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Abstrakt 
Tidigare forskning om arbetsplatsintroduktionens betydelse har visat på att socialisation sker både 
formellt och informellt och en bra introduktion kan ligga till grund för om man trivs och kommer in i 
arbetet på ett bra sätt. Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få fram fem 
sjuksköterskors erfarenhet av arbetsplatsintroduktion, för att få en förståelse av 
arbetsplatsintroduktionens betydelse för yrkessocialisation. Detta har skett genom kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer med fem sjuksköterskor, som med hjälp av ett snöbollsurval gav 
material, som analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen gav två huvudteman 
Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse och Effekter av arbetsplatsintroduktionens 
trygghetsskapande betydelse och visade på hur arbetsplatsintroduktionen skapade trygghet hos dessa 
sjuksköterskor, vilket senare gav effekter i form av att utvecklas i sin yrkesroll. Resultatet kan visa på 
betydelse för lärandet i form av att trygghet öppnar möjligheter för ytterligare lärande. Ur ett 
meningsskapande perspektiv, då denna studie varit ute efter att hitta den mening sjuksköterskor ger 
sin arbetsplatsintroduktion, framkommer i denna studie en arbetsplatsintroduktion i samtalets tecken, 
som sker med andra i kommunikation, vilket kan påverka identiteten. Däremot har studien inte på 
kommit åt det återblickande som återfinns inom meningsskapande på samma sätt. 
 
Nyckelord: arbetsplatsintroduktion, meningsskapande, sjuksköterskor, yrkessocialisation
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Introduktion 
Inledning 
Detta självständiga arbete har riktat in sig på den organisatoriska socialisation som sker när man 
påbörjar ett nytt arbete. Socialisation är enligt Angelöw, Jonsson och Stier (2015) något som sker hela 
tiden, från tidiga barnaår tills man dör. Dessa författare tar även upp Émile Durkheims definition av 
socialisation, där de äldre påverkar de individer som inte är redo att verka i samhället (Angelöw et al, 
2015). Inom den forskning som skett inom organisatorisk socialisation, är teorierna, enligt Kramer 
(2010), många och den del som fått mest uppmärksamhet av forskningen, är när man väl påbörjar sin 
anställning, vilken Kramer (2010) kallar organizational encounter/entry. En av dessa teorier som Kramer 
(2010) tittar närmare på, är organisatorisk socialisation ur ett sensemakingperspektiv (så kallat 
meningsskapande enligt Malm, 2015). Utifrån Weicks definition och arbeten, handlar, enligt Kramer 
(2010), meningsskapande om att tillsammans med andra i efterhand komma fram till innebörden av 
de händelser man har varit om, vad de betyder och har för mening. Enligt denna teori handlar det 
även om identitet, menar Kramer (2010) vidare, att om man går med på att förstå upplevda situationer 
på ett visst sätt, kan detta ha betydelse för individens identitet i det hela.   

Den identitet man har, kan man, enligt Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) i mångt och mycket 
säga hör samman med ett speciellt yrke. Vissa byter aldrig yrke. Med yrket kan man säga ”både vad 
man gör och vem man är” (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009, s. 9). Rollen som yrket för med sig, 
ger avtryck både hos personen och dennes identitet, men även hos den ekonomiska livssituationen 
och den position som man intar i samhället (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). 

Hagström, Johansson och Westerholm (2000) undersöker bland annat i sin longitudinella studie om 
sjuksköterskors socialisation, både det formella och informella lärande som sker tillsammans med 
andra på arbetsplatsen. Det kan handla om att man lära ut det som ska läras eller att de nya lär sig hur 
man ska vara i sin roll. Av det som framkommer i denna studie är bland annat att lärandet behöver 
fortsätta, trots att man arbetat en längre tid, samt att uppfattningen är att det finns bra chanser att lära 
i vardagen, genom att se hur andra jobbar och erhålla deras instruktioner (Hagström et al. (2000). 
Lindén och Woxberg (2010) har i sitt examensarbete genomfört en tvärsnittsstudie bland 
nyutexaminerande sjuksköterskor, där vissa av respondenterna i studien ville att introduktionen 
skulle vara längre. En tolkning av detta, enligt Lindén och Woxberg (2010), skulle kunna vara att 
introduktionen inte leder till upplevd färdighet för rollen som sjuksköterska. Andra i studien anser 
dock att introduktionen är av ringa vikt, då utveckling sker i rollen ju längre man arbetar. Låter man 
den nya sjuksköterskan få arbeta på egen hand och handledaren visar att hon litar på henne, så 
kommer tron på det egna kunnandet i arbetet att öka, enligt denna studie, vilket även återkommande 
tid för reflektion skulle kunna bidra med. 

Bisholt (2009) undersöker i sin avhandling introduktionsprogram och socialisationen hos nyligen 
färdigutbildade sjuksköterskor och visar på forskning som stödjer att handledning även efter 
examination är viktig. I studien framkommer dock att de nya sjuksköterskorna inte har så stort 
utrymme att nå självständighet i sitt arbete under handledningen (Bisholt, 2009). I en studie av 
Carlson (2010) undersöks handledning, där några handledare och sjuksköterskestudenter befinner sig 
i en särskild utbildningsmiljö och andra i vanliga handledningar i det dagliga arbetet. Genom 
reflektion kan man, enligt Carlson (2009) få möjlighet att få fram det man vet, men inte kan uttrycka i 
tal. Utifrån tidigare forskning visar Carlson (2009) hur handledare och sjuksköterskestudent 
tillsammans kan återskapa det som hänt, strukturera om det och få ord på det, genom att meningen 
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med vad man varit med om, får en djupare innebörd. I denna studie framkommer enligt Carlson 
(2009), att i de studerande miljöer där sjuksköterskorna har handledning som främsta uppgift, ingår 
avsatt tid för reflekterande både för studenter och dem själva. I andra miljöer, där handledningen inte 
är planerad på samma sätt, upplever handledarna tidsbristen på ett annat sätt. Trots att de vet hur 
viktigt det är för lärandet med reflektion, tog det övriga arbetet tid från att hinna med att reflektera 
(Carlson, 2009). 

Grupper har olika normer och regler för hur man uppträder mot varandra inom gruppen. Är 
gruppen viktig för de som ingår i den, behöver individen vara mån om att följa normerna, som ofta 
har genomgått omsorgsfull utveckling (Granberg, 2003). Det är av betydelse, visar Granberg (2003), att 
man snarast får grepp om vad man ska göra i sitt nya arbete, både för att kunna vara med i 
produktionen resultatmässigt men också för att nyanställda vill visa att de bidrar. 

Ahrencrantz (2013) har undersökt om introduktionen till ett nytt arbete kan få socialarbetare att inte 
säga upp sig från sina tjänster, där introduktionen har stor betydelse, enligt Ahrencrantz (2013) för att 
kunna integreras på arbetet i början, bland annat i form av mentorer och andra åtgärder för att klara 
av sina arbetsuppgifter och bli en del av organisationen, men att andra komponenter inom företaget 
visar sig ha påverkan på om man stannade kvar, som stämningen på arbetsplatsen. 

 
Tidigare forskning om arbetsplatsintroduktionens betydelse har således visat på att socialisation sker 
både formellt och informellt och en bra introduktion kan ligga till grund för om man trivs och 
kommer in i arbetet på ett bra sätt. Det finns motsägande resultat angående 
arbetsplatsintroduktionens betydelse för när det gäller vilken betydelse introduktionen till det första 
arbetet som sjuksköterskor kan ha för socialisationsprocessen. Det är därför viktigt att studera detta 
utifrån sjuksköterskors egna upplevelser. 

Disposition  

Först kommer studien att i bakgrundsavsnittet ta upp hur man kan se på socialisation utifrån olika 
teorier och tidigare forskning, för att sedan via ett meningsskapande perspektiv komma fram till 
tidigare forskning om sjuksköterskor ur detta perspektiv samt forskning om sjuksköterskors 
socialisation, för att slutligen beskriva syftet med denna uppsats. 

Därefter kommer metodavsnittet, där den kvalitativa ansatsen med drag av hermeneutiken. Efter 
detta kommer redovisning av insamlingen av empiri och resultatet av denna. Slutligen kommer 
resultatet att diskuteras. 

Bakgrund 

Lärande 

Denna studie inriktar sig framför allt på den pedagogiska process som sker vid socialisation. 
Utgångspunkten i denna uppsats är att kunskap är något som människor skapar tillsammans. Ser man 
ontologiskt enligt Bryman (2008) på världen med ett konstruktionistiskt synsätt, innebär det att man 
tillsammans med andra skapar och hela tiden omskapar det som sker socialt och den mening dessa 
fenomen ges. 

Ur en sociokulturell synvinkel ser man enligt Säljö (2000) på kunskap, som något som ger färdighet 
och vetskap att förstå vad det är som fattas eller felas i en situation och kunna göra något åt det, 
istället för att se kunskap som ett färdigt paket med fakta om hur man ska göra, som transporteras 
vidare utan förändring till olika personer. Eftersom en situation inte behöver vara den andra lik, så 
handlar kunskapen istället om att man ges möjlighet att handla utifrån det man redan vet och kan se 
situationen som något som påminner om vad man varit med om tidigare, därmed tillkommer även 
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chansen att komma på något nytt eller använda ett redskap på ett annat sätt än det var tänkt, och 
därmed utöka kunskapen. Det är enligt Säljö (2000) viktigt att förstå att även i de sociokulturella 
läroprocesserna, har enskilda personer möjlighet föra vidare och tillföra nytt till den tidigare 
gemensamt utformade kunskapen, på grund av att de är aktiva när de handlar. 

Det är enligt Granberg (2003) hos en individuell person som ett lärande sker, det är denna som står 
för tänkandet. Dock kan man enligt Granberg (2003) komma fram till det kollektiva lärandet, inom 
arbetslaget, i form av en beredskap, de är redo att ta sig an vissa situationer på särskilda sätt. 
Utgångspunkten är, enligt Granberg (2003), uppgifterna och hur man inom arbetslaget tycker att man 
ska lösa dem. Beredskapen uppstår efter att man fått reflektera tillsammans och prata om hur man 
upplevt och gjort vid vissa händelser, tills man kommit fram till hur man ska göra nästa gång något 
liknande händer. Granberg (2003) menar att när man inom grupper börja tänka och se på saker på 
samma sätt, så har det skett en utveckling av kognitiva scheman för individerna inom gruppen. Dessa 
scheman leder, enligt Granberg (2003) till att när det börjar hända saker, som påminner om de 
händelser man tidigare pratat om och kommit fram till på vilket sätt man ska hantera dessa, så gör 
man på liknande sätt i gruppen, man har fått en beredskap för att handla på ett visst sätt. 

En longitudinell studie av Eraut (2007) om det lärande som sker på arbetsplatsen hos 
sjuksköterskor, ingenjörer samt revisorer, visar på betydelsen av att få stöd och återkoppling från de 
man arbetar tillsammans med, både för att man ska lära mer, men också för att man ska kunna 
engagera sig i arbetet och inte lämna det. Har man en arbetsmiljö som präglas av en positiv syn på 
lärande, med stöd av varandra, får man ofta återkoppling direkt. Man behöver också få reda på vad 
man har för färdigheter och förbättringsområden och om man lever upp till de förväntningar som 
finns. Förutom stöd från omgivningen behöver man också få uppmärksamhet och uppskattning, 
vilket Eraut (2007) beskriver som de känslomässiga aspekterna av att arbeta, för förväntade framsteg 
och den yrkesidentitet man formar. Studien visar också på att man kan öka sitt lärande genom att få 
tillgång till att rådfråga och arbeta med andra i arbetsgrupper och betydelsen av att chefen delar med 
sig av sitt ansvar för att se till att man lär och stödjer varandra i arbetskulturen. Den kunskap som 
Eraut (2007) menar behövs för både nyanställda, chefer och mentorer handlar om att bli medveten om 
hur man kan lära på arbetet och få lyfta fram hur man behöver lära mer och se vad som stödjer och 
dämpar lärandet hos både den enskilde och gruppen. Studien ger också stöd åt att det är just på 
arbetsplatsen som arbetare lär mest. Det formella lärandet är också av betydelse när det sker i rätt tid 
och i rätt sammanhang, men kommer till sin rätt när man också har lärt sig under arbetets gång på 
arbetsplatsen (Eraut, 2007). 

Socialisation och normer 

Normer innebär, enligt Johansson och Skärgren (2014), att man inom en grupp har kommit fram till 
och således har förväntningar på hur man ska göra saker och de riktlinjer man ska följa. Normerna 
behöver varken finnas på pränt eller vara något man talar om, däremot brukar det vara tydligt vad 
som gäller inom exempelvis ett visst yrke. För att bli en del i en speciell gemenskap, behöver man 
enligt Johansson och Skärgren (2014) godta normerna som gäller för just den gemenskapen och på så 
sätt införlivas man in i gemenskapen. Detta kallas enligt Johansson och Skärgren (2014) 
socialisationsprocess. Genom att familjen eller andra personer nära barnet, delar med sig av det de vet 
om hur man gör och uppträder och vilka normer som finns i just detta sammanhang, socialiseras 
barnet, enligt Johansson och Skärgren (2014) in och tar del i samhörigheten. Med socialisation får vi, 
enligt Angelöw et al. (2015), framför allt genom familj och skola, grunder till vår moral och vårt språk 
men även hur vi uppfattar oss själva och de könsroller vi intar.  
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Organisatorisk socialisation 

Enligt Taormina (1997), är definitionen på organisatorisk socialisation att man ser till att lära sig det 
man behöver för att utföra sina uppgifter, man får en förståelse för hur organisationen fungerar, man 
erhåller stöd från andra på arbetsplatsen genom sociala samspel med dessa samt att man för det mesta 
går med på de sätt organisationen brukar göra saker på. 

Begreppen och deras definitioner varierar något hos forskarna, enligt Kramer (2010), och tar upp 
Jablins assimilationsprocess, där man ansluter sig till organisationen men även det deltagande som sker 
inom organisationen och när man lämnar den, denna process kallar andra socialisation. Med 
assimilation som begrepp kommer man åt både socialisation och individualization, där de båda 
processerna går ut på att forma varandra efter de behov som de olika parterna har, i 
socialisationsprocessen försöker organisationen påverka den anställde å sin sida att bli så att denne 
passar organisationen, medan den anställde å andra sidan försöker få organisationen att anpassa sig 
efter de behov den anställde har. För den senare processen använder sig Kramer (2010) av definition 
av Hess, personalization, vilket då kan innebära både små och större försök att anpassa organisationen 
efter vad den anställde behöver. Denna assimilation sker, enligt Kramer (2010) när organisationens 
anställda kommunicerar med varandra och mellan dessa olika processer finns motsättningar, vilka 
inte upphör under assimilationen. Anställda kan försöka anpassa sin roll efter vad de själva behöver 
eller tycker när som helst, enligt Jablin (2001), men vanligtvis sker det inte förrän den nyanställde har 
klarat av att nå en viss nivå av anpassning efter omgivningen. 

Kramer (2010) tar upp olika faser av den organisatoriska socialisationen, där Anticipatory socialization 
inträffar innan man påbörjar sitt arbete. Kramer (2010) beskriver processen role anticipatory socialization 
när man antar förväntningar om en roll man vill ha hos ett visst företag. Encounterfasen sker när man 
påbörjar sin anställning och inträder i en roll. Metamorfosstadiet innebär att man går som nykomling 
till att bli en fullvärdig medlem av organisationen. Det sista stadiet, exit, kan vara frivilligt eller inte 
(Kramer, 2010). 

Man brukar säga att introduktionen sätter i gång när man skriver på för sin anställning eller 
tillträdesdagen, men enligt Granberg (2003) inträder denna fas i själva verket när man får reda på att 
positionen är ledig. Introduktionen definierar Granberg (2003): 

”Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya 
arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö.” (Granberg, 2003, s. 359). 

Både arbetsgrupp och den nyanställda behöver anpassa sig efter varandra, vilket kan ske samtidigt 
som den nyanställde får möjlighet att upprätta en bra kontakt med de övriga i gruppen under 
introduktionen. När det gäller introduktion till miljön, så kan det enligt Granberg (2003) handla om att 
få reda på hur det ser ut organisatoriskt, såsom mål och frågor som rör anställningen. 

För att ge en bild av vad en nyanställd behöver ta reda på och ta till sig under den första tiden på 
sitt nya arbete, visar Jablin (2001) genom tidigare forskning betydelsen av att ta reda på samt ta till sig, 
lära, vad de som redan arbetar inom organisationen, värderar, tycker och tänker. 

Meningsskapande – sensemaking 

En teori som kan appliceras på assimilering och socialisation, är enligt Kramer (2010), sensemaking. I 
sin masteruppsats, beskriver Malm (2015) sensemaking utifrån Weicks definitioner från dennes 
arbeten från 1995, genom användningen av översättningen Meningsskapande. Detta förenar enligt 
Malm (2015) Weicks tankar om att världen behöver göras begriplig och samtidigt rimlig, när den blir 
medveten för människan. ”Att bli medveten om något är detsamma som att tillskriva mening till det. På 
detta sätt görs detta något också begripligt på ett grundläggande plan.” (Malm, 2015, s. 23). Meningen 
vi ger världen behöver vara möjlig och vi måste kunna förstå den, och det sker när vi utifrån Weicks 
förklaring, menar Malm (2015), lägger märke till det som har skett genom att se tillbaka på det, 
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retrospektivt, och kan inte ske i förväg. En annan del av Weicks meningsskapande rör, enligt Malm 
(2015) självbilden. I och med att man ger en händelse en mening, kommer även självet att påverkas. 
Vid liknande händelser kommer individen inta en viss ställning till omgivningen, då individen 
tillskriver liknande mening till vad som skett. Vid andra händelser, kommer en annan självbild 
klargöras, då en annan mening ges till det som har hänt.  

För att ge situationer en innebörd och en mening, enligt teorin om meningsskapande, ser man 
sålunda på det man redan har varit med om och försöker förstå detta (Kramer, 2010). En av de 
forskare som utforskat sensemakingteorin, är enligt Kramer (2010) Louis, som bland annat undersökt 
den nya roll man får genom att se de skillnader som finns, i jämförelse med den gamla rollen man 
hade, för att förstå vad den nya rollen innebär. Kramer (2010) tar vidare upp tre situationer, som Louis 
har presenterat, som innebär att man som ny på arbetet behöver skapa mening och få en förståelse för 
situationen. De på förhand kända förändringarna som en nyanställning innebär, är lättare att få grepp 
om, då de upplevs av både de som arbetar på företaget och den som ska börja, medan kontraster, 
skillnader mellan förväntningar hos den som börjar och hur det blev, kan kräva mer mentalt arbete 
hos den nyanställde för att förstå vad det är som skiljer sig och för att anpassa sig. Enligt Kramer 
(2010), är det inte alltid som man vet om att man har förväntat sig något, förrän man blickar tillbaka 
på det som har varit och upplever att det hade betydelse. Överraskningar upplevs liksom kontraster, 
enligt Kramer (2010) också subjektivt, men åtföljs av kraftigare känslor, överraskningarna får, enligt 
Kramer (2010), de nyanställda att försöka göra dessa känslor förståeliga i allt det nya. För att komma 
in i sitt nya arbete och anpassa sig (socialiseras/assimileras), är det enligt Kramer (2010), av betydelse 
att göra sin situation begriplig. De nya händelserna kan få en mening, bland annat när de jämförs med 
vad som har hänt på ett tidigare arbete (Kramer, 2010). I forskning kring meningsskapande har man 
fokuserat bland annat på den kommunikation som sker via organisatoriska berättelser och 
minnesvärda meddelanden. Genom dessa kan den nyanställde, enligt Kramer (2010) få en förståelse 
för vad som värderas i den organisation som de har börjat arbeta i. När de nyanställda pratar med 
andra, blir det lättare att förstå att det finns skillnad mellan deras tidigare och nuvarande roller och 
kan frigöra sig från den förra. Det är alltså i samtal tillsammans nykomlingar och kollegor emellan, 
som en mening och förståelse för det de är med om kan komma fram. 

Tidigare forskning kring sjuksköterskor och meningsskapande 

Den framsökta litteratur som tar upp den meningsskapande hos sjuksköterskor, har till stora delar 
handlat om hur detta sker när sjuksköterskan redan befinner i yrket och hanterar förändringar inom 
arbetet, vilket bland annat framkommer nedan. 

I en 14 år lång studie om olika förändringar inom primärvården samt tidigare forskning, visar 
Jordan, Lanham, Crabtree, Nutting, Miller, Stange och McDaniel Jr (2009) betydelsen av konversation 
när man vill genomföra organisationsinterventioner. Konversation innebär enligt definition av Jordan 
et al. (2009) ett improviserat samtal, vilket sker i samarbete med andra, med vilka man under 
konversationen skapar mening. Konversation är en viktig del om man vill att det ska gå bra när man 
genomför interventioner, enligt Jordan et al. (2009), meningsskapande och lärande sker ofta när man 
genomför interventioner och därför kan dessa gå lättare om man tillför konversation, men studien 
visar också det omvända, vid vissa tillfällen skedde inte lika mycket meningsskapande och lärande, 
då konversation användes. Hur det ser ut innan interventionen när det gäller relationer är också 
viktigt för vilket resultat interventionen får. En gruppering med människor kommer, enligt Jordan et 
al. (2009) att vilja ge världen mening och göra den begriplig och lära sig sätt att ta sig an världen, dock 
menar författarna vidare att de sätt man försöker göra världen begriplig på, inte alltid behöver vara 
funktionella för att man ska nå de mål man satt upp och man kan även lära på så sätt att man inte når 
måluppfyllelse. Således förordar Jordan et al. (2009) att chansen för att meningsskapande och lärande 
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kommer att öka om man kan ha med sig en konversation av god kvalitet, vilket kommer ge möjlighet 
för måluppfyllelse för organisationer inom hälso- och sjukvård. För att konversationen ska bli av så 
god kvalitet som möjligt för att påverka sensemaking och lärande och därmed resultatet för 
interventionen, föreslår Jordan et al. (2009) bland annat att se hur relationer som finns på arbetsplatsen 
kan påverka konversationen, se var det pågår oväntade samtal, få till tid och utrymme för informella 
samtal, och ge utrymme för att hantera osäkerheten kring den intervention som sker. Konversation 
kan också användas för att få till samtal mellan människor som inte brukar prata med varandra och 
för att göra människor bättre på att samtala. 

Smith-Blair, Smith, Bradley och Gaskamp (1999) har i sin fenomenologiska studie om den 
organisatoriska förändringen som skedde i och med att en ny yrkesfunktion, en vårdkoordinator, 
skulle införas, kommit fram till två teman, dessa var hur de anställda upplevde att de påverkades av 
den nya rollen och hur de kämpade för att skapa mening. Dessa fynd sätter Smith-Blair et al. (1999) i 
förhållande till forskning av bland annat Weick och andra forskare. Den nya situationen som uppstod 
i och med den nya koordinatorn, försökte bland annat förstås utifrån dess sammanhang. Smith-Blair 
et al. (1999) beskriver vad som enligt Weick sker vid sensemaking, där självidentitet står i fokus, vilket 
sker socialt, när mening skapas åt varandra, när man lägger märke till saker och man tolkar signaler 
utifrån sammanhanget. I deras studie skedde meningsskapande hos dem, som lade märke till och 
berördes av den nya vårdkoordinatorn, vilket skedde utifrån deras egen identitet och vad de var med 
om tillsammans med andra. Enligt Smith-Blair et al. (1999) är det viktigt att underlätta för en 
organisatorisk förändring, mot bakgrund av meningsskapande, genom att låta människor träffas, låta 
dem vara med om samma händelser och få möjlighet att prata om dem, och även trycka på klarhet, då 
det trots flertalet möjligheter att ta del av information, ändå inte riktigt lyckades göra den nya 
koordinatorrollen rättvisa. Beroende på sammanhanget, tolkas signaler olika, där denna avdelning 
upplevt en del förändringar, tillsammans med tidsbrist och mycket att göra, vilket också påverkade 
varför det upplevdes svårt vid införandet av den nya vårdkoordinatorn. (Smith-Blair et al., 1999). 

I en fallstudie av Apker (2001) undersöks bland annat hur sjuksköterskerollen utvecklas och hur 
sjuksköterskor skapar mening kring dessa roller i managed care, (en slags kontraktstyrd vård, som styrs 
mot billigare åtgärder i vissa riktlinjer för sjukförsäkringar, enligt en definition av Karolinska 
Institutet, 2017), där fynden i denna studie visar att det är genom kommunikation som rollen som 
sjuksköterska uppstår och förändras, vilket enligt Apker (2001) ger stöd åt tidigare forskning. Detta 
skedde i studien av Apker bland annat genom att samtala med andra utanför yrkesgruppen samt att 
den kontraktstyrda vården också påverkade hur själva kommunikationen skulle gå till och därmed 
påverkade rollerna. Stödjande samtal, som framför allt kom från chefer, var av betydelse för 
rollutvecklingen, men även att samtala med andra yrkesgrupper, vårdtagare och kollegor hade 
betydelse (Apker, 2001). Trots de begränsningar som den kontraktstyrda vården förde med sig, tog 
vissa sjuksköterskor tillvara möjligheter att utvecklas informellt (Apker, 2001), dock innebar fler 
uppgifter och fler förväntningar från andra yrkesgrupper, att vissa sjuksköterskor, enligt Apker 
(2001), inte tog tillvara möjligheter till utveckling, vilket kanske skulle ha varit till hjälp vid 
stressfyllda situationer. Fynden tyder på att ju mer man fick stöd från andra, ju mer deltog man i de 
möjligheter som fanns att utveckla rollen.  

Tidigare forskning kring sjuksköterskor och socialisation 

Sjuksköterskeyrket kan ses som en semiprofession, enligt Carlson (2010), som visar på forskning att 
det kan vara problematiskt med självständigheten som en profession har för sjuksköterskeyrket, samt 
att kunskapen består av exempelvis både teori och praktik men också det intuitiva. En stor del av den 
yrkessocialisation som professionella genomgår, sker när dessa befinner sig i ett arbetssammanhang, 
enligt Eraut (1994), både när de innan de fått sin examen får vara med om arbetet praktiskt och de 
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första åren när man påbörjat sin första anställning. Det är svårt att komma fram till en definition för 
professioner som fungerar, speciellt över tid, enligt Eraut (1994), men de drag som brukar diskuteras 
för professionsdefinitioner är bland annat hur lång utbildning och träning som krävs, om man har 
ensamrätt på att utföra yrket eller om det krävs yrkeslicens. Professionsutbildningar förbereder ofta 
yrkesutövarna genom bland annat en akademisk utbildning, olika lång praktik beroende på yrket, 
samt att de examineras genom prövning för att bli  kvalificerade för yrket (Eraut, 1994). Med hjälp av 
dessa olika former, läggs grunden för yrkeskunskap och yrkessocialisation. Under praktiken visas och 
prövas olika moment, där studenten får återkoppling, för att denna successivt ska ta till sig 
yrkesfärdigheterna. Praktiken har också betydelse för att man ska ta till sig yrkesnormer. Kunskapen 
har enligt Eraut (1994) alltid med sig sitt sammanhang med dess inlärning och användning. Den 
professionella kunskapen som kommer från böcker är betydelsefull, enligt Eraut (1994), men det är 
med hjälp av erfarenhet som de professionella skapar sin kunskap och består av att man hela tiden tar 
till sig genom att välja ut och göra en tolkning av det man är med om.  

 I Sverige är sjuksköterskeutbildningen på tre år och innebär att de utexaminerade även kan ta ut en 
kandidatexamen (Bisholt, 2009), sedan utbildningen 1993 utökades från två till tre år och samtidigt 
blev mer en allsidigt inriktad utbildning, en generalistutbildning, enligt Bisholt (2009), och sedan 2007, i 
och med högskolereformen enligt Bologna, är utbildningen på 180 högskolepoäng, där man erhåller 
examen på grundnivå och där målen uttrycker vad man ska kunna och göra för att verka som 
sjuksköterska (Bisholt, 2009). Enligt Bisholt (2009) visar tidigare forskning av bland annat 
Socialstyrelsen, att nyutexaminerade sjuksköterskor inte är färdiga sjuksköterskor efter utbildningen, 
utan är i behov av att skolas in när de kommer ut i arbetslivet, vilket ofta sker genom att 
arbetsplatserna har handlingsplaner för hur introducerandet och stödjande av nya sjuksköterskor ska 
gå till. 

Duchscher (2008) har i en studie, undersökt nyutexaminerade sjuksköterskor och funnit att under de 
första 12 månaderna efter examinationen sker en övergångsperiod, som följer olika stadier, som inte 
behöver vara jämn och på varandra följande. Utvecklingen som skedde berörde både yrkesrollen och 
individen själv. Stadierna som identifierades som ”doing, being, and knowing” (Duchscher, 2008, s. 
444), under vilka olika processer förekom, bland annat lärande och anpassning. Under den första 
fasen, doing, som skedde under de första tre till fyra månaderna för deltagarna, innebar en 
omvälvande omställning, där förväntningar som fanns vid ingången inte infriades, med hög 
arbetsbelastning och oro för arbetsuppgifterna. I början behövde deltagarna få reda på hur saker 
skulle göras, medan de under det andra stadiet istället ville få befästat det de själva gjorde och tänkte 
(Duchscher, 2008). I denna andra fas, being, började deltagarna känna sig mer tillrätta i sina roller och 
med det ansvar de hade. Under den senare delen av detta andra stadium, då de inte längre behövde 
lägga lika mycket kraft på att förstå vad som försiggick i deras arbete, så kunde de lägga mer tid på att 
ta upp för sina yrken undantryckta, individuella livsmål (Duchscher, 2008). Under den tredje fasen, 
knowing, lämnade många en läranderoll, där den nya rollen lämnade mindre utrymme att göra fel och 
de kände att förväntningarna blev större på dem. Rollerna och det de skulle utföra med det ansvar 
som följer på detta, kunde de med större självförtroende och bekvämlighet ta sig an (Duchscher, 2008). 
Duchscher (2008) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor borde tillåtas att inte ha lika mycket att 
göra och kunna ha en van och erfaren medarbetare att vända sig till, vilken också borde ha mindre att 
göra samt få utbildning i att leda. Är man fler på arbetspassen än som behövs, låter man den 
nyanställda utföra uppgifter samt lära än mer tillsammans med erfaren personal. Med hjälp av 
kollegor, efter att deras arbete underlättats och de tillåtits att gradvis komma in i detta, blir 
sjuksköterskorna redo att ta svårare beslut efter cirka sex månader på arbetet. Det är bättre att försöka 
återställa deras balans än att låta dem göra saker som de ännu inte kan, bland annat genom att 
uppmuntra dem till att utvecklas på det personliga planet (Duchscher, 2008). komma fram. 
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Sammanfattning 

Socialisation är således en pedagogisk process som mycket forskning har handlat om. Det går att se 
denna ur många olika synvinklar och en av dessa är således meningsskapande. Det har varit svårt att 
hitta litteratur som stödjer just socialisationen som sker under introduktion hos sjuksköterskor ur 
detta perspektiv. Men den mycket avgränsade mängd litteratur som har redovisats här, har visat på 
olika sammanhang där det har studerats och där bland annat organisationsförändringar har tagits 
upp, och i detta sammanhang skulle man även kunna se introduktionen som en förändring för 
nyutexaminerade sjuksköterskor och deras handledare. Det är alltså av vikt att ge en bild av hur 
sjuksköterskors socialisation kan gå till, där sjuksköterskors mening av arbetsplatsintroduktion 
kommer att tolkas innan dess betydelse för socialisation presenteras. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer få fram fem sjuksköterskors erfarenhet av 
arbetsplatsintroduktion, för att få en förståelse av arbetsplatsintroduktionens betydelse för 
yrkessocialisation. 

Metod 

Ansats 
Denna uppsats har en kvalitativt tolkande ansats med inspiration från hermeneutiken. Detta syns 
framför allt genom den tolkning som skett. De hermeneutiska dragen har gett avtryck bland annat i 
förförståelse och det sammanhang som omgav sjuksköterskorna vid arbetsplatsintroduktionen men 
framför allt gäller det den tolkning av den mening, innebörd som sjuksköterskorna ger sin 
arbetsplatsintroduktion. Men några av de hermeneutiska dragen lyser också igenom i analysarbetet. 

Studiens syfte med att få en förståelse av arbetsplatsintroduktionens betydelse för 
yrkessocialisation, ger från början en interpretativ inriktning av studien. Det interpretativa innebär, 
enligt Bryman (2008), att man kommer fram till kunskap genom att förstå och tolka. Den kvalitativa 
forskningsstrategin går i grunden ut på, enligt Bryman (2008) att man vill se den tolkning individer 
gör av den sociala verkligheten, genom att främst använda sig av induktiva metoder för att ta fram 
teorier, samt att man ser ontologiskt på världen med ett konstruktionistiskt synsätt. Detta skedde i 
denna studie genom att induktivt analysera tolkningen sjuksköterskorna gjorde av sin 
arbetsplatsintroduktion med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen av Graneheim och Lundman 
(2003). 

Uppsatsens intention är att tillämpa ett livsvärldsperspektiv, i syftet att genom tolkning uppnå 
förståelse (Hartman, 2004). Detta har inneburit i denna studie att söka efter den mening sjuksköterskor 
ger sin arbetsplatsintroduktion, genom att tolkande analysera för att få en förståelse för den roll 
arbetsplatsintroduktionen kan ha för yrkessocialisation. 

Att inta en hermeneutisk ansats, innebär också att man antar en holistisk syn på hur man beskriver 
livsvärlden, enligt Hartman (2004), individen har olika uppfattningar om det som sker och finns runt 
omkring denne samt om sig själv, dessa uppfattningar eller föreställningar behöver enligt Hartman 
(2004) beskrivas relaterade till varandra för att ge en bild av hur dessa utgör livsvärlden, och inte bara 
beskrivas fristående från varandra, då dessa påverkar varandra. I denna uppsats har detta skett 
genom att respondenterna fått beskriva hur de upplevde sin arbetsplatsintroduktion i förhållande till 
sig själva och sitt nuvarande arbetsliv. 

Ett av hermeneutikens huvuddrag handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) om delen i 
förhållande till helheten, att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” 
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(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193), och även att se hur de olika delarna ger en förståelse för vad 
helheten innehåller. I denna uppsats har det främst handlat om hur analysen har gått till, arbetet har 
till stor del handlat om att gå fram och tillbaka mellan meningsenheter och kategorier i förhållande till 
arbetsplatsintroduktionens sammanhang. 

Ett annat drag hos en hermeneutisk ansats handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) om 
förförståelsen och förståelse, som förutom del/helheten, också är ett inslag under tolkningen, på så sätt 
att med en förförståelse kan man förstå det nya och samtidigt utöka förförståelsen när man lyckats 
förstå det som är nytt. Enligt Hartman (2004) är det svårt att helt och fullt förstå en annan individ, på 
grund av hur man själv förstår verkligheten. Tolkningen man gör av en annan persons handlingar, 
utgår från den förförståelse man har, och behöver, enligt Hartman (2004), en förklaring till hur denna 
gick till samt ett rättfärdigande utifrån hur man uppfattar helheten hos denne. Den förförståelse som 
kommit fram i tolkningen i denna uppsats, går att relatera till författarens egna upplevelser av tidigare 
arbetsplatsintroduktioner och den uppfattning författaren har av sjuksköterskors arbete genom 
bekanta sjuksköterskor inom vården, denna har varit en del av förståelsen som framkommit. När det 
gäller helheten, har tolkningen utgått från att se betydelsen av arbetsplatsintroduktion för hela 
yrkessocialisationen för dessa sjuksköterskor. 

Förförståelse 
Då denna studie har ett drag av att vara hermeneutisk, så är det på sin plats att redogöra för 
författarens egen förförståelse. 

Den förförståelse jag hade innan studien, gällde eventuellt hur det kan vara att vara sjuksköterska. 
Denna kan jag ha fått genom släktingar i vården samt att betrakta arbetet som sjuksköterskor utför på 
min arbetsplats. Denna om än begränsade inblick i sjuksköterskors vardag, kan naturligtvis ha färgat 
min tolkning av vad som framkom och den förståelse som tolkats fram. 

En bra arbetsplatsintroduktion anser jag vara viktig i vilket arbete man än påbörjar. Detta kan 
naturligtvis också påverka hur jag förstod materialet. 

Urval 
Urvalet blev sjuksköterskor, som var klara med sin utbildning och hade börjat arbeta för cirka tre till 
fem år sedan vid intervjutillfället.  

Att det blev just dessa sjuksköterskor, berodde på att intervjufrågorna i denna studie inledningsvis 
behövde prövas för att se om de behövde förändras, vilket enligt Bryman (2008) är viktigt att göra 
innan man påbörjar den riktiga studien, eftersom man vill se till att frågorna uppfattats som planerat 
och att de leder till att studien i så stor utsträckning som möjligt inte blir dålig. Detta innebar att 
frågorna testades med hjälp av en pilotintervju med en sedan tidigare bekant sjuksköterska, vilket 
således blev ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2008) innebär att man använder sig av 
respondenter som är lätta att nå vid den tidpunkt som de behövs. Ett bekvämlighetsurval kan enligt 
Bryman (2008) passa bra när man vill pröva sina inför en studie.  

Från början hade tanken varit att ta kontakt med exempelvis avdelningschefer vid något sjukhus för 
vidare förmedling av förfrågan om någon sjuksköterska ville ställa upp för intervju. När 
pilotintervjun väl var över, erbjöd respondenten att förmedla kontakt med andra sjuksköterskor. Detta 
blev således ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman (2008) innebär att man via den första kontakten, 
förmedlas vidare till andra kontakter. Detta resulterade alltså i att den ursprungliga idén att söka 
respondenter via kontakt med ett sjukhus övergavs.  
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Ytterligare en till sjuksköterska blev tillfrågad, men hade inte möjlighet att deltaga. Detta innebar att 
sammanlagt fem sjuksköterskor deltog i studien, inklusive pilotintervjun, vilken också innefattades i 
materialet. 

Datainsamlingsmetod 
Insamlingen av data, skedde med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Då studien är ute 
efter att ta reda på hur sjuksköterskor upplever betydelsen av introduktionen, verkade kvalitativa 
intervjuer passa bra, då dessa enligt Bryman (2008), är inriktade på deltagarnas perspektiv, till 
skillnad från de kvantitativa, där forskaren och dennes frågeställningar är i fokus på ett annat sätt. En 
av fördelarna med kvalitativa intervjuer i jämförelse med de kvantitativa, som behöver följa samma 
struktur för att uppnå reliabilitet och validitet, är att man kan använda sig av en intervjuguide men 
ändå låta forskaren anpassa sig efter vad som kommer fram under intervjun och vad deltagarna 
tycker är viktigt. I denna studie användes intervjuguiden, se bilaga 2, men ordningen på frågorna blev 
olika för varje intervju, efter hur samtalet utvecklades. Under tiden, när tillfälle gavs, kryssades de 
olika frågorna av, när de togs upp under intervjun, vare sig det skedde efter att blivit tillfrågade eller 
om ämnet kom upp spontant. 

Fyra intervjuer skedde vid ett personligt möte och den femte blev en telefonintervju. Alla fem blev 
informerade om studiens syfte och fick tillfälle att läsa igenom missivet innan samtycke efterfrågades. 
Efter att samtycke givits till att både medverka i studien och att bli inspelade, användes en diktafon 
för att spela in intervjuerna, även telefonintervjun. Enligt Bryman (2008) kan inspelade intervjuer 
underlätta, då det kan vara bra att kunna följa med i samtalet för att komma med eventuella 
följdfrågor, istället för att behöva anteckna det som sägs. Efter detta överfördes ljudfilerna till dator 
och transkribering påbörjades.  

Intervjuguide 
I dessa kvalitativa intervjuer har således en intervjuguide använts, se bilaga 2. Den ger enligt Bryman 
(2008) möjlighet att de områden man berör, kommer i en lämplig följd, men det är också viktigt att 
kunna förändra frågeordningen, om så behövs. 

Intervjuguiden behövde inledningsvis testas, vilket skedde genom en pilotintervju innan slutlig 
intervjuguide användes. 

Pilotintervju 

Intervjufrågorna testades genom face validity med en sjuksköterska för att se hur frågorna uppfattades 
och för att ge möjlighet till korrigeringar. Face validity innebär enligt Bryman (2008) att man låter 
någon med kunskap om området pröva om man med frågorna kommer åt det som efterfrågas. Ett 
trettiotal frågor togs från början fram till en preliminär intervjuguide, indelad i följande områden: 
Utbildning, Arbetsliv, Introduktion, Socialisation och Reflektion. Frågorna testades via pilotintervjun, där 
det uppmärksammades att vissa frågor behövde förtydligas. Även andra områden framkom som 
kändes viktiga att beröra. 

Detta skedde till en början genom att pilotintervjun transkriberades, för att se vilka frågor som hade 
använts från intervjuguiden och vilka extra frågor som hade ställts. 

Slutlig intervjuguide och missiv 

Den slutgiltiga intervjuguiden berörde även ovan nämnda områden. En del av frågorna förtydligades, 
då det under pilotintervjun efterfrågades exempel på vad frågan syftade på. Vissa frågor ströks och en 
del tillkom. När två frågor råkade ställas i en fråga, separerades dessa under omarbetningen i samråd 
med handledaren, i ja-/nej-frågor och ”om ja, på vilket sätt”. Under de följande intervjuerna fick några 
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frågor efter respondenternas tvekan till vad som avsågs, också klargöras. Det blev således till slut ett 
fyrtiotal frågor med ett tiotal följdfrågor. 

Frågorna var till stor del beskrivande, för att på så sätt få en beskrivning av hur sjuksköterskorna 
uppfattade och gav innebörd till sin arbetsplatsintroduktion.  

Missiv utformades också till deltagarna, se bilaga 1, vilket berör de etiska frågeställningar såsom 
informerat samtycke (Vetenskapsrådet, uå), vilka tas upp nedan under Etiskt ställningstagande. Även 
missivet ändrades något efter pilotintervjun, då beräknad tid för intervjun behövde ökas från 
intervallet 30 till 60 minuter, till intervallet 45 till 60 minuter. 

Procedur 
Proceduren vid både pilotintervju och följande tre intervjuer följde samma procedur vad gäller 
förmedling av syfte, vilket förmedlades muntligt och skriftligt, innan samtycke gavs till att vara med i 
studien samt till att intervjun spelades in. Därefter startades diktafonen och samma frågor om 
samtycke till studie och att spelas in, samt om sjuksköterskan fått reda på studiens syfte, ställdes. Den 
femte intervjun blev en telefonintervju, vilket innebar att missiv med information kring studien 
skickades till respondenten först. I e-postmeddelandet framgick det också att det fanns möjlighet att 
spela in intervjun, men att detta inte skulle ske förrän samtycke hade givits. Intervjuerna tog mellan 27 
och 44 minuter att genomföra. 

Pilotintervjun skedde i respondentens hemmiljö utan avbrott. De tre intervjuerna efter 
pilotintervjun genomfördes i ett rum, där intervjuaren och deltagaren satt vid ett bord med diktafonen 
mellan sig. Utanför rummet rörde sig människor men intervjuerna kunde genomföras utan att någon 
avbröt. Däremot ringde en mobiltelefon i slutet av en intervju, vilket gjorde att en liten paus togs. 
Vissa frågor ur intervjuguiden utelämnades, då många frågor blev besvarade under samtalet utan att 
de behövde ställas samt att vissa frågor inte föll sig naturliga att ställa i efterhand. 

Den första intervjun skrevs ut efter att den genomförts för att kunna bearbeta intervjuguiden. Efter 
de andra intervjuerna var genomförda, skedde transkribering även av dessa. 

Sökningsprocedur för tidigare forskning 

Sökningsprocedur för att hitta material till tidigare forskning har skett genom att ange sökord i den 
databas som Miuns bibliotek tillhandahåller. Sökningarna har i olika kombinationer bestått av 
sökorden Socialisation, Introduction, Nurses, Organizational socialization, Entry, Sensemaking. 

Dessa sökningar har skett vid många olika tillfällen och denna redovisning ska inte ses som 
heltäckande för alla olika sökningar, utan som exempel.  

Analysmetod 
Utgångspunkten för att analysera materialet i denna studie var att följa den kvalitativa 
innehållsanalysen som Graneheim och Lundman (2003) beskriver, som går ut på att kondensera 
meningsenheter, vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) innebär att de ord eller meningar som 
har sammanhängande innehåll eller hör ihop genom sammanhang förkortas men med det centrala 
kvar. Dessa ges kodningsrubriker, som sedan utifrån vad som förenar och skiljer dem placeras i 
kategorier. Tematisering sker sedan genom att knyta samman det som finns bakom (Graneheim & 
Lundman, 2003). 

Det är viktigt enligt Bryman (2008) att man är medveten om i vilken kontext texten författades om 
man vill använda sig av en hermeneutisk ansats, vilket den kvalitativa innehållsanalysen också visar 
drag av, då kodning av sker utifrån sitt sammanhang (Graneheim och Lundman, 2003). 
Sammanhanget i detta fall var arbetsplatsintroduktionen, till vilken de olika delarna i 
kodningsförfarandet relaterades till. 
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Redan under transkriberingen påbörjades viss analys, genom att vid vissa tydliga partier ange 
kodord till texten, vilka senare användes till viss del. Bryman (2008) visar på forskning som stödjer att 
analyserandet påbörjas redan under transkribering, då det kan kännas övermäktigt i efterhand. När 
transkriberingen var klar, lästes materialet i genom, vilket är viktigt enligt Graneheim och Lundman 
(2003) för att känna in vad texterna i helhet står för. Under genomläsningen påbörjades tankekartor 
för att försöka få en överblick av vad som sagts i texten. 

Materialet kodades och meningsenheterna kondenserades. Ett kodningsmaterial sammanställdes, 
där hänvisning till aktuell meningsenhet följdes av en kondenserad rubrik med kod. Därefter 
sorterades de in efter likheter och skillnader i subkategorier och kategorier. När det var svårt att 
placera in koderna i kategorier, lästes texten i intervjun igenom igen, frågor ställdes till texten vad det 
handlade om och åter igen togs hänsyn till frågor och sammanhang. Om kondensering och kodning 
gjordes intervju för intervju, så skedde kategorisering i första hand utifrån de kategorier som ställdes 
upp i kodningsmatrisen. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) står det som finns i kategorierna för det manifesta, medan 
temat står för det latenta. Graneheim och Lundman (2003) menar vidare att man kan tolka fram det 
underliggande som sammanbinder det manifesta i ett tema. Kategorierna tematiserades i två teman, 
genom att ställa frågan till kategorierna vad de hade gemensamt och försöka tolka vad de skulle 
kunna handla om på ett dolt, inneboende plan. 

Tolkningen som utfördes utgick i första hand från kodningsmaterialet, där kategorierna och deras 
subkategorier jämfördes för att se om något knöt dem samman i ljuset av sammanhang. Därefter 
skedde återgång till texten för att fånga upp citat och se om flera deltagare uttryckt samma sak, eller 
om det kodade materialet enbart kom från en källa. Arbetet med texten skedde från kondensering till 
tematisering genom att gå fram och tillbaka mellan meningsenheterna och det som tolkades fram, 
vilket skulle kunna motsvara hur man kan arbeta hermeneutiskt, enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 
när det gäller delar och helheten.  

Efter att tolkningen var klart, framstod två huvudteman, Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande 
betydelse och Effekter av arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse. Det första temat bestod av 
tre kategorier, Introduktion, Introduktion för andra och Stöd. Det andra temat bestod av fyra kategorier, 
Reflektion och samtal och Utbildningens betydelse för socialisation, Rollen samt Sjuksköterska. Under 
respektive kategori fanns flera subkategorier, vilka bestod av kodade kondenserade meningsenheter. 
Exempel på hur kodning kunde gå till, ses i tabell 1.1 nedan.  
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Tabell 1.1 Exempel på kodning utifrån den kvalitativa innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 
2003). 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Subkategori Kategori Tema 

”de ville lära 
mig allting som 
de kunde” 

Handledarna 
ville lära en 
allt 

Intro lärande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionens 
betydelse för lärande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsplats-
introduktionens 
trygghetsskapande 
betydelse 
 

”jag fick gå med 
nån annan 
kollega […] bra, 
för då lärde 
man känna 
andra i 
personalgruppe
n lite bättre” 

Bra gå med 
andra än 
handledare 

Bra gå med 
flera under 
intro 

”det var läskigt, 
[...]när man gick 
själv och skulle 
helt plötsligt ta 
hand om en 
egen patient, 
men det var det 
enda sättet att 
lära sig själva 
jobbet” 

Känsla av 
läskigt men 
lära genom 
arbeta själv  

Rädsla men 
lära sig 
arbeta själv 

Etiskt ställningstagande 
Etiken som särskilt har beaktats i denna studie, gäller framför allt det informerade samtycket och 
konfidentialiteten genom avidentifiering av materialet, som Vetenskapsrådet (uå) tar upp. 

Man kan enligt Vetenskapsrådet (2011) inte komma med löftet att ingen annan får se den insamlade 
informationen. Däremot är det viktigt att man berättar för deltagarna hur man gör så mycket som 
möjligt, för att ingen obehörig ska ta del av informationen, att personuppgifter och annat som kan få 
fram koppling till rätt person, kodas. Därför är det således konfidentialiteten som Vetenskapsrådet 
(2011) beskriver, som i första hand har beaktats i denna studie, genom att i missivet klargöra att 
information som framkommit förvaras utan att obehöriga kan ta del av detta samt att resultatet 
avidentifierats. Enligt Vetenskapsrådet (2011) behöver det inte enbart gälla namn utan även andra 
uppgifter som kan peka ut personen. I denna studie ersattes namnen med ett nummer redan vid 
transkribering, då numret var viktigt för att hålla reda på var tidigare nämnda meningsenheter hittats 
när de fördes in i kodningsmaterialet. Efter att analysen var gjord, ersattes numren med nya namn. Då 
det enbart är fem sjuksköterskor som har intervjuats, där urvalet blev ett bekvämlighetsurval, bland 
annat i form av ett snöbollsurval, har mycket arbete lagts ned på att se om resultatet som presenteras, 
är för utpekande för individerna. 

Konfidentialiteten nämns även bland de normer och regler som Vetenskapsrådet (uå) ställt upp när 
man forskar inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området, och förutom 
Konfidentialitetskravet har även Informationskravet, Samtyckeskravet och Nyttjandekravet, beaktats i denna 
studie. 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (uå) att man ska berätta för deltagarna om syftet 
med studien, den roll de spelar i denna och det frivilliga deltagandet, där det är upp till dem att välja 
om de inte vill vara med längre. För denna studie innebar det att informationen om studien först 
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presenterades skriftligt via missiv i handen eller via e-post vid telefonintervjun, och sedan berättades 
muntligt. 

Enligt Vetenskapsrådet (uå) innebär samtyckeskravet att de som deltar i en studie, har rätten att 
avgöra om och hur länge de deltar, därför menar Vetenskapsrådet (uå) vidare, är kravet på samtycke 
mycket viktigt och att deltagarna vet att om de väljer att avbryta, så sker detta utan några 
konsekvenser. I denna studie innebar det att de fick samtycka muntligt till att deltaga, efter 
genomläsning av missiv och muntlig information. De tackade samtliga ja. Därefter tillfrågades 
deltagarna om de gick med på bandade intervjuer, och då alla tackade ja även till att spelas in, 
startades diktafonen och de tillfrågades igen om de gick med på att delta, om de gått med på att bli 
inspelade samt om de fått reda på studiens syfte. Efter intervjun, innan diktafonen slogs av, 
tillfrågades deltagarna igen om det gick bra att informationen som framkommit, användes i studien. 
De sa alla ja. 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (uå) att information om deltagarna ska 
behandlas konfidentiellt på en plats där ingen kommer åt dem. När man sedan använder 
informationen i rapport eller muntligt, behöver deltagarna avidentifieras, så att det de sagt inte går att 
sammankoppla med dem. För denna studie innebar konfidentialitetskravet, att intervjuerna skedde 
med diktafon, sedan flyttades de över till lösenordsskyddad dator och transkriberades där. Utskrivet, 
avkodat arbetsmaterial, förvarades under arbetets gång så inga obehöriga kom åt detta. 

Slutligen nyttjandekravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (uå) att insamlat material enbart är till för 
att brukas i forskningssyfte och inte får ligga till grund för beslut rörande deltagaren, utan att denne 
tillåtit detta. Detta arbete kommer att finnas tillgängligt att söka och läsa via Mittuniversitetet och kan 
komma att ingå i andras studier. 

Metoddiskussion 
I syftet för denna studie ingår att få fram en förståelse för arbetsplatsintroduktionens betydelse för 
yrkessocialisation. Resultatet av en studie måste, enligt Graneheim och Lundman (2003) sättas i 
relation till hur man beskriver att man kommit fram till resultatet. Enligt Bryman (2008) kan 
tillförlitlighet beskrivas utifrån olika sätt att visa på studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
om den kan styrkas. Nedan följer en problematisering kring några av de faktorer som kan ha påverkat 
resultatet. 

I denna studie har redovisning av olika etiska ställningstagande och beskrivning av hur 
analysarbetet gått till. Enligt Bryman (2008) kan man i studie försöka nå trovärdighet genom att visa 
på de riktlinjer man följt. Denna studie har också försökt visa den tolkning som gjorts av betydelsen 
av arbetsplatsintroduktion för yrkessocialisation tillsammans med det sammanhang som förelåg vid 
tidpunkten för arbetsplatsintroduktionen. Bryman (2008) visar på forskning som visar att man med 
hjälp av en utförlig bild av vad som kännetecknar delarna i en viss kultur, kan ge andra en möjlighet 
att se om resultatet i en studie är överförbart. Denna uppsats har försökt redovisa hur de olika delarna 
i studien har gått till och uppsatsen har under vägen vid olika tillfällen lästs av handledare, 
kurskamrater och seminarieledare, vilka alla hjälpt till att lyfta uppsatsen på olika sätt och visa på 
områden som kan utvecklas. Enligt Bryman (2008) är det viktigt att se till att hela förfarandet i en 
studie redovisas, vilket också kan granskas av andra under tiden. När det gäller att kunna styrka sin 
studie, så går det enligt Bryman (2008) inte att se helt objektivt när man forskar, vilket är viktigt att 
inse men att man på samma gång visar att det man kommit fram till eller hur man gjort det, avsiktligt 
har influerats av exempelvis teorier man letar efter. Denna studie utgår från en förförståelse, vilken 
har redovisats tidigare, vilken på ett eller annat sätt har påverkat förståelsen för resultatet. Denna 
studie har också tittat efter meningsskapande, vilket naturligtvis har påverkat sökning efter tidigare 
forskning, vilket påverkat frågor men själva analysarbetet har inte medvetet sökt efter svar på detta 
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och inte heller har kodningen skett på ett deduktivt sätt, då man enligt Bryman (2008) utifrån en 
hypotes kan testa sin teori.  

Med hjälp av en kvalitativ, tolkande ansats har denna uppsats undersökt betydelsen av 
introduktion för socialisation. Denna studie skulle ha kunnat intagit en positivistisk ståndpunkt, vilket 
enligt Alvesson och Sköldberg (2008) skulle kunna innebära att undersökning av det som går att 
observera och mäta. Detta skulle ha kunnat innebära för denna studie att den hade kunnat ställa upp 
en hypotes, vilken exempelvis skulle ha kunnat prövats genom att mäta antal handledare under 
introduktionen och se om det korrelerade med ett annat värde, såsom sjuksköterskornas 
arbetstillfredsställelse. Men på detta sätt hade studien inte kommit åt den livsvärld som var 
intentionen meningen att förstå, utifrån den beskrivning av livsvärlden som Hartman (2004) gör.  

Metodvalet visade sig ha vissa begränsningar, när det gällde att intervjua via telefon. Det var 
svårare att vänta ut respondenten, för att se om respondenten skulle komma på något mer att säga. 
Fokuseringen kunde under denna intervju istället läggas på frågorna, så att samtliga frågor i 
intervjuguiden täcktes in. En annan metod som denna studie hade kunnat använda, skulle ha varit en 
fokusintervju, där de intervjuade hade kunnat ventilera sina introduktioner och kommit fram till en 
mening om dessa gemensamt. Deltagarna hade dessutom kunnat utgöras av de som introducerats 
med sina handledare, men då alla hade erfarenhet av att handleda, så kom även denna bild att tas upp 
i denna studie. 

När det gäller deltagarna hade denna studie kunnat få ett annat resultat med ett annat urval, då 
denna studie i stort baseras på snöbollsurval. Med en större enkät till ett större antal deltagarna till en 
början, hade ett antal deltagare sedan kunnat väljas ut för att diskutera vissa frågor på djupet. Då en 
av de tillfrågade inte kunde delta, skulle detta ha kunnat innebära ett något annorlunda resultat. 

När det gäller antal frågor, kan det ha påverkat vad som framkommit i materialet. Även om alla 
frågor inte alltid ställdes och i annan ordning, så var frågorna ganska specifika och många. Det krävs 
en del koncentration för att ge alla frågor lika mycket uppmärksamhet. En ostrukturerad intervju 
utifrån de olika teman som ställdes upp, hade förmodligen gett en annan bild, vilket hade krävt ett 
annat analysarbete än vad som nu skett. En del frågor fick andra uppföljningsfrågor medan andra 
frågor borde ha ställts, vilket framkom vid analysarbetet. 

Sammanhanget för sjuksköterskorna i deras arbetsplatsintroduktion, som presenteras under 
Resultat, har i de fall det kan vara utpekande med ett specifikt sammanhang, enbart utmålas med de 
drag som är gemensamma. Det är naturligtvis viktigt att vara införstådd med att detta kan påverka 
trovärdigheten av resultatet. 

Den tidigare forskning som sökts fram med hjälp av olika kombinationer av sökord, skulle kanske 
ha visat annat resultat om sökorden hade varit annorlunda. Genom att presentera vissa av sökorden, 
kan eventuellt ge en bild av hur just denna tidigare forskning har valts och inte annan.  

Tidsaspekten är också viktig att ta upp. Studien påbörjades 2016, men fick av olika skäl inte sin 
slutgiltiga form förrän under 2017. Detta innebar att delar av uppsatsen inte skrevs förrän ett år efter 
resultatet tolkats och analyserats, vilket kan påverka hur uppsatsen utformades. 
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Resultat 
Sammanfattande resultat 
Syftet med denna studie var således att genom kvalitativa intervjuer få fram fem sjuksköterskors 
erfarenhet av arbetsplatsintroduktion, för att få en förståelse av arbetsplatsintroduktionens betydelse 
för yrkessocialisation. Resultatet sammanfattades i de två huvudtema som framkommit under 
tolkning och kategorisering, Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse och Effekter av 
arbetsplatsintroduktionens betydelse. Dessa kommer att presenteras under respektive rubrik och inleds 
genom att ge ett sammanhang för dessa sjuksköterskor vid arbetsplatsintroduktionen. 

Namnen på sjuksköterskorna är fingerade. 

Sjuksköterskor i sitt sammanhang 
För att få en bild av det sammanhang dessa sjuksköterskor har verkat i, ges här en bild av situationen 
som förelåg när sjuksköterskorna påbörjade sitt första arbete med betoning på det de hade 
gemensamt. 

Dessa sjuksköterskor hade börjat sin första anställning för cirka tre till fem år. Arbetsplatserna de 
hade arbetat på vid introduktionen varierade i hög grad, men var huvudsakligen förlagda till 
avdelningar på olika sjukhus. På arbetsplatsen fanns flera yrkeskategorier, med vilka de arbetade, 
främst undersköterskor.  

Introduktionen varade två till fyra veckor och var organiserad på så sätt att de fick gå bakom, 
bredvid eller successivt i förgrunden, ett par av sjuksköterskorna hade samma handledare avsatta för 
dem, medan de andra mer fick gå med den sjuksköterska som arbetade samma pass. På några ställen 
fanns skriftlig information och checklistor att följa, vilka följdes på ett ställe men inte till lika stor del 
på ett annat. En av dem nämner en gemensam introduktionsdag för nyanställda. 

Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse 
Detta tema berörde betydelsen av att få en trygg start, för att kunna bli trygg och säker i sitt arbete. 
Kategorierna som ingick i detta tema var Introduktion, Introduktion för andra och Stöd. Upplevelserna av 
introduktionen var blandade hos sjuksköterskorna, även om den av alla upplevdes som betydelsefull 
för den fortsatta yrkesverksamheten. 

Introduktionen var ofta uppbyggd på så sätt att ansvaret, arbetsuppgifterna och antalet patienter 
successivt ökades under den första tiden. Den pågick från cirka två till fyra veckor. Anpassningen 
kunde också ske genom att det fanns fler kollegor i tjänst, samt att nya fick gå med erfarna kollegor 
även efter introduktionstiden. 

 
[...]och de, organisationen gjorde ju också så att man bara gick med erfarna sjuksköterskor. Och inte 
några som bara varit färdiga ett halvår längre än en själv. För det tycker jag inte är så bra, utan det ska 
vara erfarna, trygga människor man går med, för då tror jag att man blir tryggare i sig själv [Selma, 
2016]. 
 

Just erfarenheten hos handledare var något som upplevdes ha betydelse för att bli trygg och lära 
under introduktionen. Även om några upplevde möjligheten att bekanta sig med fler sjuksköterskor 
på arbetsplatsen som positiv, så nämndes det även hos en sjuksköterska det negativa i att inte ha 
kontinuitet hos sina handledare, bland annat för att ingen huvudansvarig kontrollerade att vissa saker 
under introduktionen blev utförda. En av de andra sjuksköterskorna nämnde att med färre 
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handledare under handledningen, var chansen större att handledaren visste hur mycket den 
nyutexaminerade kunder, vilket kunde medföra snabbare självständighet. 

Alla sjuksköterskor hade själva handlett nyutexaminerade kollegor eller studenter och på ett eller 
annat sätt hade deras egen introduktion haft betydelse för hur dessa senare handledningstillfällen gick 
till, för en del skedde det mer eller mindre omedvetet och för andra tänkte man en extra gång när man 
skulle handleda. Det uttrycktes också önskemål om handledarutbildning och att resten av arbetet 
borde anpassas, när man handleder. Även här upplevdes att trygghet och kunskap kunder förmedlas 
på ett bättre sätt, om man inte var alldeles ny i sitt yrke. Såsom en sjuksköterska uttryckte det: 

 
Och jag kan också tycka att man ska ha en utbildning i hur man handleder. Här blir man ju nästan, idag 
som sjuksköterska, så räcker det ju med att du jobbat i kanske en, två månader och sen ska du handleda en 
annan sjuksköterska, det är inte så himla optimalt, då är man så osäker i sin roll själv, och jag har dels 
varit handledare när jag var väldigt ny och dels nu när jag har jobbat lite längre och det är som natt och 
dag, jag vet att jag gör det mycket bättre idag, även om jag kanske inte gör det jättebra, för att det är 
svårt, jättesvårt [Solveig, 2016]. 
 

Även tidigare praktiker upplevdes ha betydelse för några av sjuksköterskorna, där några upplevde 
att introduktionen förflöt smidigare, på grund av att de kände igen rutinerna medan en annan 
upplevde att betydelsen av att ha haft praktik på den nya arbetsplatsen, hade lett till att hon 
förväntades känna till arbetet redan, vilket åsidosatte hennes introduktion till viss del, trots att hon 
var i behov av att introduceras som alla andra. 

På detta sätt förmedlade således sjuksköterskorna en bild av den trygga inledningens betydelse för 
att sedan kunna arbeta med trygghet i framtiden.   

Samtliga sjuksköterskor i denna studie poängterade hur välkomnade de blev och det stöd de fick på 
sina nya arbetsplatser. Detta hade stor betydelse för dem, oavsett hur de kände under introduktionen, 
så vågade de alltid fråga sina kollegor. En sjuksköterska uttrycker det: 
 

Och det var, jag tyckte att det var en väldigt välkomnande avdelning, och välkomnande miljö, och man, 
det var okej att vara ny och oerfaren, så att jag tyckte verkligen att, alltså, man fick väldigt mycket 
stöttning [...] [Selma, 2016]. 
 

Alla sjuksköterskor upplevde att de fått stöd hos sina kollegor, och många lyfte även betydelsen av 
stödet hos de övriga personalgrupperna på arbetsplatsen, där framför allt undersköterskorna givit 
dem särskilt stöd. 

 
För hade man mycket att göra som sjuksköterska, så hade oftast alla sjuksköterskor mycket att göra men 
undersköterskegruppen kunde ha mindre att göra och att då kunna känna att jag kan gå till min 
undersköterska och be henne eller honom och göra nånting som jag själv inte hinner, så var det liksom 
oftast inte några problem, då kände jag att, då vet jag att de kommer stötta mig i det här, vilket gjorde att 
hela arbetet ofta flöt på mycket bättre, bara för att man kände sig säkrare och tryggare [Siri, 2016]. 
 

Betydelsen av stödet uttrycktes som ökad trygghet för en av sjuksköterskorna, då ingen lämnades 
själv i arbetet och hon menade att utan stödet skulle det inte ha gått lika bra under den första tiden. 
Att man vågade fråga, var av betydelse än idag, enligt en sjuksköterska. 

På detta sätt uttrycktes sammanfattningsvis betydelsen av stödet från övrig personal för den trygga 
start introduktionen innebar för sjuksköterskorna. Det var av stor betydelse att kunna känna att man 
kunde fråga sina kollegor och att känna att man kunde visa att man inte kunde allt. 
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Effekter av arbetsplatsintroduktionens betydelse  
Det andra temat Effekter av arbetsplatsintroduktionens betydelse bestod av kategorierna Reflektion och 
samtal, Utbildningens betydelse för socialisation, Rollen samt Sjuksköterska. Dessa presenteras nedan under 
sina kategorirubriker.  

Reflektion och samtal och Utbildningens betydelse för socialisation 

Detta avsnitt behandlar kategorierna Reflektion och samtal och Utbildningens betydelse för socialisation.  
Under utbildningen gavs det för de olika sjuksköterskorna i studien i varierande grad möjlighet att 

reflektera planerat och oplanerat. Detta kunde komma till uttryck genom att reflektionstid var 
inplanerad i utbildningen under praktiken, där de i vissa fall hade planerade dagar på skolan för att få 
diskutera vad de hade varit med om, eller att de under praktiken kunde diskutera med sina 
handledare. En av sjuksköterskorna var av åsikten att det blev bättre av att kunna diskutera, då det 
oftast fanns någon annan som upplevt något liknande. 

Det var ingen av dem som hade planerade reflektionsmöjligheter under introduktionen, däremot 
skedde många oplanerade samtal under arbetets gång i vardagen eller i upplevelsen att det var lätt att 
fråga sina kollegor. 

 
Jag tror nog att, att vi förde ett samtal då hela tiden, att jag liksom pratade med dem jag hade 
introduktion med, men det var, som jag minns inte nån direkt avsatt tid, så här nu går vi och reflekterar, 
men det vet jag att vi hade på verksamheten sen, om det hade hänt nåt speciellt, att då såhär, jamen, nu 
sätter vi oss och pratar om det, men under just introduktionen kan jag inte minnas att vi hade nån (...) 
speciell avsatt tid utan det var, liksom, pågående hela tiden då [Signe, 2016]. 
 
[...] alltså jag tror att det var såhär, det fanns liksom inget, det fanns som sagt inget schema på vad man 
skulle gå i genom, utan det var mer såhär, det kommer, det kommer eftersom, allting och man, det blev ju 
så himla mycket eftersom man går introduktionen och är med då i det dagliga arbetet, så finns det inte så 
jättemycket utrymme till att diskutera saker, varken före eller efter, det är mer att man pratar om saker 
under tiden då som man gör nånting [Selma, 2016]. 
 

Möjligheten att reflektera över vad man lärt sig, upplevdes större under utbildningen än 
introduktion och arbete, även om det förekom planerade reflektionsstunder på vissa arbetsplatser. Det 
uppfattades svårt av flera av dem att kunna ordna detta under introduktionen, varav en uttryckte att 
det skulle vara bra om detta förekom under arbetet för att lära inför framtiden. En sjuksköterska 
berättade om det oplanerade samtalet, när hon vände sig till sina kollegor för att diskutera något 
jobbigt eller oklart. 

Sammanfattningsvis upplevdes det således under utbildningen att det ofta fanns planerade tillfällen 
att reflektera över det som sker och vad man har lärt sig. Denna möjlighet erbjöds inte i dessa 
sjuksköterskors introduktion men förekom senare vid en del arbetsplatser. Det oplanerade samtalet 
skedde hela tiden i och kring arbetet. 

Rollen  

Detta resultat utgår från kategorin Rollen.  
Under utbildningen upplevdes yrkesrollen på olika sätt, den var inte helt klar för alla vad den 

innebar. 
 

Men jag tycker inte att, jag blev inte mycket klokare, jag var inte mycket klokare i sista terminen som jag 
var i första, om vad sjuksköterskans, jag vet vad sjuksköterskans ansvarsområde var, men att förklara det 
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för nån annan, tyckte jag inte var lättare termin sex än vad den var i termin ett. Faktiskt. Så att den var, 
det var svårt att förstå yrkesrollen under bara själva utbildningen [Siri, 2016]. 
 
Jaa, nämen, jag var liksom stolt under hela utbildningen att jag skulle bli sjuksköterska, jag tyckte det, de 
framställde det som ett, ett liksom häftigt yrke med många möjligheter och ett väldigt viktigt yrke och 
mycket prat om att man, man ska föra patientens talan och att vi är de som är närmast patienterna och 
ska kunna hjälpa dem och se dem [Signe, 2016]. 
 
Jag såg den [sjuksköterskerollen], jag började förstå att den var mycket större än vad jag hade förstått 
innan jag började utbilda mig till den. Jag tänkte inte att det var så många punkter och ansvar som ingick 
i min yrkesroll innan jag började utbilda mig, sen när jag började utbilda mig, då förstod jag att nej, då 
blev den så himla mycket större yrkesroll, tycker jag i att det blev en spindel-i-nätet-funktion mellan olika 
vårdgivare, och hur, vad man faktiskt kan påverka i vårdkedjan som sjuksköterska i, har jag inte ett tränat 
sinne eller öga för att se saker och ting, då kommer mycket saker gå miste, liksom, i om man inte 
journalför det och för vidare till doktorn till exempel som behandlar. Ja, jag tycker verkligen att 
yrkesrollen växte i mina ögon under utbildningen i alla fall [Sonja, 2016]. 
 

När det gällde den betydelse man gav introduktionen för hur man såg på sin yrkesroll, verkade den 
inte vara så stor. Det verkade som att det var själva arbetandet i sig som ledde fram till en förändring 
av hur man såg på yrkesrollen och introduktionen hade inte så stor betydelse i detta. Detta skedde när 
man fick arbeta mer självständigt. 

 
[…] när man väl började gå lite mer själv, så blev det lättare att förstå hela yrkesrollen, tycker 
jag nog [Siri, 2016]. 

 
[...], jag blev ju mer och mer, vad ska man säga, mer och mer peppad under introduktionen till att få 
börja jobba själv, självklart lite, blir man ju lite rädd också, att man ska ta så mycket ansvar och så men 
jag tyckte, att jag tyckte att introduktionen var så pass bra att jag kände mig mer, mer och mer peppad till 
att bli, få jobba som sjuksköterska [Selma, 2016]. 

  
En anledning till att det kunde vara svårt att hitta sjuksköterskerollen redan under introduktionen, 

var att det upplevdes svårt för en del av dem att byta roll. Det upplevdes i ett fall svårt att gå över från 
studentrollen till sjuksköterskerollen och en annan sjuksköterska upplevde svårigheter att hitta rollen, 
då det område hon från utbildningen var inställd på, inte infann sig på den nya arbetsplatsen. 

 
[…] men jag tror att man kan uppleva sin roll som väldigt olika, beroende på var man jobbar. Jag tror inte 
att det finns en roll som sjuksköterska, jag tror att det är, finns väldigt många olika och att den tolkas på 
väldigt många olika sätt, så jag tror inte att, att, skulle jag jobba som sjuksköterska nån annanstans är det 
inte säkert att jag alls skulle se på min roll på samma sätt som jag gjort nu [...] [Siri, 2016].   

 
Två av respondenterna uttryckte vilken betydelse det hade för dem, hur andra såg på dem i rollen, 

det gällde främst kollegor och anhöriga, där det tog sig uttryck att dessa lyssnade på dem och tog dem 
på allvar. På detta sätt växte de i sina roller. Det var också av betydelse att få se andra i sina roller, 
vilket var möjligt både genom praktik och under introduktionen få gå bakom eller bredvid 
handledare eller se andra sjuksköterskor. Att komma in i rollen förde också med sig att kunna se 
helheten i vårdbilden, istället för att från början bara koncentrera sig på vissa delar. 

När de väl funnit sig tillrätta i rollen blev de allt mer medvetna om hur stor och vid rollen var. Den 
besatt stora möjligheter att utvecklas. Den upplevdes inte längre lika odelat positiv av alla, då de hade 
fått se fler sidor av yrket. Detta gav en mer nyanserad bild av sjuksköterskerollen. 
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Det var också viktigt att vara erfaren i sin roll för att kunna förmedla den till andra. Vissa av 
sjuksköterskorna tog upp betydelsen av att kunna vara så trygg i sin handledarroll att man låter dem 
man handleder växa och lära och låta dem hitta sin egen roll, då det enligt en sjuksköterska var på det 
sätt lärandet sker. 

Sammanfattningsvis innebar detta att dessa sjuksköterskor inträdde i en roll, som hela tiden 
utvecklades och blev större. För att se sin egen roll och träda in i den, behövde de också få betrakta 
andra i sina roller och få veta att andra betraktade dem i sjuksköterskerollen. användes. 

Sjuksköterska 

Denna tredje kategori blev den största, Sjuksköterska. 
Sjuksköterskorna upplevde sig vara ”färdiga” sjuksköterskor när de kände sig tillrätta i sina roller, 

vilket kunde ta sig olika uttryck. Tidpunkten för att känna sig ”färdig som sjuksköterska”, upplevdes 
mycket olika och definitionen på att vara ”färdig”, blev något som de behövde komma fram till själva, 
men sträckte sig från att känna sig klar att arbeta som sjuksköterska redan under utbildningen till upp 
till två års arbetande.  

 
[...] det tog ju ett tag. Jag började en sommar, efter sommaren kanske, alltså, man, eller färdig 
sjuksköterska var jag ju, det visste jag ju att jag var, men, alltså fullärd var jag ju definitivt inte förrän 
efter, eller fullärd blir man ju aldrig, men det var ju verkligen inte förrän efter ett år, typ, som jag kände 
mig riktigt bekväm i kläderna, liksom och inte behövde vara så nervös längre, det tog kanske ett år. Men i 
och med att man ble-, att det var så skönt att bli tagen så mycket mer på allvar, så tror jag att jag, att man 
kom in i den rollen ganska snabbt ändå. Att nu är det jag som är patientansvarig sjuksköterska [Selma, 
2016]. 
 
[…] det tar ett tag innan man kommer in i det och sen också när jag kände att rutinerna sitter, man 
behöver in-, man inte behöver gå till jobbet och känna att, att man behöver tänka på var man hittar olika 
saker eller att man inte behöver tänka på hur man ska jobba som sjuksköterska, jag tror när saker och ting 
började sitta i ryggmärgen, när man inte behövde reflektera över såna basala saker, utan man bara kunde 
gå dit oavsett vad man mötte, så kände man ändå sig så pass säker i sig själv och hur man skulle göra, för 
att saker och ting löser sig. Man behöver inte ja, och det tog nog ungefär två år, tror jag, […], innan jag 
kände så, innan man började ta bort de här skygglapparna, innan, när det här tunnelseendet försvann, 
tror jag [Siri, 2016]. 
 
[...]När det kändes liksom som att man bemästrade det lite, och liksom var trygg i sin roll, och sådär, det 
tycker jag kanske var ett, ja, upp mot ett år efter, ett halvår, ett år efter man hade jobbat, där det var 
liksom att man hade lärt sig prioritera och-, i alla fall bättre, det går ju alltid och förbättra sig så, men att 
man kände att man vågade tänka en minut för att prioritera än att virra omkring och göra och sen 
prioritera. Men när man i alla fall kände att man hade lite fått kontrollen över sin egen yrkesroll, det 
tycker jag kanske var ett halvår efter, ett halvår ungefär efter [Sonja, 2016]. 

 
De upplevde dock alla fem att man aldrig kommer till den tidpunkten, när man har blivit fullärd 

inom yrket. De var medvetna om det lärande och växande som ständigt pågick. 
 

Men sen att säga att jag verkligen kände mig som sjuksköterska, minst ett år senare. Kanske mer. Och 
sen så ju längre man går, ju längre man har varit, ju längre man har jobbat, så inser man ju att, på nåt 
sätt såhär att men nu kanske jag kan räkna mig som färdig sjuksköterska, men så lär man sig ännu mer 
på ett år senare, så att jag tror att det är svårt att säga i ett sånt yrke som man hela tiden träffar på så 
många olika klienteler, man kan jobba inom så många olika kategorier. Så det beror kanske på definitionen 
av att vara färdig. Men trygg, riktigt trygg i min roll som sjuksköterska skulle jag nog säga ett till två år 
[Solveig, 2016]. 
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Det är lite dubbelt, jag kände liksom när jag gick termin sex, sista terminen, efter den praktiken, att, då 
kände jag såhär, nu är jag klar, nu kan jag allt, nu kan jag, redo att jobba men jag känner ju nu efter tre 
år att, men jag kommer ju aldrig bli färdig som sjuksköterska, att det finns hela tiden nya saker att lära 
sig, och det kommer ny forskning, nya sätt att arbeta, så jag kan väl, jag kände mig redo att börja jobba 
som sjuksköterska under liksom sista terminen på programmet, jag känner mig inte färdigutvecklad som 
sjuksköterska än [Signe, 2016]. 

 
Det fanns många likheter i att vara student på praktik och få handledning under sin introduktion, 

men det upplevdes även finnas en viktig skillnad i hur man upplevde att börja arbeta och gå sin 
introduktion. Det uttrycktes på många sätt, främst när det gällde ansvarstagandet som sjuksköterska 
och sättet som de blev bemötta av kollegor och anhöriga. 

 
[…] att man får ta mycket mer eget ansvar, är det ju, mer. Och att man inte har nån, nån som är direkt 
handledare […] som man kan fråga saker om. Men jag minns att under sista tiden i utbildningen, då 
kände jag mig verkligen, såhär, nu är jag redo, nu vill jag gå ut och jobba. Men det är väl också tror jag 
att, att ha så mycket kontakt med anhöriga och ja, behöva förklara och informera patienterna väldigt 
mycket, under utbildningen fick man ju lite, liksom hjälp från sin handledare då, liksom ta kanske såhär 
anhörigkontakten om det var ett jobbigt samtal eller sådär men sen när man blev klar själv, då fick man ju 
verkligen göra allt sånt själv och ja, planera för patienterna [Signe, 2016]. 
 
Ähh, det-det var ju skillnad för att jag hade ju när jag började på jobbet, när jag gick introduktionen, då 
hade jag ju plötsligt befogenheter som jag inte haft förut som student, jag fick göra sånt som jag inte fick 
göra som student. Alltså jag fick, jag fick ju dela mediciner självständigt utan att en handledare kollade 
vad man hade delat, för så var det under praktiken. Och jag fick ju ta mer beslut, särskilt i slutet av 
introduktionen, när jag gick självst-, mer självständigt, då var det ju ändå jag som var patientansvarig 
sjuksköterska. Och det var jättestor skillnad, ääh, att faktiskt ha det ansvaret och- att, men, att ha det 
ansvaret och att folk tog en mycket mer seriöst, från att ha varit student och många såhär andra 
sjuksköterskor eller andra personalkategorier, typ läkare eller undersköterskor, har tyckt att man är lite i 
vägen som student så var det ju plötsligt min åsikt som betydde nånting. Och det var ju jättekonstigt 
men jätteskönt [Selma, 2016]. 
 

Att bli just den sjuksköterska man ville vara, och inte bara sjuksköterska, tog också tid. Ett par av 
dem upplevde att detta skedde så tidigt som under introduktionen, i och med att successivt få arbeta 
som de önskade även om anpassning skedde efter den sjuksköterska som fanns med under 
introduktionen. 

 
[...] mina handledare kunde ju visa hur jag skulle, jamen göra i mina arbetsuppgifter men jag fick ju 
väldigt mycket lägga upp mitt arbete själv, och det tyckte jag verkligen var så skönt från när man var 
student. Nu liksom fick man fria händer och jag kunde bestämma själv, när jag ville ta det här blodprovet, 
bara det var innan en viss tid eller hur jag ville dela mina läkemedel, ville jag stå i läkemedelsrummet 
eller ville jag stå ute i korridoren, nämen, så det tyckte jag absolut att man får utrymme, liksom för att 
skapa sin egen, sitt eget sätt att arbeta. Som sjuksköterska [Signe, 2016]. 

 
Just denna anpassning återkom även hos de andra sjuksköterskorna, som mer upplevde att även om 

det kunde ges tillfälle och plats att redan under introduktionen få pröva sin egen roll, så påverkades 
de av att arbeta som de andra kollegorna och handledarna och inte förrän efter introduktionen 
upplevde de att de kunde utvecklas mot önskad sjuksköterskeroll. 
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[…] och då blir det ju att man under just introduktionen stöps lite in i nån annan form, och kan kanske 
då känna sig mer osäker än vad man egentligen är, för att man vågar inte riktigt helt och hållet göra som 
man själv vet och kan, utan då det är också lite för att liksom tillgodogöra någon annans behov, tänker jag 
[Sonja, 2016]. 
 
[…] jag upplevde nog när du säger det mer under introduktionen att de gav utrymme för att vara sin 
egen, men det är ju rätt svårt när man går tillsammans med nån som hela tiden kommer influera en med 
vad de själva tycker, och sa, ”det där var bra som du gjorde, jag hade gjort det på det här viset”, samtidigt 
som student kanske man mer vart tillsagd att ”det är bättre om du gör på det här viset”. Jaa, så att man, 
jag upplevde inte att jag vart egen, förrän jag faktiskt var egen, att man fick, utan att nån kommenterade, 
göra det man själv tyckte var det bästa i situationerna, sen såklart om det vart fel nån gång, så sa ju folk 
självfallet till men jag upplevde att jag kunde mer stå på mig då, med vad jag tyckte passade bäst även 
om det fanns tio andra olika åsikter om hur man kunde ha hanterat situationen. Det kände jag mig inte 
trygg i att göra förrän jag faktiskt var klar sjuksköterska och färdig med min introduktion och satt på mig 
på riktigt sjuksköterskeskylten på nåt sätt [Solveig, 2016].  

 
När det gällde sjuksköterskerollen som identitet, upplevde de allra flesta att på något sätt var 

sjuksköterskerollen en del av dem. För en av dem innebar det att både privata egenskaper och 
rollegenskaper förstärktes av varandra, medan det för en av de andra innebar att rollen gav henne 
egenskaper hon annars inte besatt, vilket hade sina fördelar i arbetet. Sjuksköterskerollen som 
identitet var något som hade vuxit fram allt eftersom, för några av dem redan under utbildningen. 
Detta innebar att för en av sjuksköterskorna att se världen med sjuksköterskeögon och för en annan 
att i möte med andra människor alltid presentera sig såsom sjuksköterska, vilket för en tredje hade 
tagit några månader innan hon kunde göra. Då var det arbetet som gett sin betydelse att komma in i 
yrkesidentiteten. 

 
Ja, det är väl nåt som har vuxit fram men från det, från det att man började plugga, så blev det ju, så var 
det såhär, men jag pluggar till sjuksköterska, jag är sjuksköterskestudent, och sen blev det ju såhär, 
nämen, nu är jag sjuksköterska, att det var nåt som växte fram under utbildningen och ja, den första 
tiden man jobbade [Signe, 2016]. 

  
Sammantaget visade detta att dessa sjuksköterskor upplevde sig som färdiga sjuksköterskor när de 

kände sig bekväma i sin roll och de visade på samstämmighet att det inte går att bli fullärd inom 
yrket, det gick alltid att lära sig och växa mer. Under introduktionen blev ansvaret större än när de var 
studenter och att kunna inta en egen roll som sjuksköterska var möjligt för ett par av sjuksköterskorna 
under introduktionen medan det för de andra, även om tillfälle gavs, så dröjde det tills de arbetade 
självständigt. Sjuksköterskerollen var för de flesta på olika sätt en del av deras identitet. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet sammanfattas i de två huvudtema som framkommit under tolkning och kategorisering, 
Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse och Effekter av arbetsplatsintroduktionens 
trygghetsskapande betydelse. 

Det första temat Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse handlade om introduktion och 
stöd. Introduktionen hade betydelse för sjuksköterskorna i deras framtida yrkesliv, trots att 
upplevelserna skilde sig åt. Den utökades stegvis vad gällde ansvar och uppgifter och med stöd från 
kollegor och andra yrkesgrupper, kändes starten trygg, vilket påverkade hur man själv handledde 
andra i deras introduktion eller praktik. 

Det andra temat Effekter av arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse handlade om att 
reflektera, samtala och den betydelse utbildningen hade för att socialiseras, den roll man hade och vad 
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det innebar att vara, lära och växa som sjuksköterska. Dessa sjuksköterskors upplevelser var att det 
under utbildningen fanns möjlighet att reflektera över det som hände, vilket ofta var planerat, emedan 
det under introduktionen inte förekom några sådana planerade tillfällen. Däremot samtalades det 
under introduktionen och under arbetet. Själva introduktionen hade inte så stor betydelse för hur man 
såg på rollen, men i och med att man arbetade, förändrades synen på hur man såg på rollen, bland 
annat med hjälp av hur andra såg på dem i rollen och att se andra i rollen. När de kände sig tillrätta i 
sina roller, kände de sig även som färdiga sjuksköterskor, även om de inte trodde att man kunde sluta 
lära som sjuksköterska. Att inta den roll man själv ville ha som sjuksköterska, var för några möjligt 
redan under introduktionen medan det för andra dröjde tills man kunde arbeta självständigt. De flesta 
upplevde att sjuksköterskerollen var en del av deras identitet på något sätt. 

Diskussion 

Inledande diskussion 
Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få fram fem sjuksköterskors erfarenhet 
av arbetsplatsintroduktion, för att få en förståelse av arbetsplatsintroduktionens betydelse för 
yrkessocialisation. Detta har skett genom att beskriva, analysera och här nedan följer en diskussion av 
resultatet.  

Resultatet delades efter kategorisering in i två huvudteman, Arbetsplatsintroduktionens 
trygghetsskapande betydelse och Effekter av arbetsplatsintroduktionens betydelse, vilka redovisades ovan. 

Arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse – diskussion 
Det första temat står för trygghet, vilket enligt resultatet ovan i form av både trygga introduktioner för 
dem själva liksom för andra samt stöd av kollegorna, skulle kunna vara av betydelse för att 
socialisationen ska gå bra. Även en mindre anpassad introduktion, som en av sjuksköterskorna 
upplevde, visar på betydelsen av introduktionen för socialisationen för dessa sjuksköterskor. 
Underlättar man för de nya sjuksköterskorna med anpassningar, vilket resultatet visade, visar på att 
det på så sätt går lättare att komma in i yrket. Med hjälp av handledare kunde sjuksköterskorna göras 
färdiga för sitt yrke, vilket stödjer Durkheims definition av att socialiseras, enligt Angelöw et al. 
(2015), att påverka dem som ännu inte redo för samhället. Resultatet i denna studie med anpassningar 
när det gäller hur arbetsplatserna har försett de nya sjuksköterskorna med handledare eller särskild 
schemaläggning, kan vara något som kännetecknar den definition av introduktion, som Granberg 
(2003) gör, med allt som görs för att göra det lättare att komma in i arbetet. Även Ahrencrantz (2013) 
visar på betydelsen av arbetsplatsintroduktion för att integreras och att komma in i arbetsuppgifter. 
Detta skulle även den trygghetsskapande betydelsen av arbetsplatsintroduktion i denna studie kunna 
visa på. 

Handledarna under introduktionen har betydelse både när det gäller antal och erfarenhet. Med för 
många olika handledare verkar det finnas risk för mindre kontroll på vad man har gått igenom under 
introduktionen. Att handledare bör ha erfarenhet anses viktigt, speciellt när sjuksköterskorna får 
chansen att handleda andra senare i yrkeslivet. Detta anses viktigt för det lärande sjuksköterskorna 
vill förmedla. Duchscher (2008) menar att förutom att anpassa arbetet efter de nyutexaminerade, så 
behöver man utbilda och anpassa arbetet även för dem som handleder. Den utbildning i handledning 
som efterfrågas i denna studie, kan även få stöd av Eraut (2007), som menar att det finns behov för 
både de som är nya men även mentorer och chefer, av att se hur man lär och vad som kan stödja detta. 
Lindén och Woxberg (2010) visar även i sin studie att om man låter sjuksköterskan få arbeta på egen 
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hand, så kommer tron på eget kunnande att öka. Detta skulle denna studie också kunna bekräfta, då 
successivt ökad självständighet kan leda till trygghet.  

Även den praktik sjuksköterskorna hade under studietiden verkar ha betydelse för introduktionen. 
Eraut (1994) visar att praktik också är viktigt när man tar till sig yrkets normer. 

Stödet från kollegor och annan personal har också betydelse för att introduktionen ska bli så trygg 
som möjligt. Detta visas bland annat i att sjuksköterskorna vågar ställa frågor. Den studie som Eraut 
(2007) genomfört, visar också på betydelse av att stödjas och få återkoppling, vilket påverkar om man 
vill lära ytterligare och också för yrkesengagemang. Denna studie visar också på hur viktigt det är 
med stöd, då samtliga sjuksköterskor tar upp hur välkomnade de blev på sina arbetsplatser och stödet 
de fick. Studien av Eraut (2007) visar också att man kan lära mer om man får fråga andra, vilket även 
denna studie visar betydelsen av. Detta får även Apker (2001), vars studie visade att hade man stöd, så 
försökte man i större utsträckning utveckla rollen.  

Effekter av arbetsplatsintroduktionens trygghetsskapande betydelse – 
diskussion 
I jämförelse med introduktionstiden verkar det ha funnits fler möjligheter att reflektera under 
utbildningen över vad de lärt sig och vad som har hänt under praktiken. Hur mycket detta sker, 
skiljde sig naturligtvis åt mellan de olika sjuksköterskorna. På en del arbetsplatser finns det senare 
reflektionstid inplanerad, men detta är inte fallet för dessa sjuksköterskor under introduktionen. 
Däremot samtalade de nya sjuksköterskorna med sina handledare och kollegor under tiden de arbetar 
under introduktionen, vilket är ett sätt att lära. Socialisation kan enligt Hagström et al. (2000) ske 
genom informell samverkan, både för att ta till sig hur man ska bete sig i rollen och de normer som 
finns. Detta skulle man kunna säga sker genom det samtal som sker under arbetet. Denna studie visar 
att det sätt man utför sitt arbete, kan få kommentarer, vilket kan vara ett sätt att socialiseras. Väljer 
man att se denna arbetsplatsintroduktion som en förändring i sig, får betydelsen av konversation sitt 
stöd i den forskning som Jordan et al. (2009) visar att meningsskapande kan ske där konversationen är 
av god kvalitet, vilket kan leda till måluppfyllelse. 

Ju mer de lär, ju mer kommer dessa sjuksköterskor in i sin yrkesroll och deras syn på rollen 
förändras i och med detta, från utbildning via introduktion till att arbeta självständigt och 
förändringen slutar inte i och med att de förstår hur mycket den kan rymma, på samma sätt blir den 
allt mer nyansrik. Det kan av vissa sjuksköterskor upplevas som svårt att byta roll, både från att vara 
student till sjuksköterska och när föreställningen om vad man förväntas arbeta inom för område inte 
infrias. Det verkar dock ha betydelse för dem att komma in i sina yrkesroller, när de blir betraktade av 
andra i sin yrkesroll, viket också fungerar åt andra hållet, att få se andra sjuksköterskor i sina roller. 
När de kommit in i sin yrkesroll, blir det också lättare att se helheten i vården och sina 
arbetsuppgifter. Att det är viktigt att även få se andra i sina roller, får stöd av Hagström et al. (2000), 
som menar att detta är ett sätt att lära i vardagen, förutom att få instruktioner. En av sjuksköterskorna 
upplever att arbetsuppgifterna inte blev som hon hade väntat sig. Detta kan få stöd av Louis 
kontraster, som Kramer (2010) beskriver kan uppstå när förväntningarna inte infrias, vilket kan kräva 
mer av anpassningen. När något sådant sker, kan det vara svårt att träda in den tänkta rollen. Genom 
kommunikation kan man enligt Kramer (2010) också släppa tidigare roller, när man förstår skillnaden 
dem emellan. I denna studie sker kommunikation hela tiden och i och med det blir rollerna tydligare, i 
jämförelse med tidigare studentroller och i takt med att ansvaret växer. Detta fås också stöd av Apker 
(2001) som menar att det är genom kommunikation som sjuksköterskerollen förändras i samtal med 
andra och där sammanhanget i form av den kontraktstyrda vården också påverkade. 
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Alla sjuksköterskorna i denna studie var överens om att det inte går att bli fullärd i yrket men att de 
upplever sig ”färdiga” när de känner sig bekväma och trygga i sina roller. När detta sker, verkar vara 
individuellt, från att ha skett redan under utbildningen till att ha arbetat upp till två år. Trots en del 
likheter mellan att vara en sjuksköterskestudent på praktik, så uttrycks skillnaden framför allt när det 
gäller att få ta eget ansvar och bemötandet från andra. Att få finna sin egen sjuksköterskeroll sker i 
princip inte förrän efter introduktionen hos dessa sjuksköterskor. Sjuksköterskerollen upplevs av de 
allra flesta ha blivit en del av deras identitet, vilket har skett när de har arbetat men som i sina stunder 
går över i privatlivet. Vid socialisationsprocessen behöver man enligt Johansson och Skärgren (2014) 
godta normerna som gäller för gemenskapen. En av delarna i den organisatoriska socialisationen går 
enligt Taormina (1997) ut på att för det mesta gå med på de sätt som organisationen gör saker på. Men 
enligt Kramer (2010) finns det även en annan sida av socialisationen, där den anställde försöker få 
organisationen och dess medlemmar att gå med sina behov eller på den tolkning den nyanställde gjort 
av sin roll. Enligt Jablin (2001) sker dock detta oftast inte förrän den nyanställde har nått en viss 
anpassningsnivå efter omgivningen. Detta visar även denna studie på, att det inte var förrän efter 
introduktionen som de kunde inta den roll de ville ha. Men det verkar ändå vara viktigt att låta de 
man handleder få arbeta själva, då det uttrycks stå för lärande. Utifrån teori om meningsskapande, 
skapas mening enligt Smith-Blair et al. (1999) socialt och påverkar självidentiteten. Enligt Svensson 
och Ulfsdotter Eriksson (2009) kan identiteten höra samman med yrket. Detta kan också denna studie 
ge viss bekräftelse åt, då sjuksköterskerollen i många fall blivit en del av deras identitet. 

Enligt Eraut (1994) sker en stor del av yrkessocialisationen efter de professionellas examen och 
under de första åren de får arbeta. Detta visar även denna studie, då vissa av sjuksköterskorna känner 
sig redo efter ett par år, även om några känner sig redo redan efter utbildningen. 

Diskussion utifrån meningsskapande perspektiv 
Denna uppsats utgick från att kunskap skapas tillsammans, efter Brymans (2008) definition på det 
konstruktionistiska synsättet, där man tillsammans med andra skapar och omskapar det som sker 
socialt och den mening som ges.  

Dessa sjuksköterskor kommer ut i sitt första arbete, där de inte är helt nya med situationen. Genom 
att sätta händelser i relation till vad de har varit med om tidigare i sin studentroll kan det få en 
mening. Men hela tiden förändras situationen med mer ansvar och de med den. Louis kontraster 
(Kramer, 2010), hjälper till att forma deras identitet i förhållande till något gammalt. När arbetet sätts i 
förhållande till introduktionen skapas även mening. Tolkningen som gjorts här av den mening och 
innebörd sjuksköterskorna har gett sin arbetsplatsintroduktion är att den är viktig ur ett 
trygghetsskapande perspektiv för att lärandet ska fortsätta. Sett ur ett socialisationsperspektiv, kan 
man säga att reflektionen i både utbildning och introduktion har betydelse för att socialiseras. Då de 
reflektionsstunder som faktiskt sker under utbildningen, leder till att man reflekterar och lär, så har de 
en betydelse, vilket skulle kunna stå för meningsskapande retrospektivt – då allt är nytt och man 
behöver hjälp att sätta ord på det som hänt. Men i det dagliga arbetet hinns detta inte med, utan blir 
ett lärande under pågående arbete. Kanske på grund av att man gått i genom många arbetsuppgifter 
tidigare under utbildning och praktik. Men också för att det hela tiden finns människor runt omkring 
som kan förklara, visa, de stödjer genom att prata. 

Resultatet som framkommer ovan, har här diskuterats utifrån olika teorier och forskning om 
socialisation. Då denna studie varit ute efter att hitta den mening sjuksköterskor ger sin introduktion, 
har ett perspektiv om meningsskapande fått belysa resultatet. Några drag i meningsskapande handlar 
om kommunikation, identitet och återblickande (Kramer, 2010; Malm, 2015) och i denna studie 
framkommer en introduktion i samtalets tecken, som sker med andra i kommunikation, vilket kan 
påverka identiteten. Däremot framkommer inte på samma sätt det återblickande, då reflektion inte 
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varit en större del av introduktionen. Samtal pågår men hur samtalet ges mening kommer studien inte 
åt på samma sätt. Det oplanerade samtal som förekom med andra kollegor när något oklart skett 
skulle kunna vara ett exempel på att detta ändå skedde. Man skulle dock kunna säga att det 
retrospektiva meningsskapandet sker när sjuksköterskorna får tillfälle att prata om sin introduktion, 
när de ger den en mening. utbildningen. 

Slutsatser och betydelse för pedagogiken  
Detta är ett arbete, som skulle kunna ha betydelse för pedagogiken. Det handlar om yrkessocialisation 
och som resultatet indikerar, kan en trygg arbetsplatsintroduktion ha betydelse för socialisationen 
som sker. Det ger en grund för lärande, känner man sig trygg så kommer man vilja lära mer. När 
trygghet har uppnåtts genom arbetsplatsintroduktion, kan man se dess effekter i det efterföljande 
arbetet. Då kan dessa sjuksköterskor lära än mer, vilket påverkar deras yrkesroll som växer med 
kunnande och arbetsuppgifter, vilket också kan sägas påverkar deras identitet.  

Framtida studier 
Framtida studier skulle kunna beröra socialisation i ett yrke som inte ses som en profession, för att se 
om mening skapas annorlunda.   

Denna studie har undersökt arbetsplatsintroduktion vid den första anställningen, det skulle vara 
intressant att undersöka en sådan vid en andra anställning, om den skiljer sig åt. Det skulle också vara 
av intresse att följa upp dessa sjuksköterskor längre fram, för att se hur de ser på sin 
arbetsplatsintroduktion då.  
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 BILAGA 1  

 

Missiv  
Hej! 
Denna studie genomför jag som del i mitt självständiga arbete inom Pedagogik C på det 
Beteendevetenskapliga programmet, Mittuniversitetet. Syftet med denna studie är att belysa 
arbetsplatsintroduktionens betydelse för sjuksköterskors yrkesroll och identitet. Urvalet för min 
studie är sjuksköterskor som har arbetat cirka två till fem år. Med hjälp av en kvalitativ intervju, vill 
jag ta reda på din upplevelse av introduktionen under den första anställningen som sjuksköterska, för 
att få en bild av hur det kan gå till när man man antar sin yrkesroll och yrkesidentitet som 
sjuksköterska. 

Intervjun beräknas ta cirka 45 till 60 minuter. 
För att genomföra denna studie har jag utgått från Vetenskapsrådets God forskningssed, 

(https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed) och de forskningsetiska principerna som 
Codex – regler och riktlinjer för forskning nämner (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Nedan följande krav är baserade på Codex riktlinjer, 
utformade av Vetenskapsrådet (uå): 

Informationskravet – syftet med denna studie är att belysa arbetsplatsintroduktionens betydelse för 
den yrkessocalisation som sker hos sjuksköterskor. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att 
avbryta när som helst. Din roll i studien blir att intervjuas, för att berätta om din introduktion vid din 
första anställning som sjuksköterska. 

Samtyckeskravet – Du har rätt att avgöra om och hur länge du deltar. Om du går med på att 
intervjuas, är det viktigt att du samtycker till studien och om det är möjligt, även ger samtycke till att 
intervjun spelas in. 

Konfidentialitetskravet – Information som kommer fram, kommer behandlas konfidentiellt på en plats 
som ingen obehörig kommer åt. Resultatet som kommer fram, kommer att användas i mitt 
självständiga arbete inom Pedagogik C och är därefter tillgängligt för andra att läsa via 
Mittuniversitetet. Avidentifiering kommer att ske av materialet, så att resultatet inte ska gå att kopplas 
till dig. 

Nyttjandekravet – Det som framkommer kommer enbart att att användas i forskningssyfte. 
 
Har du några frågor, är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 

Med vänlig hälsning 
 
Anna Sporrong 
07 
ansp9600@student.miun.se 
 
 
Handledare: Håkan Karlsson 
Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet. 
010- 
hakan.karlsson@miun.se 



 BILAGA 2  

 

Intervjuguide  
Utbildningen: 
□ Berätta varför du blev sjuksköterska! 
□ När utbildade du dig? 
□ Hur var möjligheten att kombinera praktik och teori under utbildningen? 
□ Fanns det tid att reflektera under studietiden? 
□ → Om ja, på vilket sätt kunde det gå till? 
 
Arbetsliv: 
□ Berätta om din första anställning! 
□ Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
□ När började din första anställning? 
□ Om din första anställning har slutat, hur länge pågick denna? 
□ Har du själv varit handledare? 
□ → Om ja, hur arbetade du som handledare? 
□ → Om ja, hade din egen introduktion betydelse för din handledarroll? 
 
Introduktionen: 
□ Berätta om din introduktion vid din första anställning! 
□ Hur var introduktionen upplagd? 
□ Hur länge pågick introduktionen? 
□ Fanns organiserad handledning? 
□ Hade du en eller flera handledare? 
□ Var det flera nyanställda som introducerades på samma gång? 
□ Fanns det checklistor för introduktionen utformade? 
□ Fanns det någon form av skriftlig introduktion? 
□ I vilken form fick du introduktion i praktiska detaljer? 
□ I vilken form fick du introduktion i rutiner? 
□ Fick du under introduktionen reda på vilka dina arbetskamrater är och deras funktion? 
□ Fick du reda på hur din anställning fungerar? 
□ På vilket sätt upplevde du stöd från handledare under din första tid? 
□ På vilket sätt upplevde du stöd från kollegor under din första tid? 
□ På vilket sätt upplevde du stöd från chefer under din första tid? 
□ På vilket sätt upplevde du stöd från andra yrkesgrupper under din första tid?   
□ Vad var största skillnaden mellan utbildning och introduktion? 
 
Reflektion: 
□ På vilket sätt gavs det under introduktionens gång möjligheter till att planerat samtala om din roll 
och det som hände i vardagen? 
□ På vilket sätt gavs det under introduktionens gång möjligheter till att oplanerat samtala om din roll 
och det som hände i vardagen? 
□ Fanns det arbetsuppgifter ni inte hade gått i genom under utbildningen? 
□  → Om ja, hur pratade/reflekterade ni kring dem? 
□ Fanns det möjlighet att prata om arbetsuppgifterna innan de skulle utföras? 
□  → Om ja, hur pratade/reflekterade ni kring dem?



   

 

 
□ Fanns det möjlighet att prata om/reflektera över arbetsuppgifterna eller vad som hänt i efterhand? 
□  → Om ja, hur pratade/reflekterade ni kring dem? 
 
Socialisation: 
□ När upplevde du dig som färdig sjuksköterska? 
□ Vad fick dig att känna dig som sjuksköterska?   
□ Vilken betydelse hade introduktionen för din yrkesroll? 
□ På vilket sätt upplevde du att organisationen gjorde det lättare för dig att anta din yrkesroll under 
introduktionen? 
□ Om du fick hjälp och stöd från kollegor och andra personalkategorier, ledde detta till att du lättare 
kom in i din yrkesroll?   
□ Hur såg du på din yrkesroll under utbildningen? 
□ Hur såg du på din yrkesroll under introduktionen? 
□ Hur ser du på din yrkesroll nu? 
□ På vilket sätt har din syn på din yrkesroll förändrats mest? 
□ Är sjuksköterskerollen en del av din identitet? 
□ → På vilket sätt är den det det? 
□ → På vilket sätt blev den det? 
□ → När blev den det? 
□ Fick du utrymme under din introduktion och ditt arbete att bli ”din egen” sjuksköterska/ att komma 
in i just din roll? 


