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Bakgrund: Nya sjuksköterskor upplever svårigheter med att möta den nya yrkesrollen. För att 
stödja nyexaminerade att växa in i sjuksköterskerollen samt för att utveckla sin kompetens och 
praktiska färdigheter spelar introduktionsprogram så som kliniskt basår samt ledarskapet en 
viktig roll. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vårdenhetschefers erfarenheter av att 
skapa förutsättningar för nyexaminerade sjuksköterskor att växa in i sin professionella yrkesroll 
under kliniskt basår. Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod. Med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer samlades data in från nio vårdenhetschefer och analyserades sedan 
genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet baseras på fem kategorier som beskriver 
hur vårdenhetschefer skapar förutsättningar för de nya sjuksköterskorna på vårdavdelningen: 
organisera introduktion till vårdarbetet, värna om personalgruppen, skapa tillfälle för lärande, att 
utöva ett engagerat ledarskap samt ha en stödjande attityd. Slutsats: Resultatet visar på att det är 
många faktorer som påverkar sjuksköterskornas förutsättningar och att vårdenhetschefernas 
förhållningssätt är komplext. Genom att visa stöd, genom att delta i sjuksköterskornas 
socialiseringsprocess och genom att organisera introduktion och vårdarbete efter individuella 
behov så kan det främja sjuksköterskors lärande och rollbyggande. Det kräver ledare som är 
aktiva och engagerade och som förstår sin roll i den process det innebär för sjuksköterskor att 
växa in i yrkesrollen. De förutsättningar som presenteras i resultatet skulle kunna stärka nya 
sjuksköterskor i att växa in i den professionella yrkesrollen samt bidra till att de stannar kvar i 
yrket.  
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Background: New graduate nurses experience difficulties in meeting the expectations of the 
new professional role. Leadership has been shown to be important when supporting new 
graduate nurses develop a professional role and develop competence and practical skills.   
Aim: This study aims to describe nurse managers´ experiences of creating prerequisites for new 
graduate nurses to grow into the new professional role during an introduction program. Method: 
A qualitative method was used in this study. Data was collected through semi-structured 
interviews and analyzed using qualitative content analysis. A total of nine managers were 
interviewed. Results: The result presents five categories shown to be important when managers 
support new graduate nurses to grow into the new professional role: organize introduction to the 
clinical work, care for the group of personnel, create opportunities for learning, exercise a 
committed leadership and having a supportive attitude. Conclusion: The result suggests that 
many factors affect nurse’s conditions on the ward and that the manager’s approach is complex. 
By showing support, participating in nurse’s social process and by organizing the introduction 
and clinical work, it could promote learning and professional role-building among new graduate 
nurses. This requires leaders who are active and dedicated, and understand their role in the 
nursing process of growing into the professional role. The conditions that are presented in this 
study could strengthen new graduate nurses to grow into the professional role and could promote 
their intention of remaining in the profession.  
 
 
Keywords: learning; new graduate nurses; nursing management; professional role  
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Inledning 

Nyexaminerade sjuksköterskor rapporterar om att de upplever övergången från utbildning till 
yrkesliv som utmanande och att de känner sig oförberedda på att möta det nya yrket. Det leder 
till känslor av kaos och stress (Duchscher, 2009) och ökar deras intention av att lämna yrket 
(Laschinger m.fl. 2010). Det första yrkesverksamma året är viktigt för att de ska kunna växa in i 
och hantera den nya yrkesrollen (Pennbrant m.fl. 2013). För att sjuksköterskor ska kunna 
leverera en god och säker vård krävs att de har rätt kunskap och rätt resurser (SFS 2017:30). 
Introduktionsprogram, så som kliniskt basår har visat ha positiv effekt för nya sjuksköterskor att 
på ett tryggt sätt kunna möta de krav som yrket innebär samt för utveckling av professionell 
mognad (Bull m.fl. 2015). Även ledarskapet spelar en viktig roll för deras möjlighet att möta det 
nya yrket (Pennbrant m.fl. 2013). Vårdenhetschefer är de som skapar arbetsvillkoren på 
vårdavdelningen och de som ser till att sjuksköterskor få de resurser som krävs (Nilsson, 2005). 
Det är även vårdenhetschefen som ser till att verksamheten bedriver en kvalitativ och säker vård 
(SOSFS 2011:9). Genom att de stödjer och uppmuntrar nya sjuksköterskor så bidrar det till att de 
känner de sig motiverade och trygga i sin yrkesroll (Pennbrant m.fl. 2013). Cheferna kan även 
främja kompetensutveckling och påverka personalens välbefinnande på arbetsplatsen 
(Laschinger m.fl. 2015).   

 

Bakgrund  

Från student till yrkesverksam 

Övergången från utbildning till yrkesliv är en utmaning för nyexaminerade sjuksköterskor 
(Duchscher, 2009; Newton m.fl. 2009; Cubit & Ryan, 2011; Pennbrant m.fl. 2013; Jonsson m.fl. 
2014; Parker m.fl. 2014; Bull m.fl. 2015). De beskriver övergången som chockartad (Duchscher, 
2009; Cubit & Ryan, 2011) och fylld med känslor av osäkerhet och kaos (Newton & McKenna, 
2007; Wangesteen m.fl. 2008).  Chocken beror dels på att roller, relationer, förväntningar, 
kunskaper och ansvar skiljer sig mellan utbildning och yrkesliv (Duchscher, 2009). De beskriver 
att de dels känner sig oförberedda att möta den nya roll yrket innebär (Newton & McKenna, 
2007; Newton m.fl. 2009; Pennbrant m.fl. 2013) och dels en rädsla inför att blottställas som 
inkompetenta (Duchscher, 2009). De slås av realiteten av det ansvar de nu tar på sig (Newton & 
McKenna, 2007; Wangesteen m.fl. 2008; Duchscher, 2009). Flera studier visar att det inte finns 
någon tydlig beskrivning på vad som kan förväntas av en nyexaminerad sjuksköterska vilket kan 
leda till orimliga kravbilder, från kollegor och organisationen men även från sjuksköterskorna 
själva (Benner, 1993; Duchscher, 2009; Cubit & Ryan, 2011; Parker m.fl. 2014; Bull m.fl. 2015). 
Det kan sin tur påverka de nyexaminerade sjuksköterskornas psykiska, fysiska och intellektuella 
välmående (Duchscher, 2009).  
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Den nya yrkesrollen 

I studien Mastering the professional role as a newly graduated registered nurse (Pennbrant m.fl. 
2013) presenteras en teori kring sjuksköterskors möjlighet att hantera den professionella 
yrkesrollen. De menar att växa in i och hantera den nya yrkesrollen är en process som kräver att 
nyexaminerade sjuksköterskor: 

• ges möjlighet att värdera och omvärdera utbildningserfarenheter  
• ges möjlighet att kunna utveckla professionell tillit 
• ges möjlighet att utveckla den kliniska kompetensen  

Nya sjukskörskor behöver kunna värdera de kunskaper de fått från utbildningen utifrån relevans 
och användbarhet i det kliniska arbetet. På så sätt kan de också koppla samma teori med praktik i 
vårdarbetet och sätta kunskapen i en kontext. De behöver kunna öva på olika praktiska moment 
för att utveckla sina färdigheter och på så sätt bättre kunna möta situationer i vårdarbetet. Att 
kunna utveckla professionell tillit är beroende av sjuksköterskornas självförtroende och känsla av 
att vara kompetent. De behöver få stöd och uppmuntran från omgivningen för att stärka den 
professionella självbilden och känslan av att vara kompetent. Denna utvecklingsprocess påverkas 
av kringliggande faktorer: ledarskapet, kollegor, patienter och närstående, privatlivet, hälso- och 
sjukvårdsorganisationen samt normer och värderingar. Hälso- och sjukvårdsorganisationen 
klargör sjuksköterskors roll i relation till verksamheten och påverkar de resurser som tilldelas 
avdelningen. Vårdenhetschefer tillsammans med kollegor är betydande för sjuksköterskors 
känsla av stöd och uppmuntran i vårdarbetet. Alla delar i processen är viktiga för att den nya 
sjuksköterskan ska kunna hantera olika situationer i arbetet och för att de ska kunna växa in i 
yrkesrollen. De är även avgörande för om de väljer att stanna kvar i yrket (Pennbrant m.fl. 2013)  

 
Socialiseringens betydelse 

Att växa in i sjuksköterskerollen är en transformering och en socialiseringsprocess (Duchscher, 
2009; Bull m.fl. 2015). Det första året som yrkesverksam är avgörande för att nya sjuksköterskor 
ska kunna växa in i yrkesrollen, införskaffa praktisk kunskap och utveckla kompetens 
(Wangesteen m.fl. 2008; Pennbrant m.fl. 2013). Det är i den inledande socialiseringsfasen som 
de nyexaminerade försöker hitta sin roll men också då de konfronteras av psykiska, fysiska, 
sociala och kulturella förändringar (Newton & McKenna, 2007; Duchscher, 2009; Parker m.fl. 
2014). Flertalet studier visar på sjuksköterskors svårigheter att möta den nya arbetsgruppen och 
svårigheter med att bli inkluderade i gemenskapen (McKenna m.fl. 2003; Duchscher, 2009; 
Laschinger m.fl. 2010). De rapporterar om interprofessionella konflikter och utanförskap 
(McKenna m.fl. 2003; Duchscher, 2009), mobbing och social isolering (Laschinger m.fl. 2010). 
Även om hur deras kunskap blir undervärderad och hur de behandlas som studenter (McKenna 
m.fl., 2003). Detta leder till lågt självförtroende, stress och utmattning bland nya sjuksköterskor 
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(Duchscher, 2009) och till att de är mer benägna att lämna yrket (Laschinger m.fl. 2010). Om 
nya sjuksköterskor ska kunna utveckla sin professionella roll är det viktigt att dem får känna sig 
välkomna till arbetsplatsen och att få känna stöd, uppmuntran och få feedback (Wangesteen m.fl. 
2007; Cubit & Ryan, 2011; Pennbrant m.fl. 2013; Parker m.fl. 2014). Stöd kan även bidra till att 
bygga upp självförtroende och den professionella självbilden vilket främjar de nya 
sjuksköterskornas sätt att hantera situationer och problem i arbetet (Duchscher, 2009). 

För att nya sjuksköterskor ska kunna finna sin plats i sammanhanget krävs att man skapar 
relationer med kollegor och blir accepterad och inkluderad i arbetsgruppen (Duchscher, 2009). 
Att utveckla den professionella yrkesrollen och praxis är en social process som kräver samverkan 
med omgivningen och deltagande i sociala praktiker i vilket kunskapsutbyte kan ske (Wenger, 
1998; Jonsson m.fl. 2014). Den kunskap som finns i en organisation byggs upp över tid inom den 
gemensamma praktiken. För att lärande och utbyte av kunskap ska ske krävs att individer tillåts 
delta i praktikgemenskaper och på så sätt även får tillgång till kunskap. Normer, värderingar, 
kultur och underliggande sociala mönster påverkar lärandet (Wenger, 1998).   

 

 
Lärande och arbetsintegrerat lärande 

Lärande sker i olika sammanhang, både formellt genom planering och systematik men också 
informellt i det vardagliga, omedvetna och spontana. Ett formellt och strukturerat lärande kan 
göra det enklare att reflektera kring vad det är som ska läras och hur lärandet ska ske men både 
de formella och informella lärandeprocesserna är viktiga för att kunna utveckla sin kompetens 
(Perneman, 2010). Överföring av kunskap till praktiken och inlärning är en individuell process 
varför lärande bör anpassas efter individuella preferenser och behov (Newton m.fl. 2009). 
Nyexaminerade sjuksköterskor har ett begränsat lärande under de första månaderna då fokus 
snarare ligger på att hitta sin egen roll, att lära sig rutiner och nya praktiska moment samt att lära 
känna omgivningen (McKenna & Green, 2004; Duchscher, 2009). Som ny sjuksköterska kan det 
vara svårt att veta vad som ska prioriteras och vad som är väsentligt. Att ha rollmodeller eller 
förebilder är viktiga faktorer för lärandet. Genom att följa och observera erfarna kan nya 
sjuksköterskor lära sig handlingsmönster att organisera arbetet (Pilhammar, 2011). Efter närmare 
ett år kan nya sjuksköterskor börja känna sig bekväma med den nya rollen och kan se saker ur 
större perspektiv, se sig själv som en del av teamet.  

För att sjuksköterskor ska kunna möta de krav som ställs i arbetslivet krävs att den teoretiska 
kunskapen kan överföras och omvandlas i det kliniska arbetet och sättas i en kontext (Thång, 
2004; Newton m.fl. 2009; Pennbrant m.fl. 2013; Jonsson m.fl. 2014). Det är skillnad på kunskap 
i att ”veta att” och att ”veta hur”. Vi kan ha kunskap om något men inte hur detta fungerar i 
praktiken samtidigt som vi kan veta hur man utför något utan att veta dess teoretiska bakgrund 
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(Benner, 1993). Genom det integrerade och kontinuerliga lärandet kan kvalifikationer och 
kompetenser stärkas och utvecklas vilket är av intresse för individen men också för 
organisationen i stort (Olsson, 2004). För att öka integrationen mellan teori och praktik kan 
arbetsintegrerat lärande (AIL) vara en bra strategi för att möta dessa behov (Thång, 2004; 
Lagrosen, Lundh Snis & Nehls, 2010; Jonsson m.fl. 2014). När den teoretiska kunskapen sätts i 
en kontext i arbetet skapas mening och kunskaper utvecklas. Inom AIL sammanfogas kunskaper 
med erfarenheter där lärande är en process vilket stödjer praxis och det kontinuerliga lärandet. 
För att utveckla kompetensen och den professionella rollen genom AIL krävs reflektion, att 
analysera, jämföra, kritisera och tolka erfarenheter och iakttagelser (Thång, 2004). 
Resonemanget kan återkopplas till det Pennbrant m.fl. (2013) och Jonsson m.fl. (2014) menar är 
viktigt för kompetensutveckling och rollbyggande, att värdera och omvärdera sin kunskap och att 
kunna koppla utbildningserfarenheter med den kliniska praktiken. Jonsson m.fl. (2014) menar att 
AIL främjar lärande och byggande av praxis vilket gör det lättare att möta arbetslivets krav 
samtidigt som AIL kan främja sjuksköterskors kompetensutveckling under hela arbetslivet.    

 
 

Introduktion och Kliniskt basår 

Flera studier från Australien visar på hur olika introduktionsprogram för nya sjuksköterskor kan 
stödja övergången från utbildning till arbetsliv under deras första yrkesverksamma år (McKenna 
& Green, 2004; Newton & McKenna, 2007; Cubit & Ryan, 2011; Bull m.fl. 2015; Gilmour m.fl. 
2016). Introduktionsprogram kan bidra till att socialiseringsprocessen bland nya sjuksköterskor 
blir effektivare (Cubit & Ryan, 2011; Bull m.fl. 2015). De kan även skapa trygghet samt göra att 
nya sjuksköterskor bättre kan möta krav samtidigt som programmen kan stödja professionell 
mognad (McKenna & Green, 2004; Newton & McKenna, 2007). Introduktionsprogrammen har 
visats kunna bidra till att nya sjuksköterskor är mindre benägna att lämna yrket (Gilmour m.fl. 
2016). Sjuksköterskor som deltagit i introduktionsprogram upplever att de kände sig tryggare 
och att de hade större självförtroende och tillit till sin kompetens (Newton & McKenna, 2007).  

Då det visat sig att nyexaminerade sjuksköterskor upplever svårigheter med att utöva sin nya 
yrkesroll under det första året som yrkesverksam har Västra Götalandsregionen försökt bemöta 
denna problematik genom kliniskt basår. Kliniskt basår är ett projekt som startade upp 2015 på 
Sahlgrenska Universitetssjukhus inom Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att låta 
nyexaminerade sjuksköterskor få träna färdigheter och teoretiska kunskaper samt syftar till att 
stärka nyexaminerade sjuksköterskorna och ge dem förutsättningar för att utöva det nya yrket. 
Projektet kliniskt basår kan även främja att nyexaminerade sjuksköterskor stannar i yrket och 
också bidra till en säkrare vård för patienten och en kompetensutveckling inom verksamheten 
(Verkställighetsbeslut, Dnr: SU 600-1183/2014).  
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Västra Götalandsregionen (2016;2015) erbjuder därför sjuksköterskor med kortare 
yrkeserfarenhet än 4 månader att delta i kliniskt basår.  Det är ett introduktionsprogram med 
målet att ge en trygg start på arbetslivet och att låta nya sjuksköterskor utvecklas och växa in i 
yrkesrollen och yrkesidentiteten. Kliniskt basår är Västra Götalandsregionens första steg i deras 
karriärutvecklingsmodell och är obligatoriskt för nyexaminerade sjuksköterskor. Introduktionen 
löper under ett år där de får en tillsvidareanställning, arbetar under eget yrkesansvar, deltar i 
processorienterad omvårdnadshandledning och föreläsningar, har två olika placeringar vilka får 
önskas av sjuksköterskan, de får en strukturerad introduktion och möjlighet till att auskultera på 
avdelningar av eget intresse (Västra Götalandsregionen 2015;2016). Det ger nya sjuksköterskor 
möjlighet till att träna sina färdigheter och teoretisk kunskap tillsammans med en handledare. 
Projektet utvärderas kontinuerligt för att sedan bli ett permanent introduktionsprogram inom 
Västra Götalandsregionen (Verkställighetsbeslut, Dnr: SU 600-1183/2014).  

 
Ledarskapets betydelse för nya sjuksköterskor 

Ledarskapet är viktigt för nya sjuksköterskors välbefinnande på arbetsplatsen (Giallonardo m.fl. 
2010; Laschinger m.fl. 2012; Pennbrant m.fl. 2013; Laschinger & Fida, 2014; Laschinger m.fl. 
2015;). Vårdenhetschefers funktion är att leda personalen i deras arbete i vården. 
Vårdenhetschefen har även ansvar för ekonomi, utveckling och för att se till att det finns resurser 
för personalen att utföra sitt arbete efter verksamhetens mål. Ledarrollen kräver mellanmänskliga 
färdigheter samt kunna se enheten i sin helhet och i relation till hela organisationen (Nilsson, 
2005). Ett flertal ledarskapsstilar finns beskrivna i litteraturen. För ledning inom vården och av 
sjuksköterskor beskrivs två större typer av ledarstilar: transformellt och transaktionellt (Nilsson, 
2005; Finkelman, 2006; Stanley, 2008; Rosengren 2014). Under senare år har även den 
autentiska ledarskapsstilen beskrivits i relation till ledning av sjuksköterskor (Nilsson, 2005; 
Stanley 2008; Giallonardo m.fl. 2010; Laschinger m.fl. 2012; Laschinger & Fida, 2014; 
Rosengren, 2014; Laschinger m.fl. 2015). Det transformella ledarskapet innebär att vara 
karismatiskt och visionär och kunna motivera och inspirera medarbetarna till att utföra mer än 
förväntat och till att vara kreativa. Den transformella ledaren ser varje medarbetares behov och 
ger stöd till personlig utveckling (Nilsson, 2005; Finkelman, 2006; Stanley, 2008; Rosengren 
2014). Den transaktionella ledarskapsstilen innebär att få medarbetarna att följa enhetens rutiner 
genom att se till deras egenintressen. Genom att t.ex. ge belöning för arbete i form av pengar 
eller status så stärker det tillfredställelsen hos medarbetarna och de är mer benägna att nå 
enhetens mål (Nilsson, 2005; Finkelman, 2006; Rosengren 2014). Det autentiska ledarskapet 
grundas i ledarens egna värderingar.  Ledarskapet är relationsfokuserat där medarbetares styrkor 
snarare än svagheter är i fokus och där ärlighet, självkännedom, öppenhet, etik och integritet 
betonas (Giallonardo m.fl. 2010; Laschinger m.fl. 2012; Laschinger & Fida, 2014; Laschinger 
m.fl. 2015). Det autentiska ledarskapet minskar utbrändhet, ökar tillfredställelsen på 
arbetsplatsen och ökar sjuksköterskors intention att stanna kvar i yrket (Laschinger m.fl.2012).  

5 
 



Det är viktigt att ledaren uppmuntrar och stöttar nya sjuksköterskor så att de känner sig 
motiverade och bekväma i sin yrkesroll (Pennbrant m.fl. 2013). Ledaren spelar en viktig roll för 
att skapa kvalitativa arbetsvillkor vilket kan motverka negativa hälsoeffekter så som utbrändhet 
bland nya sjuksköterskor (Laschinger & Fida, 2014). Tidigare har beskrivits av Pennbrant m.fl. 
(2013) hur det är viktigt för nya sjuksköterskor att ha tilltro till den egna kompetensen för att 
klara av sin nya yrkesroll. Ledare som fokuserar på personalens styrkor och tar fram det bästa 
hos sina medarbetare stödjer även nya sjuksköterskor i att skapa tilltro till den egna kompetensen 
(Laschinger m.fl. 2015). Detta påverkar sjuksköterskors möjlighet till att möta arbetsplatsens 
krav och har visat positiva resultat på deras mentala hälsa (Pennbrant m.fl. 2013; Laschinger 
m.fl. 2015). Det är även viktigt att ledare har realistiska förväntningar, att de har en förståelse för 
den deras kompetensnivå och att de tillåts vara nybörjare (Pennbrant m.fl. 2013).     
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Problemformulering 

Nyexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från student till yrkesverksam som 
problematisk. De har svårt för att hantera den nya professionella yrkesrollen vilket har visats 
kunna leda till stress och osäkerhet samt ökad benägenheten att lämna yrket. För att 
nyexaminerade sjuksköterskor ska kunna växa in i den nya yrkesrollen krävs att de ges möjlighet 
till att värdera utbildningserfarenheter, utveckla professionell tillit och utveckla klinisk 
kompetens. Det krävs även att de ges möjlighet till att socialiseras in i arbetsgruppen och 
möjlighet att kunna ta del av kunskapen som finns på arbetsplatsen. Introduktionsprogram, så 
som kliniskt basår, har visats kunna stödja den process det innebär att växa in i nya yrkesrollen. 
Här har det även visats att vårdenhetschefen spelar en viktig roll. Genom att skapa arbetsvillkor 
på vårdavdelningen så är de med och påverkar nya sjuksköterskors lärande och rollbyggande. 
Litteraturen visar på olika ledarstilar som kan främja nya sjuksköterskors utveckling men visar 
inte på vilka faktorer som är viktiga när det kommer till att skapa förutsättningar på avdelningen. 
Undersökningen görs för att skaffa en djupare förståelse för hur vårdenhetschefer resonerar kring 
deras roll i relation till nya sjuksköterskors rollbyggande på avdelningen.   

 

Syfte  

Syftet med denna studie är därför att beskriva vårdenhetschefernas erfarenheter av att skapa 
förutsättningar för nyexaminerade sjuksköterskor att växa in i sin professionella yrkesroll under 
kliniskt basår.  

 

Metod 

Design 

En kvalitativ deskriptiv metod innefattande semistrukturerade intervjuer och kvalitativ 
innehållsanalys valdes då den kvalitativa metoden kan ge en djupare förståelse för informantens 
erfarenheter och kan ge en rik och detaljerad information (Bryman, 2011; Polit & Beck, 2013).   

Urval 

Projektledningen för kliniskt basår på Sahlgrenska Universitetssjukhus kontaktades angående 
studien och dess syfte. Efter kontakt med projektledningen så valde de ut vårdenhetschefer som 
hade erfarenhet av att anställa sjuksköterskor under kliniskt basår och som ansågs optimera 
förutsättningarna för sjuksköterskorna att växa in i sin yrkesroll. Totalt valdes 10 
vårdenhetschefer ut. Urvalet för studien var av bekvämlighetstyp samt strategiskt då informanter 
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valdes utifrån syftet och utifrån deras erfarenhet av kliniskt basår (Trost, 2010; Bryman, 2011; 
Polit & Beck, 2013). Majoriteten av vårdenhetscheferna kontaktades för intervju per telefon och 
ett fåtal per e-post. Samtliga fick ta del av ett informationsbrev innehållande syfte, nyttjandekrav, 
informationskrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav samt kontaktuppgifter till mig som 
forskare (bilaga I). De som kontaktades per telefon fick ta del av informationsbrevet i samband 
med intervjun och de som kontaktades per e-post fick ta del av informationsbrevet som en bilaga 
i meddelandet. Tid och plats för intervjuerna bestämdes på informanternas premisser. Samtliga 
informanter fick information om att de valts ut av projektledningen för kliniskt basår.  

 

Datainsamling 

För insamling av data utfördes semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (se bilaga II) 
som innehåller frågeområden utifrån teman, frågorna var öppna och brett ställda. Den 
semistrukturerade intervjun är flexibel och tillåter informanter att tala fritt och det finns utrymme 
för följdfrågor vilket ger fylliga svar (Trost, 2010; Bryman, 2011; Polit & Beck, 2013). Exempel 
på frågor som ställdes var ”Hur är arbetet på avdelningen organiserat för de nya 
sjuksköterskorna?” eller ” ”Hur kan du som vårdenhetschef skapa trygghet för de nya 
sjuksköterskorna på avdelningen?”. Intervjuguiden innehöll även frågor kring ålder, antalet 
yrkesverksamma år som vårdenhetschef samt utbildnings- och yrkesbakgrund (se bilaga II). 

Totalt intervjuades nio vårdenhetschefer varav åtta kvinnor och en man i åldrarna 37–61 år. 
Under en av intervjuerna intervjuades två enhetschefer samtidigt. Det var för att den chef som 
valts ut själv valde att ha med en nära chefskollega. En ytterligare planerad intervju ställdes in på 
grund av förhinder och en intervju var inte möjlig att genomföra inom tidsramen för 
undersökningen.  Vårdenhetscheferna som deltagit i undersökningen hade alla olika lång 
erfarenhet av att arbeta som chef, från drygt ett halvår till närmare 20 år. Gemensamt för 
samtliga var att de hade arbetat som sjuksköterskor tidigare och majoriteten hade även arbetat 
som sektionsledare. Intervjuerna genomfördes på respektive vårdenhetschefs val av plats och tog 
mellan 30–50 minuter. Samtliga fick även muntlig information kring syfte och frivillighet i 
samband med intervjutillfället. För att kunna föra anteckningar och för att vara helt uppmärksam 
och delaktig i intervjuerna spelades dessa in och transkriberades sedan i efterhand (Trost, 2010; 
Bryman, 2011; Polit & Beck, 2013). Samtliga informanter godkände att samtalen spelades in.  

 

Dataanalys 

Alla inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. Materialet analyserades sedan genom 
kvalitativ innehållsanalys så som beskrivs av Graneheim & Lundman (2004). Den kvalitativa 
innehållsanalysen används för att kunna identifiera variationer i form av skillnader mellan och 
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likheter inom texten. Då syftet är att beskriva vårdenhetschefers erfarenheter av att skapa 
förutsättningar för nyexaminerade sjuksköterskor så har analysen av texten fokuserat på det 
manifesta, det synliga och uppenbara. All intervjudata lästes igenom för att hitta de 
meningsenheter som kunde kopplas samman med syftet. Vissa meningar uteslöts, exempelvis 
meningar som berörde utbildningsaktiviteter inom kliniskt basår som inte initierats av 
vårdenhetscheferna eller sådant som inte berörde nya sjuksköterskor utan snarare personal som 
arbetat på avdelningen under en längre period. Meningsenheterna som svarade till syftet 
kondenserades sedan för att korta ner meningen och behålla det centrala innehållet. 
Meningsenheterna kodades därefter. Koderna med liknande innehåll grupperades sedan till olika 
subkategorier och sedan i kategorier, se tabell 1. Alla kategorier var varandra uteslutande och 
uttömmande samtidigt som innehållet i kategorierna var närbesläktat. Under analysmetoden har 
textmassan lästs återigen i sin helhet för att kunna se om alternativa tolkningar är möjliga och för 
att säkerställa att kontexten och meningen bibehålls (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012).   

  

Tabell 1. Beskrivning av kategorier med tillhörande subkategorier 

 

Kategori Subkategori 
 
Organisera introduktion till vårdarbetet 

 
Individuellt anpassa introduktionen 

 Individuellt anpassa arbetsbelastningen 
 Skapa tydlighet  
 Organisera kliniskt basår 
 
Värna om personalgruppen  

 
Bli en del av gruppen 

 Se till att det finns erfarna medarbetare 
 Inte särbehandla 
 
Skapa tillfälle för lärande 

 
Lära av varandra 

 Initiera utbildningar och föreläsningar 
 Skapa tillfälle för reflektion 
 
Utöva ett engagerat ledarskap 

 
Visa intresse  

 Fokusera på styrkor 
 Vara tillgänglig 
 
Inta en stödjande attityd 

 
Få vara ny 

 Ge feedback 
 Kontinuerlig uppföljning och avstämning 
 Ge tillgång till handledare och mentorer 
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Etiska överväganden 

Forskningen ska vara av värde för samhället och tjäna både vetenskapliga och mänskliga 
intressen. Det finns en önskan om att den kvalitativa intervjun ska bidra till djup kunskap och 
förståelse samtidigt som informanterna inte får kränkas (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Undersökningen har följt de fyra grundläggande etiska riktlinjer som används som forskare: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Samtliga fick ta del 
av informationsbrevet (bilaga I) samt fick muntlig information kring studiens syfte och 
frivillighet till deltagande i samband med intervjun. Samtliga informanter gav sitt samtycke till 
intervjun och till att intervjun spelades in och de informerades om att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt. De informerades om att resultatet skulle avidentifieras så att text eller citat inte 
kunde härledas tillbaka till informanten. Samtliga informanter erbjöds att få studiens slutliga 
resultat skickat till sig (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). När texten skrevs ut 
och analyserades var det viktigt att analysen och resultatet var lojal mot informanternas 
utlåtande. Informanterna hade inte inflytande över hur deras utlåtande valde att analyseras och de 
fick ta del av resultatet i efterhand (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som beskriver på vilket sätt vårdenhetschefer skapar 
förutsättningar för nyexaminerade sjuksköterskor att växa in i sin yrkesroll under kliniskt basår. 
Nedan presenteras resultatet utifrån dessa fem kategorier som också illustreras med citat från 
intervjuerna.  

 

Organisera introduktion till vårdarbetet 

Det ansågs betydelsefull med en bestämd organisation av introduktionen i form av en individuellt 
anpassa introduktionen, individuellt anpassa arbetsbelastningen, skapa tydlighet samt 
organisera kliniskt basår, för att de nya sjuksköterskorna skulle ha möjlighet att växa in i 
yrkesrollen.  

De framhöll betydelsen av en individuellt anpassad introduktion som var anpassad efter 
individerna och efter verksamheten. De betonade också vikten av att ha en lång introduktion så 
att de nya sjuksköterskorna inte kastades ut i arbetet för snabbt. Vårdavdelningarna hade gedigna 
introduktionsprogram med bland annat ”körkortsutbildningar” (förberedande utbildning för olika 
medicinska och tekniska moment), checklistor och möjlighet att följa patienten genom olika 
vårdprocesser. Kunskap som krävdes för att kunna säkra sjuksköterskearbetet på avdelningarna. 
Cheferna menande att trots att de alla är nyexaminerade sjuksköterskor så är de olika individer 
med individuella behov och erfarenheter därför var det angeläget att se till varje person.   

 

”Vi har även behövt förlänga bredvidgången för att vi har sett att vissa 
behöver mer tid och då måste man få det. För jag vill att alla sjuksköterskor 
som jobbar självständigt här ska ha fått förutsättningarna för att göra det 
också” 

 

Cheferna beskrev att de numera anställer fler nyexaminerade sjuksköterskor, på grund av 
sjuksköterskebristen, även på avdelningar med mycket avancerad omvårdnad vilket ställer 
särskilda krav på organiseringen av introduktionsprogrammet.  

 

”det kom in mer och mer nya, nyexaminerade sjuksköterskor. Det här var ju 
inte helt lätt, vare sig för den nya sköterskan eller för organisationen och vi 
insåg att vi behövde göra något för att stärka steget från nyexaminerad till 
sjuksköterska” 
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Att organisera handlar också om att individuellt anpassa arbetsbelastning till den 
nyexaminerades förutsättningar och förmågor, exempelvis genom att de ansvara för färre 
patienter, inte ha särskilt ansvara för specifika arbetsuppgifter på avdelningen eller att inte 
behövda vara ansvarig för rondarbete med läkare. Cheferna beskrev hur de i första hand försökte 
lägga mera avancerade ansvarsområden, utanför patientarbetet, på de mera erfarna kollegorna. 

 

”det är ingen bredvidgång efter fyra veckor utan då anpassar vi hur många 
patienter man själv ansvarar för eller vilka delar och moment de inte klarar 
av som de behöver stöttning från en kollega med” 

 

De organiserade arbetet så att patientantalet succesivt ökade för de nya sjuksköterskorna, så att 
de kände att de klarade av arbetsbelastningen. Cheferna beskrev deras egen roll gällande 
arbetsfördelningen inför arbetspass, exempelvis att på morgonmötet säkerställa att nya 
sjuksköterskor inte ansvarar för allt för många patienter eller allt för många svårt sjuka patienter 
med komplexa vårdbehov.  

 

”men vi kan ha olika ansträngda vårdtyngder eller vad vi ska kalla det, det 
kan vara någon som känner att jag kan inte ta det här rummet idag. Då får 
man prata om det och i det så är det viktigt att jag uppmärksammar den 
som är ny så att den också har ett mandat, att jag ser till och visar att de 
har samma mandat som alla andra, och lite större till och med för det 
behöver de” 

 

Att organisera innebar även för cheferna att skapa tydlighet genom bland annat att tydliggöra 
ramar, regler och mål för de nya sjuksköterskorna. Cheferna betonade att de hjälpte 
sjuksköterskorna sätta upp rimliga mål för att de skulle kunna känna sig trygga och känna att de 
kunde hantera arbetet. De menade att tydliga rutiner och instruktioner i arbetet samt att de 
tydliggjorde vad som förväntades av dem i omvårdnadsarbetet, kunde skapa trygghet. Cheferna 
beskrev även hur de försökte tydliggöra vart de kunde vända sig med olika frågor.     

 

”Och vad sätter man för mål, ja men det är kanske inte målet att du ska ta 
egna ansvarsområden och prestera under första året utan du kanske ska ta 
ett mål i taget under första året och bli trygg i din roll egentligen” 

12 
 



 

Att organisera kliniskt basår var något som vårdenhetscheferna menade krävde att ständigt vara 
aktiv i planering och organisering. Cheferna betonade vikten av att själva känna stöd från 
kollegor och från hela verksamheten för att kunna organisera kliniskt basår på ett tillfredställande 
sätt för de nyexaminerade. De menade att de exempelvis kunde motivera varandra eller samverka 
och dela erfarenheter för att skapa goda förutsättningar för de nya. 

Att organisera kliniskt basår handlar även om att bemöta utmaningar exempelvis då 
sjuksköterskorna inte varit nöjda med sin andraplacering eller vid svårigheter att få tag på 
praktikplatser på andra avdelningar som kunde vara givande utifrån de nyexaminerades behov.  
Trots att organisering av kliniskt basår kunde vara utmanande så betonade de samtidigt vikten en 
god introduktion. De var noga med att sjuksköterskorna deltog i alla de moment som ingick i det 
kliniska basåret och att de var frikopplade från vårdarbetet när de skulle delta vid föreläsningar 
och andra utbildningsaktiviteter.   

 

”att få till det med kliniskt basår, det är ett stort projekt. Men eftersom man 
ändå vet att det är bra så får man ge den lilla extra energin till att försöka 
lösa det” 

 

 

Värna om personalgruppen 

Cheferna betonade vikten av att värna om personalgruppen genom att se till att nya 
sjuksköterskor kan bli en del av gruppen, se till att det finns erfarna medarbetare samt genom att 
inte särbehandla dem.  

För att de nyexaminerade skulle få möjlighet att bli en del av gruppen så såg cheferna till att dels 
förbereda personalen på att någon ny skulle komma till avdelningen men de var även noga med 
att presentera den nya för gruppen. Cheferna menade att de även försökte vara aktiva i 
sjuksköterskornas socialiseringsprocess genom att samla personalen på olika möten och 
avstämningar så att de alla kunde lära känna varandra. De menade att detta kunde skapa trygghet 
för de nya.  

 

”vi kör frukostmöten nu och då sitter vi och diskuterar vad som händer på 
avdelningen och hur vi har det. Och det är en möjlighet för dem att komma 
in i arbetsgruppen och lära sig hur de andra tänker” 
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Det framkom vissa utmaningar med att försöka få den nyexaminerade att bli en del av gruppen, 
exempelvis gällande nya sjuksköterskor som drog sig undan och inte socialiserade med de andra 
eller att personalgruppen var snabba med att döma eller hade förutfattade meningar gällande de 
nya sjuksköterskorna.  

 

”alltså hon blev lite dömd med en gång… nu var hon ju ny och oerfaren och 
lite språkproblem och det gjorde att man på något sätt bestämde sig där 
och då att nej hon kan för lite. Och hon hade jättesvårt att liksom att 
komma över det och visa att hon faktiskt kunde… Där fick jag gå in och 
aktivt jobba med det” 

 

Genom att se till att det fanns erfarna medarbetare på avdelningen under varje arbetspass 
skapades en stabilitet och en trygghet för nya sjuksköterskor och för hela gruppen.  Av denna 
anledning försökte de att anställa personal med olika bakgrund och erfarenheter och de försökte 
se till att inte ha för många nya på avdelningen samtidigt.  Detta förhållningssätt försökte 
cheferna även att hålla vid schemaplaneringen, de nya skulle ha erfarna runtomkring sig och de 
stärkte upp med mera medarbetare när behovet fanns. I intervjuerna framkom dock vissa 
utmaningar, exempelvis kring att erfarna lämnade verksamheten och att fler nyexaminerade 
sjuksköterskor då anställdes vilket de menade kunde ha negativ inverkan på de nyexaminerades 
förutsättningar att introduceras i yrket.   

 

”jag har många erfarna sjuksköterskor som har jobbat här i många, många 
år och det står för en stor trygghet och det är det dem nya sjuksköterskorna 
behöver, att de har en kollega att fråga… Det står inte bara nya 
sjuksköterskor och nya undersköterskor på den här avdelningen ” 

 

Att värna om personalgruppen innebar även att inte särbehandla någon. Cheferna betonade 
betydelsen av att all personal känner sig sedda och hörda. De arbetade även aktivt med att göra 
samtliga varse om att de nya sjuksköterskorna i det kliniska basåret är färdigutbildade och inte 
längre studenter.  Samtidigt beskrev cheferna att de ändå var noga med att värna de 
nyexaminerade i olika utsatta situationer, exempelvis vid fördelning av arbetet på morgonen.  
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”alla är lika viktiga och kliniskt basår är jättebra men jag som chef kan inte 
behandla dem annorlunda än de andra. Alla måste vara lika viktiga, att 
liksom skolas in i detta att här är vi viktiga allesammans. Vi är trygga, vi 
delar med oss och vi har ett öppet klimat.” 

 

 

Skapa tillfälle för lärande  

I intervjuerna framkom att cheferna skapade tillfällen för lärande på avdelningen genom att 
personalen fick lära av varandra, genom att initiera utbildningar och föreläsningar och genom 
att skapa tillfälle för reflektion.   

Cheferna poängterade vikten av att personalen lär av varandra och menade att det måste finnas 
tillfällen som ny att få träna olika praktiska och tekniska moment, gärna med en erfaren kollega. 
Därför var cheferna aktiva med att uppmärksamma personalen på att bjuda in de nya 
sjuksköterskorna till olika lärandemoment i omvårdnadsarbetet på avdelningen. Då cheferna 
menade att lärandet på avdelningen skedde framförallt i det vardagliga arbetet spelade 
handledare, mentorer och kollegor en viktig roll. De behöver dela med sig av sina kunskaper och 
vara villiga att lägga tid på att lära ut.   

 

”sedan det här att i medarbetargruppen att alla vet att den här personen är 
ny och vill lära, det är ju ett lärande från alla. Så undersköterskor som är 
duktiga på olika grejer att de tar med och kommer ihåg att säga nya, att jag 
ska göra detta idag, ska jag säga till dig då?” 

 

För att skapa lärande beskrev cheferna att de initierade utbildningar och föreläsningar på 
avdelningarna. De arrangerade regelbunden fortbildning för personalen, exempelvis i syfte att 
uppdatera och fördjupa kunskaper kring olika praktiska moment. De nya sjuksköterskorna deltog 
i så kallade ”körkortsutbildningar” som innehöll både teoretiska moment och praktisk träning 
tillsammans med mera erfarna kollegor. De menade att dessa utbildningar bidrar till 
kompetensutveckling men även säkrar att de nya har den kunskap som krävs på avdelningen. 

    

”Och sedan har vi då avdelningsutbildningar som vår avdelningslärare 
håller i då varje måndag och det kan vara telemetri, artärnål, CPAP, drän 
eller andra saker för att få den här kompetensen” 
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Cheferna beskrev hur de kunde skapa tillfälle för reflektion för sjuksköterskorna, enskilt men 
också tillsammans med gruppen. De samlade personalen för att kunna reflekterar tillsamman vid 
exempelvis eftermiddagsreflektion eller arbetsplatsträffar. De nyexaminerade gavs även 
möjlighet att reflektera över olika situationer i det dagliga arbetet, ensamma eller tillsammans 
med handledare och mentor.     

 

”att de ska känna att det finns tid för frågor och reflektion, kunna sitta och 
tänka igenom och inte behöva rusa till nästa moment utan reflektera över 
hur det gick” 

 

Utöva ett engagerat ledarskap 

För att kunna ge de nya sjuksköterskorna goda förutsättningar att växa in i yrkesrollen utövade 
cheferna ett engagerat ledarskap genom att visa intresse, fokusera på styrkor och genom att vara 
tillgängliga.  

Cheferna menade att de försökte visa intresse för de nya sjuksköterskorna genom att vara 
engagerade, välkomnande och lyhörda. De såg till att de nyexaminerade kunde komma iväg på 
internutbildningar och påminde om omvårdnadshandledning. De betonande även vikten av att de 
nya skulle få känna sig sedda, bli lyssnade på och tagna på allvar.  

 

”jag är ganska på, alltså på på det sättet att jag är engagerad och bryr mig, 
intresserar mig för hur det går för dem” 

 

Vårdenhetscheferna beskrev hur de alltid försökte fokusera på styrkor hos individen, det vill säga 
det som de nya sjuksköterskorna gjort bra i olika omvårdnadssituationer. De menade att de 
nyexaminerade mötte olika utmaningar och svårigheter i arbetet med exempelvis patienter eller 
anhöriga och att det då var viktigt att hjälpa dem se framgång framför misslyckanden. De 
menade att detta förhållningssätt kunde underlätta för sjuksköterskorna att möta liknande 
situationer.  

”försöka lyfta dem, belysa vad de kan och vad de klarar av. Är det tufft så 
belys det som gick bra, fokusera på det som gick bra, prata om det som gick 
bra… Och så kan man lära sig av det som inte gick bra men fokus måste 
ändå vara på det som gick bra” 
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Att utöva ett engagerat ledarskap handlar även om att vara tillgänglig. De betonade att de 
försökte vara närvarande på avdelningen i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis genom 
att alltid delta på morgonmöten. Genom att visa sig ute på avdelningen eller ha en öppen dörr till 
kontoret menade de även signalerade tillgänglighet för att kunna svara på frågor. De beskrev hur 
deras närvaro på avdelningen gjorde det lättare att se och höra vad som hände i det dagliga 
arbetet. Genom att vara uppmärksamma på vad som sker i vardagen så gavs det även möjlighet 
att kunna möta personalens attityder och bemötande mot varandra på avdelningen.  

 

”Jag tycker att det är viktigt att man är närvarande chef, att man visar sig 
där ute och inte sitter här inne med stängd dörr utan jag försöker vara ute i 
verksamheten så mycket som det går då” 

 

 

Inta en stödjande attityd 

I intervjuerna visade sig viktigt att vårdenhetscheferna hade en stödjande attityd mot de nya 
sjuksköterskorna genom att få vara ny, ge feedback, ha kontinuerlig uppföljning och avstämning 
samt ge tillgång till handledare och mentorer.  

Att få vara ny var något som betonades av cheferna. De menade att de ville skapa en miljö där de 
nya kunde känna stöd från chef och kollegor och där de vågade säga till om de var något de inte 
klarade av och att de vågade ställa frågor eller be om hjälp. Cheferna försökte exempelvis 
förmedla till de nyexaminerade att de inte skulle utföra arbetsuppgifter de kände sig obekväma 
med samt att de inte ensamt bar ansvaret för patienterna utan att det var hela teamets uppgift. 
Genom att visa stöd till de nya skapades trygghet och förtroende för att vända sig till chefen då 
de behövde hjälp.  

 

”man känner att man faktiskt kan fråga och man får lov att vara ny. För det 
är man ju ganska länge och att det faktiskt får vara okej att vara ny på 
jobbet och att man får det stödet man behöver.” 

 

Att ge feedback till de nya sjuksköterskorna betonades av cheferna som viktigt. De beskrev hur 
de hade uppmuntrande och bekräftande samtal med de nyexaminerade där de också förmedla att 
de var glada över att ha dem på avdelningen. De beskrev även hur de återkopplade kring sådant 
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som sjuksköterskorna behövde arbeta vidare med eller hade stödjande samtal kring sådant som 
upplevdes svårt.  

 

”man får ju hela tiden jobba med feedback till dem och coacha dem till att 
växa i sin roll… att verkligen bekräfta dem” 

 

Att ha en stödjande attityd handlar även om att ha kontinuerlig uppföljning och avstämning. I 
intervjuerna framkom hur vårdenhetscheferna återkopplade och följde upp sjuksköterskornas 
arbete och utveckling genom exempelvis utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. På så sätt 
menade cheferna att de tillsammans med de nyexaminerade kunde bli varse om deras framsteg, 
utmaningar och behov. De menade även att dessa typer av samtal kunde ske under arbetsdagen 
när behov av stöd fanns och inte behövde vara planerade i förväg.  

 

”Och stämma av med dem hela tiden, vad är det som funkar bra, vad är det 
som är svårt så att jag har en tydlig bild av hur de har det på golvet så att 
jag har en möjlighet att hjälpa dem” 

 

Genom att ge tillgång till handledare och mentorer så kunde de även ge sjuksköterskorna stöd i 
det dagliga arbetet. Vårdenhetscheferna menade att de ansvarade för stora personalgrupper vilket 
gjorde det svårt att kunna ge de nyexaminerade allt det stöd de behövde. Av denna anledning 
ansågs handledare och mentorer särskilt viktiga. De menade att det var av vikt att 
sjuksköterskorna känner att de har någon att vända sig till med frågor och funderingar, någon 
som guidar dem.     

 

”Så det är ju den här stöttande rollen… att se dem, bekräfta dem, ge dem 
feedback, och det gör ju mer handledare och mentorer då som jobbar hela 
tiden. Men även som chef att man efterfrågar hur går det idag, hur funkar 
det? Sedan får man ju tala med handledarna, går det bra nu med Kalle eller 
är det något du ser? Och uppmuntra att komma in i så fall och ta en 
diskussion” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ deskriptiv metod med semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjumetoden är en vanlig insamlingsmetod inom 
kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2013) och en metod som ansågs motsvara studiens syfte, att 
beskriva vårdenhetschefers erfarenheter.  

Deltagarna i studien har initialt valts ut av projektledningen för kliniskt basår på Sahlgrenskas 
Universitetssjukhus. Inkluderade var vårdenhetschefer som enligt projektledningen haft 
erfarenhet av att anställa sjuksköterskor under kliniskt basår och som optimerat förutsättningar. 
Urvalet var därmed av bekvämlighetstyp med hjälp av så kallade ”gate-keepers” som styrde 
urvalet för att inkludera erfarna informanter (Trost, 2010; Bryman 2011). Ingen hänsyn togs till 
variation vid val av informanter vilket kan påverka studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 
2004; Kvale & Brinkman, 2014). En stor spridning fanns dock mellan informanternas åldrar och 
antal år som chefer vilket bidrar till en viss variation. Fördelen med att intervjua 
vårdenhetschefer som anses optimera sjuksköterskornas förutsättningar är att få ta del av deras 
erfarenheter. Genom att identifiera och beskriva erfarenheter chefer har av att skapa 
förutsättningar för nya sjuksköterskor att växa in i yrkesrollen under kliniskt basår så kan det 
bidra till en kunskapsvinst som kan komma till nytta för andra inom vårdsektorn samt bidra till 
en utveckling för verksamheten.  

Kvale & Brinkman (2014) menar att det är svårt att avgöra hur många informanter en studie 
behöver. Kvalitén på intervjuerna spelar avgörande roll, möjligheten att få djupgående och 
beskrivande svar. Målet med intervjuerna var att beskriva vårdenhetschefernas erfarenheter och 
majoriteten av intervjuerna gav långa och utförliga svar på de frågor som ställdes. Allt eftersom 
intervjuerna gjordes blev det tydligt att vissa ämnen återkom och att liknande erfarenheter 
upprepade sig i de olika intervjuerna.  

Frågorna i frågeguiden (bilaga II) var utformade innan intervjuerna för att försöka fånga området 
som de skulle täcka. Frågorna var öppna och breda för att kunna få djupa svar samt för att ge 
möjlighet till följdfrågor.  Samma frågor ställdes till samtliga informanter vilket ökar studiens 
tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Frågorna kunde ställas i varierande ordning samt 
följas upp med följdfrågor beroende på informanternas svar. Då frågan ”Hur skapas lärande på 
avdelningen för sjuksköterskorna?” (bilaga II) ställdes blev det tydligt att cheferna hade olika 
syn på lärande. För att få fram olika aspekter av lärande kunde följdfrågor ställas. Ett exempel 
var: ”Hur kan du skapa lärande för sjuksköterskorna i det vardagliga?”. Följdfrågor är en del av 
intervjuns process och kan öka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004).  Ledande frågor 
försökte undvikas under intervjuerna men det visade sig ändå bli svårt att helt undgå. Efter en 
ledande fråga ställdes ofta en ytterligare fråga, här är exempel från denna typ av följdfrågor som 
ställdes: ”Vilken roll tror du att du spelar i det?” eller ” Hur hanterade du det?”.  
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Transkriberingen av intervjuerna försökte sedan utföras i så nära anslutning till intervjun som 
möjligt. Eftersom intervjuerna spelades in var det möjligt att skriva ut dem ordagrant. 
Intervjuerna analyseras genom kvalitativ innehållsanalys så som beskrivet av Lundman & 
Hällgren Graneheim (2012). Den kvalitativa innehållsanalysen är vanlig vid forskning inom 
vårdvetenskapen och den gör det möjligt att förutsättningslöst granska texter baserade på 
människors berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) varför denna analysmetod 
ansågs relevant utifrån syftet. Innehållsanalysen gjordes genom att identifiera det manifesta i 
textinnehållet, det som framkom från informanterna på en beskrivande nivå. Därför har 
underliggande budskap inte försökt tolkas utan fokus har varit på det uppenbara. Det ökar 
giltigheten i resultatet då meningsenheterna i vårdenhetschefernas yttranden användes direkt i 
resultatet utan tolkning från mig som forskare (Graneheim & Lundman, 2004). Giltigheten 
kontrollerades även genom att granska de kategorier och sub-kategorier som växt fram under 
analysprocessen. De jämfördes med textmassans innehåll för att kontrollera att de överensstämde 
med textens mening och på sätt säkerställa resultatets rimlighet. Det används även citat från 
informanterna i resultattexten för att verifiera innehållsanalysens giltighet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Trost (2010) menar att forskaren ska vara försiktig med att redovisa resultat 
och citat där det finns en risk för att informanten blir identifierad.  

Då resultatet skrevs och citaten valdes ut var det med informanternas integritet i åtanke. Som 
forskare har jag försökt vara så öppen och transparent som möjligt kring studien, i intervjuerna 
och tillvägagångssättet. Jag var även etiskt medveten och lät frågor kring frivillighet, anonymitet 
och integritet vara ledande (Bryman 2011). Som forskare fanns en viss förförståelse kring ämnet 
innan uppsatsen men under intervjuerna har jag som forskare försökt att vara så objektiv som 
möjligt genom att försöka lämna egna uppfattningar och åsikter utanför. Eftersom 
intervjufrågorna var av det öppna slaget så kunde det även stödja att mina egna åsikter inte 
påverkade informanternas svar. Forskningen kan sträva efter att vara utan värdering eller vara 
objektiv samtidigt som detta är svårt i den kvalitativa forskningen. Istället för att yttra egna 
åsikter har jag som forskare försökt empatisera med informantens åsikter (Trost 2010). I den 
kvalitativa forskningen är det varken möjligt eller önskvärt för forskaren att helt distansera sig 
till forskningsprocessen. Forskaren är delaktig genom ett samspel med intervjupersonerna och 
därför är forskningsresultatet inte oberoende av forskaren utan denne är en medskapare 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2012).   

Samtliga informanter fick ta del av informationsbrevet (bilaga I) innehållande syfte, 
nyttjandekrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav samt kontaktuppgifter 
till mig som forskare. Alla informanter tillfrågades om de ville delta i studien. Information kring 
informanternas arbetsplats samt deras namn, ålder och kön har utelämnats. Som forskare menar 
jag att det följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och att studiens etiska 
förhållningssätt på så sätt tillfredsställs. De fick även information om att de valts ut av 
projektledningen för kliniskt basår. Enligt Kvale & Brinkman (2014) är det viktigt att reflektera 
kring den rapport och information som informanten ger. Det finns en risk för en viss 
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felrapportering eller att det man säger ska vara ”rätt” och nödvändigtvis inte stämmer överens 
helt med deras faktiska erfarenheter.  

Genom att tydligt beskriva mitt urval, deltagare, datainsamling och innehållsanalys så ger det 
förutsättningar för studiens överförbarhet. Genom att beskriva vårdenhetschefernas erfarenheter 
kan det ge vägledning för vad som skulle kunna ske i liknande situationer (Graneheim & 
Lundman, 2004; Kvale & Brinkman, 2014). Det gör att resultatet skulle kunna överföras till 
liknande kontexter. Överförbarheten kan även stärkas genom att resultatet styrks av citat i texten 
(Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Resultatdiskussion 

Målet för nyexaminerade sjuksköterskor under kliniskt basår är att de får en trygg start på 
arbetslivet och möjlighet att utvecklas och växa in i yrkesrollen (Västra Götalandsregionen, 
2015;2016). I resultatet så framkom det att vårdenhetschefer påverkar flera olika faktorer i den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att skapa förutsättningar för nya sjuksköterskor på 
vårdavdelningen.  

Resultatet visar på att det ständigt kräver arbete från vårdenhetschefer att organisera introduktion 
och vårdarbetet för nya sjuksköterskor. Arbetet med att skapa organisatoriska förutsättningar är 
inget som sköter sig själv och vårdenhetschefer behöver vara aktiva i planering och organisering. 
Resultatet visar att de skapar tydlighet i arbetet för sjuksköterskor, bland annat genom att stödja 
dem i att sätta upp rimliga mål och vara tydlig med vad som förväntas av dem samt anpassa 
introduktion och arbetsbelastning efter individuella behov. Dessa faktorer skulle kunna påverka 
nya sjuksköterskors möjlighet att lära sig yrket i sin egen takt samt öka deras känsla av att de 
klarar att möta arbetets krav och av att de vet vad som förväntas. Det skulle även kunna bidra till 
minskad stress (Laschinger et al. 2010) och främja sjuksköterskors psykiska, fysiska och 
intellektuella välmående (Duchscher, 2009). Genom att vårdenhetschefer ser till sjuksköterskor 
individuella behov skapar det trygghet och de kan få den förberedelse de behöver för att kunna 
växa in i den professionella rollen. Om chefer kan organisera introduktion och vårdarbete så att 
sjuksköterskor känner att det är hanterbart skulle det även kunna bidra till att stärka deras 
självförtroende, en viktig faktor om de ska kunna utveckla professionell tillit och klinisk 
kompetens (Pennbrant m.fl. 2013; Jonsson m.fl. 2014).  

Vårdenhetschefer påverkar de sociala förutsättningarna på avdelningarna genom att på olika sätt 
värna om personalgruppen. De deltar i sjuksköterskornas socialiseringsprocess och ser till att det 
finns den trygghet och stabilitet i personalgruppen som nyexaminerade sjuksköterskor behöver. 
Med en tillräcklig personalmängd och med erfarna medarbetare på avdelningen kan det ge det 
utrymme och den trygghet och det stöd som sjuksköterskor behöver för att lära sig det nya yrket 
och för att bli bekväma i rollen. Att växa in i yrkesrollen är en social process där nya 
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sjuksköterskor behöver känna sig välkomnade (Wangesteen m.fl. 2007) och accepterade av sina 
medarbetare (Duchscher, 2009). Att chefer stödjer sjuksköterskors socialiseringsprocess skulle 
kunna hjälpa dem att bli en del av personalgruppen och främja deras känsla av att passa in och 
känna sig kompetenta. Det skulle även bidra till ett ökat självförtroende och främja 
sjuksköterskors lärande. Så som beskrivs av Wenger (1998) så byggs kunskap på en enhet upp 
genom utbyte av erfarenhet och lärande inom personalgruppen. För att ett erfarenhetsutbyte ska 
möjliggöras krävs tillgång till den kunskap som finns på avdelningen. Genom att 
vårdenhetschefer hjälper nya sjuksköterskor att bli en del av gruppen så får de även möjlighet till 
att ta del av de erfarna kollegornas kunskaper och erfarenheter vilket främjar sjuksköterskornas 
möjlighet att utveckla sin kompetens och växa in i yrkesrollen. Resultatet visade även på den 
utmaning chefer står inför när det kommer till att inte ha för många nya sjuksköterskor på 
avdelningen samtidigt. För många oerfarna samtidigt skulle kunna påverka avdelningens 
trygghet och lärande. Det skulle även vara svårt att fördela resurser så att alla nya 
sjuksköterskors behov tillgodoses på ett tillfredställande sätt. Kunskap inom en 
praktikgemenskap byggs upp över tid (Wenger, 1998).  Om erfaren personal byts ut mot oerfarna 
finns en risk att den kunskap som byggts upp inom organisationen försvinner och den tar tid att 
bygga upp igen. Nyexaminerade sjuksköterskor behöver den trygghet som erfarna kollegor kan 
ge. 

Vårdenhetschefer värnar även om personalgruppen genom att inte särbehandla någon i 
personalen och då främst de i kliniskt basår. Att alla i personalen får känna sig lika viktiga skulle 
kunna hjälpa nya sjuksköterskor att bli en del av gruppen och det skulle även kunna stärka hela 
personalgruppens känsla av att vara ett team. Som ny sjuksköterska kan det upplevas stressande 
att bli undervärderad (Duchscher, 2009) och att känna sig socialt utsatt i personalgruppen 
(Laschinger m.fl. 2010). Om cheferna då inte särbehandlar så skulle det även kunna ha positiva 
effekter för sjuksköterskornas välbefinnande. Samtidigt har nyexaminerade sjuksköterskor ett 
behov av extra stöd och hjälp för att kunna växa in i yrkesrollen. Så som beskrivet av Duchscher 
(2009) så behöver nya sjuksköterskor stöd för att kunna bygga upp ett självförtroende och stärka 
den professionella självbilden. Då kan tänkas att en viss positiv särbehandling skulle kunna ha 
gynnsamma effekter när det kommer till att stödja nya sjuksköterskors självförtroende och 
rollbyggande.      

Resultatet visar att vårdenhetschefer skapar tillfällen för lärande på avdelningen genom bland 
annat utbildningar och i vardagen genom att lära av varandra. Det skulle kunna främja nya 
sjuksköterskors möjlighet att bygga på sina teoretiska kunskaper men även möjligheten att sätta 
sin kunskap i en praktisk kontext. Genom att de för samman teori med praktik så kan det främja 
arbetsintegrerat lärande och utvecklandet av praxis samt främja sjuksköterskors möjlighet att 
möta yrkets krav (Newton m.fl. 2009; Pennbrant m.fl. 2013; Jonsson m.fl. 2014; Thång, 2004). 
För att göra det möjligt för nya sjuksköterskor att kunna lära av erfarna kollegor uppmanar 
vårdenhetschefer personalgruppen att bjuda in till olika lärandemoment i vardagen. Det är 
skillnad på att ”veta att” och att ”veta hur” (Benner, 1993) och genom att erfarna kollegor bjuder 
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in till lärande så skulle det kunna vara en hjälp för nya sjuksköterskor att förstå teoretisk kunskap 
utifrån praktiken.  Lärande tillsammans med erfarna kollegor skulle även kunna hjälpa 
sjuksköterskor att utveckla sina praktiska färdigheter och bättre kunna hantera olika praktiska 
moment självständigt i framtiden. Vårdenhetschefer skapar även tillfällen för reflektion i grupp 
eller tillsammans med handledare och mentorer. Reflektionstillfällen skulle kunna ge 
sjuksköterskor möjlighet att reflektera kring olika situationer i vardagen samt ge dem möjlighet 
att värdera sin kunskap utifrån relevans i praktiken, en viktig faktor för att kunna växa in i 
yrkesrollen (Pennbrant m.fl. 2013; Jonsson m.fl. 2014). Resultatet visar på betydelsen av 
samverkan med alla i teamet för att kunna utveckla kompetens och växa in i yrkesrollen. Genom 
att personalen delar med sig av sina erfarenheter så skulle det kunna främja att nya 
sjuksköterskor stannar kvar på arbetsplatsen. Som medarbetare är det därför betydelsefullt att 
värna om praktikgemenskapen och se till att erfarenheter förs vidare till nya sjuksköterskor. 

Resultatet presenterar det stöd som vårdenhetschefer tillsammans med handledare och mentorer 
visar nya sjuksköterskor.  Stöd är en viktig faktor när det kommer till att den nya sjuksköterskan 
ska kunna bygga upp och bemästra sin nya yrkesroll (Wangesteen m.fl. 2007; Pennbrant m.fl. 
2013). Stöd genom uppföljning, samtal och feedback skulle kunna öka sjuksköterskors känsla av 
trygghet och tillit till sin kunskap samt skulle kunna öka sjuksköterskors möjlighet att möta 
yrkets krav. Att sjuksköterskor blir varse om framsteg och sin utveckling i vårdarbetet skulle 
även kunna bidra till ett ökat självförtroende vilket är viktigt i relation till rollbyggande och 
möjligheten att hantera olika svåra situationer i vårdarbetet (Duchscher, 2009). Det kan vara 
svårt som chef att vara närvarande och ge stöd i det dagliga arbetet där handledare och mentorer 
då är avgörande. Handledaren kan vara en rollmodell och kan guida och stödja sjuksköterskor i 
hur vårdarbetet ska prioriteras och genomföras. Men vårdenhetschefer behöver även själva känna 
stöd från chefskollegor och hela verksamheten. Genom chefssamverkan och genom att skapa 
gemensamma förhållningssätt så kan det främja de förutsättningar som ges nya sjuksköterskor 
under kliniskt basår. Pennbrant m.fl. (2013) menar att hela hälso- och sjukvårdsorganisationen är 
viktig för att nya sjuksköterskor ska kunna växa in i sin yrkesroll. Om vårdenhetschefer inte 
känner stöd från hela verksamheten så finns en risk att det i sin tur får en negativ inverkan på nya 
sjuksköterskors förutsättningar att växa in i sjuksköterskerollen.   
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Slutsats  

Resultatet speglar de förutsättningar som vårdenhetschefer skapar för att nyexaminerade 
sjuksköterskor ska kunna växa in i sin yrkesroll. Faktorerna som presenteras är många vilket 
pekar på att vårdenhetschefernas förhållningssätt är komplext. Resultatet föreslår att visat stöd, 
deltagande i sjuksköterskornas socialiseringsprocess och organisering av introduktion och 
vårdarbete efter individuella behov skulle kunna främja sjuksköterskors lärande och 
rollbyggande på avdelningen samt deras möjlighet att möta arbetets krav. För att kunna 
tillgodose dessa faktorer så kräver det ledare som är aktiva kring organisering och planering och 
som är engagerade och som vill skapa goda förutsättningar. Det kräver även ledare som förstår 
hur viktig deras roll är i relation till nya sjuksköterskors process att växa in i yrkesrollen. Att 
vårdenhetscheferna använder ledarskapsstilar som är motiverande, engagerande och som 
fokuserar på sjuksköterskornas styrkor skulle kunna bidra till att nya sjuksköterskors 
professionella självbild stärks, att de känner högre tillfredställelse på arbetet och att de då kan 
växa in i yrkesrollen. Det skulle även kunna bidra till att fler nyexaminerade sjuksköterskor 
väljer att stanna kvar i yrket. 

 

Kliniska implikationer 

Kliniskt basår erbjuder nya sjuksköterskor att på olika sätt utveckla sin kompetens och yrkesroll. 
Samtidigt är det främst på vårdavdelningarna som sjuksköterskorna spenderar sin tid och det är 
också där största delen av deras lärande och utveckling sker. Därför är det av betydelse att visa 
på de faktorer som kan skapa förutsättningar för nya sjuksköterskor på avdelningen. Genom att 
föra vidare vårdenhetschefernas erfarenheter så kan det bidra till en ökad förståelse för deras 
komplexa roll i relation till sjuksköterskornas rollbyggande. Kunskapen skulle kunna komma till 
nytta för andra enhetschefer inom vårdsektorn när det kommer till att skapa en tillfredställande 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Samtidigt ligger inte hela ansvaret på cheferna, de skapar 
förutsättningarna men hela vårdteamet behöver samverka för att skapa villkor på avdelningen. 
Därför finns även en vinst i att delge chefernas erfarenheter även till sjuksköterskor och 
personalgrupper inom den kliniska verksamheten. Det kan bidra till en ökad förståelse för deras 
betydelse för nya sjuksköterskors möjlighet att få en god start på arbetslivet. Det ligger i allas 
intresse på avdelningen att stödja nya sjuksköterskor, för att bygga upp kompetensen på 
avdelningen och för att sjuksköterskorna ska stanna kvar på arbetsplatsen.  Genom att delge 
studiens resultat kan det göra personalgrupper medvetna om vikten av att hela teamet samverkar 
i att inkludera de nya, dela med sig av erfarenheter och visa stöd och uppmuntran.   
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Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie visar på de förutsättningar som vårdenhetschefer skapar men saknar dock de 
nyexaminerade sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av deras förutsättningar att växa 
in i yrkesrollen på vårdavdelningen. Det hade varit intressant att se vidare på om nya 
sjuksköterskornas upplevelser av de förutsättningar och det stöd som ges överensstämmer med 
det vårdenhetscheferna rapporterat. En viktig del i att växa in i yrkesrollen är 
lärandeperspektivet, att utveckla kompetensen. I studien framkom handledarens, mentorns och 
kollegors betydelse i lärandet på avdelningen för den nya sjuksköterskan. Vidare hade det därför 
varit intressant att kartlägga närmare hur nya sjuksköterskors lärande ser ut på avdelningarna 
tillsammans med handledare, mentorer och kollegor. Resultatet visar på komplexiteten i 
ledarskapet kring nya sjuksköterskor men betonar inte någon specifik ledarstil. Vidare hade det 
varit betydelsefullt att undersöka vilken ledarskapsstil som är gynnsam i relation till nya 
sjuksköterskors professionella rollbyggande.  
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           Bilaga I 
 

 

Till vårdenhetschefer inom SU 
 

Förfrågan om deltagande i en studie med syftet att beskriva förutsättningar för 
nyexaminerade sjuksköterskor i kliniskt basår att växa in i yrkesrollen.  

 

Jag är sjuksköterska och studerar verksamhetsutveckling med inriktning mot 
arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst. I min utbildning ingår att göra en 
magisteruppsats och mitt syfte med min uppsats är att beskriva vårdenhetschefers 
erfarenheter av att skapa förutsättningar för nyexaminerade sjuksköterskor att växa in i 
yrkesrollen under kliniskt basår.  
 
Jag fick kontaktuppgifter från er av den projektledningsgrupp som ansvarar för Klinisk 
basår då ni har haft sjuksköterskor på er avdelning som deltagit i projektet. Deltagandet i 
denna studie är frivilligt och sker i form av intervjuer. Informationen ni lämnar kommer att 
behandlas konfidentiellt och om man väljer att delta i studien kan man när som helst 
avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. Tiden för intervjuerna beräknas vara mellan 30-
45 minuter och äger rum på en plats vi kommer överens om.  
 
Om ni har frågor om studien är det bara att höra av sig, mina kontaktuppgifter finner ni 
nedan.  
 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Sara Ottosson Högberg 
Leg. sjuksköterska  
E-mail: saho0018@student.hv.se 
Telefon: XXX-XXXXX 
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Bilaga II 
  
   

Intervjuguide           

Bakgrundsfrågor 

o Kön/ålder? 
o Hur länge har du varit vårdenhetschef på denna avdelning? 
o Har du varit vårdenhetschef tidigare? 
o Vad har du för yrkes- och utbildningsbakgrund? 

 

Intervjufrågor  

o Berätta om hur sjuksköterskor inom det kliniska basåret introduceras på avdelningen.  
o Hur är nyexaminerade sjuksköterskors arbete organiserat?  
o Vilka måluppsättningar finns det för de nya sjuksköterskorna? Vilka strategier finns det 

för att uppnå målen? 
o Har du exempel på utmaningar som uppstått för sjuksköterskor under det kliniska 

basåret? Hur hanterade du det?  
o Hur kan du som chef skapa trygghet för de nya sjuksköterskorna på avdelningen? 
o Hur gör du för att skapa lärande på avdelningen för de nya sjuksköterskorna?  
o Hur stödjer du de nya sjuksköterskorna i socialiseringsprocessen på avdelningen?  
o Talar ni chefer med varandra om hur ni bäst kan skapa förutsättningar för sjuksköterskor 

att växa in i rollen? Om så är fallet, hur ser det ut?   
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