957 infördes en legitimation för sjuksköterskor som genomgått en 
godkänd utbildning (Furuåker a.a., Linder a.a.). 

2.2.3 Vård -77 reformen 
Vården fortsatte att utvecklas under 1960- och 70 talet. Efter den Thapperska 
utredningen1 kom ett förslag om att införa en ny undersköterskeutbildning på 23 veckor 
och en ny sjuksköterskeutbildning, som omfattade tre till fem terminer beroende på 
vilka förkunskaper som fanns hos den studerande. Utbildningen kompletterades även 
med åtta vidareutbildningslinjer. Tanken var att en tredjedel av utbildningen skulle 
utgöras av teori och resten av praktik. Förändringen innebar även att eleverna inte 
längre räknades som arbetskraft, utan gick utanför den ordinarie bemanningen. Fram till 
1977 styrdes sjuksköterskeutbildningen av ett naturvetenskapligt synsätt, vilket fick till 
följd att de teoretiska ämnena fick ett större utrymme, medan de praktiska inslagen 
minskade. Samtidigt som de teoretiska inslagen började värderas högre än de praktiska, 
började det också bli svårt att hitta praktikplatser till alla elever. Följden blev att 
praktikmomenten minskade ytterligare (Furuåker a.a., Linder a.a.). 
1968- års högskoleutredning föreslog att alla eftergymnasiala utbildningar skulle samlas 
under beteckningen högskola. Utredningen visade också på flera brister i den dåvarande 
sjuksköterskeutbildningen, bland annat att den var för snävt yrkesinriktad. Resultatet av 
detta blev vård 77-reformen med en ny sjuksköterskeutbildning som trädde i kraft 1982. 
Utbildningen, en tvåårig högskoleutbildning, skulle bygga på vetenskaplig grund, 
främja ett kritiskt och analytiskt tänkande, samt uppmuntra systematisk problemlösning, 
förståelse och reflektion. Utbildningen skulle förbereda för en möjlighet att gå vidare 
som forskare, samtidigt som den skulle vara yrkesförberedande. Som antagningskrav 
låg en allmän behörighet från gymnasieskolans vårdlinje och teorin och praktiken skulle 
utgöra lika stora delar. Utbildningen lyckades dessvärre inte leva upp till sina uppsatta 
mål, utan de teoretiska delarna fick stå tillbaka för de mer praktiska inslagen (Furuåker 
a.a., Linder a.a.). 

2.2.4 Vård -93 reformen 
Fram till högskolereformen 1993 var sjuksköterskeutbildningen i realiteten en praktiskt 
inriktad, yrkesförberedande utbildning. I och med vård -93 reformen fick utbildningen 
en mer akademisk inriktning, där vetenskapliga kunskaper värderades högre än de 
kunskaper som kom av praktisk vårderfarenhet. De mål som inte riktigt nåddes i och 
med vård -77 reformen fick större framgång genom att de praktiska momenten fick 
mindre utrymme i utbildningen. I ett försök att vidga rekryteringen till utbildningen togs 
kravet på undersköterskekompetens bort. Intentionen var att EU-anpassa utbildningen 
genom att ta bort mellanstegen, som en undersköterskeutbildning innebär (Furuåker 
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a.a., Linder a.a.). Detta ledde till att sjuksköterskeutbildningen 1993 blev en 
sammanhållen och EU-anpassad utbildning, som leder fram till en sjuksköterskeexamen 
på 120 poäng. Denna utbildning berättigar till legitimation som sjuksköterska (SOSFS 
1995:15). 

2.3 Kunskap/Lärande/Färdighetstillägnelse 

2.3.1 Personlig Kunskap 
Polanyi (1958) ser personlig kunskap som en förening av tradition och subjektivitet 
inom individen. För honom är personlig kunskap inte subjektiva föreställningar eller 
tyckanden, utan den går utöver det subjektiva och bildar en verklighet som är 
gemensam för alla. Detta innebär, att vi i den personliga kunskapen har tillägnat oss 
teorier, metoder, färdigheter och värderingar som vi använder på ett sätt som kulturen 
kännetecknar som giltiga. Denna egna kunskap, som den enskilde individen har 
integrerat i sin personlighet, följer bäraren. Exempelvis blir en individs kompetens mer 
personlig när individen identifierar sig med verksamhetens mål och utifrån detta deltar i 
dess aktiviteter. Rolf (1989, 1995) påpekar dock att det finns kunskap som inte utgör 
personlig kunskap för den enskilde. En risk med undervisningen vid 
utbildningsinstitutioner är att den endast förmedlar skolkunskaper, då 
kunskapsförmedlingen sker utanför den miljö där kunskapen normalt används. 

2.3.2 Handlingskunskap och Handlingsreflektion 
Schön (1983) går emot de traditionella uppfattningarna om professionell kompetens, där 
forskare poängterar att en professionell yrkesutövare löser uppgifter med hjälp av 
förutbestämda strategier. Schön menar istället att yrkesutövaren reflekterar över sitt 
agerande, under tiden som hon/han handlar och förändrar sitt agerande i enlighet med 
reflektionerna. Detta kallar han för reflektion-i-handling. Vad yrkesutövaren gör är att 
betrakta den nya situationen som ett nytt exempel i förhållande till tidigare erfarenheter. 
Resultatet blir att yrkesutövaren utvidgar sin erfarenhet med nya tillskott och får, vad 
Schön kallar, en större handlingskunskap. Denna handlingskunskap kännetecknas av tre 
aspekter: 1) en yrkesutövare utför handlingar och gör bedömningar utan att behöva 
tänka på hur hon/han agerar under själva arbetet, 2) hon/han är oftast inte medveten om 
att hon/han har lärt sig detta eller på vilket sätt yrkesutövaren har lärt sig och slutligen 
3) en yrkesutövare kan inte beskriva den kunskap som hennes/hans handlingar och 
bedömningar visar att hon/han besitter. Schön anser att nyckeln till att avgränsa ett 
problem, är att omtolka situationen så att tidigare erfarenheter blir relevanta i den nya 
situationen. Han kritiserar utbildningar för att innehålla alltför mycket teoretisk kunskap 
och för lite praktisk. Schön påpekar att utbildningen måste lära eleverna att använda sig 
mer av reflektion-i-handling. Genom att studenten utvecklar sin kompetens in 
handlingsreflektion, utökar hon/han även sin egen handlingskunskap. 

2.3.3 Lärande 
Lärande handlar enligt Engeström (1987) om hur individen förvärvar kunskaper och 
löser problem i en situation, där uppgifter, mål och förutsättningar är på förhand givna. 
Denna typ av lärande kallar han för anpassningsinriktat lärande. Motsatsen till ett sådant 
lärande är ett utvecklingsinriktat lärande, där individen istället ifrågasätter uppgiften, 
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målet och förutsättningarna. Detta lärande förutsätter att individen kritiskt analyserar 
och vid behov förändrar sina arbetsvillkor. 
När Ellström (1992) talar om lärande utgår han ifrån en individs handlingsutrymme. 
Med handlingsutrymme menas de frihetsgrader som individen har att tolka fritt vad 
gäller val av uppgift, mål och metod, samt hur individen väljer att värdera de uppnådda 
resultaten. Han skiljer på fyra nivåer, där den lägsta nivån, reproduktivt lärande, 
innebär att uppgift, mål, metod att lösa uppgiften på och resultatet är givna på förhand. 
Nästa nivå, produktivt lärande, delar Ellström in i två delar. Den ena, regelstyrt 
lärande, handlar om att uppgift, mål och metod är givna. I detta fall måste individen 
själv komma fram till resultatet. Den andra kallas för målstyrt lärande då individen 
endast har tillgång till uppgiften och dess mål. Hur individen ska lösa uppgiften och 
vilket resultatet är får individen själv komma fram till. Den högsta nivån, kreativt 
lärande, innebär att individen själv måste identifiera och definiera vad situationen 
kräver eftersom inget är givet på förhand. De tre första nivåerna är en vidareutveckling 
av vad Engeström (1987) kallar anpassningsinriktat lärande, medan det kreativa lärandet 
kan likställas med Engeströms begrepp utvecklingsinriktat lärande. 
För att kunna skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling menar Ellström 
(1992) att man bör eftersträva en maximal grad av kontroll, samt en optimal grad av 
komplexitet. En uppgift vars komplexitet är låg kan leda till att individen upplever 
enformighet och bristande möjligheter till lärande. En uppgift med hög komplexitet å 
andra sidan kan leda till att individen presterar sämre och känner sig stressad om 
hon/han inte kan påverka arbetsuppgiften. Ellström påpekar också att det finns två 
aspekter när det gäller en individs möjligheter att kontrollera sin omgivning. Den ena 
kallas för egen handlingskontroll och syftar till individens förmåga att kontrollera sitt 
eget handlande, medan den andra är egen utfallskontroll och syftar till individens 
förmåga att påverka utfallet. Lennerlöf (1986) menar att en grundläggande betydelse för 
individens välbefinnande och personlig utveckling är hennes möjligheter till 
egenkontroll. Ellström (1992) påpekar vidare att en lärandespärr kan inträffa när 
individen inte har möjligheter till egen handlingskontroll, då hon inte kan tillämpa den 
införskaffade kunskapen praktiskt sett. En lärandespärr kan dock även inträffa när 
individen saknar egen utfallskontroll. Ett exempel på detta är inlärd hjälplöshet som 
innebär att individen redan från början förväntar sig att hon inte har någon kontroll och 
därför antar en passiv roll. 

2.3.4 Färdighetstillägnelse 
Dreyfus & Dreyfus (2000) har utvecklat en modell för hur vuxna tillägnar sig 
färdigheter genom undervisning. Modellen är indelad i fem stadier: nybörjare, 
avancerad novis, kompetent, skicklig och expert. 
I det första stadiet, nybörjare, får eleven lära sig några enkla, icke-situationsbundna 
regler som hon/han använder sig av för att styra sina handlingar. Eftersom nybörjaren 
måste komma ihåg alla regler och prioriteringsordningar för uppgifterna som ska 
utföras, är nybörjaren ofta långsam och det tar tid för henne/honom att handla. Efter en 
viss tid samlar eleven på sig mer erfarenhet och börjar lägga märke till nya aspekter hos 
situationen, som eleven inte kan beskriva med ord. Vid tillräckligt med upprepningar 
börjar eleven känna igen situationerna och dess handlingsmönster. I undervisningen 
används både de situationsbundna aspekterna och de tidigare regler som eleven har fått. 
När nybörjaren styr sina handlingar utifrån dessa två aspekter och inte endast följer 
uppsatta regler, har hon/han uppnått stadiet avancerad novis. 
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När eleven har varit med tillräckligt länge, börjar alla regler och erfarenheter bli för 
mycket att hålla reda på. Den avancerade novisen har svårt att se vad som är viktigt i en 
viss situation och kan inte prioritera mellan de olika handlingsalternativ som finns. 
Detta gör att eleven upplever frustration och undrar om hon/han någonsin ska kunna 
behärska färdigheten. För att klara av situationen måste eleven lära sig ett nytt 
förfaringssätt, där hon/han skapar sina egna regler för hur hon/han ska handskas med 
situationen. Eleven pendlar mellan känslolägen, beroende på om hon/han lyckas med 
sina uppgifter eller inte. Alla uppgifter innebär ett risk- och ansvarstagande som är 
känslomässigt påfrestande. Lyckade handlingar förstärks, medan misslyckade 
handlingar avskräcks på grund av det utfall och den känsloreaktion som handlingen ger. 
Då den avancerade novisen börjar känna ansvar för sina handlingar och kan se 
konsekvenserna med dem, har hon/han uppnått stadiet kompetent. 
Genom att fortsätta handla med ett känslomässigt engagemang, ersätts de överlagda 
reaktionerna så småningom med ett intuitivt beteende. Regler och principer ersätts med 
situationsbundna handlingsmönster och eleven börjar se klart vad som bör göras i en 
situation. Eleven har då uppnått stadiet skicklig. I det sista stadiet, expert, vet eleven inte 
bara vad som bör göras, utan också hur det ska göras på bästa sätt. Hon/han följer inte 
längre en regelbok, utan har sådan kontroll över situationen att till och med mycket små 
skillnader ger upphov till olika tillvägagångssätt. 
Dreyfus & Dreyfus (a.a.) påpekar att om eleven inte skulle våga ge sig in i det vågspel, 
som det innebär att lära sig handskas med nya situationer, finns det en risk att hon/han 
inte utvecklas vidare. Fortsätter eleven att hålla sig till de ”gamla reglerna” och inte 
vågar lära sig något nytt, kan det leda till stagnation, uttråkning och i värsta fall 
regression i utvecklingen. 

2.3.4 Kompetens 
Med begreppet kompetens avser Ellström (1992) en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Han väljer att 
dela upp en individs förmåga, att framgångsrikt utföra ett arbete, i fem olika slag: 
psykmotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer och 
sociala faktorer. De mest centrala faktorerna är de kognitiva som innefattar dels olika 
typer av kunskaper som anses relevanta för uppgiften, men även en individs 
intellektuella färdigheter. När det gäller kunskapsbegreppet syftar Ellström till en 
individs teoretiska och praktiska kunskaper, medan han med intellektuella färdigheter 
avser de kognitiva processor som styr en individs handlande. 

2.3.4.1Kvalifikation 
När Ellström (a.a.) talar om en individs kvalifikationer utgår han från de krav som ett 
visst arbete ställer på en individs kompetens. En person kan alltså besitta en rad 
kompetenser och ändå inte anses vara kvalificerad för vissa arbetsuppgifter. Ellström 
skiljer mellan föreskrivna, de kvalifikationer som efterfrågas, och faktiska 
kvalifikationer, de kvalifikationer som objektivt sett krävs av ett arbete. 

2.3.4.2 Yrkeskunnande 
Begreppet yrkeskunnande är flerdimensionellt och Ellström (a.a.) tar bland annat upp 
yrkeskunnande som formell respektive reell kompetens. Med formell kompetens avses 
den kunskap som individen har förvärvat genom formell utbildning och som kan 
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dokumenteras med betyg. Reell kompetens å andra sidan handlar om den kunskap som 
individen faktiskt besitter och som hon/han utnyttjar för att lösa en uppgift. Ett problem 
med den formella kompetensen är att den kan ge en felaktig bild av de faktiska kraven 
som arbetet ställer. En individs formella kompetens kan dessutom vara skild från den 
reella kompetensen på så vis att det som lärs ut skiljer sig från det som lärs in. Studier 
har kunnat påvisa att de arbetsvillkor och det lärande som sker efter avslutad utbildning 
är mer avgörande för en individs kompetens än vad grundutbildningen är. 

2.4 Sjuksköterskors Yrkeskunnande 
Dagens hälso- och sjukvård genomgår ständiga förändringar. Utvecklingen som pågår 
inom medicinsk teknik och forskning, öppnar upp för nya möjligheter inom vård och 
behandling. Samtidigt som utbudet ökar ställs nya krav på service och kvalité inom 
hälso- och sjukvården. Detta medför att det generellt sett ställs högre krav på 
sjuksköterskans kompetens och att arbetsgivaren får ett större ansvar att hålla denna 
kompetens aktuell i förhållande till verksamhetens utveckling. För att vara behörig att 
arbeta som sjuksköterska krävs en legitimation för yrket enligt 6§ förordning 1982:7712. 
I denna förordning anges också att Socialstyrelsen ska utge allmänna råd om 
kompetenskrav för sjuksköterskor. De allmänna råden har även kompletterats med 
Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS 1995:15). 

2.4.1 Brister i yrkeskunnandet? 
Socialstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en undersökning om hur den 
nyutexaminerade sjuksköterskans yrkeskunnande förhåller sig till hälso- och 
sjukvårdens behov. Undersökningen grundade sig i att socialstyrelsen fått uppgifter om 
att de nya sjuksköterskorna har brister i viktiga delar av yrkeskunnandet. Den vanligaste 
förklaringen till att dessa brister uppstått, är att den kliniska praktiken fått en mer 
undansatt plats och att utbildningen har teoretiserats i allt högre grad (SOS 2002-107-1). 
Erlöv & Petersson (1998) menar att den vårdvetenskapliga undervisningen grundar sig 
på abstrakta teorier som försvårar för sjuksköterskestudenterna att se sambandet mellan 
teoretiska kunskaper och praktiskt yrkeskunnande. Resultatet blir att klyftan mellan 
teoretisk och praktisk kunskap ökar. 

2.4.2 Från nybörjare till expert 
De ökade kraven inom sjukvården har lett till att två huvudlinjer hos sjuksköterskors 
kompetens har förutspåtts. Antingen inriktar de sig mot ett bredare yrkeskunnande eller 
mot en specifik specialisering. Generellt består inte sjuksköterskekompetensen i att 
endast utföra arbetsuppgifterna korrekt, utan också att i alla situationer kunna bedöma 
och besluta när en viss åtgärd är relevant. Detta medför att när sjuksköterskan avslutar 
sin utbildning behöver hon få en möjlighet att öva upp sin yrkesskicklighet innan hon 
kan ta sig an de mest krävande arbetsuppgifterna (SOSFS 1995:15). 
Utifrån Dreyfus & Dreyfus modell om färdighetstillägnelse, har Benner (1984) 
utvecklat en modell för sjuksköterskors yrkeskunnande. Den är, som förebilden, indelad 

                                                 
2 Förordningen (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster.  
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i fem faser som beskriver de utvecklingsstadier som sjuksköterskan genomgår under sin 
utbildning och yrkespraktik. När sjuksköterskan börjar sin utbildning är hon i stadiet 
novis (nybörjare) och har oftast ingen eller mycket lite tidigare erfarenhet från 
vårdområdet. Under utbildningens fortgång börjar hon genom undervisning och 
praktikperioder att skaffa sig mer erfarenhet och har vid utbildningens slut uppnått 
stadiet avancerad nybörjare. Benner menar att det är först när sjuksköterskan börjar 
arbeta på riktigt som hon kan skaffa sig de erfarenheter, som gör att hon uppnår stadiet 
kompetent. För att uppnå stadierna skicklig och expert krävs ytterligare flera års 
yrkeserfarenhet. Skulle sjuksköterskan byta inriktning eller vårdspecialitet hamnar hon 
automatiskt på en lägre kompetensnivå och måste således börja om i utvecklingen igen. 
Grahn (I: Benner, 1993) påpekar dock att erfarenhet i sig inte automatiskt leder till 
lärande och ökad kunskap. Hon menar att erfarenhet och teoretisk kunskap måste 
kombineras med reflektion. Dessutom måste detta integreras med den egna 
personligheten för att ett expertkunnande ska kunna uppstå. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskor får möjlighet att i gemensamma sammankomster bearbeta och vidga den 
egna erfarenheten och på så sätt komma närmre expertstadiet. 

2.4.3 Inträde i arbetslivet 
Redan 1974 beskrev Kramer ett fenomen som han kallade ”reality shock”. 
Verklighetschocken, som de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde, beskrevs som 
en kulturkrock mellan skolmiljön och kraven i arbetet. Han menade också att 
sjuksköterskorna hade svårigheter att hantera krocken mellan de förväntningar som de 
fått på sjuksköterskerollen under skoltiden och de krav som vården i sig faktiskt ställde 
(Lindberg-Sand, 1996). 
Lindberg-Sand (a.a.) benämner den övergångsfas, som sjuksköterskorna går igenom när 
de lämnar elevrollen och börjar yrkesarbeta, för ett stålbad. Hon menar att det finns 
aspekter som samverkar och påverkar den enskilda sjuksköterskan i hur hon hanterar 
övergången och hur svår den blir för den enskilda individen. Det första Lindberg-Sand 
tar upp är att både sjuksköterskorna och deras omgivning förväntar sig att de ska vara 
fullfjädrade och klara arbetet själva redan efter några dagar. Det andra är att steget från 
en underordnad elevroll till att vara ensamansvarig sjuksköterska upplevs som mycket 
stort. Hon beskriver också att rädslan för att göra fel eller att inte klara av en akut 
situation intensifieras under den första tiden. Sjuksköterskorna som deltog i studien 
upplevde alla olika grader av stålbad. Några kom lindrigt undan medan ett par 
genomlevde en smärre kris. Lindberg-Sand resonerar om sjuksköterskornas yrkeskultur 
och menar att stålbadet skulle kunna ses som en initiationsrit. Genom att genomgå ett 
stålbad blir sjuksköterskan en del av yrkeskulturen och blir en fullfjädrad sjuksköterska. 

2.5 Handledning  
Lauvås & Handal (2001) menar att begreppet handledning i det svenska språket är en 
mycket generell term som används för att beskriva många olika situationer. Ett av 
områdena de tar upp är yrkesinriktad handledning. En allmän beskrivning av den 
yrkesinriktade handledningen är att den är inriktad på rent yrkesmässig verksamhet och 
sker ofta som en del av en yrkesutbildning eller inom yrkesutövningen. Den försiggår 
mellan en eller flera personer och behandlar förhållandet mellan praktik och teori inom 
yrkesområdet. Den ska också knyta an till studentens eller yrkesutövarens egen 
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verksamhet. Lauvås & Handal menar dock att yrkesinriktad handledning bör syfta till 
att utveckla den praktiska yrkesteorin hos den som handleds och att handledningen bör 
bedrivas i samtalsform. 
Yrkesinriktad handledning sker traditionellt sett i själva arbetssituationen under tiden 
arbetsuppgifterna utförs. Lauvås & Handal (a.a.) menar att detta sätt fungerar bra som 
introduktion då någon är ny i yrket. Om handledningen däremot ska användas för att 
handledningen ska ge en reflektion över arbetet måste den lyftas ut ur arbetssituationen 
och försiggå som en specifik aktivitet. I sin bok Handledning och Praktisk yrkesteori 
behandlar de två handledningsformer, lärlingsmodellen inom mästarläran och modellen 
om handledning och reflektion. 

2.5.1 Mästarlära 
Nielsen & Kvale (2000) beskriver fyra huvudaspekter i mästarläran, praxisgemenskap, 
tillägnelse av yrkesidentitet, lärande utan formell undervisning och utvärdering genom 
praktik. Mästarläran innebär att lärlingarna successivt får mer ansvar och svårare 
uppgifter för att till slut bli fullvärdiga medlemmar i yrkesgemenskapen. Genom att 
observera och imitera de andra i gemenskapen utvecklar de en yrkesidentitet. I själva 
arbetssituationen prövas deras arbetsinsatser och deras färdigheter utvärderas genom de 
reaktionerna som de får på sina färdiga produkter. Lauvås & Handal (2001) menar att 
handledning är en naturlig del av praxisgemenskapen inom mästarläran, trots att den 
inte är en uttalad aktivitet i sig. I lärlingsmodellen börjar mästaren med att demonstrera 
för lärlingen hur uppgiften ska utföras och lärlingen observerar passivt. Lärlingen 
försöker sedan själv utföra uppgiften och blir korrigerad av mästaren tills uppgiften är 
utförd korrekt. Genom att börja med enkla uppgifter och successivt öka 
svårighetsgraden lär sig lärlingen gradvis sitt yrke. Handledning följer ett bestämt 
mönster: demonstration, tillämpning och korrigering där inte bara mästaren utan hela 
praxisgemenskapen fungerar som handledning för lärlingen. 

2.5.2 Reflekterande handledning. 
Handledning enligt reflektionsmodellen är framtagen för att komplettera den 
traditionella hantverksmodellen. Genom att hjälpa yrkesutövare eller de som är under 
utbildning att reflektera över sina handlingar är avsikten att utveckla en kunskapsmässig 
bas för en professionell yrkesverksamhet. Genom reflektionsinriktad handledning blir 
den som handleds medveten om sin egen yrkeskunskap och eventuella brister i denna. 
Detta leder i sin tur till att hon/han kan förändra och utveckla sin kunskap och komma 
vidare i sin utveckling (Lauvås & Handal, a.a.). 
Det är viktigt att handledaren i inledningsfasen i dialog med eleven hittar rätt 
utgångspunkt. Risken finns att handledare själva talar om vad som är rätt och fel och på 
så sätt lägger över sina egna tankar och idéer om yrket på den som de handleder. Till 
skillnad från mästarläran där det finns ett korrekt sätt att utföra handlingar är det 
meningen att eleven i reflektionsmodellen ska hitta sitt eget individuella sätt att utöva 
yrket. Handledarens uppgift är främst att hjälpa eleven att reflektera över sina 
handlingar och ge stöd i att komma vidare i yrkeskunskapen (Lauvås & Handal, a.a.). 
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3 Metod 
I följande kapitel kommer vi att redovisa hur vi har gått tillväga när det gäller vår 
empiriska undersökning. Vi har valt att dela in kapitlet i fem avsnitt. I dessa tar vi upp 
undersökningens utgångspunkter, genomförande, kvalitet, etiska aspekter och avslutar 
med en metoddiskussion. 

3.1 Utgångspunkter 

3.1.1 Metodologisk ansats 
Forskningsmetoder är nära kopplade till vilken uppfattning forskaren har om hur den 
sociala verkligheten är beskaffad och hur den ska studeras. Inom vetenskapen finns det 
flera uppfattningar om epistemologiska frågeställningar, det vill säga vad som är eller 
vad som ska betraktas som kunskap. Två inriktningar inom samhällsvetenskapen är 
positivism och interpretativism. Positivism är en inriktning som förespråkar ett 
naturvetenskapligt synsätt och tillvägagångssätt vid studiet av samhällsvetenskapliga 
frågor. Interpretivismen bygger istället på en mer tolkningsinriktad grund, där forskaren 
försöker få förståelse för de individer som studeras. Det finns också olika uppfattningar 
angående den ontologiska frågeställningen, om hur de sociala enheternas art eller natur 
ska betraktas. Inriktningen objektivism står för att den sociala verkligheten betraktas 
som något som existerar oberoende av de sociala aktörerna. Individen påverkas utifrån 
av sociala fakta och kan inte forma eller påverka sin egen verklighet. Inriktningen 
konstruktivism står för att den sociala verkligheten är något som de sociala aktörerna 
ständigt konstruerar och omformar tillsammans med andra. Individen skapar sin egen 
veklighet i samspel med andra (Bryman, 2002). 
Bryman (a.a.) menar att skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ 
forskningsstrategi är vilken inställning de har till de epistemologiska och de ontologiska 
frågeställningarna. Den kvantitativa forskningsstrategin har ett deduktivt 
tillvägagångssätt, en positivistisk kunskapssyn och en objektivismisk syn på 
verkligheten. Den kvalitativa forskningsstrategin har ett induktivt tillvägagångssätt, en 
tolkande kunskapssyn och ett konstruktionistiskt synsätt på verkligheten. Vi anser att 
sjuksköterskorna inte endast är objekt, som påverkas av den sociala miljön, utan att de i 
interaktion med andra själva skapar den verklighet de upplever. Vi vill öka vår 
förståelse för hur sjuksköterskorna upplever sin situation och därför har vi valt att 
ansluta oss till den kvalitativa ansatsen. 

3.1.2 Förförståelse 
Holme & Solvang (1997) menar att förförståelse är den uppfattning som forskaren har 
om en företeelse och som hon/han har fått genom egna erfarenheter, utbildningar eller 
tidigare vetenskaplig forskning. Ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av 
sjuksköterskans yrke eller av att ha arbetat på ett sjukhus. Vi har däremot båda två 
tidigare arbetat inom vårdsektorn och har därför en viss förförståelse om 
omvårdnadsarbete i stort. Något som ytterligare kan ha påverkat vår förförståelse är att 
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vi båda har tidigare arbetslivserfarenhet och därför själva har varit nya på en arbetsplats. 
Det sistnämnda ser vi dock som en fördel, då det kan vara lättare att sätta sig in i vad 
intervjupersonerna beskriver. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Kvale (1997) delar in intervjuundersökningen i sju stadier; tematisering, planering, 
intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Det första stadiet innebär att 
undersökningens syfte formuleras. Nästa steg är att planera intervjuförfarandet genom 
att ta hänsyn till den information man är ute efter, samt ta hänsyn till de moraliska 
konsekvenser undersökningen kan resultera i. Därefter genomförs intervjuerna och 
materialet förbereds för analys genom att det överförs till skriftspråk. Utifrån 
undersökningens syfte tas det sedan fram en lämplig analysmetod och kvalitén på 
undersökningen diskuteras. Slutligen rapporteras resultatet av undersökningen. Även 
om vi inte har följt dessa punkter exakt så har vi haft dessa sju stadier som utgångspunkt 
då vi arbetat med vår studie. 

3.2.1 Val av organisation 
I januari 2005 kontaktade Helsingborgs lasarett Pedagogiska institutionen vid Lunds 
Universitet med en förfrågan om någon av deras kandidat- eller magisterstuderande 
skulle vara intresserade av att skriva sin uppsats hos dem. Helsingborgs lasarett såg en 
fördel med att ta hjälp av studenter för att få en utomståendes syn på det dagliga arbetet, 
samt få hjälp med att undersöka vissa saker som de själva inte hade tid till att 
undersöka. En bidragande anledning till att vi valde just Helsingborgs lasarett är att vi 
ville skriva en uppsats med någon form av anknytning till praktisk verksamhet. Vid ett 
inledande möte med organisationen diskuterade vi studiens förutsättningar och upplägg. 
Under mötet fick vi även viss bakgrundsinformation om organisationen, samt 
information kring tidigare studier om nyutexaminerade sjuksköterskors situation. Vi 
fann dessa frågor väldigt intressanta och valde därför att gå vidare med dem. Ytterligare 
en bidragande orsak till att vi valde Helsingborgs lasarett var deras bemötande mot oss 
och deras stora engagemang inför samarbetet vilket vi uppfattade som mycket positivt. 

3.2.2 Val av metod 
Enligt Bryman (2002) är den kvalitativa forskningsintervjun den vanligaste 
datainsamlingsmetoden. Anledningen till detta är både dess flexibilitet och dess 
möjlighet att komma nära intervjupersonerna och därigenom få fram information om 
deras beteende, attityder, åsikter och värderingar. Då vi vill få en djupare inblick i hur 
sjuksköterskorna tänker, handlar och resonerar kring sin situation ansåg vi att den 
kvalitativa intervjun lämpar sig som datainsamlingsmetod. 
Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, den helt ostrukturerade och 
den semistrukturerade. Den helt ostrukturerade intervjun liknar ett vanligt samtal, med 
en inledande fråga och uppföljning av de svar som verkar intressanta för forskaren. Den 
semistrukturerade intervjun är mer styrd då forskaren håller sig till ett antal förbestämda 
områden, samtidigt som intervjupersonen får stor frihet att utforma sina svar. Ofta 
använder forskaren sig av en intervjuguide med specifika teman som stöd (Bryman, 
a.a.). 
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Vi har valt att använda oss av den semistrukturerade intervjuformen, eftersom vi 
intresserar oss för ett specifikt område. Samtidigt som vi vill ge intervjupersonerna ett 
stort utrymme att formulera sina svar själva, vill vi dock ha en viss struktur på intervjun. 
Vi har därför använt oss av en intervjuguide (se Bilaga 2) där vi har hållit oss till tre 
övergripande teman; bakgrund, nuvarande arbetsuppgifter och första tiden i yrket. 
Utöver de stora temana har vi sedan formulerat mer specificerade frågor som kan ses 
som en checklista i vårt sökande efter svar. 

3.2.3 Val av intervjupersoner 
Kvale (1997) menar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på intervjuns syfte. 
Då vårt syfte med studien är att ta reda på vilka krav på lärande som sjuksköterskorna 
upplever och hur de kan stödjas ville vi ha ett tillräckligt stort underlag för att kunna ge 
en bild av hur situationen upplevs på Helsingborgs lasarett. Då studien skulle rymmas 
inom ramen för en C-uppsats valde vi att från början sätta en maxgräns vid tio 
deltagare. Enligt Kvale infinner sig till slut en mättnadspunkt, vilket innebär att 
ytterligare intervjuer inte tillför någon mer kunskap och därför innebär onödigt arbete. I 
vår studie upplevde vi att en viss mättnad infann sig efter sju intervjuer, då vi upplevde 
att vi inte fick veta något principiellt nytt rörande sjuksköterskornas situation. 
När det gäller urvalet av intervjupersoner så finns det olika tillvägagångssätt man som 
forskare kan använda sig av. Ett av dem är vad Bryman (2002) kallar för 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren använder de personer som finns 
tillgängliga. Utifrån de avgränsningar vi gjort i vår studie (se 1.1.1) fick vi tillgång till 
ett utdrag ur personalregistret över de 63 sjuksköterskor som uppfyllde de ursprungliga 
kriterierna. Av dessa individer var 59 kvinnor och 4 män. På grund av praktiska skäl 
gjorde vi sedan ett bekvämlighetsurval, där vi valde bort alla sjuksköterskor som hade 
hunnit sluta på Helsingborgs lasarett. Utifrån den lista som kvarstod gjorde vi ett andra 
urval där vi tog bort de som inte var heltidsanställda. Kriteriet använde vi oss av för att 
få en grupp som hade samma anställningsvillkor. 
Slutligen återstod 20 personer som passade in på våra kriterier. Dessa 20 sjuksköterskor 
kontaktade vi, i samarbete med personalavdelningen, via e-post där vi informerade om 
den empiriska undersökningens syfte (se bilaga 1). Detta följde vi sedan upp med ett 
påminnelsebrev och ett telefonsamtal. De första sju som tackade ja till att medverka i 
vår undersökning blev vårt slutgiltiga urval. I detta urval tog vi inte hänsyn till 
deltagarnas kön. 

3.2.4 Genomförande av intervjuer 
Trost (1997) menar att vid genomförandet av en intervju är det viktigt att tänka på att 
den sker i en så ostörd miljö som möjligt och att den utspelar sig på en plats där IP 
känner sig trygg. Med tanke på detta valde vi att genomföra intervjuerna i ett avskilt 
rum, i anslutning till arbetsplatsen på Helsingborgs lasarett. Två av intervjuerna gjordes 
i den byggnad där personalledningen sitter, medan de andra fem genomfördes i själva 
huvudblocket. 
Patel & Davidson (2003) påpekar att det vid intervjuer är viktigt att värna om 
intervjupersonernas integritet och behandla alla erhållna uppgifter konfidentiellt. Med 
detta menas att uppgifterna inte får lämnas ut till utomstående, samt att det vid 
resultatredovisningen inte ska vara möjligt att identifiera en enskild individ. Våra 
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intervjupersoner blev informerade redan vid vår första kontakt om att all information 
från deras sida skulle behandlas konfidentiellt. Detta upprepades sedan i samband med 
intervjun där de också fick veta att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så 
önskade. Vi bad även om tillstånd att få spela in intervjuerna på band för att inte gå 
miste om någon viktig information. Då vi båda var närvarande vid intervjutillfällena 
delade vi upp intervjuförfarandet så att en av oss intervjuade, medan den andra höll sig i 
bakgrunden och förde anteckningar som komplement till bandinspelningen. Intervjuerna 
varade i genomsnitt mellan en halvtimme och en timme och alla, utom en, skedde på 
arbetstid. Anledningen till att en skedde utanför arbetstid var att sjuksköterskan själv 
föredrog att lägga den utanför. 

3.2.5 Bearbetning av data 
För att kunna bearbeta materialet började vi med att transkribera bandinspelningarna 
från intervjuerna. Trost (1997) menar att en fördel med att spela in intervjuer är att 
intervjuaren inte behöver föra anteckningar, utan istället kan koncentrera sig på svaren. 
Nackdelen är att det är tidskrävande att transkribera innehållet och att forskaren kan gå 
miste om mycket information om det visar sig att ljudkvaliteten är dålig. Då 
ljudkvaliteten på några av intervjuerna var undermålig hade vi problem med att uppfatta 
vissa stycken. I dessa fall använde vi oss av de anteckningar som vi hade fört under 
intervjuerna. 
För att kunna kategorisera materialet gjorde vi sedan en sammanfattning av varje 
intervjupersons svar. Utifrån sammanfattningarna plockade vi fram teman som ligger 
till grund för vår bearbetning av materialet. Empirin har vi valt att dela in i fem 
övergripande områden: bakgrund, första tiden i yrket, relationer och stöd, variation i 
verksamhet och möjligheter att utnyttja introduktionsprogrammet. 

3.3 Kvalitetskriterier 
Det finns olika åsikter om hur kvalitén på en kvalitativ studie bör bedömas. En del 
forskare väljer att applicera samma begrepp som vid kvantitativ forskning; reliabilitet 
och validitet, medan andra väljer helt andra kriterier (Bryman, 2002). Vi har valt att 
utgå ifrån Guba & Lincolns (I: Bryman, 2002) två grundläggande kriterier; trovärdighet 
och äkthet. 

3.3.1 Trovärdighet 
Enligt Guba och Lincoln (I: Bryman, a.a.) bedöms trovärdigheten utifrån fyra 
delkriterier. Det första kriteriet tillförlitlighet handlar om huruvida resultaten stämmer 
överens med den sociala verklighet som forskaren valt att undersöka. Det andra, 
överförbarhet, handlar om huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö. 
Pålitlighet är det tredje kriteriet och det handlar om att forskaren måste tillgängliggöra 
alla steg i sin forskningsprocess så att läsaren kan granska och avgöra om forskningen 
är pålitlig eller inte. Fjärde kriteriet säger att man bör kunna styrka och konfirmera sina 
resultat. 
Vi har försökt att uppnå trovärdighet genom att lägga stor vikt vid att informationen 
som ligger till grund för resultaten är tillförlitlig. Vi har därför valt att spela in alla 
intervjuer och transkribera dem för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Vidare 
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har vi antagit ett granskande synsätt och redovisat alla steg i vår forskningsprocess med 
förhoppningen att det ska öka pålitligheten i vårt arbete. Vårt metodkapitel är därför 
skrivet så att läsaren ska kunna få en inblick i hur vi har gått tillväga i vår undersökning. 
Vi har försökt att bortse ifrån våra personliga värderingar och inte låtit dem styra över 
utförandet av undersökningen eller slutsatserna. 

3.3.2 Äkthet 
När det gäller en studies äkthet har Guba och Lincoln (I: Bryman, a.a.) satt upp fem 
delkriterier. Kriteriet rättvis bild handlar om huruvida resultatet ger en rättvis bild av 
intervjupersonerna, medan ontologisk autenticitet handlar om huruvida studien har 
bidragit till en ökad förståelse hos intervjupersonerna och hos deras kollegor. 
Ytterligare kriterier är pedagogisk autenticitet, vilket innebär huruvida studien har 
resulterat i att intervjupersonerna har fått en bättre bild av hur andra personer i miljön 
upplever situationen och katalytisk autenticitet handlar om huruvida studien har lett till 
förändring. Femte delkriteriet är taktisk autenticitet som innefattar möjligheten till att 
vidta åtgärder. 
Vår avsikt har varit att ge en så rättvis bild som möjligt av det som framkommit i 
intervjuerna, dock anser vi att det i första hand är våra intervjupersoner som kan svara 
på om vi har lyckats i att förmedla en rättvis bild eller inte. I och med att 
intervjupersonerna har bett om att få ta del av studien ser vi en förhoppning om att 
studien kanske kommer att öka förståelsen hos sjuksköterskorna. Dessutom kommer 
även ledningen ta del av studien vilket i sin tur kanske skulle kunna leda till 
förändringar, men det kan vi egentligen inte uttala oss om då det inte ligger i våra 
händer. 

3.4 Etiska kriterier 
”Vi kan inte komma undan det faktum att en forskning, som har människa och samhälle 
som sina studieobjekt, också innebär etiska problem.” (Holme, s. 32) 
Kvale (1997) menar att det finns tre etiska aspekter man som forskare bör ta hänsyn till. 
Den första aspekten är informerat samtycke, som innebär att forskaren informerar 
deltagarna om syftet med undersökningen, hur studien är upplagd, samt vilka risker det 
innebär att delta i studien. Deltagaren måste bli informerad om att det inte är något 
tvång att delta utan att hon/han kan dra sig ur när som helst. Problemet med denna 
aspekt rör frågorna vems samtycke? och hur mycket information bör ges? Vi var noga 
med att informera sjuksköterskorna om syftet med studien, samt att deltagandet var 
frivilligt. Däremot är vi väl medvetna om att sjuksköterskorna kan ha känt sig mer eller 
mindre tvingade till att delta då det tydligt framgick att personalledningen var 
inblandad. Samtidigt kan sjuksköterskorna ha sett medverkandet i studien som en chans 
till eventuella förändringar på arbetsplatsen. Vi anser att vi gav sjuksköterskorna 
relevant information även om det har skett vissa preciseringar av syfte och 
genomförande sen dess. Den andra aspekten som Kvale tar upp är konfindentialitet (se 
punkt 3.2.4). Vi anser oss ha behandlat sjuksköterskorna med stor konfidentialitet, då vi 
inte har nämnt dem vid namn eller vid deras befattning i resultatredovisningen. Vi har 
inte heller låtit organisationen ta del av det slutgiltiga urvalet. Den sista aspekten Kvale 
talar om är konsekvenser och handlar främst om att forskaren bör uppmärksamma 
eventuella konsekvenser som deltagandet i en intervjuundersökning kan innebära. Vi 
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informerade sjuksköterskorna om att de eventuellt skulle kunna identifieras av 
sjukhusledningen utifrån den information de har valt att uppge. Vi försökte dock 
minimera denna risk genom att, som tidigare nämnts, försöka behandla både 
intervjusvar och personuppgifter så konfidentiellt som möjligt. 

3.5 Metoddiskussion 
Med vårt syfte hade det varit möjligt att välja en annan metod. Istället för den 
kvalitativa forskningsintervjun hade vi kunnat använda oss av en longitudinell studie 
där vi följt sjuksköterskorna under deras första tid i arbetet. Då vi har haft begränsad tid 
till vårt förfogande hade det dock inte varit möjligt att göra en studie av denna 
omfattning. Vidare hade vi kunnat välja att bara titta på en eller två avdelningar för att 
kunna se till de specifika förutsättningar som finns där. Då hade vi dock inte fått någon 
generell bild av sjuksköterskornas inträde, utan fått nöja oss med en eller två personers 
upplevelser eftersom det endast rör sig om ett fåtal nya på varje enskild avdelning. 
Intervjuer som forskningsmetod kan i vissa fall vara riskabla. Vi har som forskare inga 
eller mycket små möjligheter att kontrollera att våra intervjupersoner talar sanning. Det 
är inte heller ovanligt att många intervjupersoner har svårt att komma ihåg hur det 
egentligen förhöll sig eller hur de upplevde en situation då den utspelades. För 
sjuksköterskorna i vår studie har det hunnit gå en tid sedan de var nya i yrket. 
Visserligen finns risken att de inte riktigt kommer ihåg allt, men vi ser ändå detta som 
en fördel. Eftersom det har gått en tid har de hunnit få lite distans och en möjlighet att 
reflektera över sina upplevelser. Sjuksköterskorna har i intervjuerna gett oss en ganska 
likartad bild och därför ser vi ingen anledning att ifrågasätta om deras svar är 
trovärdiga. När det gäller undersökningens äkthet hoppas vi att vi har kunnat ge en 
rättvis bild av sjuksköterskorna och Helsingborgs lasarett. Vi kan dock inte uttala oss 
om hur vår studie kommer att öka förståelsen hos dem som läser den, däremot har den 
ökat vår förståelse för sjuksköterskorna och deras situation. Vi anser därför att vårt 
metodval har varit rätt med hänsyn till det syfte vi har haft. 
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4 Resultat 
Vi kommer nedan att redovisa vårt resultat. Vi inleder med att i bakgrunden presentera 
Helsingborgs lasarett, introduktionsprogrammet och de sjuksköterskor som deltagit i 
studien. Sedan fortsätter vi med den första tiden i yrket. Här beskriver vi bland annat 
hur sjuksköterskorna introduceras på sin avdelning och hur de har kommit in i 
yrkesrollen. Det tredje området behandlar stöd i form av relationerna som 
sjuksköterskan har till sin handledare, arbetskollegor, och avdelningschefer. Därefter 
beskriver vi variationer i yrket och arbetet för att till sist avsluta med vad som påverkar 
sjuksköterskans möjligheter att utnyttja introduktionsprogrammet. 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Helsingborgs lasarett 
Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus. Sjukhuset har 2500 
anställda och har 350 vårdplatser. Helsingborgs lasarett är indelat i sju 
verksamhetsområden. Akutcentrum, Barn, familj och kvinnosjukvård, Diagnostik, 
Huvud, hals och hud, Internmedicin, Planerande operationer och Support. Varje 
verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret och 
i sin tur ansvarar inför sjukhuschefen (Helsingborgs lasarett, 2005). 
Av de 2500 anställda som arbetar i organisationen är ca 1100 sjuksköterskor. Det är 
svårt att ange en exakt siffra över hur många som nyanställs varje år eftersom det 
varierar från år till år. Vi har inte heller fått en exakt siffra över hur många av de 
nyanställda som också är nyutexaminerade sjuksköterskor. Vi kan dock konstatera att 
de är tillräckligt många för att Helsingborgs lasarett ska vara intresserade av hur de tas 
emot i organisationen och hur organisationen kan hjälpa och stödja sjuksköterskorna 
under deras första tid. (Helsingborgs lasarett, personlig kommunikation). 

4.1.2 Introduktionsprogrammet 
Helsingborgs lasarett erbjuder nyanställda sjuksköterskor möjligheten att delta i ett 
introduktionsprogram. Programmet har sedan dess start 2001 varierat lite i innehåll och 
utformning men beståndsdelarna är i huvudsak de samma. Varje år anordnas temadagar 
med föreläsningar och samtalsträffar. Föreläsningarna hålls av klinikbundna läkare och 
sjuksköterskor och behandlar teman som diabetes, organdonation och döden. 
Samtalsträffarna äger rum i samband med föreläsningarna under ledning av dem som 
håller i introduktionsprogrammet. Sjuksköterskorna får i grupp gå igenom sin situation 
på avdelningen och får då också möjlighet att ta upp sådant som de har behov av att 
diskutera. I programmet ingår också en rundvandring på sjukhuset där syftet är att 
sjuksköterskorna ska få en överblick av verksamheten i stort. Introduktionsprogrammet 
berättigar, mot de normala fyra veckorna, till en åtta veckor lång bredvidgång. Vissa år 
har sjuksköterskorna haft möjlighet att byta avdelning efter ett halvår vilket har 
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berättigat till ytterligare en bredvidgångsperiod på fyra veckor. Sjuksköterskorna 
erbjuds också att hospitera3 på olika avdelningar under sitt introduktionsår. Deltagandet 
i programaktiviteterna sker på arbetstid och är numera obligatoriskt. Under några år fick 
de som deltog i introduktionsprogrammet en särskild tjänst på sjukhuset. De anställdes 
som sjukhusövergripande sjuksköterskor vilket innebar en fast anställning utan 
anknytning till någon särskild avdelning, utan mot sjukhuset i stort. Denna form av 
tjänst erbjuds inte i dagens program (Helsingborgs lasarett, personlig kommunikation; 
Kennedy-Olsson et al, 2005). 

4.1.3 Sjuksköterskorna 
Sjuksköterskorna i denna undersökning är sju kvinnor i åldern 25 till 30 år. De 
anställdes mellan januari 2002 och januari 2004 och har i genomsnitt arbetat två år på 
Helsingborgs lasarett. Alla sjuksköterskor arbetar heltid men har olika tjänster. Två är 
anställda som sjukhusövergripande sjuksköterskor, med tillfällig placering på en 
avdelning, medan fem är anställda direkt av avdelningen. Tjänsterna varierar även i 
arbetstid från rullande dag till dag/natt tjänst4. Sjuksköterskorna har också läst på olika 
studieorter och har därför inte riktigt samma högskoleutbildning. Vissa utbildningar 
innehåller många teoretiska moment och lite praktik, medan andra är upplagda med 
mycket praktik och mindre teori. Avdelningarna som sjuksköterskorna arbetar på ligger 
inom följande verksamhetsområden: Akutcentrum, Barn, familj och kvinnosjukvård, 
Internmedicin och Planerade Operationer. Avdelningarna skiljer sig mycket åt i fråga 
om verksamhet, patientgrupper och struktur. Sex av de sju sjuksköterskorna deltog i 
introduktionsprogrammet för nyutexaminerade sjuksköterskor under sitt första år på 
Helsingborgs lasarett. 

4.2 Första tiden i yrket 

4.2.1 Sjuksköterskeutbildningen 
Sjuksköterskorna anser att de levde i en skyddad värld under sin högskoleutbildning och 
att utbildningen inte alltid stämmer överens med verkligheten. De tycker att 
utbildningen borde innehålla mer praktik och att den har varit allt för teoretisk i sitt 
innehåll. Några av sjuksköterskorna anser att det tas upp för mycket omvårdnadsteorier 
och för lite kring sjukdomar. Många påpekar också att de läser mycket vetenskaplig 
metod och att de har svårt att se relevansen med detta i sitt praktiska yrke. De berättar 
också att de inte känner sig färdiga som sjuksköterskor efter att ha gått en treårig 
utbildning och att inträdet i arbetslivet inte blev som de hade förväntat sig. ”Man lever i 
en skydda värld i skolan, det är mycket som inte skolan förbereder en på, i alla fall inte 
som sjuksköterska.” 

                                                 
 

3Hospitering innebär en möjlighet att under en kortare period arbeta på en annan avdelning för att få en inblick i andra avdelningars 

verksamhet. 

4Tjänsten rullande dag innebär arbete under dagtid, kvällar och helger. Tjänsten dag/natt innebär att du även arbetar nattetid. 
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4.2.2 Introduktion på avdelningen 
Introduktionen på avdelningarna börjar för de flesta sjuksköterskor med en bredvidgång 
där handledaren visar dem runt på avdelningen och går igenom de vanligaste rutinerna. 
Oftast går den nya sjuksköterskan på samma schema som sin handledare men ibland får 
hon även gå bredvid andra lämpliga personer. Bredvidgången inleds med en period då 
sjuksköterskan får följa med och observera arbetet på avdelningen. Sedan får hon 
successivt komma in i arbetet genom att till en början ansvara för en eller två patienter. 
När hon känner att hon klarar av detta får hon successivt ansvar för flera patienter tills 
hon till slut har ansvar för hela avdelningen. Handledaren finns hela tiden med som stöd 
i de fall sjuksköterskorna känner att det behövs. En av sjuksköterskorna berättar att hon 
gick bredvid sin sektionsledare de två första veckorna för att få de basala rutinerna på 
avdelningen. Detta var något som alla nya, oavsett om de gick introduktionsprogrammet 
eller inte, gjorde för att alla skulle få samma information. Hon berättar att hon sedan 
fick gå bredvid en annan sjuksköterska från avdelningen för att komma in i själva 
arbetet. En annan sjuksköterska berättar att de på hennes avdelning hade ett 
introduktionshäfte som fungerade som en checklista på vad handledaren skulle gå 
igenom med den nya sjuksköterskan. Hennes handledare använde häftet under 
bredvidgången när hon visade de olika momenten. Genom att bocka av det som gjorts 
kunde sjuksköterskan kontrollera att hon fått en introduktion i de moment avdelningen 
såg som nödvändiga för henne att kunna behärska. 

Hon liksom slussade mig in i arbetet rätt så bra i början, de första dagarna, 
fick jag bara gå med. Det är väldigt mycket att komma ihåg, nya lokaler och 
att lära sig var allting finns, det tyckte jag och sen efterhand så fick jag 
successivt mera ansvar, ta hand om patienter och så tillslut då: Idag sköter 
du allting, så finns jag här om det är någonting. 

Många av sjuksköterskorna uppger att de inte fick åtta veckor bredvidgång schemalagt 
som utlovats. Två av sjuksköterskorna fick till en början endast åtta dagar. Efter 
påtryckningar fick de till slut fyra veckor, men var i stort sett självgående redan efter två 
veckor. En sjuksköterska berättar att sjukhuset uppgett att anledningen till att hon inte 
fick någon längre bredvidgång var att hon hade varit på avdelningen tidigare och därför 
inte ansågs vara i behov av en längre bredvidgång. Denna uppfattning delades inte av 
den aktuella sjuksköterskan, som ansåg att det var mycket hon behövde lära sig innan 
hon kände att hon behärskade alla sidor av yrket. 
En av svårigheterna med att vara ny är att lära sig var allting finns. Sjuksköterskorna 
berättar att det tog tid, för vissa upp till ett halvår, innan de hittade i lokalerna och lärde 
sig avdelningarnas rutiner. De berättar att det även tog tid att vänja sig vid patienterna 
och att lära sig allt om deras sjukdomar. Några av sjuksköterskorna uppger att detta var 
en av anledningarna till att de valde att stanna kvar på den avdelning där de arbetade, 
istället för att byta till en annan avdelning efter ett halvår som de från början hade tänkt. 
”Det är så mycket saker, alltså hinder, saker som man ska passera på vägen för att man 
ska kunna landa i sin roll.” 
De sjuksköterskor som deltog i introduktionsprogrammet fick en rundvandring för att få 
en överblick över sjukhuset och dess verksamheter. Sjuksköterskan som inte deltog i 
programmet uppger att rundvandringen är ett av de moment som hon saknade i sin 
introduktion. Några av sjuksköterskorna har tidigare erfarenhet av avdelningen där de 
började, antingen från praktik eller från att ha arbetet där tidigare som undersköterska. 
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De sjuksköterskorna uppger att de inte behövde ägna lika mycket tid åt att lära sig hitta 
rätt lokaler och var allting fanns utan kunde, jämfört med de andra nya, koncentrera sig 
helt på att komma in i rollen som sjuksköterska. 

4.2.3 Inträdet i yrkesrollen 
De flesta av sjuksköterskorna har haft kännedom om vårdarbete redan innan de började 
på Helsingborgs lasarett. Deras erfarenhet kommer främst från arbete inom hemtjänsten, 
men även från arbete på sjukhus och som personlig assistent. Sjuksköterskorna menar 
att detta har påverkat dem i deras arbete, främst i deras sätt att anpassa sig till och 
komma in i yrket. Sjuksköterskorna anser också att det är lätt att stanna kvar i 
studeranderollen när man kommer som nyutexaminerad till en arbetsplats. En av 
sjuksköterskorna berättar att hon till en början höll sig mer i bakgrunden och var mer 
försiktig än vad hon är idag. En annan sjuksköterska uppger att hon tyckte det var 
jobbigt med en lång bredvidgång, eftersom det för henne kändes som en förlängd 
praktik. Hon ville istället komma ut i yrket fort för att inte stanna i studeranderollen. De 
flesta av sjuksköterskorna tycker dock att den långa bredvidgången gav dem en mildare 
övergång in i rollen som sjuksköterska. 
Några sjuksköterskor berättar att de hade förväntat sig att det skulle gå fort att komma 
in i arbetet. En av sjuksköterskorna berättar att hon trodde att hon skulle vara fullärd 
efter åtta veckors bredvidgång. Nu har hon insett att det tar längre tid, vilket hennes 
kollegor påpekade redan då hon började. Behovet av att kunna behärska sitt yrke är stort 
bland sjuksköterskorna och för att stilla sitt behov väljer många av sjuksköterskorna att 
delta i introduktionsprogrammet som sjukhuset erbjuder. 

4.2.4 Yrkesrollen i sig 
Sjuksköterskorna beskriver sitt arbete som mycket påfrestande, både fysiskt och 
psykiskt. De berättar att det är mycket att göra och periodvis är det många svårt sjuka 
patienter som kräver mer omvårdnad än andra. Som sjuksköterska har du ett stort ansvar 
berättar någon och det är mycket som kan gå fel, i värsta fall kan någon dö. Förutom 
omvårdnaden av patienter och kontakten med anhöriga berättar en av sjuksköterskorna 
att hon även har medicintekniska uppgifter att utföra, dokumentering, samt att skriva in 
patienterna på lasarettet. 

Jag är sekreterare, jag är telefonist /.../ jag ska hjälpa alla. Jag ska hjälpa 
mina undersköterskor, jag ska hjälpa mina doktorer, sen är det 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter som drar i mig åt ena hållet och logoped åt 
andra och dietisten åt ett tredje håll. Och där i står jag och alla vänder sig till 
mig, för det är jag som står närmast patienten. 

Många av sjuksköterskorna sätter också upp kravet att de ska kunna allt när de kommer 
ut i arbetslivet. Några berättar att de känner stor osäkerhet när de inte kan svara på 
frågor som ställs av läkare och anhöriga. Sjuksköterskorna uppger att de har ett behov 
av att kunna kontrollera varje situation för att känna sig säkra och trygga i sitt arbete. 
”För prova sig fram, det går inte, för man får inte ha fel så det gäller att fråga, erkänna 
att man inte kan.” Sjuksköterskorna uppger vidare att de ställer frågor så fort de känner 
sig osäkra och inte vet vad de ska göra. Många av dem berättar att de gärna hade haft en 
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person som övervakat dem i deras arbete och som såg till att de exempelvis doserade 
rätt mängd medicin till patienterna. 
Sjuksköterskorna uppger att de i början hade svårigheter med att identifiera sig med 
yrkesrollen. En av sjuksköterskorna menar att patienterna och deras anhöriga hade 
lättare för att acceptera henne som en sjuksköterska än hon själv. Hon berättar att hon 
ibland kunde känna att hon inte skilde sig så mycket åt i ålder från de patienter hon 
behandlade. Men trots att hon var ung och kände sig oerfaren så fick hon känslan att 
hennes patienter såg henne som vilken sjuksköterska som helst. Patienternas förtroende 
för henne gjorde det lättare för henne att komma in i yrkesrollen. Någon av 
sjuksköterskorna berättar att hon länge övade på att få följande fras att låta naturlig: 
”Hej jag heter X och jag är din sjuksköterska” En annan berättar att hon vid ett par 
tillfällen var på väg att hämta en sjuksköterska, innan hon insåg att hon själv var en. För 
henne tog det ett år innan hon kände att hon hade landat i sin yrkesroll. En av 
sjuksköterskorna berättar att hon upplevde det som att personalen på avdelningen såg 
henne som en rutinerad sjuksköterska när hon hade avslutat sin bredvidgång. Hon själv 
kunde fortfarande efter ett år känna sig som nyfärdig. 

4.3 Relationer och stöd 

4.3.1 Handledare 
Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att personkemin stämmer mellan handledaren 
och sjuksköterskan eftersom det är en lång period som de ska dras med varandra. 
Sjuksköterskorna uppger också att de helst ville ha en handledare som är engagerad, 
som verkligen vill ta hand om nyutexaminerade sjuksköterskor och som tycker det är 
roligt att handleda. Relationen till handledaren under bredvidgången har fungerat olika 
bra för sjuksköterskorna och personkemin dem i mellan har varierat. En av 
sjuksköterskorna berättar att hon hade en jättebra handledare som hon kände förtroende 
för och som hon såg som sin förebild. Hon fick ett stort stöd och kände att hon kunde 
fråga handledaren om allt. 

Jag fick en handledare och vi fick bra kontakt. Det är viktigt att det funkar 
med den som man kommer med i början. Hon tog verkligen hand om mig 
och var mån om mig mycket och även idag så känner jag att hon är en av de 
personer som jag kan fråga om det är något jag vill fråga om. 

Några av sjuksköterskorna kände däremot inte något särskilt stort förtroende för sina 
handledare eftersom de inte var särskilt engagerade och inte riktigt hade tid med dem. 
En av sjuksköterskorna berättar att hennes handledare i början inte ens visste om att hon 
skulle vara handledare. Detta fick sjuksköterskan att tvivla på både handledaren och 
introduktionen. I ett av fallen, där relationen till handledaren inte fungerade, berättar 
sjuksköterskan att hon till slut bytte handledare. Detta var inte något större problem 
varken från handledaren eller sjukhusets sida. Flera av sjuksköterskorna uppger att det 
har funnits en person bland arbetskollegorna som har haft en stor betydelse för dem och 
som nästan har fungerat som en mentor. En sjuksköterska berättar om en äldre kollega 
som uppskattade att hon kom och frågade henne om hjälp. Den äldre sjuksköterskan 
fungerade som en extra stödperson på avdelningen som hon ofta vände sig till när det 
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var något hon undrade över. De flesta av sjuksköterskorna berättar att de hade speciella 
relationer till dem i personalen som var jämngamla med dem själva. 

4.3.2 Arbetskollegor 
De flesta av sjuksköterskorna berättar att de fick ett bra bemötande från 
arbetskollegorna. De var väldigt förstående och välkomnade den nyutexaminerade 
sjuksköterskan med öppna armar. Många uppger att det fanns ett ”våga fråga klimat” 
och att arbetskollegorna alltid ställde upp.”...jag har frågat efter hjälp och dom andra har 
sagt att det gör ingenting. Vi känner oss trygga, vi vet att du inte gör någonting du inte 
kan.” En av sjuksköterskorna berättar att hon efter bredvidgången inte behövde arbeta 
själv på kvällar och helger. Detta upplevde hon som väldigt tryggt eftersom det alltid 
fanns någon där som stöd. 

Det är en så pass liten arbetsplats så man kände väldigt fort igen dom. Man 
blir inte anonym utan det blir att man jobbar tillsammans, man har jobbat 
med alla. /.../ Det blir personligt och gemenskapen där är väldigt bra, alla tar 
hand om varandra. 

En sjuksköterska uppger dock att hon på en av avdelningarna hade arbetskollegor, 
främst undersköterskor, som inte alls stöttade henne. Hon fick känslan av att de ville 
”sätta dit” henne eftersom hon var ny. Efter att ha varit på avdelningen i två månader 
bytte hon därför tillbaka till sin gamla avdelning där hon trivdes och både kollegor och 
chefer stöttade henne. 
När det kommer till avdelningschefen har det sett olika ut beroende på vilken avdelning 
sjuksköterskan har arbetat på. Några uppger att de har fått mycket stöd från sin 
avdelningschef. En av sjuksköterskorna berättar följande: 

...min chef var väldigt positiv. /.../ Hon kom in och frågade hur jag hade det 
och frågade hur dom andra bemötte mig och om det var någon som sagt 
eller gjort något som jag inte tycker om. Alltså hon var väldigt personlig och 
tog verkligen hand om en. 

Andra har dåliga erfarenheter när det gäller kontakten med sin avdelningschef. En 
sjuksköterska berättar att hon inte trivdes på avdelningen och ville byta arbetsplats. Hon 
vände hon sig därför till avdelningschefen men fick inget gehör. Istället fick hon höra 
att hon var tvungen att fullfölja sitt avtal på ett halvår. När sjuksköterskan protesterade 
mot detta fick hon alternativet att antingen stanna kvar eller säga upp sig helt från sin 
tjänst. 

4.3.3 Samtalsträffar 
Genom att delta i introduktionsprogrammets samtalsträffar fick de nyanställda 
sjuksköterskorna chans att träffa andra sjuksköterskor som befann sig i samma situation. 
Sjuksköterskorna berättar att samtalsträffarna var mycket givande och att de öppnade 
upp ögonen för vad som skedde på andra avdelningar och hur de skiljde sig åt. De 
uppger att det var skönt att få prata om hur de andra hade det och hur det var på deras 
avdelningar. ”...tyckte jag att det var skönt att få diskutera med andra om hur det är.” 
Samtalsträffarna fungerade också som ett forum där de kunde ta upp sådant som var 
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svårt att ta upp med den egna handledaren. Sjuksköterskorna menar att de genom att 
delta i samtalsträffarna, fick möjlighet att reflektera över sitt arbete och över 
avdelningen de jobbade på. Träffarna gav också sjuksköterskan en helhetsbild över 
sjukhuset och ett kontaktnät bland de andra nyanställda. 

4.4 Variation i verksamhet 

4.4.1 Avdelningarnas storlek och verksamhet 
Avdelningarna som sjuksköterskorna arbetade på när de nyanställdes skiljer sig mycket 
från varandra. En skillnad mellan avdelningarna är deras storlek. En sjuksköterska som 
arbetar på en liten avdelning berättar att hon inte blir anonym, utan får en bra 
gemenskap med de andra just för att avdelningen är liten. Motsatsen till detta är 
sjuksköterskan som arbetar på en stor avdelning med många anställda där det kan dröja 
länge innan hon har arbetat med alla. Gemensamt för alla avdelningar är dock att de har 
någon form av medicintekniska uppgifter och omvårdnad. Däremot skiljer de sig i hur 
arbetet är upplagt och utförs. På en akutvårdsavdelning är det mycket akuta situationer 
med prioriteringsarbete, ofta i ett hektiskt tempo, medan det på en kirurgavdelning 
snarare är planerat arbete för sjuksköterskorna. Där finns det även fler rutiner för 
sjuksköterskan att följa, vilket förenklar arbetet. 

Sen just då, sen är det olika verksamheter med kirurgi och medicin, medicin 
är väldigt mycket akut, kirurgi är väldigt mycket planerat, man kan inte 
riktigt jämföra med, men det var ändå sådär jaha nu ska jag ha hand om en 
patient så ska jag lämna operationen, jaha då kan jag titta i den pärmen och 
så gör jag detta, o detta o detta. Så det var mycket mer lättare rent så. 

4.4.2 Patientgrupper och arbetsuppgifter 
På en kirurgavdelning är det ofta samma patientgrupp med likartade diagnoser medan 
det på barnavdelningen finns en större variation. Avdelningarna skiljer sig alltså även åt 
när det gäller patientgrupper och arbetsuppgifter. En av sjuksköterskorna uppger att hon 
tyckte det var bra att börja på en medicinavdelning just för att det är grundläggande men 
ändå skiftar mycket i diagnoserna. Sjuksköterskorna påpekar också att det behövs en 
längre bredvidgång på en avdelning som har en varierad verksamhet, än det gör på en 
avdelning som är mycket specialiserad. Anledningen till detta uppger de, är att det tar 
längre tid innan de har varit med om alla diagnoser och situationer som kan uppstå. 

Och då blev jag introducerad på dom olika grupperna vi har, dom små 
barnen där man hade medicin, öron och ortopedi och kirurgi. Och det är en 
ganska stor bredd som man skulle liksom lära sig. Även om jag hade lång 
bredvidgång så är det inte som på en kirurgavdelning där man har ungefär 
samma patienter utan här är det så mycket. 

De flesta av sjuksköterskorna anser att deras arbete är omväxlande, eftersom de har 
många olika uppgifter och de berättar att den ena dagen inte är den andra lik. En av 
sjuksköterskorna berättar att charmen med jobbet är att hon aldrig vet hur hennes dag 
ska se ut förrän hon kommer till arbetet. En annan hävdar i samma anda att arbetet i 
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vissa fall kan vara väldigt monotont och för henne bakåt i hennes personliga utveckling, 
snarare än framåt. ”...det var en mindre avdelning, det var planerad vård på ett helt annat 
vis, det var inte det här akuta som jag hade kommit in i, så det kändes som att man gick 
tillbaka i utvecklingen.” 

4.5 Möjligheter att utnyttja introduktionsprogrammet 

4.5.1 Anställningsform och anställningstillfälle 
En av de bidragande orsakerna, uppger sjuksköterskorna, till att de sökte sig till 
Helsingborgs lasarett var att sjukhuset erbjöd dem fasta tjänster genom 
introduktionsprogrammet. Flertalet av sjuksköterskorna fick ett vikariat på sjukhuset 
med fast tjänst i botten, som gav dem en viss trygghet. Någon uppger att alternativet om 
hon inte hade fått den fasta tjänsten, hade varit att bara gå på vikariat. Vid val av 
avdelning uppger sjuksköterskorna att de hellre söker sig till avdelningar som kan 
erbjuda dem fast tjänst eller ett längre vikariat, än till de avdelningar som bara erbjuder 
korta perioder. En av sjuksköterskorna som hade ett vikariat påpekar att det tar på 
krafterna att inte veta hur länge man får vara kvar på avdelningen och om man får en 
fortsätt tjänst eller inte. Hon menar också att osäkerheten bidrar till en minskad vilja att 
engagera sig i och utveckla arbetet på avdelningen. 

...det finns ju alltid det här med att gå på vik, det är ju inte det bästa kan man 
tycka. Det känns ju alltid skönt att vara knuten till en arbetsplats och känna, 
vara anställd och slippa den osäkerheten. Men i och med att jag har en 
anställning i botten så känner jag ändå att jag har ett fast jobb. Och det är 
många sjuksköterskor som har kommit efter mig som inte har fått detta, jag 
var nog bland de sista som fick. 

Sjuksköterskorna påpekar att längden av bredvidgången skiljer sig beroende på när på 
året som sjuksköterskorna har blivit anställda. Sjuksköterskorna uppger att de som 
börjar på sommaren får en kortare bredvidgång och slängs in i arbetet fortare än de som 
börjar under vinterhalvåret. Vissa tycker att det är en fördel att komma in i arbetet 
snabbt, medan andra ser det som att de har tappat mycket under den första tiden. 
Sjuksköterskorna tror att denna skillnad beror på att det under sommaren är dags för 
semester och att det är svårare att lösa bemanningsfrågor i semesterperioder. 

4.5.2 Introduktionsprogrammets förankring 
Vissa av sjuksköterskorna anger att de inte tror att introduktionsprogrammet är 
riktigt förankrat på chefsnivå. Visserligen menar en av sjusköterskorna att chefen 
för ett vårdområde var välvilligt inställd till programmet, eftersom han själv 
rekommenderade två nya sjuksköterskor att gå programmet istället för att ta 
vanliga tjänster. Den allmänna uppfattningen hos sjuksköterskorna är dock att det 
är besvärligare för en avdelningschef att ha en sjuksköterska som deltar i 
introduktionsprogrammet, jämfört med att ha en sjuksköterska som hade en vanlig 
tjänst. Flera sjuksköterskor har påpekat att de har fått kämpa för att komma iväg 
på de aktiviteter som ingick i programmet. Sjuksköterskorna berättar att de fick 
känslan av att avdelningarna först och främst såg till att deras eget 
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bemanningsbehov var uppfyllt innan de skickade iväg någon på aktiviteterna som 
introduktionsprogrammet erbjöd. I de fall där bemanningsbehovet inte var 
uppfyllt, fick sjuksköterskorna finna sig i att de inte kunde vara med i alla 
aktiviteter. Flera sjuksköterskor anger också att deras avdelning inte fått någon 
information kring aktiviteterna och därför varit motsträviga att släppa iväg dem. 

Man skulle gå i väg på utbildningstillfällen som var obligatoriska för dem 
som gick programmet /.../ det var inte det att man fick gå eller, på 
avdelningen hette det att man fick gå om avdelningen tillät det, att man 
kunde gå. Det var ju lite hårda bud. 

Sjuksköterskorna berättar att det i introduktionsprogrammet ingick att 
handledarna skulle erbjudas att få följa med på föreläsningarna. Många av 
sjuksköterskorna uppger att denna möjlighet inte utnyttjades. I flera fall, menar 
sjuksköterskorna, visste inte handledarna om möjligheten och i andra fall ville de 
gärna gå men avstod på grund av att de inte kunde gå ifrån avdelningen. Några av 
sjuksköterskorna fick uppfattningen att deras handledare hellre släppte iväg dem 
till aktiviteterna, än att de båda skulle gå när det rådde personalbrist på 
avdelningen. 
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5 Diskussion 

5.1 Kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande 
Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess start i mitten av 1800-talet genomgått en rad 
förändringar. Från att ha varit en rent praktiskt inriktad yrkesutbildning har den 
utvecklats till en mer teoretiskt inriktad högskoleutbildning. I och med 
högskolereformen -93 fortsatte denna utveckling och klyftan mellan teori och praktik 
ökade ytterligare. I socialstyrelsens undersökning (SOS 2002-107-1) har det visat sig att 
sjuksköterskeutbildningen är alldeles för teoretiserad och att sjuksköterskan har svårt 
för att ta till sig den teoretiska kunskapen och applicera den på den praktiska 
verksamhet som sjuksköterskeyrket innebär. Enligt socialstyrelsen har dessa faktorer 
bidragit till att nyutexaminerade sjuksköterskor har brister i yrkeskunnandet. 
Sjuksköterskorna i vår studie bekräftar denna bild. De har svårt att se relevansen i 
många av de teoretiska momenten och de har svårt att se hur dessa skall användas 
praktiskt. Detta gäller främst kurser som inte är vårdrelaterade exempelvis vetenskaplig 
metod. 
Ellström talar i samband med yrkeskunnande om formell och reell kompetens. Han 
nämner även en individs kvalifikationer där han utgår från de krav som arbetet faktiskt 
ställer på individens kompetens. Formell kompetens är den kunskap som individen har 
förvärvat, som kan dokumenteras med betyg eller intyg. I sjuksköterskornas fall 
sammanfaller den med deras föreskrivna kvalifikation som är 
sjuksköterskelegitimationen. Utan legitimationen är de inte behöriga för yrket och kan 
inte ta en tjänst som sjuksköterska. Sjuksköterskorna i vår studie har den formella 
kompetensen och de föreskrivna kvalifikationerna eftersom de har genomgått och tagit 
examen från sjuksköterskeutbildningen. Ellström menar också att formell kompetens 
inte nödvändigtvis måste sammanfalla med reell kompetens. Det som lärs ut i en 
utbildning är ofta skiljt från det som lärs in. Samtidigt som sjuksköterskeutbildningen 
har förändrats har utvecklingen inom hälso- och sjukvården lett till att det ställs högre 
krav på sjuksköterskornas kompetens. De faktiska kvalifikationerna sammanfaller inte 
längre med de föreskrivna och den formella kompetensen sammanfaller inte med de 
reella krav som yrket ställer. Sjuksköterskorna i vår studie uppger själva att de under 
studietiden levde i en skyddad värld och att det var mycket som skolan inte förberedde 
dem för. De förväntar sig att de ska kunna allt efter att ha gått en treårig utbildning och 
de får en chock när deras förväntningar på sjuksköterskerollen inte stämmer överens 
med verkligheten. Denna verklighetschock är enligt Kramer en konsekvens av det gap 
som existerar mellan sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrket. Vi tolkar detta 
som att våra sjuksköterskor saknar den reella kompetensen och de faktiska 
kvalifikationer som efterfrågas i sjuksköterskeyrket. 

5.2 Stålbadet som övergångsfas 
Lindberg-Sand menar att sjuksköterskorna hamnar i en övergångsfas, som kan liknas 
vid ett stålbad, när de lämnar studeranderollen och träder in i yrkesrollen. Hon påpekar 
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också att det finns olika aspekter som påverkar sjuksköterskorna i deras sätt att hantera 
denna övergångsfas. Sjuksköterskorna i vår studie är alla unika personer. De skiljer sig 
åt i allt från ålder och tidigare arbetslivserfarenhet till vilken utbildningsort de studerat 
vid och därför också vilken utbildning de har i botten. Sjuksköterskorna har i sin 
utbildning tillägnat sig kunskaper och eftersom de är individer skiljer sig denna kunskap 
från person till person. Polyani talar om personlig kunskap som något som integreras 
med den egna personen och som följer med bäraren. Det är därför inte konstigt att 
sjuksköterskorna hanterar och upplever sin första tid i yrket olika. Några har haft det 
lättare än andra under sitt ”stålbad”. De som har haft mycket praktik i utbildningen eller 
har tidigare erfarenhet från att ha arbetat på Helsingborgs lasarett har bättre 
förutsättningar att hantera situationen än de som är helt nya. Naturligtvis spelar också 
den enskilda sjuksköterskans personlighet in i hur hon hanterar krävande situationer. 
Den första aspekten av stålbadet som Lindberg-Sand beskriver handlar om 
förväntningarna, från både sjuksköterskorna själva och omgivningen på att de ska vara 
kompetenta och fullärda efter utbildningen. Sjuksköterskorna från Helsingborgs lasarett 
berättar att de kände sig långt ifrån fullärda när de kom till sin första arbetsplats. Benner 
menar att sjuksköterskorna inte har nått det kompetenta stadiet som yrkesutövare efter 
en avslutad utbildning utan att de snarare är avancerade nybörjare. Sjuksköterskorna i 
vår studie har genom utbildningens praktikperioder hunnit skaffa sig så pass mycket 
erfarenhet att de har utvecklats från novis till avancerad nybörjare, men inte tillräckligt 
för att räknas som kompetenta. Det är först när sjuksköterskorna har hunnit arbeta en tid 
och skaffat sig de erfarenheter som krävs, som stadiet kompetent uppnås. 
Den andra aspekten av stålbadet som Lindberg-Sand tar upp är steget som 
sjuksköterskan tar från att ha varit underordnad elev till att bli ensam med ansvaret. 
Detta innebär för sjuksköterskorna ett väsentligt utökat handlingsutrymme. Som 
sjuksköterskeelever har de någon som kontrollerar dem i deras arbete och tar det yttersta 
ansvaret. Som sjuksköterska kan de inte längre räkna med att någon annan upptäcker fel 
och kontrollerar deras handlingar. Detta är nära sammankopplat med Lindberg-Sands 
tredje aspekt av stålbadet, rädslan för att göra fel. Då sjuksköterskorna arbetar med 
behandling och vård av människor kan en felbedömning från deras sida sluta med att en 
patient skadas eller i värsta fall dör. Detta får konsekvenser för både deras arbete och 
lärprocess. Sjuksköterskor kan inte prova sig fram eller testa olika tillvägagångssätt. De 
måste helt enkelt veta vilka konsekvenser deras handlingar får redan innan de utför 
dem. Ellström talar om handlings- och utfallskontroll. Som legitimerade måste 
sjuksköterskorna själva kunna kontrollera sina handlingar och dess konsekvenser. Då de 
inte behövt göra det som elever upplevs detta krav som påfrestande. 
Enligt den modell som Dreyfus & Dreyfus har utvecklat så måste individen handla med 
ett känslomässigt engagemang för att lära sig något och komma vidare i sin 
färdighetstillägnelse. För att sjuksköterskorna ska kunna uppnå stadiet kompetent måste 
de enligt modellen ta ansvar för sina handlingar och se konsekvenskerna av dem. 
Sjuksköterskeyrket innebär ett risktagande och ansvarstagande och för att 
sjuksköterskorna ska kunna utvecklas vidare måste de därför våga handla med känsla 
och intuition. Eftersom det är extremt viktigt att sjuksköterskorna handlar rätt upplevs 
yrket som mycket påfrestande. Sjuksköterskorna i vår studie har som elever inte behövt 
ta eget ansvar för sina handlingar. De har riskfritt kunnat utföra sina sysslor med 
vetskap om att handledaren vakar över dem. Som legitimerade sjuksköterskor krävs helt 
plötsligt att de själva vågar ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna som dessa 
för med sig. Vågar inte sjuksköterskorna ta det steget kommer de inte utvecklas vidare, 
vilket i sin tur innebär att deras kunskapsinhämtning riskerar att stagnera. 
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5.3 Lärande och reflektion 
Det Engeström kallar för anpassningsinriktat lärande kan liknas vid den process som 
sjuksköterskorna går igenom för att behärska sitt yrke. För sjuksköterskorna i vår studie 
är uppgiften, målet och förutsättningarna redan givna. De ska komma in i gemenskapen 
på arbetsplatsen samtidigt som de ska utveckla det yrkesmässiga kunnandet så att de 
kan arbeta som sjuksköterskor. 
När sjuksköterskorna började sin utbildning hade de inga eller begränsade kunskaper 
inom vårdområdet och var enligt Benner noviser. För att under utbildningens gång 
tillägna sig kunskaper har de använt sig av olika tillvägagångssätt, vilka vi menar liknar 
Ellströms fyra lärandenivåer. Sjuksköterskorna kan sägas använda sig av ett 
reproduktivt lärande under utbildningen, då meningen med undervisningen är att de ska 
lära sig hur de ska gå tillväga för att lösa en uppgift. När de har kommit till slutet av 
utbildningen har de hunnit utveckla en känsla för hur de ska kunna komma fram till rätt 
resultat, vilket innebär att de snarare använder sig av ett regelstyrt lärande. För att kunna 
utvecklas vidare från avancerad nybörjare till kompetent sjuksköterska måste de ta 
ytterligare ett steg. När sjuksköterskorna lämnar utbildningen och börjar arbeta 
använder de ett målstyrt lärande eftersom de vet vilka uppgifter de måste utföra. Metod 
och resultat är inte på förhand givna utan situationen avgör vilken metod som bör 
användas och vad resultatet blir. 
För att komma ytterligare ett steg i yrkesutvecklingen krävs enligt Benner mer 
erfarenhet och större insikt. När sjuksköterskan inte längre följer regelboken, utan har 
sådan kontroll över situationen att hon utifrån den klarar av att göra rätt bedömning, är 
hon på väg mot nivåerna skicklig och expert. Hon använder sig då av vad Ellström 
kallar för ett kreativt lärande, eftersom detta lärande förutsätter att sjuksköterskorna kan 
identifiera och definiera situationen. Hennes förfaringssätt liknar också vad Engström 
kallar utvecklingsinriktat lärande eftersom hon kritiskt granskar och analyserar 
situationen. Vi anser att det är detta lärande, det kreativa eller utvecklingsinriktade som 
krävs för att sjuksköterskorna ska kunna uppnå Benners sista kompetensstadier. 
För att sjuksköterskan ska kunna omvandla den teoretiska kunskap hon har från sin 
utbildning till en praktisk användbar kunskap krävs det enligt Schön ”handling-i-
reflektion”. Handling-i-reflektion innebär att sjuksköterskan ges möjlighet att reflektera 
över sina handlingar under tiden som hon utför dem. Genom att reflektera kommer 
sjuksköterskorna bli medvetna om vad som behöver förändras i deras handlingssätt och 
vad som fungerar bra. Schön menar vidare att yrkesutövaren utför handlingar utan att 
behöva tänka, beskriva eller vara medvetna om den handlingskunskap hon/han besitter. 
Genom att utöva handling-i-reflektion utvecklar yrkesutövaren sin handlingskunskap. 
Även om sjuksköterskeutbildningen innehåller en del praktiska moment tolkar vi det 
som att de inte är omfattande nog för att sjuksköterskan ska få tillräcklig övning i att 
reflektera över sin kunskap. Eftersom sjuksköterskorna inte har fått öva sig tillräckligt 
mycket under utbildningen har de brister i sin handlingskunskap när de väl kommer ut i 
arbetslivet. Då sjuksköterskan inte har några tidigare erfarenheter från 
sjuksköterskeyrket är det därför först på arbetsplatsen som hon får chans till att 
reflektera över sina handlingar. Vi menar att det är viktigt för sjuksköterskorna att de på 
sin arbetsplats får övning och stöd i att reflektera så att de utvecklar sin 
handlingskunskap. Detta är ingenting som de klarar av på egen hand. 
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5.4 Handledning 
För att sjuksköterskorna ska kunna klara av övergången från avancerad nybörjare till 
kompetent sjuksköterska behövs det enligt Benner någon form av stöd. På Helsingborgs 
lasarett ges detta stöd i form av att sjuksköterskorna under sin allra första tid får gå 
bredvid en person som visar var allt finns och hur arbetsuppgifterna ser ut. 
Sjuksköterskorna får genom att följa handledaren successivt komma in i arbetet på 
avdelningen. Lauvås & Handal nämner två typer av yrkesinriktad handledning. Då 
sjuksköterskorna i vår studie har handletts av olika personer tycker vi oss kunna se spår 
av både mästarlära-modellen och reflektionsmodellen. De flesta av sjuksköterskorna 
uppger att de till en början bara fick observera handledaren innan de själva fick ansvaret 
över en patient. Efterhand som de kom in i arbetet fick de ansvara över fler patienter 
tills de slutligen ansvarade för hela avdelningen. Detta förfaringssätt anser vi liknar 
mästarlärar-modellen, där lärlingen successivt får mer ansvar och svårare uppgifter 
efterhand som hon/han utvecklar sin yrkesidentitet. En av sjuksköterskorna berättar att 
hennes handledare istället för att svara på direkta frågor uppmanade henne att först 
försöka och tänka själv. Samma sjuksköterska berättade också att hon ofta fick förslag 
på hur hon hade kunnat handla istället men att handledaren samtidigt påpekade att 
hennes förfaringssätt absolut inte var fel i sig. Vi menar att sjuksköterskan genom detta 
handledningssätt fick tid att reflektera över sina handlingar samtidigt som hon utförde 
dem. På så vis blev hon medveten om vad hon behövde förändra i sitt sätt att handla. 
Detta anser vi är ett bra exempel på reflektionsmodellen, där handledaren försöker 
hjälpa eleven att utveckla det förfaringssätt som hon/han känner sig trygg i och som 
faller sig naturligt. 
För att sjuksköterskorna ska kunna utvecklas vidare i sitt yrkeskunnande måste de enligt 
Benner ha möjlighet att få vägledning och stöd. Då vi anser att det främst är 
handledarens uppgift att utgöra detta stöd är det viktigt att relationen dem emellan 
fungerar. Sjuksköterskorna i vår studie berättar att personkemin mellan sjuksköterska 
och handledare har varierat och därför har handledningen fungerat olika bra. 
Förtroendet för handledaren måste finnas för att sjuksköterskorna ska kunna våga ta 
kontakt och våga fråga när de är osäkra. Vi menar att detta förtroende är stark kopplat 
till hur bra relationen fungerar och om man trivs ihop. Vi har i vår undersökning sett en 
skillnad mellan de som fungerat som rena handledare och de som fungerat som 
mentorsfigurer. Vissa handledare har endast funnits med under bredvidgången och då 
koncentrerat sig på att visa hur arbetet går till. Dessa personer har sedan slutat vara 
handledare och övergått till att vara en ”vanlig” arbetskollega. Andra handledare har 
sträckt sig ett steg längre och har, utöver bredvidgången, fungerat som ett stöd och en 
trygghet. Vi menar att dessa handledare har fungerat mer som en mentorsfigur för 
sjuksköterskorna. Denna kategori kan även hittas bland vissa av arbetskollegorna som 
har hjälpt och stöttat sjuksköterskorna vid sidan av deras ordinarie handledare. 
Ytterligare en faktor som har bidragit till att ge sjuksköterskorna stöd är de 
samtalsträffar som ingått i introduktionsprogrammet. Vi har fått indikationer på att i de 
fall där relationen till handledaren inte har fungerat särskilt väl har samtalsträffarna varit 
oerhört viktiga. Träffarna har medfört att sjuksköterskorna har fått träffa andra nya 
sjuksköterskor som de har kunnat tala med när något har bekymrat dem. Vi tror att 
samtalsträffarna inte enbart har fungerat som ett stöd för sjuksköterskorna utan även 
varit en bidragande faktor till att de har lärt sig något, eftersom träffarna har gett dem tid 
och möjlighet att reflektera över sina och andras handlingar. Genom att 
sjuksköterskorna har utbytt erfarenheter har de kunnat ta lärdom och använda sig av det 
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som de andra sjuksköterskorna varit med om när de själva står inför liknande 
situationer. 

5.5 Variation i verksamhet 
Helsingborgs lasarett är ett akutsjukhus och har en bred verksamhet med många olika 
verksamhetsområden. Verksamhetsområdena skiljer sig mycket från varandra och detta 
innebär att de har och ger olika förhållanden och förutsättningar för sjuksköterskorna 
som verkar inom dessa områden. De variationer som finns är skillnader i avdelningarnas 
storlek och verksamhet, men även i patientgrupper och arbetsuppgifter. Dessa 
variationer påverkar sjuksköterskorna på olika sätt och har stor inverkan på hur deras 
inträde i yrket upplevs. 
När det gäller avdelningarnas storlek påverkar det framför allt sjuksköterskornas 
arbetsklimat. En av sjuksköterskorna nämnde att hon inte var lika anonym på en liten 
avdelning som hon hade varit på en stor. Hon menade att detta hade stor betydelse för 
gemenskapen på arbetsplatsen. Vi menar att det på små avdelningar är lättare att bygga 
upp en bra gemenskap eftersom de inte är så många anställda och att de ofta arbetar 
tillsammans med samma personer. På större avdelningar är det snarare tvärt om. Det är 
fler anställda och större rotation i arbetslagen. Det tar då längre tid för sjuksköterskan 
att hitta den trygghet och det stöd som behövs för att klara yrket. Avdelningarna skiljer 
sig också åt när det gäller verksamhet. Vårdområdet ”planerade operationer” har, som 
namnet antyder, en ganska strukturerad verksamhet och arbetar mest med planerade 
vårdinsatser. Det finns ofta färdiga rutiner att följa vilket underlättar för dem som är nya 
på avdelningen. På en akutvårdsavdelning är arbetstempot ofta högt med många akuta 
situationer och prioriteringsarbete. Det höga tempot och den mer svårplanerade 
verksamheten gör att det ställs andra krav på en sjuksköterska än om hon hade arbetat i 
en mer strukturerad miljö. 
Verksamhetsområdena skiljer sig också åt när det gäller patientgrupper och diagnoser. 
På en kirurgavdelning har sjuksköterskorna en homogen patientgrupp med ett fåtal 
diagnoser. Arbetet är ofta mycket planerat och strukturerat vilket gör att det finns fler 
rutiner att följa. Det tar visserligen tid för sjuksköterskan att komma in i arbetet men 
inte alls lika lång tid som när arbetet är mer varierat. Andra avdelningar har en mer 
heterogen patientgrupp, vilket också ger ett större antal diagnoser. Ett bra exempel på 
detta är barnavdelningen, där den gemensamma faktorn är att alla patienter är under 18 
år. Genom att de samlat alla barn på en och samma avdelning så finns det en oändlig 
bredd på den kunskap som behövs. Det tar mycket längre tid för sjuksköterskorna innan 
de har varit med om alla diagnoser och situationer som kan uppstå. Avdelningens 
verksamhet påverkar alltså hur mycket som sjuksköterskan behöver kunna för att klara 
sitt yrke. Vi menar att det är viktigt att sjuksköterskorna får en längre introduktion på 
avdelningar vars diagnoser har en bred spännvidd. Detta för att sjuksköterskorna ska 
kunna samla på sig tillräcklig erfarenhet för att kunna gå vidare till stadiet kompetent 
sjuksköterska. 

5.6 Möjligheter att utnyttja introduktionsprogrammet 
Introduktionsprogrammet som Helsingborgs lasarett anordnar ser vi som en insats från 
organisationens sida för att hjälpa de nyutexaminerade sjuksköterskorna att lättare 
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komma in i yrket. Programmet innehåller rundvandringar, föreläsningar, samtalsträffar 
och en längre bredvidgång på avdelningen. Sjuksköterskorna har uppskattat både 
rundvandringen och föreläsningarna men anser samtidigt att vissa aspekter av 
programmet inte har fungerat lika bra. En aspekt är att det finns stora variationer i hur 
lång bredvidgången har varit för sjuksköterskorna. Anledning till detta är att det under 
semesterperioder är svårare att bemanna avdelningarna. De sjuksköterskor som börjar 
sin anställning under sommarhalvåret får därför en kortare bredvidgång. Som vi tidigare 
konstaterat betyder bredvidgången mycket för sjuksköterskornas möjligheter att nå den 
kompetens sjuksköterskeyrket kräver. De sjuksköterskor som inte får möjlighet att 
utnyttja den bredvidgångsperiod de är berättigade till får alltså sämre förutsättningar än 
sina kollegor. 
Sjuksköterskorna har genom introduktionsprogrammet rätt att gå ifrån sitt ordinarie 
arbete och delta i de aktiviteter som anordnas. Många av sjuksköterskorna upplever 
dock att det är besvärligare för cheferna att ha någon som deltar i programmet än en 
”vanlig” anställd. Avdelningens verksamhet och bemanningsbehovet måste nämligen 
tillåta att sjuksköterskorna är borta och för många av dem sätter detta käppar i hjulet för 
deltagande i aktiviteterna. I introduktionsprogrammet erbjuds också handledaren att 
delta i aktiviteterna och inte heller denna möjlighet utnyttjas fullt ut av samma skäl. Kan 
inte avdelningen lösa bemanningen innebär det att både sjuksköterskan och handledaren 
går miste om de tillfällen som anordnas. Då sjuksköterskorna är beroende av stöd och 
insatser för att nå sin fulla yrkeskompetens kommer det ta längre tid för dem att uppnå 
detta om de inte ges möjligheter att utnyttja de insatser som ges. Detta får i sin tur 
konsekvenser för organisationen som inte lika fort får kompetent personal. Även 
handledarna drabbas av denna problematik. Förutom att de inte kan fungera som ett lika 
stort stöd för sjuksköterskorna missar de själva en chans att uppdatera sina egna 
kunskaper och komma ännu längre i sin egen utvecklingsprocess. 
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6 Slutsats och vidare forskning 
I och med sjuksköterskeutbildningens förändring har det uppstått brister i 
sjuksköterskornas yrkeskunnande. Vi kan utifrån vår studie konstatera att 
sjuksköterskorna upplever sitt inträde i arbetslivet som besvärligt. Deras formella 
kunskap stämmer inte överens med de reella krav eller de kvalifikationer som 
sjuksköterskeyrket efterfrågar. När sjuksköterskorna börjar arbeta hamnar de i en 
övergångsfas, där det krävs ett lärande för att de ska kunna ta sig an de uppgifter arbetet 
innebär. Detta lärande skiljer sig från sjuksköterska till sjuksköterska beroende på vilka 
kunskaper och erfarenheter de har sedan tidigare. För att utveckla sin yrkeskunskap 
måste sjuksköterskorna få mer praktisk erfarenhet. De måste också lära sig att handskas 
med sin rädsla för att göra fel och utveckla sin egen handlings- och utfallskontroll. 
Genom att visa ett känslomässigt engagemang samt reflektera över sina handlingar 
kommer sjuksköterskan att utvecklas och uppnå färdighetsstadiet kompetent. Vi har 
konstaterat att detta är något som sjuksköterskan inte klarar av att göra på egen hand. 
Hon måste få hjälp och stöd av sin omgivning för att kunna handskas med situationen. 
Det är därför viktigt att relationen mellan handledare och sjuksköterska fungerar bra 
eftersom den påverkar sjuksköterskans förutsättningar för lärande. 
Helsingborgs lasarett hjälper sjuksköterskorna i denna situation genom att erbjuda dem 
stöd i form av handledning och en plats i introduktionsprogrammet. Genom 
handledning och samtalsträffar får sjuksköterskorna möjlighet att utbyta erfarenheter 
och reflektera över sin egen situation. Av mentorsfigurerna får de även den trygghet och 
det stöd som krävs för att komma vidare i utvecklingsprocessen. 
Introduktionsprogrammet är ett bra försök att stötta och hjälpa sjuksköterskorna under 
deras första tid. Det finns dock några faktorer som skulle kunna förbättras. En av dem är 
bredvidgången som idag inte är anpassad till den enskilde individen. Då 
sjuksköterskorna skiljer sig åt i kunskaper och tidigare erfarenhet har de olika behov av 
lärande. Behovet av lärande är också kopplat till vilken avdelning den enskilde 
sjuksköterskan arbetar vid och vilka arbetsuppgifter hon har. Avdelningar med en bred 
spännvidd i diagnoser är mer krävande än en specialiserad avdelning, eftersom det tar 
längre tid för sjuksköterskan att erfara tillräckligt mycket för att uppnå sin 
yrkeskompetens. På avdelningar med ett hektiskt arbetsklimat och krävande situationer 
är sjuksköterskan i större behov av stöd. Vi menar därför att bredvidgången borde 
anpassas till den enskilda sjuksköterskans behov för att ge henne så bra förutsättningar 
som möjligt. En annan faktor är att sjuksköterskorna måste ges möjlighet att utnyttja de 
insatser som Helsingborgs lasarett erbjuder. Om sjuksköterskorna inte kan delta i 
programaktiviteterna tar det längre tid för dem att ta sig igenom övergångsfasen och 
överkomma bristerna i sitt yrkeskunnande. Detta får i sin tur konsekvenser för 
organisationen i stort som på sikt inte får en lika kompetent personalgrupp. 
Helsingborgs lasarett har i och med att de erbjuder ett introduktionsprogram tagit ett 
första steg för att hjälpa sjuksköterskorna i deras övergång mellan skola och yrkesliv. Så 
länge klyftan mellan sjuksköterskeutbildningen och sjukvården kvarstår är det viktigt att 
dessa hjälpinsatser ges. Socialstyrelsen har i sin rapport Översyn av nyutexaminerade 
sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens 
behov resonerat kring att införa en motsvarighet till läkarnas AT-tjänstgöring även för 
sjuksköterskor. Vi kan efter att ha tagit del av sjuksköterskornas upplevelser konstatera 
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att detta vore en bra idé. En sådan AT-tjänst tror vi skulle underlätta för 
sjuksköterskorna att komma nya till en arbetsplats. Sjuksköterskorna skulle då ha hunnit 
skaffa sig tillräckligt mycket praktisk erfarenhet från yrket för att klara de krav som 
ställs i dagens yrkesliv. Då detta förslag ännu är på idéstadiet vore det intressant att se 
hur det utvecklas vidare. Vi anser att det inom detta område finns mycket kvar att göra 
och att det därför finns en grund för vidare forskning. 
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Bilaga 1 
Lund 2005-04-11 

Hej! 
 
Vi heter Hanna Vernström och Sara Persson och under våren skriver 
vi en kandidatuppsats i arbetslivspedagogik inom ramen för 
programmet för Personal och arbetsliv vid Lunds universitet. Temat 
för uppsatsen kommer att vara den nyutexaminerade sjuksköterskans 
inträde i yrkesrollen. Vi kommer att göra en undersökning av hur 
nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket. 
Helsingborgs lasarett har bidragit med ett urval av nyanställda 
sjuksköterskor sedan september 2003. Undersökningen kommer att 
bestå av ett antal intervjuer och därför kontaktar vi nu dig. 
Intervjuerna kommer att äga rum på Helsingborgs lasarett under vecka 
16 och 17. Intervjutillfällena beräknas ta cirka en timme och kommer 
med din tillåtelse att spelas in på band. Vi kommer att behandla 
informationen konfidentiellt, vilket innebär att du kommer att vara 
anonym. Undersökningen kommer att resultera i en c-uppsats i 
arbetslivspedagogik. 
Vi skulle gärna vilja intervjua dig om du kan tänka dig att ställa upp. 
Vi vill ha besked så snart som möjligt, dock senast fredagen den 15 
april. Om du har några frågor angående undersökningen eller några 
praktiska detaljer får du gärna höra av er till oss eller till Helsingborgs 
lasarett. 
Med vänliga hälsningar 
 
Hanna och Sara  
 

Kontaktinformation 
Xxxxx Xxxxxxxx 
xxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx-xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxx Xxxxxxx 
xxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxx Xxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx-xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Kan du berätta lite om dig själv? 

• Ålder? 

• Kön? 

• Utbildningsbakgrund? 

• Vilket år tog du examen? 

• Har du någon tidigare vårderfarenhet? 

• Har du någon övrig arbetslivserfarenhet? 

• Anställningstid? 

• Hur kommer det sig att du sökte dig till Helsingborgs lasarett? 
 

Kan du berätta kortfattat om dina arbetsuppgifter? 

• Vilken tjänst har du? 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

• Hur är arbetsuppgifterna upplagda? 

• Vad jobbar du på för slags tider? (dag, kväll eller natt) 

• Hur trivs du med ditt arbete? 

Kan du beskriva din första tid i yrket? 

• Hur introducerades du på din arbetsplats? (Hur gick det till?)  

• Vad hade du för förväntningar på din nya arbetsplats? 
 

Hur upplevde du din första tid i yrket? (Vad kände du?) 

• Vilket bemötande fick du på arbetsplatsen under din första tid? (arbetsgivare, 

arbetskamrater, patienter) 

• Finns det någon person på arbetsplatsen som haft stor betydelse för dig? Varför då? 

• Fick du någon handledare/mentor? 

• Hur fungerade den relationen? 

• Vilket stöd fick du från organisationens sida? 

• Vad anser du om det stöd du fick?
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Vad har du upplevt som mycket givande/mindre givande under din första tid i 

yrket? 

• Vad har varit bra? 

• Vad har varit dåligt? 

• Har du några tidigare erfarenheter som du känner har påverkat dig under din första 

tid i yrket? 

 

Hur överensstämde kraven på dig som sjuksköterska med den utbildning du hade 

fått? 

• Vilka krav förväntade du dig att det skulle ställas på dig som nyutexaminerad 

sjuksköterska? 

• Kände du någon osäkerhet under din första tid som sjuksköterska? Varför då? 

• Fick du någon möjlighet till utbildning under den första tiden? Vad? När? Hur? 

Varför? 

• Har arbetet krävt sådant som du inte fick i utbildningen? 

• Hur har du klarat detta? 

 

Vilka introduktionsmöjligheter fanns när du började på organisationen? 

• Har du deltagit i erbjudna aktiviteter från arbetsgivarens sida? 

• Kan du beskriva den introduktion du fått? 

• Hur gick den till rent praktiskt? 

• Var din upplevelse av introduktionen positiv eller negativ? Varför? 

• Vad känner du att du saknade i introduktionen? 

• Har du varit med i något liknande förut? Var, När, Hur? 

 

Hur skulle du velat bli introducerad på arbetsplatsen? 

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 
 


