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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om det fanns en skillnad mellan 

nyutexaminerade sjuksköterskor som deltagit i ett introduktionsprogram jämfört med de 

som ej gjort det avseende krav, kontroll och socialt stöd. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kom från två olika sjukhus där ena gruppen gått ett 

introduktionsprogram och det andra inte, vidare undersöktes även en grupp 

sjuksköterskor som arbetat i fem år eller fler från respektive sjukhus. Studien använde 

sig av enkäten Demand Control Swedish Questionnaire (DCSQ) och besvarades av 

totalt 104 sjuksköterskor. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

nyutexaminerade sjuksköterskor i deras upplevda psykosociala arbetsmiljö. Den enda 

signifikanta skillnaden fanns mellan erfarenhetsgrupperna, där de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde högre krav än de sjuksköterskor som arbetat i fem år eller 

fler. Av resultatet förs sedan en diskussion om en introduktion för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna bör bestå av ett program eller vara individuellt anpassad. 
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Abstract 

 

The purpose of the study was to investigate using a quantative method whether there 

was a difference between newly graduated nurses who were required to complete an 

introductory program compared to those that were not regarding demand, control and 

social support. The newly graduated nurses came from two different hospitals where 

one group had an introductory program in place and the other one did not, a group of 

nurses who worked for five years or more from each hospital were also investigated. 

The study used the questionnaire Demand Control Swedish Questionnaire (DCSQ) and 

was answered by a total of 104 nurses. The result showed no significant difference 

between the groups of newly graduated nurses in their perceived psychosocial work 

environment. The only significant difference was between the experience groups, where 

the newly graduated nurses experienced higher demands than the nurses who worked 

for five years or more. The result was then analysed about whether an introduction for 

the newly graduated nurses should consist of a program or be individually adapted. 
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studien samt kontaktpersoner på respektive organisation för att ni gjort denna studie 
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Introduktion 

Den arbetsrelaterade stressen är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning i Sverige, 

speciellt för de som arbetar inom hälso- och sjukvården (Arbetsmiljöverket, 2013). För 

höga krav, en låg kontroll och ett otillräckligt socialt stöd från kollegor och chef har 

visat sig vara psykosociala arbetsmiljöfaktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress 

(Nieuwenhuijsen, Brunivels & Frings-Dresen, 2010). Stress som blir långvarig och 

påfrestande kan leda till en försämrad förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och på 

lång sikt utvecklas till sjukdomar i form av utbrändhet (Donovan, Doody & Lyons, 

2013). En av tre nyutexaminerade sjuksköterskor i Sverige upplevde att kraven som 

ställdes var för höga och att de hade en låg kontroll över sitt arbete, samt att de hade 

symtom som visade på utbrändhet (Gustavsson, Frögéli, Dahlgren, Lövgren & Rudman, 

2015). För att underlätta den första tiden som anställd och få fler nyutexaminerade 

sjuksköterskor att stanna i sin yrkesroll, har flertalet studier påvisat vikten av en god 

introduktion. Mentorskap i form av socialt stöd, coachning, eget handlingsutrymme och 

tid för återhämtning är viktiga aspekter för att trivas och stanna kvar inom yrket som 

nyutexaminerad sjuksköterska (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014; Zhang, Wu, 

Fang, Zhang, Kam Yuet Wong, 2017).    

Stress 

Under 1940-talet beskrev Selye stress som en kroppslig reaktion av individens 

exponering av påfrestning, dessa kallade han för stressorer. Exempel på stressorer kan 

vara kyla, värme och psykosociala påfrestningar. Selye menade att stressorerna var ett 

stimuli som frambringar en fysiologisk reaktion och inget mer. Idag förklaras stress som 

de psykologiska och fysiologiska reaktioner som framträder när individen utsätts för 

inre eller yttre stressorer som leder till en funktionsförändring i kroppen som sedan kan 

utvecklas till ett sjukdomstillstånd (Währborg, 2009).    

 Stress är ingen sjukdom i sig utan är en naturlig reaktion på hot och yttre 

påfrestningar som drabbar alla. Stress kan leda till både kroppslig och psykisk ohälsa 

som kan leda till utbrändhet (Åsberg et al. 2010).  En individs reaktion på stress 

influeras av hens biologiska arv, kultur och omgivning vilket kan vara svåra att påverka. 

Människan har även en individuell reaktion och respons till hur den hanterar sin stress, 

detta kallas för coping (Folkman, 2011). Coping beskrivs som individens egna kognitiva 

och beteendemässiga reaktioner för att hantera den inre och yttre stress som hen utsätts 

för (Lazarus & Folkman, 1984). Stress under kort sikt behöver inte leda till en negativ 
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konsekvens men en långvarig eller intensiv stressreaktion kan leda till att kroppen 

utsöndrar ämnena adrenalin, noradrenalin, dopamin och kortisol. Kroppen utsöndrar 

dessa ämnen som en respons mot stressen och påverkar bland annat kroppens puls, 

blodtryck, metabolism och vakenhet. Om responsen fortlöper under längre tid kan det 

rubba kroppens hormoner och leda till magsår, sömnbesvär och ett sämre immunförsvar 

(Braun & Andersson, 2012).     

 Det finns en mängd av teorier om stress och en av dem skrevs av Lazarus 

och Folkman (1984), de förklarade att stress kan vara både positiv och negativ. Stressen 

upplevs som negativt när individen inte har de medel och resurser som behövs för att 

möta de krav som ställts. Om individen har de resurser som behövs för att möta de krav 

som ställs så blir stressen till något positivt.  Det är inte kravet i sig som gör att 

individen blir stressad utan det är hur individen klarar av att möta kravet som påverkar 

hur stor stressreaktionen blir (Lazarus och Folkman, 1984). 

Arbetsrelaterad Stress och psykosocial arbetsmiljö  

Hälso- och sjukvårdspersonal är en yrkesgrupp som ofta drabbas av arbetsrelaterad 

stress. Vilket orsakas av de högt ställda kraven som personalen känner att de inte har 

socialt stöd, kunskap eller tid för att bemöta. Detta kan leda till att medarbetarna blir 

utbrända och att vårdkvalitén försämras (Weinberg & Creed, 2000). Enligt Donovan, 

Doody och Lyons (2013) kan stress på arbetsplatsen till viss del öka prestationen hos 

medarbetarna om den är kortvarig. Blir stressen alltför påfrestande och långvarig kan 

detta leda till att medarbetarna istället får en försämrad prestationsförmåga och inte 

klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. Faktorer som fick sjuksköterskor att känna sig 

stressade på arbetsplatsen var för höga krav och känslan av att inte räcka till för sina 

patienter (Donovan et al, 2013). En god psykosocial arbetsmiljö kan förebygga att stress 

och stressrelaterade sjukdomar uppstår (Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 

2010). Sjukhus som gav sjuksköterskor mer kontroll över sina arbetsuppgifter och ett 

större socialt stöd från chefer och ledning, kunde se att sjuksköterskorna upplevde en 

lägre arbetsrelaterad stress och var mer tillfredsställda med sin arbetsplats (Gelsema, 

Van Der Doef, Maes, Janssen, Akerboom & Verhoeven, 2006). Faktorer som bidrog till 

en ökad stress och stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatser var låg kontroll, höga 

krav och ett lågt socialt stöd från medarbetare och ledning (Gelsema, Van Der Doef, 

Maes, Janssen, Akerboom & Verhoeven, 2006). Utifrån en landsomfattande inspektion 

som arbetsmiljöverket genomförde inom bland annat hälso- och sjukvårdssektorn fann 
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de brister i arbetsmiljöarbetet för riskbedömningen av den psykosociala arbetsmiljön, de 

fann att arbetsbelastningen var för hög och att flera kände sig stressade över att inte 

hinna med sina arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket, 2013).   

 En användbar modell för att mäta den psykosociala arbetsmiljön och den 

arbetsrelaterade stressen är Krav - Kontroll - Stöd - modellen som myntades av 

professorerna Karasek och Theorell. Enligt denna modell är det individens egna 

upplevelser av dessa tre faktorers samverkan och samspel med varandra som ger 

upphov till den arbetsrelaterade stressen (Karasek & Theorell, 1990).  

 Krav i arbetet menar Karasek och Theorell är de yttre kraven som du ställs 

inför på arbetet, och hur de förhåller sig till den kontroll du upplever att du har över 

situationen, samt det sociala stöd du upplevs att få. Exempel på krav kan vara 

arbetsbelastning i form av mental eller fysisk ansträngning, rollkonflikter som uppstår 

på arbetet eller att arbeta under tidspress (Karasek & Theorell, 1990). Har du möjlighet 

till att själv kunna bestämma över dina krav på arbetet och hur du ska hantera dem, ökar 

även utsikterna till att känna egenkontroll över din arbetssituation (Theorell, 2012 

Arbetskraven hos en individ som är i obalans med arbetsresurserna, kan utveckla stress 

om individen inte får en tillräcklig återhämtningsperiod (Bakker & Demerouti, 2006). 

 Kontroll innefattar graden av eget beslutsfattande och handlingsutrymme 

över arbetet, där höga arbetskrav med liten kontroll och brister i socialt stöd är den 

vanligaste orsaken till arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). Påtagliga 

psykiska påfrestningar vi utsätts för uppkommer genom att de krav som ställs på 

individen överstiger förmågan till att fatta egna beslut och därmed även kontrollera sin 

arbetssituation (Dollard & Winefield, 1998). Genom att kraven i arbetet 

överensstämmer med individens egna förmåga till att ha kontroll över sin 

arbetssituation, ökar arbetsmotivationen (Dollard & Winefield, 1998).   

 Socialt Stöd ser till individens känsla av en givande återkoppling från 

ledning och medarbetare (Karasek & Theorell, 1990). Individens egen känsla av 

gemenskap och tillhörighet i arbetsgruppen är även av betydelse för välmående, detta 

innefattar god handledning och ett mentorskap som har betydelse för individens 

arbetsmiljö och psykosociala trivsel på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Brist 

på socialt stöd orsakar stress i form av fysiska och psykiska besvär, medan en 

befintlighet av det sociala stödet skapar individer som besitter kvalifikationer för att 

både utvecklas och bli motiverade i arbetet (De Jonge & Kompier, 1997).  
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Sjuksköterskan och stress 

Hög stress inom hälso- och sjukvården är ett globalt problem och sjuksköterskor är en 

hårt utsatt grupp (Gelsema, Doef, Maes, Akerboom & Verhoeven, 2005). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor har visat sig vara särskilt sårbara för stress på 

arbetsplatsen (Rudman & Gustavsson, 2011). Ett världsomfattande problem är att 

nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att sluta då de känner en låg 

arbetstillfredsställelse och att övergången mellan sjuksköterskestudent till sjuksköterska 

är för stor (Boychuk Duchscher, 2009; Gustavsson, Frögéli, Dahlgren, Lövgren & 

Rudman, 2015; Parry, 2008).     

 Enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer råder det fortfarande 

en brist på sjuksköterskor i Sverige och den anses inte avta, eftersom befolkningen ökar 

och vi blir äldre (Statistiska Centralbyrån, 2017). I en landsomfattande studie som 

utfördes i Sverige fann de att var tredje nyutexaminerad sjuksköterska visade på 

symptom som kunde leda till utbrändhet. Studiens slutrapport fann att efter ett år som 

anställd nyutexaminerad sjuksköterska var det 10% som kände att de inte ville fortsätta 

inom yrket (Gustavsson, Hultell & Rudman, 2013). En delrapport från studien visade att 

70% av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som arbetat i högst tre år kände att de inte 

fick de sociala stöd de behövde från sin chef och ledning, 80% av dessa 

nyutexaminerade sjuksköterskor kände att kraven som ställdes var för höga jämfört med 

den tid de hade (Gustavsson et al. 2015). De kände även att deras kognitiva och 

känslomässiga förmåga inte var tillräcklig vid beslutsfattning och att hålla sig 

professionell i sin yrkesroll. 80% rapporterade att det inte hade möjlighet att påverka 

sina arbetsuppgifter och 40% av dessa kände att de hade låga möjligheter till att 

utvecklas (Gustavsson et al. 2015).    

 Sjuksköterskor som upplevde en låg kontroll över sina arbetsuppgifter och 

ett svagt socialt stöd från chef och ledning var faktorer som kunde leda till att kvalitén 

och patientsäkerheten blev försämrad och att sjuksköterskorna lämnade yrket (Dyes et 

al. 2009; Unruh & Zhang, 2013). Flera nyutexaminerade kände sig även oförberedda 

och rädda för att göra misstag på arbetsplatsen (Dyes & Sherman, 2009) 
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Introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor  

Ett introduktionsprogram innebär en kompletterande grundintroduktion för att möta 

dagens krav som ställs på de nyutexaminerade sjuksköterskorna, generellt sett är de 

teoretiska kunskaperna goda medan det praktiska och kliniska arbetet är mera begränsat 

(Karolinska Institutet, 2000). Med denna bakgrund och kritik från vårdverksamheter, 

har flertalet introduktionsprogram påbörjats där man erbjuder nyutexaminerade 

sjuksköterskor utbildning (Socialstyreslen, 2002). Introduktionsprogrammen ger en 

inskolning och introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor som sköts och planeras 

av varje enskild vårdverksamhet (Socialstyrelsen, 2002). Utbildningen ges generellt i 

form av stödjande mentorskap, individuell parallelltjänstgöring med erfaren 

sjuksköterska samt olika former av traineeprogram där man får öva rent praktiskt på 

olika kliniska moment som innefattar yrkesrollen (Socialstyrelsen, 2002). Övergången 

från utbildning till yrkesliv åligger respektive vårdverksamhet medan den som bedriver 

utbildningen har ansvaret för studentens yrkesförberedelse (Greenwood, 2000).        

 De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att introduktionen på 

arbetsplatsen var för kort och önskade den var längre, samt med ett mentorskap som 

stöttade dem i deras nya yrkesroll (Gustavsson, Hultell & Rudman, 2013). Arbetsgivare 

som erbjuder nyutexaminerande sjuksköterskor ett introduktionsprogram i form av 

utbildningar och mentorskap har visat sig underlätta övergången från 

sjuksköterskestudent till sjuksköterska (Dyes et al. 2009; Kurjenluoma et al. 2017). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogramm har visat 

sig utveckla ett bättre ledarskap, en säkrare patientvård och en mer professionell 

yrkesroll (Dyes & Parker, 2012), samt reducera risken för stressrelaterade sjukdomar 

och flera väljer att fortsätta i sin yrkesroll (Edwards et al. 2006; Hyrkäs, Appelqvist-

Schmidlechner & Haataja, 2006). Vidare upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor 

som tagit del av ett introduktionsprogram att de blivit mer kompetenta i sin yrkesroll 

och stresshantering (Gustavsson, Frögéli & Rudman, 2017).  
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Syfte  

Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

nyutexaminerade sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogram jämfört med 

de som inte gjort det avseende krav, kontroll och socialt stöd. Då de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna representerade två olika sjukhus togs även en grupp sjuksköterskor 

som arbetat i fem år eller fler med från respektive sjukhus för att se om det fanns en 

skillnad mellan erfarenhetsgrupperna.  

Frågeställningar 

1. Fanns det en signifikant skillnad i upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd 

mellan nyutexaminerade sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogram 

jämfört med de som ej gjort det? 

2. Fanns det en signifikant skillnad i upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd 

mellan de sjuksköterskor som arbetat på sin arbetsplats i fem år eller fler jämfört med de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna? 

 

 

 

Hypotes  

Nyutexaminerade sjuksköterskor som har tagit del av ett introduktionsprogram upplever 

en bättre psykosocial arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd jämfört med de 

nyutexaminerade sjuksköterskor som inte har gjort det. 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

En förfrågan om att deltaga i studien skickades ut till tre sjukhus inom primärvården i 

den offentliga sektorn som är belägna i Mellansverige, två av sjukhusen valde att delta i 

studien. Genom ett strategiskt urval tillfrågades anställda sjuksköterskor där 

urvalskriterierna var att en fjärdedel av respondenterna skulle var nyutexaminerade 

sjuksköterskor från sjukhus 1, som gått ett introduktionsprogram. Ytterligare en 

fjärdedel var nyutexaminerade sjuksköterskor från sjukhus 2, som inte tagit del av ett 

introduktionsprogram. De två resterande grupperna krävde att du arbetat som 

sjuksköterska på respektive sjukhus i fem år eller längre. På ena sjukhuset kontaktades 

flertalet avdelningschefer samt en instruktör för ett utbildningscentrum, på det andra 

skedde kontakten via sjukhusets HR-chef samt via personliga kontakter som arbetar på 

sjukhuset.      

 Kontaktpersonerna blev informerade om syftet med studien, dess kriterier 

för urval samt dess utformning som bestod av en kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning. Vidare information var även att det fanns valmöjlighet att besvara 

enkäten via pappersformat eller elektroniskt, beroende vad som kändes lämpligt för 

respektive sjukhus. Totalt delades 65 pappersenkäter ut på sjukhus 1 som resulterade i 

en svarsfrekvens på 59 st (91%). På sjukhus 2 delades en elektronisk enkät ut via mail 

och kontakter på facebook till 70 st som besvarades av 45 respondenter (64%). Totalt 

sett hade studien 104 respondenter varav 95 kvinnor och 9 män. Av det totala antalet 

respondenter räknades fyra som internt bortfall. Två av bortfallen berodde på 

obesvarade frågor, resterande två togs bort då de inte uppfyllde studiens urvalskriterier.  

 

Mätinstrument  

Datainsamling genomfördes i form av en enkät som bestod totalt av 21 frågor (se bilaga 

1). Enkäten inkluderade fem bakgrundsfrågor som behandlade ålder, kön, 

yrkeslegitimation, anställningstid och deltagande av introduktionsprogram. För att mäta 

den psykosociala arbetsmiljön användes DCSQ som står för Demand Control Swedish 

Questionnaire (Sanne, Torp, Mykletun & Dahl, 2005). DCSQ är en förkortad version 

utav JCQ som står för Job Content Questionnaire (Karasek, Brisson, Kawakami, 

Houtman, Bongers & Amick, 1998). DCSQ översattes från engelska till svenska och 

omfattar dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd och består av 16 påståenden som 
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respondenten fick skatta utifrån en fyrgradig likertskala där “ja, ofta” var 1, “ja, ibland” 

var 2, “nej, sällan” var 3 och “nej aldrig” var 4. Fråga fyra i dimensionen krav “har du 

tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter” samt fråga åtta i dimensionen 

kontroll “innebär ditt arbete att du gör samma sak om och om igen” vändes så att 

samtliga frågor var riktade åt samma håll. Exempel på påståenden som ställdes utifrån 

dimensionen krav var “Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?”, “Kräver ditt 

arbete att du arbetar mycket fort?”. Frågor som skulle besvaras gällande dimensionen 

kontroll kunde vara “Har du frihet att bestämma hur ditt arbete skall utföras?”, “Har du 

frihet att bestämma vad som skall utföras i ditt arbete?”. Den sistnämnda dimensionen 

socialt stöd behandlade frågor som “Vi har förståelse för varandra?” och “Jag kommer 

bra överens med min chef?”.  

 

Tillvägagångssätt  

En elektronisk enkät inklusive missivbrev utformades samt en i pappersformat (se 

Bilaga 1) med hjälp av ett frågeformulär via Google Drive. Medföljande missivbrev 

innehöll information kring studien och dess syfte samt användningsområde för 

undersökningen. Pappersenkäten med missivbrev delades ut på arbetsplatsträffar, 

utbildningscentrum samt till avdelningschefer. Den elektroniska enkäten delades ut via 

medarbetarnas mailadresser och privata facebookkontakter. Svarsperioden för enkäten 

som delades ut i pappersformat vid utbildningscentrum besvarades vid samma tillfälle 

då enkäten delades ut. Övriga enkäter som delades ut i pappersformat hämtades upp hos 

behörig avdelningschef i en svarslåda på respektive avdelning inom en vecka. 

Respondenterna som fick enkäten elektroniskt hade två veckor på sig att besvara från 

utskick. För att få en högre svarsfrekvens från de som fick enkäten elektroniskt 

skickades tre påminnelser ut via mail.  

Design och dataanalys 

Data analyserades i IBM SPSS Statistics 24 i form av tre oberoende 2x2 

variansanalyser. Oberoende variabel för respektive variansanalys var erfarenhetsgrupp 

(Nyutexaminerade sjuksköterskor; sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet) samt 

sjukhus (sjukhus 1; sjukhus 2). Beroende variabeln för den första variansanalysen 

bestod av dimensionen krav, den andra bestod av dimensionen kontroll och den sista av 

dimensionen socialt stöd. Oberoende t-test användes för att undersöka skillnader mellan 
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grupperna nyutexaminerade sjuksköterskor. För att avgöra om samtliga testresultat var 

statistiskt signifikanta sattes en gräns på p<0.05 (5%).  

Forskningsetiska överväganden  

Respondenterna på respektive sjukhus informerades via missivbrevet i enkäten om 

studiens syfte och ett frivilligt deltagande, samt att den när som helst kunde avbrytas om 

man så ville. Svaren från enkäten var anonyma och all data hanterades konfidentiellt. 

Till de som fick enkäten elektroniskt, skickades tre påminnelser till samtliga 

respondenter då enkätsvaren skickades in anonymt och vi ej kunde se vilka som redan 

svarat. Vid övriga frågor och funderingar kring studien fanns det även kontaktuppgifter 

i form av mailadresser och telefonnummer till undersökningens författare. Vidare 

informerades respektive sjukhus att resultatet av studien kommer att publiceras i DIVA 

som är en portal för studentuppsatser som finns att tillgå för allmänheten. 

Resultat 

Respondenternas ålder var mellan 22–68 år (M = 33.8, SD = 10.8), där de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna hade ett medelvärde på 26,2 år (SD = 3.6) och de 

som arbetat fem år eller längre som sjuksköterska ett medelvärde på 41,7 år (SD = 

10,12). För att räkna ut den interna konsistensen för index i varje dimension (krav, 

kontroll och socialt stöd) användes Cronbachs alfa. Den interna konsistensen i 

kravindex uppmättes till α = .77 (M = 2.06, SD = 0.46), kontrollindex till α = .44 (M = 

2.08, SD = 0.30) och i socialt stödindex till α = .81 (M = 1.36, SD = 0.27). Ett godkänt 

mått på Cronbachs alfa är >.70 och allt under anses vara svagt (Morera & Stokes, 2016). 

Nedanför presenteras resultatet för de tre dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd. 

Varje dimension består av en tabell som redovisar gruppernas medelvärden och 

standardavvikelser. 
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Krav 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde högre krav i sin psykosociala 

arbetsmiljö än de sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet F(1, 96) = 6.77, p = .011, 

2

p  = .066. Det fanns ingen skillnad i upplevelsen av krav mellan sjukhus 1 och sjukhus 

2 F(1, 96) = .28, p = .597, 2

p = .003. Resultatet påvisade ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan erfarenhet och sjukhus F(1, 96 ) = .71, p = .401, 2

p   = .007. 

Ett t-test mellan nyutexaminerade sjuksköterskor på sjukhus 1 och 2 visade inte på 

någon skillnad i upplevda krav t(50)=-.228, p< .821. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

som tagit del av ett introduktionsprogram upplevde inte mindre krav än de 

nyutexaminerade ej tagit del av ett introduktionsprogram. Se tabell 1 för medelvärden 

och standardavvikelser. 

 

Tabell 1: Medelvärden (M) och Standardavvikelser (SD) för sjuksköterska 

nyutexaminerad (n=52) och erfaren (n=48) i skattning av krav utifrån skala 1(ja, ofta) 

till 4 (nej, aldrig) mellan de två sjukhusen (n=100).  

 

Tabell 1 - Krav 
      

 
Sjukhus 1 

 
Sjukhus 2 

 
Totalt 

 

 
M (SD) M (SD) M (SD) 

Nyexad ssk 1.93 (.45) 1.96 (.43) 1.94 (.44) 

Erfaren ssk 2.25 (.41) 2.12 (.52) 2.19 (.46) 

Totalt 2.07 (.46) 2.05 (.48) 2.06 (.46) 
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Kontroll 

Det fanns ingen skillnad i upplevelsen av kontroll mellan nyutexaminerade 

sjuksköterskor och de sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet F(1, 96) = .06, p = 

.798, 2

p  = .001. Mellan sjukhus 1 och 2 fanns det ingen signifikant skillnad i 

upplevelsen av kontroll F(1, 96) = 1.16, p = .283, 2

p  = .012. Resultatet visade ingen 

signifikant interaktionseffekt mellan erfarenhet och sjukhus F(1, 96) = 1.75, p = .189,

2

p  = .018. Ett t-test mellan nyutexaminerade sjuksköterskor på sjukhus 1 och 2 visade 

inte på någon skillnad i upplevd kontroll t(50)=1.81, p< .076. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogram upplevde inte mindre kontroll 

än de nyutexaminerade som ej tagit del av ett introduktionsprogram. Se tabell 2 för 

medelvärden och standardavvikelser. 

 

Tabell 2: Medelvärden (M) och Standardavvikelser (SD) för sjuksköterska 

nyutexaminerad (n=52) och erfaren(N=48) i skattning av kontroll utifrån skala 1 (ja, 

ofta) till 4 (nej, aldrig) mellan de två sjukhusen (n=100).  

Tabell 2 – Kontroll 
      

 
Sjukhus 1 

 
Sjukhus 2 

 
Totalt 

 

 
M (SD) M (SD) M (SD) 

Nyexad ssk 2.14 (.28) 1.99 (.30) 2.08 (.29) 

Erfaren ssk 2.07 (.34) 2.09 (.30) 2.08 (.32) 

Totalt 2.11 (.30) 2.04 (.30) 2.08 (.30) 
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Socialt Stöd 

Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevelsen av socialt stöd mellan 

nyutexaminerade sjuksköterskor och de sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet 

F(1, 96) = 1.97, p = .163, 2

p  = .020. Mellan sjukhus 1 och 2 fanns det ingen signifikant 

skillnad i upplevelsen av socialt stöd F(1, 96) = 3.17, p = .078, 2

p  = .032. Resultatet 

visade ingen signifikant interaktionseffekt mellan erfarenhet och sjukhus F(1, 96) = .26, 

p = .608, 2

p  = .003. Ett t-test mellan nyutexaminerade sjuksköterskor på sjukhus 1 och 

2 visade inte på någon skillnad i upplevt socialt stöd t(29.75)=-1.51, p< .142. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogram upplevde 

inte mindre socialt stöd än de nyutexaminerade som ej tagit del av ett 

introduktionsprogram. Se tabell 3 för medelvärden och standardavvikelser. 

Tabell 3: Medelvärden (M) och Standardavvikelser (SD) för sjuksköterska 

nyutexaminerad(N=52) och erfaren(N=48) i skattning av stöd utifrån skalan 1(ja, ofta) 

till 4 (nej, sällan) mellan de två sjukhusen (N=100).  

 

Tabell 3 – Socialt stöd 
      

 
Sjukhus 1 

 
Sjukhus 2 

 
Totalt 

 

 
M (SD) M (SD) M (SD) 

Nyexad ssk 1.35 (.22) 1.48 (.33) 1.40 (.27) 

Erfaren ssk 1.30 (.30) 1.37 (.24) 1.33 (.27) 

Totalt 1.33 (.26) 1.42 (.29) 1.37 (.27) 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad i den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön utifrån dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd mellan 

nyutexaminerade sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogram och 

nyutexaminerade sjuksköterskor som ej tagit del av ett introduktionsprogram, samt 

mellan sjuksköterskor som arbetat på respektive sjukhus i fem år eller fler. Resultatet 

visade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna som fått gått ett introduktionsprogram eller inte i deras upplevda 

psykosociala arbetsmiljö. Resultatet visade en signifikant skillnad i upplevelsen av krav 

mellan erfarenhetsgrupperna, där sjuksköterskor som arbetat i fem år eller längre 

upplevde att kraven som ställdes på dem inte var lika höga jämfört med sjuksköterskor 

som var nyutexaminerade.     

 Nyutexaminerade sjuksköterskor bör ta del av ett introduktionsprogram 

som tillför praktisk utbildning och ett mentorskap under den första tiden som anställd, 

vilket ökar känslan av socialt stöd och kontroll och kan minska gapet mellan utbildning 

och yrkesroll (Dyes et al. 2009; Kurjeluoma et al. 2017; Unruh et al. 2013). Karasek och 

Theorell (1990) beskriver även i deras teori att en god handledning och ett mentorskap 

den första tiden på arbetet kan öka känslan av socialt stöd och kontroll som leder till att 

kraven blir hanterbara för individen. Resultatet från föreliggande studie påvisar ingen 

skillnad mellan de nyutexaminerande sjuksköterskor som tagit del av ett 

introduktionsprogram eller ej, vi måste därför förkasta vår hypotes om att 

nyutexaminerade sjuksköterskor som tagit del av ett introduktionsprogram bör skatta sin 

psykosociala arbetsmiljö högre än de som inte gått det. Med resultatet som bakgrund 

kan det diskuteras om en introduktion som består av ett program behövs eller om det 

finns andra vägar att ta. Även om programmet visat sig ha en effekt från tidigare studier 

(Edwards et al. 2006; Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner & Haataja, 2006; Gustavsson, 

Frögéli & Rudman, 2017) kan det ifrågasättas. Det är upp till respektive sjukhus att 

besluta om ett introduktionsprogram ska finnas och hur det ska utformas 

(Socialstyrelsen, 2002). Vilket resulterat i att vissa program löper över ett år och andra i 

sex månader, vissa är obligatoriska och andra är valbara. Då programmen ser olika ut är 

en möjlig förklaring till studiens resultat att en introduktion inte alltid behöver bestå av 

ett program för att sjuksköterskor ska uppleva en trivsam psykosocial arbetsmiljö. 

Levett-Jones och Fitzgerald (2005) anser att fokus legat allt för länge på att skapa 
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introduktionsprogram som inte kan redovisa att det ger resultat och att fokus snarare bör 

ligga på att sjukhusen skapar en stödjande kultur som uppmuntrar till lärande.  

 En diskussion kan föras kring om de nyutexaminerade sjuksköterskorna är 

i större behov av ett ökat stöd från kollegor, chefer och ledning än vad de är av ett 

introduktionsprogram, då tidigare forskning menar att detta är viktiga faktorer för en bra 

grund för givande kompetensutveckling och en god psykosocial arbetsmiljö 

(Gustavsson et al. 2017; De Jonge et al. 1997; Unruh et al. 2013; Levett-Jones & 

Fitzgerald, 2005).  

 Studiens resultat visade även att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

från båda sjukhusen upplever kraven som högre än de som arbetat i fem år eller fler, 

vilket även tidigare studier visat på (Dyes et al. 2009, Gustavsson et al. 2015). En 

tänkbar faktor till detta kan vara att de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte har de 

resurser de behöver för att möta de krav som ställs (Lazarus & Folkman, 1984), samt att 

höga krav under en längre period kan utvecklas till stress om individen inte får tid till 

återhämtning (Bakker & Demerouti, 2006). Viktigt att påpeka är att känslan av stress är 

individuell och kan hanteras olika beroende vilka copingstrategier individen använder 

sig av, som kan ha en betydande roll för hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas 

(Folkman, 2011; Lazarus et al. 1984).     

 En viktig aspekt som tidigare forskning belyser är det gemensamma 

ansvaret som skulle kunna förbättras mellan lärosäte och verksamheter inom hälso- och 

sjukvården. För att få en så bra introduktion som möjligt in i yrkeslivet skulle 

verksamheterna ha mera insyn i utbildningen vad gäller struktur och innehåll. Där 

utbildningen lär ut ett mera kritiskt tänkande och reflektion kring situationer som 

uppstår som legitimerad sjuksköterska, med hjälp och samarbete från verksamheterna 

som bedriver vård. Vilket kan skapa balans mellan övergången från utbildning till 

yrkesliv (Danielson & Berntsson, 2007).  

       

Metoddiskussion 

DCSQ behandlade frågor som ¨Jag kommer bra överens med min chef” och ¨Jag 

kommer bra överens med mina arbetskamrater¨ vilket kan upplevas som känsligt då 

respondenten behöver ta ställning till frågor gällande sin chef och kollegor.  

Valet att skicka ut enkäten elektroniskt gav en lägre svarsfrekvens än den som delades 

ut i pappersformat, vilket resulterade i en ojämn fördelning mellan grupperna. Den låga 

svarsfrekvensen kan bero på att de som fick enkäten skickat elektroniskt inte gavs något 
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tillfälle att besvara den under arbetstid. Studiens höga svarsfrekvens från de som fick 

enkäten i pappersformat kan ha berott på att respondenterna fick en kort muntlig 

presentation av studien och dess syfte, samt att avdelningscheferna och 

utbildningsledaren påminde sina medarbetare till att besvara enkäten. En nackdel med 

en anonym enkät är att det aldrig går att kontrollera att det är den tillfrågade som har 

svarat. Fördelen är dock att respondenten känner att de kan svara mer sanningsenligt då 

det inte går att identifiera någon enskild individ i resultatet. Fortsättningsvis kan den 

interna reliabiliteten för kontrollindex ifrågasättas, då den påvisade en låg Cronbach 

alfa. Den låga reliabiliteten kan förklara att tillförlitligheten för upprepade mätningar 

inte ger samma resultat, samt en ökad risk för förekomsten att slumpmässiga fel uppstår. 

För att kunna få ett mera generaliserbart resultat hade studien behövt fler respondenter 

för varje grupp.    

 

Framtida forskning och resultatets praktiska relevans 

Då studiens resultat inte påvisade någon signifikant skillnad i den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön för grupperna nyutexaminerade sjuksköterskor, går studiens 

föreliggande resultat mot tidigare forskning som säger att ett introduktionsprogram är av 

betydelse för att minska den arbetsrelaterade stressen (Gustavsson et al. 2017) behålla 

sjuksköterskor (Unruh et al. 2013) samt öka sjuksköterskans känsla av kontroll och stöd 

(Dyes et al. 2009).      

 För fortsatt forskning inom området kan det vara av intresse att undersöka 

nyutexaminerade sjuksköterskor på ett sjukhus som har valmöjlighet att delta i ett 

introduktionsprogram eller inte, detta för att samtliga nyutexaminerade sjuksköterskor 

har samma arbetsgivare och arbetar på samma sjukhus vilket kan ge ett mer rättvist 

resultat av vad ett introduktionsprogram kan bidra med eller inte. Fortsättningsvis kan 

det vara av intresse att undersöka om den gemensamma introduktionen för samtliga 

nyutexaminerade sjuksköterskor predicerar en högre grad av god psykosocial 

arbetsmiljö än den introduktionen som är individuell. Ytterligare förslag till framtida 

forskning är att se över flera sjukhus som har ett introduktionsprogram för att se om 

deras nyutexaminerade sjuksköterskor skattar en högre psykosocial arbetsmiljö än de 

nyutexaminerade sjuksköterskor som inte tagit del av det, för att se om resultatet blir 

annorlunda med ett högre antal deltagare.  

Den praktiska relevansen i studien är att den kan ge arbetsgivare inom 

vården värdefull information om att ständigt arbeta med att ha en god introduktion för 
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nyutexaminerade sjuksköterskor i form av stöd och coachning där individen får eget 

handlingsutrymme och tid för återhämtning, vilket i sin tur ger en gynnsammare 

psykosocial arbetsmiljö och ett intresse av att stanna kvar i yrket (Rudman et al. 2014, 

Zhang et al. 2017).  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på personal- och arbetslivsprogrammet på 

högskolan i Gävle. Just nu genomför vi vårt examensarbete (C-uppsats) med syfte att 

undersöka skillnader i psykosocial arbetsmiljö mellan olika grupper av sjuksköterskor.  

 

Enkäten är helt anonym och ingen enskild individ kommer att kunna identifieras i vårt 

resultat. Som deltagare har du rätt att utan skäl avbryta ditt deltagande som sker helt på 

frivillig basis.  

 

Enkäten består av fem bakgrundsfrågor och sexton påståenden som du själv får ta 

ställning för genom att markera i vilken grad de stämmer med din egna uppfattning. 

Alla frågor behöver besvaras för att enkäten ska kunna skickas in. Du kan gå fram och 

tillbaka mellan frågorna för att ändra dina svar och hela enkäten tar cirka fem minuter 

att svara på.  

 

Genom att besvara och skicka in enkäten samtycker du till din medverkan i studien och 

att dina svar används och hanteras i linje med studiens syfte. Har du någon fråga om 

studien är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Maja Johansson 

Tel: xx 

Mail: xx 

 

Marie Palmqvist Andersson 

Tel: xx 

Mail: xx  

 

Länk till den elektroniska enkäten: https://goo.gl/forms/GUJEwiRmt9dB7O2o2   

 

*= obligatoriskt  

 

Bakgrundsfrågor 

 

Vänligen ange din ålder (antal år) * 

_____________ 

 

Vänlige ange ditt kön * 

o Kvinna 

o Man 

o Annat  

 

Jag är legitimerad sjuksköterska* 

o Ja 

o Nej 

 

 

 

https://goo.gl/forms/GUJEwiRmt9dB7O2o2


 

 

Vänligen ange hur länge du varit anställd som sjuksköterska på ditt nuvarande sjukhus * 

o Fler än fem år 

o Mindre än två år 

o Annat/övrigt _______ 

 

Vänligen ange om du tagit del av ett kliniskt utvecklingsår/introduktionsår som 

sjuksköterska * 

o Ja, för fler än fem år sedan 

o Ja, för mindre än två år sedan  

o Nej 

 

Påståenden  

 
 

Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland 

Nej, 

sällan 

Nej, 

aldrig 

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket 

fort?* 

    

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket 

hårt?* 

    

Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?* 
    

Har du tillräckligt med tid för att hinna med 

dina arbetsuppgifter?* 

    

Förekommer det motstridiga krav i ditt 

arbete?* 

    

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?* 
    

Kräver ditt arbete skicklighet?* 
    

Innebär ditt arbete att du gör samma sak om 

och om igen?* 

    

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete 

ska utföras?* 

    

Har du frihet att bestämma vad som skall 

utföras i ditt arbete?* 

    



 

 

Det är en lugn och behaglig arbetsmiljö på 

arbetsplatsen* 

    

Det är en god sammanhållning på 

arbetsplatsen* 

    

Mina arbetskamrater ställer upp för mig* 
    

Vi har förståelse för varandra* 
    

Jag kommer bra överens med mina 

arbetskamrater* 

    

Jag kommer bra överens med min chef* 
    

 

 

 

 

    


