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Abstrakt 
När sjuksköterskan får sin legitimation förväntas det att personen har skaffat sig 

tillräckligt med kompetens och förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnadsåtgärder som syftar till att främja hälsa hos patienter. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att 

börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. Kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats tillämpades i analysen där nio vetenskapliga artiklar inkluderades och granskades 

vilket resulterade i sex huvudkategorier; Att vara oförberedd på vad yrket innebär, Att 

självständighet och ansvar känns kravfyllt, Att ha behov av stöd från andra, Att vilja 

känna sina patienter och tillgodose behov, Att ha behov av variation och utveckling, Att 

erfarenhet bidrar till ökad trygghet. Resultatet visade att nyutexaminerade 

sjuksköterskor var osäkra i sin nya roll och upplevde stress kring att vårda patienter. De 

nyutexaminerade var i behov av stöd från kollegor. I syfte att stärka de 

nyutexaminerades egen förmåga och känsla av sammanhang samt underlätta för dem att 

se patienters behov bör erfarna kollegor aktivt stödja nyutexaminerade att arbeta 

personcentrerat. Det kan leda till att de nyutexaminerade upplever sin situation som mer 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Nyckelord: Nyutexaminerad, sjuksköterska, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 

omvårdnad 

 

 

 



1 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) examineras cirka 5000 sjuksköterskor i Sverige varje år. 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och beskrivs enligt International Council of 

Nurses (ICN, 2002) innefatta vård av individer av alla åldrar, grupper, samhällen, sjuka eller 

friska i alla kontexter. Övriga huvudområden i omvårdnad benämns bland annat som främja 

hälsa och förebygga ohälsa, säker miljö, omvårdnadsforskning, förbättringsarbete och 

kvalitetsutveckling. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig 

för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära 

förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ska självständigt 

kunna planera och utföra omvårdnadsåtgärder i syfte att bibehålla, förbättra eller återfå hälsa.  

 

Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2017) sjuksköterskans arbete utifrån sex 

kärnkompetenser vilka bland annat innefattar de centrala begreppen personcentrerad vård och 

evidensbaserad vård. Zoffmann et al. (2016) menar att personcentrerad vård främjar 

patientens egenförmåga och handlar om respekt och lyhördhet inför patientens egna önskemål, 

värderingar, val samt att patienten ses som delaktig i sin egen vård. Det är centralt att 

sjuksköterskan uppmuntrar patienten till att uttrycka sina tankar och önskemål för att vården 

ska bli personcentrerad. Evidensbaserad vård syftar enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, s. 22) till att sjuksköterskan ska inneha ett förhållningssätt och vilja att tillämpa bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Det beskrivs också som en 

process för att systematiskt sammanställa, tolka, granska, värdera och tillämpa befintliga 

forskningsresultat. De andra kärnkompetenserna är samverkan i team, förbättringskunskap 

och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i 

omvårdnadsarbetet.  

 

När en nyutexaminerad sjuksköterska får sin legitimation åtar sig denne även ett etiskt 

förhållningssätt i omvårdnaden gentemot patienter. Det etiska förhållningssättet har Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) presenterat i form av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor vilket 

omfattar fyra områden som sjuksköterskan har som riktlinjer för etiskt handlande. Detta 

förhållningssätt gäller sjuksköterskor i alla länder, oavsett lagar. Områden som berörs är till 

exempel att sjuksköterskan ska verka för jämlikhet och social rättvisa när det handlar om 

resursfördelning. Nästa område handlar till stor del om att sjuksköterskan bidrar till en 

vårdkultur där etiskt förhållningssätt främjas. Sjuksköterskan och professionen innefattar att 
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sjuksköterskan hjälper till att utveckla och bibehålla omvårdnadens värdegrund. Det sista 

området är sjuksköterskan och medarbetare som innebär att sjuksköterskan ska verka för 

samarbete och visa respekt mot kollegor och medarbetare.  

  

Att arbeta som sjuksköterska innebär ett mångsidigt arbete. Sjuksköterskor behöver kunna 

visa känslor, vara empatisk och etisk i sitt sätt att vara och förhållningssätt. De behöver kunna 

arbeta evidensbaserat och samtidigt se människan bakom patienten. Det krävs alltså att 

sjuksköterskans kompetens spänner över flera områden för att möta patientens unika behov 

vilket kan vara problematiskt för en nyutexaminerad sjuksköterska att leva upp till. Nya 

sjuksköterskor förväntas ha tillräckligt med kompetens för att självständigt arbeta som 

sjuksköterska med allt vad det innebär, såsom att fatta snabba beslut och försvara dem samt 

anpassa sig till kaotiska situationer från dag ett (Cubit & Ryan, 2011; Johansson & 

Nordström, 2008). Nyanställda sjuksköterskor måste få vara nya på jobbet och ges tid och 

möjlighet att ställa frågor och förankra sin kunskap hos sina kollegor (Pennbrant, Nilsson, 

Öhlén & Rudman, 2013; Vårdförbundet, 2017). Finns inte det stödet från gruppen av kollegor 

och handledare kan det göra så att det tar längre tid innan den nya sjuksköterskan blir 

självständig och effektiv (Pennbrant et al., 2013).  

 

Pennbrant et al. (2013) visar att det är viktigt att handledare och chefer har förstående attityd 

och förhållningssätt mot nyutexaminerade sjuksköterskor. Att de har realistiska förväntningar 

och låter de nya sjuksköterskorna få växa in i sin nya yrkesroll. Detta fynd styrks också av 

Phillips, Esterman och Kenny (2015) som menar att det är nödvändigt att nyutexaminerade 

sjuksköterskor får ett bra välkomnande och stöd av människorna i organisationen under sina 

första veckor. Wheelan (2013, s. 22) beskriver att en person som är ny i en grupp vill bli 

accepterad och strävar efter att få känna tillhörighet. Därför är det enligt Wheelan (2013, s. 

107) nödvändigt att arbetsgruppen inbjuder till öppenhet och att medlemmarna i gruppen ska 

känna sig fria att uttrycka sig utan rädsla för att bli avvisade.  

I en studie av Cumaran och Carney (2013) framkom det också att nya sjuksköterskor behöver 

extra tid för att bekanta sig med sina nya arbetsuppgifter och få växa in i rollen som 

legitimerad sjuksköterska. Caliskan och Akbal Ergun (2012) föreslår att nyutexaminerade 

sjuksköterskors arbetsbörda ska vara lägre i början för att senare kunna ökas på allt eftersom.  
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Av nyutexaminerade sjuksköterskor i Taiwan säger 30 procent upp sig inom det första året 

och efter två år har 57 procent avslutat sin anställning (Liu et al., 2016). Det kan jämföras med 

en studie gjord i Sverige av Rudman, Omne-Ponten, Wallin och Gustavsson (2010) där tre 

kohorter ingick, varpå 10 procent i två kohorter och 20 procent i den tredje kohorten, av 

nyutexaminerade sjuksköterskor starkt övervägde att lämna professionen efter ett år. Scott, 

Engelke och Swanson (2008) visar att 55 procent av nyutexaminerade sjuksköterskor i USA 

redan lämnat sitt första jobb efter ett år och sex procent starkt överväger att lämna 

professionen inom de första tre åren. Varför det ser ut så kan förklaras med att 

sjuksköterskestudenterna vet vad som förväntas av dem som student men när arbetet som 

legitimerad sjuksköterska påbörjas är detta inte lika tydligt. Det kan uppstå konflikt när 

verkligheten inte stämmer överens med den kunskapen som lärts ut i skolan. Samt att fler 

tillfällen att få träna praktiskt under utbildningen anses kunna öka den kliniska kompetensen 

hos nyutexaminerade sjuksköterskor (Kumaran & Carney 2014; Pennbrant et al., 2013; 

Caliskan & Akbal Ergun, 2012). 

 

Att påbörja en ny karriär som sjuksköterska och lämna identiteten som student bakom sig 

innebär ofta en transition, övergång, från ett stadie till ett annat i den personliga utvecklingen 

och en stor förändring. Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias och Schumacher (2000) 

beskriver vad som krävs för en lyckad transition där en av huvudfaktorerna är att förbereda sig 

på det som väntar. Om personen har skaffat sig kunskap om vad den förväntade förändringen 

kommer innebära så underlättar det övergången, medan brist på förberedelse försvårar 

övergången. Resultatet i den här studien kan ge kunskap om hur framtida sjuksköterskor kan 

förberedas i sin yrkesroll som legitimerade sjuksköterskor. Arbetsgivare och erfarna 

sjuksköterskor kan genom ökad kunskap inom detta område underlätta för sina framtida 

kollegor. Därför är syftet med den här litteraturstudien att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. 

 

Metod 

Studiens design är en litteraturstudie med fokus på människors upplevelser och 

analysmetoden som har använts är kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. En 

litteraturstudie är en kritisk summering av befintlig forskning kring ett visst ämne som sätter 

problemet i ett kontext (Polit & Beck, 2012, s. 732). Forskare vill genom användandet av 

kvalitativa studier fokusera på personers upplevelser, känslor och beteenden i syfte att uppnå 
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förståelse kring dessa faktorer (Friberg, 2012, s. 121). Polit och Beck (2012, s. 723) beskriver 

att innehållsanalys ofta används för att samla och integrera material från kvalitativa studier för 

att skapa teman och kategorier. Innehållsanalys med manifest ansats används ofta enligt 

Graneheim och Lundman (2004) för omvårdnadsforskning med kvalitativ inriktning där 

forskaren vill fokusera förutsättningslöst vad som sägs i texten och beskriva det. 

 

Litteratursökning 

Initialt användes CINAHL, PubMed och PsycINFO för pilotsökning av vetenskapliga artiklar 

för att få en inblick i befintlig forskning inom det område som har valts, det vill säga 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta. Polit och Beck (2012, s. 

100) menar att det är exempel på databaser som är användbara för omvårdnadsforskning. 

Efter pilotsökningen valdes CINAHL och PsycINFO för den slutliga systematiska sökningen 

då dessa databaser var mest relevanta för studiens syfte. CINAHL headings och Thesaurus i 

PsycINFO användes i syfte att hitta relevanta sökord. Sökord som användes var new graduate 

nurse, graduate student, nursing student, nursing role, registered nurses, life experiences, life 

changes, first experiences, school to work transition, students, nursing, graduate och job 

experience.  

Booleska sökoperatorerna OR och AND användes för att bredda sökningen och sedan 

avgränsa den mot syftet. Willman et al. (2011, s. 72-73) anser att sökoperatorer hjälper 

forskaren att finna relevant information till ett avgränsat område. Inklusionskriterier i studien 

var nyutexaminerade sjuksköterskor som påbörjat sin första anställning som legitimerad 

sjuksköterska. De vetenskapliga artiklarna till analysen skulle vara publicerade från år 2007-

2017 för att resultatet skulle vara aktuellt och representativt för dagens samhälle. Med 

nyutexaminerad avses sjuksköterskor som arbetat max 18 mån efter examination. 

Inklusionskriterier används för att specificera den grupp forskaren vill belysa (Polit & Beck, 

2012, s. 274).  

 

I tabell 1 visas en sammanställning av den systematiska litteratursökningen. 24 artiklar valdes 

ut genom att titel och abstrakt lästes och av dem svarade nio artiklar mot syftet och de togs ut 

för vidare kvalitetsgranskning. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja 

arbeta som legitimerad sjuksköterska. 

Cinahl 2017 08 29 Begränsningar: peer reviewed, published date 2007-2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

granskade 

Antal valda 

1  CH New Graduate Nurses 1968   

2 CH Life Experiences+ 12080   

3 CH Nursing Role 16415   

4 CH Registered Nurses 9677   

5 CH Students, Nursing, 

Graduate+ 

563   

6 CH Job Experience 4829   

7  S1 OR S5 2522   

8  S2 OR S6 16740   

9  S3 OR S4 25345   

10  S7 AND S8 AND S9 62 10 5 

PsycINFO 2017 08 30 Begränsningar: Published date 2007-2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

granskade 

Antal valda 

1 TH “Graduate Students" OR 

"Nursing Students 

4616   

2 TH Life Experiences OR 

Life Changes OR First 

Experiences 

15873   

3 TH School to Work 

Transition 

694   

4 FT New graduate nurse 218   

5  S1 OR S2 20398   

6  S3 OR S4 901   

7  S5 AND S6 131 14 4 

*) CH – Cinahl Headings i databasen CINAHL, TH – Thesaurus i databasen PsycINFO, FT – fritext 

sökning.  
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Kvalitetsgranskningen av artiklarna presenteras i tabell 2 och genomfördes med hjälp av det 

kvalitativa granskningsprotokollet från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 

2014). Granskningsmallen bestod av frågor kring studiernas syfte, urval, datainsamling, 

analys och resultat med delfrågor om varje huvudämne för att granskningen ska bli så utförlig 

som möjligt. Varje positivt svar tilldelades ett poäng och varje negativt svar fick noll poäng. 

Efter granskningen räknades poängen ihop och den slutliga poängsumman kunde räknas om 

till procent. Procentsatsen användes för att avgöra studiens kvalitet utifrån referensramen låg 

(60-69%), medel (70-79%) och hög (80-100%) kvalitet (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 96). 

 
Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 9) 

Författare  

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög, 

Medel, 

Låg 

Deppoliti 

2008  

USA 

Kvalitativ 16 Djupintervjuer/ 

Grounded theory 

Studien identifierar olika 

passager som är nödvändiga 

för att hitta sin professionella 

identitet, såsom att lära sig 

hantera stress och att bli 

bekväm i rollen som ansvarig 

sjuksköterska. 

Hög 

Flinkman & 

Salanterä 

2015 

Finland 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna i studien upplever 

att de saknar tillräckliga 

kunskaper och färdigheter för 

att jobba och saknar mer 

praktiska förberedelser. 

 

Medel 

Fussell et al., 

2009 

Australien 

Kvalitativ 11 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Det finns en längtan att få 

utvecklas och lära sig nya 

saker men den bristande 

tillgången på utbildningar är 

ett hinder för professionell 

utveckling.  

Hög 

Kelly & 

Ahern, 2008 

Australien 

Kvalitativ 13 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Deltagarna fick kämpa med 

att bli integrerade på 

arbetsplatsen, det är svårt att 

övervinna 

socialiseringsprocessen i 

början av karriären. 

 

Medel 
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Tabell 2 forts. översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys  

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 

Medel, 

Låg 

Maxwell et 

al., 2011 

England 

Kvalitativ 10 Djupintervjuer/ 

Narrativ analys 

Att börja arbeta som 

sjuksköterska är ibland 

stressigt och innebär 

självständigt arbete. En 

stödjande miljö är däremot 

viktig för att den 

nyutexaminerade ska kunna 

utvecklas i yrket. 

 

Medel 

McCalla-

Graham et 

al., 2015 

USA 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna uttrycker att de 

saknar de praktiska 

färdigheter som krävs i 

arbetet och tar upp vikten av 

att vara förberedd på kritiska 

situationer. De beskriver att 

jobbet kan vara känslomässigt 

påfrestande. 

 

Medel 

Saghafi et 

al., 2012 

Australien 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Studien visar att många 

nyutexaminerade har 

svårigheter med 

kommunikationen, både till 

personalen och till patienter. 

Positiv feedback visar sig 

kunna höja självförtroendet. 

 

Medel 

Sneltvedt et 

al., 2010 

Norge 

Kvalitativ 4 Intervjuer/ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna är förvånade över 

krav och förväntningar, de 

känner sig ensamma med ett 

stort ansvar och beskriver 

känslor av att inte klara av 

utmaningarna yrket innebär. 

 

Medel 

Zamanzadeh 

et al., 2015 

Iran 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna känner sig inte 

förberedda på att uppta sin 

kliniska roll, de upplever 

bristande praktiska och 

akademiska kunskaper vilket 

resulterar i låg självkänsla. 

 

Hög 

 

 



8 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Analys 

I litteraturstudien användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim 

och Lundman (2004) vilket beskrivs vara en användbar analysmetod inom 

omvårdnadsforskning med kvalitativ inriktning där forskaren vill fokusera på det manifesta 

innehållet, alltså förutsättningslöst beskriva vad som sägs i texten. Analysen påbörjades med 

att läsa de vetenskapliga studierna upprepade gånger för att få en känsla för innehållet. 

Därefter extraherades meningsenheter ur studiernas resultat som svarade mot syftet. En 

meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) en eller flera meningar i texten som 

svarar mot forskningsfrågan. Varje meningsenhet märktes med en siffra för att lättare kunna 

gå tillbaka till originalkällan. Totalt extraherades 227 meningsenheter från texterna som 

översattes och kondenserades. Kondensering görs enligt Graneheim och Lundman (2004) för 

att korta ned innehållet men bevara kärnan av vad som sägs. Analysen fortsatte med att 

meningsenheter med gemensamt innehåll sorterades ihop och skapade underkategorier vilket 

utfördes i flera steg och medförde en högre och högre abstraktionsnivå till dess sex kategorier 

återstod (Tabell 3). Enligt Graneheim och Lundman (2004) avser en kategori huvudsakligen 

att beskriva och uttrycka det manifesta innehållet texten. 

 

Resultat 

Tabell 3 Översikt av slutkategorier (n= 6) 

Kategorier 

Att vara oförberedd på vad yrket innebär 

Att självständighet och ansvar känns kravfyllt 

Att ha behov av stöd från andra 

Att vilja känna sina patienter och tillgodose behov 

Att ha behov av variation och utveckling 

Att erfarenhet bidrar till ökad trygghet 

 

Att vara oförberedd på vad yrket innebär 

Studier (Flinkman & Salanterä, 2015; McCalla-Graham & De Gagne, 2015; Zamanzadeh, 

Jasemi, Valizadeh, Keogh & Taleghani, 2015) visade att nyutexaminerade upplevde sig sakna 

de praktiska färdigheterna som krävdes i arbetet. I studier (Kelly & Ahern, 2009; McCalla-

Graham & De Gagne, 2015) beskrev nyutexaminerade att de kände sig oförberedda på 
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ansvaret som ingår i sjuksköterskerollen vilket resulterade i att de inte kände sig bekväma i 

sin nya roll. Den beskrivna osäkerheten kring omvårdnaden av patienterna och att inte känna 

sig förberedd på att arbeta praktiskt var en källa till stress och oro (Fussell, McInerney & 

Patterson, 2009; Zamanzadeh et al., 2015). Osäkerheten hos sjuksköterskor i studien av 

Zamanzadeh et al. (2015) visades i form av att göra återkommande misstag i det dagliga 

arbetet, vara obekant med arbetsuppgifterna och att inte känna till omvårdnadsåtgärder för 

trycksår. 

 

You’re not really prepared for the whole role or reality of the role of the registered 

nurse, only experience can prepare you for that. You can only learn about reality if 

you are in it. (Kelly & Ahern, 2009, s. 915). 

 

 De nyutexaminerade menade att utbildningen inte förberedde dem tillräckligt på vad yrket 

innebar och att mer praktiska färdigheter borde läras ut under utbildningen (Flinkman & 

Salanterä, 2015; Maxwell, Brigham, Logan & Smith, 2011; McCalla-Graham & De Gagne, 

2015). Nyutexaminerade menade att teoretisk kunskap inte är tillräckligt i det praktiska 

arbetet som sjuksköterska (Fussell et al., 2009; Maxwell et al., 2011). De nyutexaminerade 

uttryckte känslan av att deras bild av rollen som sjuksköterska inte stämde överens med 

verkligheten. I en studie av Kelly och Ahern (2009) beskrev en sjuksköterska att rollen 

handlade om att utföra läkarnas order och att en sådan rollkonflikt att väcka funderingar om 

att lämna professionen.  

 

Sneltvedt, Odland och Sørlie (2010) hävdade att nyutexaminerade kände rädsla och 

ödmjukhet inför sin nya roll som sjuksköterskor och att de inte kände sig redo för yrkesrollen 

trots att de fått mycket praktik under utbildningen. I studien av Zamanzadeh et al. (2015) 

ansåg sjuksköterskor att som nyutexaminerad är det svårt att lita på sin egen förmåga. Det 

kändes tryggt när någon annan kontrollerade att allt gick rätt till i arbetet med patienterna för 

att rädslan att göra fel är så stor. Känslan att känna sig sämre än sina kollegor och ha svårt att 

tro att det skulle gå att lära sig yrket beskrevs. 

 

I deemed myself as inferior to the other staff, both academically and in practice, and 

believed that this would never change. It never occurred to me that I would acquire 

skills like everybody else! (Zamanzadeh et al., 2015, s. 369) 
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Att som nyutexaminerad sjuksköterska inte få en tillräckligt omfattande introduktion skapade 

känslor av övergivenhet, osäkerhet och rädsla att begå ett dödligt misstag (Deppoliti, 2008; 

Flinkman & Salanterä, 2015). Det var pressande att förväntas introducera andra fast dem 

själva var nya (Deppoliti, 2008) och det var skrämmande med introduktioner som bara 

berörde praktiska saker (Flinkman & Salanterä, 2015). I studier (Deppoliti, 2008; 

Zamanzadeh et al., 2015) beskrevs att tillräckligt långa introduktionsprogram upplevdes som 

nödvändiga och gav en stabil grund för de nyutexaminerade. I studien av Zamanzadeh et al. 

(2015) upplevde de nyutexaminerade svårigheter med att kommunicera tillfredställande med 

kollegor och patienter. De menade att det var svårt att se patienter som unika individer och 

anpassa kommunikationen för att möta patientens behov. Det försvårade arbetet genom att 

inte kunna ge instruktioner till patienter relaterat till bristande kommunikationsförmåga. En 

sjuksköterska beskrev upplevelsen av att vara rädd för läkare och inte kunna kommunicera 

med dem (Saghafi et al., 2012).  

 

I think first out … yes I was very intimidated by the doctors, I didn’t know how to 

approach them and sort of things like that, whereas if you are a more senior level you 

know how to communicate to the doctors and you can get things done a lot faster. 

(Saghafi et al., 2012, s. 23) 

 

Att självständighet och ansvar känns kravfyllt 

I studier (Deppoliti, 2008; Flinkman & Salanterä, 2015; Fussell et al., 2009; McCalla-Graham 

& De Gagne, 2015) uppgav de nyutexaminerade att det stora ansvaret som följer med 

yrkesrollen var överväldigande och förenat med ångest, stress och osäkerhet. Enligt (Maxwell 

et al., 2011; Zamanzadeh et al., 2015) kände sjuksköterskor att bristande kunskap kunde leda 

till olyckor och därför var ängslan associerat med att ge medicin stor. Det handlade om det 

ökade ansvaret och att se riskerna i det som ska vara ett rutinuppdrag samt oro för att skada en 

patient på grund av ringa kunskap och färdighet vilket skapade stress som var svår att hantera. 

Stressen gjorde att de nyutexaminerade upplevde att kvaliteten på vården försämrades. 

Flinkman och Salanterä (2015) uttrycker i sin studie att nyutexaminerade upplevde att de 

gjorde ett sämre jobb på grund av stress. Vårdkvaliteten försämrades när vårdbelastningen var 

hög och det var brist på personal. Det gjorde att nyutexaminerade inte ville vara en del av 

organisationer som erbjuder undermålig vårdkvalitet.  
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Being “in charge” was described as a major milestone for many nurses in this study, 

although they also reported high levels of anxiety associated with this sense of 

responsibility. (Deppoliti, 2008, s. 259). 

 

I studien av Maxwell et al. (2011) beskrev de nyutexaminerade att självständigt arbete var en 

utmaning som det inte gick att förbereda sig på. Svårigheter som kunde uppstå var att de inte 

visste vem de skulle hänvisa till när något var fel hos patienten och utföra arbetsuppgifter på 

egen hand (Zamanzadeh et al., 2015). Maxwell et al. (2011) beskrev att de nyutexaminerade 

upplevde att de behövde ta eget ansvar för sin inlärning, såsom att våga säga att man inte vet 

hur utrustning används och att hitta lämpliga tillfällen att träna sitt ledarskap. Sjuksköterskor 

menade även att de behövde mer praktisk kunskap relaterat till omvårdnad (Fussell et al., 

2009).  

 

I didn't know the syringe driver that was being used, it wasn't one I was familiar with. 

I'd only seen it set up as a student, and I should have said "No I won't, I won't do it" ... 

Yes you need to be assertive and say I don't know how to do that. (Maxwell et al., 2011, 

s. 430). 

 

I studier (Sneltvedt et al., 2010; Zamanzadeh et al., 2015) beskrevs att nyutexaminerade 

upplevde deras situation som ensam och att ansvaret var stort och tungt. De beskrev känslor 

av utsatthet då de lämnades själv med ansvaret och tvingades lita på sin egen förmåga, med 

begränsade möjligheter till kollegialt stöd. Det handlade om att de nyutexaminerade kände sig 

inkastade i arbetet utan att riktigt veta vad de höll på med (Flinkman & Salanterä, 2015; Kelly 

& Ahern, 2009).  Fussell et al. (2009) menade att känna sig lämnad åt sitt öde optimerar inte 

inlärning eller vårdkvalitet. De nyutexaminerade uppgav även att erfarna sjuksköterskor hade 

motvilja till att hjälpa dem lära sig obekanta uppgifter. En sjuksköterska menade att klara sig 

själv efter tre dagars introduktion kändes som att bli kastad ut på djupt vatten. (Kelly & 

Ahern, 2009).  

 

‘So when I graduated and got my papers last Christmas, I hardly knew anything about 

anything and I felt that I was just thrown in there –’do what you do – screw up what 

you screw up’ and everyone knew that if you fail, no one will stand by you’ (Flinkman 

& Salanterä, 2015, s. 1054) 
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Nyutexaminerade upplevde att det ställdes höga krav från omgivningen att vara självständig 

från början. De kände att det förväntades att den nyutexaminerade ska klara sig själv vilket 

var något som skapade oro (Fussell et al., 2009; Maxwell et al., 2011). I studien av Sneltvedt 

et al. (2010) hade även patienter höga förväntningar på de nyutexaminerade. I sådana 

situationer var det centralt att veta vilka uppgifter som är sjuksköterskans ansvar för att kunna 

ta ställning och sätta gränser för vilka arbetsuppgifter som ingår i professionen.  

Många nyutexaminerade upplevde att arbetet medförde att de kände sig känslomässigt 

utmattade och fysiskt trötta efter en krävande arbetsdag (Flinkman & Salanterä, 2015; 

McCalla-Graham & De Gagne, 2015). Flinkman och Salanterä (2015) beskrev att 

nyutexaminerade kände sig utsatta för fysiska och psykiska kränkningar av läkare och 

patienter. Den känslomässiga tröttheten vägde extra tungt (McCalla-Graham & De Gagne, 

2015). 

 

Att ha behov av stöd från andra 

I studier (Kelly & Ahern, 2009; McCalla-Graham & De Gagne, 2015; Zamanzadeh et al., 

2015) upplevde de nyutexaminerade att det var viktigt att känna sig omhändertagen och 

stöttad av kollegor och chefer. Stödet från chefer och handledare gjorde att de 

nyutexaminerade ville göra bra ifrån sig (McCalla-Graham & De Gagne, 2015) och det fanns 

en strävan att bevisa sig som kompetent för kollegor (Saghafi et al., 2012). Att få arbeta i en 

stödjande omgivning var viktigt för självförtroendet samt att få stöd när saker gick fel kunde 

göra att det gick att vända situationen till något positivt (Maxwell et al., 2011). Att känna sig 

inkluderad och omhändertagen gjorde enligt Sneltvedt et al. (2010) att de fick ett positivt 

intryck av arbetet och att tydlig kommunikation och planering i en stödjande miljö bidrog till 

att bli en kompetent och självsäker lagmedlem (Maxwell et al., 2011). 

 

Participants stated that clear communication and planning in a supportive 

environment assisted their integration as competent and confident members of the 

team. (Maxwell et al., 2011, s. 432)  

 

Att lära sig vem som kunde erbjuda stöd var viktigt för de nyutexaminerade att veta 

(McCalla-Graham & De Gagne, 2015; Saghafi et al., 2012). I studier (Deppoliti, 2008; 

Zamanzadeh et al., 2015) lärde sig de nyutexaminerade av kollegor genom att kommunicera, 
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observera och ställa frågor. Saghafi et al. (2012) fann exempelvis att läkarnas personlighet var 

avgörande för deras tillgänglighet. Läkarna var stöttande och tålmodiga med de 

nyutexaminerade och ville hjälpa dem. Maxwell et al. (2011) belyste vikten av att känna sig 

uppskattad av kollegor och att det var viktigt att handledare hade en dialog och lyfter fram 

både positiva och negativa egenskaper hos den nyutexaminerade. Saghafi et al. (2012) 

menade att få den typen av positiv feedback höjde självförtroendet, lättade på pressen och 

gjorde att de nyutexaminerade kände sig tillfreds och bekräftade. Det var ett tillfälle att 

utvärdera deras utveckling och prestation och det hjälpte sjuksköterskorna att förbättra deras 

förmågor. I studier (Kelly & Ahern, 2009; Saghafi et al., 2012) berättade nyutexaminerade att 

det också var en lättnad att prata med, få stöd och dela erfarenheter med sina jämlikar.  

 

I do strive on feedback, I find that really important just so I can take it on and improve 

my skills. Sometimes I will ask people and go ‘am I doing the right thing’ and different 

stuff, because I like to get feedback off people about doing stuff. (Saghafi et al., 2012, 

s. 25) 

 

Sjuksköterskor upplevde även känslan att inte bli accepterad och inkluderad på arbetsplatsen. 

Handledare upplevdes som svåra att jobba med och testade sjuksköterskornas auktoritet, de 

blev lämnade själva och kände sig inte bekväma. Det kändes som att handledare hämnas sina 

egna dåliga erfarenheter genom att behandla andra som de blev behandlade när de var 

nyutexaminerade. Det upplevdes som att brist på stöd från handledare och organisationen 

påverkade introduktionen negativt (Deppoliti, 2008). Många kände sig ignorerade av kollegor 

och att de inte var erkända som en i teamet. Det visade sig genom att de inte blev tilltalade 

och på så vis förstod dem att de inte var välkomna (Kelly & Ahern, 2009; Saghafi et al., 

2012). Det beskrevs som att i början bli behandlad som en student, att inte få information om 

patienter och inte få tillräckligt med stöd (Fussell et al., 2009) samt att de kände sig 

förnedrade av kollegor när de frågade om hjälp. Personal utan högre utbildning upplevdes 

vara mindre benägna att bistå med råd och stöd (Kelly & Ahern, 2009). De nyutexaminerade 

var således inte bekväma med att fråga personalen om hjälp. Sjuksköterskorna kände sig 

nedvärderade och sänkta av läkare och hanterade det genom att skaffa kunskap och erfarenhet 

(Deppoliti, 2008). Några orsaker till att kollegorna inte inkluderade de nya i början kan vara 

att de var osäkra på den nyutexaminerades roll (Fussell et al., 2009) och att sjuksköterskorna 

förväntades byta arbetsplats vilket gjorde att kollegorna inte lärde känna dem och det 
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försvårade samarbetet (Saghafi et al., 2012). Kelly och Ahern (2009) visade på att kulturen på 

arbetsplatsen var av stor betydelse. Det fanns kulturer som styrde hur man behandlade andra 

och upplevelsen var att bli kritiserad och försummad som en del av kulturen. Zamanzadeh et 

al. (2015) fann att deltagare blev kritiserade för att de saknade färdigheter och det kändes 

hemskt att bli kritiserad inför andra. Vidare menade Kelly och Ahern (2009) att gängbildning, 

skillnader i arbetsbelastning och tjänstgöring samt användande av ett visst språk omfattades 

av omvårdnadskulturen som de nyutexaminerade fick anpassa sig till. Det var en 

socialiseringsprocess som var tvunget att genomgås för att bli en del av gruppen och de 

nyutexaminerade var inte förberedda på att det innefattade avståndstagande och elakhet från 

personalen. 

 

When I first started work in the hospital I felt like an alien, I’d walk onto the ward and 

nobody would speak to me, nobody would acknowledge me at all, not even to say 

hello. Then I noticed that it was the same for all graduates. (Kelly & Ahern, 2009, s. 

913). 

 

Arbetsmiljön motsvarade alltså inte förväntningarna (Fussell et al., 2009) och de kände sig 

maktlösa i att förändra den otillfredsställande arbetsmiljön (Flinkman & Salanterä, 2015). Det 

var viktigt för de nyutexaminerade att känna att de hade inflytande och att deras åsikt 

räknades (Maxwell et al., 2011; Sneltvedt et al., 2010). Den upplevda maktlösheten ansågs 

orsakas av problem i organisationen (Deppoliti, 2008). Ansvariga chefer upplevdes vara 

frånvarande, byråkratiska och stressade samt att de inte förstod vad omvårdnadsarbetet 

innebär (Flinkman & Salanterä, 2015). Ansvarig chef upplevdes vara viktig för atmosfären 

och samarbetet bland personal och för organisering av arbetet och en jämnare könsfördelning 

visade sig ge balans och främja ett gott arbetsklimat (Kelly & Ahern, 2009). 

 

 

Att vilja känna sina patienter och tillgodose behov 

I studier (Fussell et al., 2009; Maxwell et al., 2011) hade de nyutexaminerade en vilja att 

utveckla sina omvårdnadskunskaper, fokusera på patienten bakom sjukdomen och utveckla 

empatiska relationer. De beskrev känslan av tillfredställelse i att vårda patienter under lång tid 

och få följa deras utveckling.  
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'[I have] knowledge of what's going on with [the patients] because I think that helps, 

if they are feeling very vulnerable just maybe one little sentence that brings them back 

[to feeling] "oh, well I am an individual — I am a person.’ (Maxwell et al., 2011, s. 

432) 

 

Samtidigt kämpade de nyutexaminerade enligt Deppoliti (2008) med att ge god omvårdnad 

men att inte bli för känslomässigt engagerade, de kände sig tvungna att vara perfekta. Studier 

(Kelly & Ahern, 2009; Sneltvedt et al., 2010) visade att bristen på tid gjorde att 

nyutexaminerade inte kände att de kunde ägna patienter den extra tiden som behövdes för att 

möta de individuella behoven. Enligt Deppoliti (2008) ansågs det att arbetets struktur och 

bristande resurser försvårade möjligheten att integrera omvårdnadsteorier och enligt Sneltvedt 

et al. (2010) uttryckte sjuksköterskor oro över att tidsbristen kunde leda till felvärderingar av 

patienten. Zamanzadeh et al. (2015) visade att nyutexaminerade upplevde rädsla över att inte 

hinna med att fullfölja sina arbetsuppgifter och att bli kritiserade på grund av tidsbrist och 

bristande färdigheter, vilket medförde stress och oro.  

 

Att ha behov av variation och utveckling 

I studier (Deppoliti, 2008; Fussell et al., 2009) menade deltagarna att professionell utveckling 

var väldigt viktigt för att de skulle kunna ge god omvårdnad av hög kvalitet. I studier 

(Flinkman & Salanterä, 2015; Fussell et al., 2009) beskriver deltagare att yrket var enformigt, 

utan utvecklingsmöjligheter och att det var brist på utbildningar vilket var en besvikelse.  

 

All participants expressed that they valued in-service education and felt disappointed 

at this lack. (Fussell et al., 2009, s. 217). 

 

Att få kontinuerliga utbildningar beskrevs vara nödvändigt för att få respekt och kunna vara 

patienters företrädare (Deppoliti, 2008). Enligt Flinkman och Salanterä (2015) fanns det en 

strävan att utvecklas på arbetet men upplevelsen var att färdigheter och kunskap inte 

värderades och det var svårt att se sig jobba som sjuksköterska fram till pensionen. Det var 

förvånande hur snabbt de ledsnade på yrket.  

 

I en studie av Fussell et al. (2009) framkom att nyutexaminerade ville ha ett omväxlande 

arbete. Det ansågs stressande att arbeta med homogena patientgrupper under lång tid då de 
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ansåg att de inte lärde sig nya saker och istället ville de arbeta i ett högt tempo med akut sjuka 

patienter. Sjuksköterskorna ville inte jobba på rutin utan de ville få möjlighet att erfara olika 

patientproblem och sjukdomar, därför valdes sådana arbeten bort. Det var lätt att bli för 

sjukdomsfokuserad och glömma bort personen. Vidare beskrev Fussell et al. att 

nyutexaminerade ville jobba med medicinsk teknik och teknisk utrustning och att 

arbetsplatser som inte kunde erbjuda det var avskräckande och valdes bort. Flinkman och 

Salanterä (2015) beskrev att sjuksköterskor upplevde sig ha möjlighet att välja arbetsplats på 

grund av den rådande personalbristen. Fussell et al. (2009) menade också att nyutexaminerade 

var rädda att glömma bort det dem lärt sig och ville således inte jobba på arbetsplatser där 

möjligheten att utveckla tekniska omvårdnadsfärdigheter var begränsad. 

 

I am not feeling as confident, as I feel that after 6 months in aged care that I have 

forgotten things. Because I only had the 6 months working in acute [care] and I feel 

like I could have forgotten things and I am back at the start a bit. It’ll come back to 

me I’m sure but I feel like it has kind of slowed me down a bit. (Fussell et al., 2009, s. 

217). 

 

Att erfarenhet bidrar till ökad trygghet 

I studier (Kelly & Ahern, 2009; Sneltvedt et al., 2010) upplevde sjuksköterskor att erfarenhet 

skapar trygghet och en bredare förståelse för vad yrket innebär. De menade att den teoretiska 

kunskapen var viktig men att det var erfarenheten som gav trygghet och självförtroende i 

yrkesrollen.  

 

The nurses see the limitations of the theoretical attainment of knowledge and value 

experience as a major source of building up one’s own competence. Theoretical 

knowledge is important, but it is experience that gives security. (Sneltvedt et al., 2010, 

s. 264). 

 

En sjuksköterska i studien av Sneltvedt et al. (2010) ansåg sig kunna se utbildningens relevans 

först efter att ha arbetat praktiskt ett tag. Det var viktigt att tidigt skaffa sig en känsla för vad 

yrket innebar och krävde (Deppoliti, 2008). De nyutexaminerade lärde sig snabbt att yrket 

krävde både praktisk och social kompetens. Enligt (McCalla-Graham & De Gagne, 2015; 

Sneltvedt et al., 2010) behövde de nyutexaminerade kunna hantera praktiska utmaningar 
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såsom att vårda akut sjuka människor och de behövde besitta en relationskompetens för att 

kunna möta människor i alla livssituationer. Den sociala kompetensen upplevdes vara 

avgörande för yrket (McCalla-Graham & De Gagne, 2015).  

 

I studier (Deppoliti, 2008; Sneltvedt et al., 2010) var det en otrolig glädje för de 

nyutexaminerade när de kände att deras förmågor motsvarade förväntningarna. De kände sig 

positiva och stolta när de kunde utföra arbetet och klara av en svår arbetsdag. Det beskrevs 

som en känsla av att passa in. De nyutexaminerade insåg att de behövde utveckla de 

färdigheter som krävdes för akut omhändertagande för att de var oerfarna inom det området 

(Fussell et al., 2009). De upplevde att de behövde öva mer på olika scenarier som kunde 

drabba patienten för att kunna vara förberedd och veta hur de skulle agera. Att utveckla 

sådana strategier är ett bra sätt för att motverka stress och klara av arbetet (McCalla-Graham 

& De Gagne, 2015). Zamanzadeh et al. (2015) visar i sin studie att nyutexaminerade behövde 

mer erfarenhet innan de började jobba kliniskt och att utökade verksamhetsförlagda 

utbildningar skulle hjälpa dem att få det.  

 

My first time as a nurse, I had no clue what to do. The first time I got a patient [who] 

was septic, and that was my first code blue, and I had really—the other nurses  

 came in and took over—they’re good like that, but I think there should be more 

training on worse-case [sic] scenarios. (McCalla-Graham & De Gagne, 2015, s. 124-

125). 

 

De nyutexaminerade såg också värdet i att kunna bedöma och vårda patienter utan tillgång till 

teknisk utrustning, vilket ansågs som något som kommer med erfarenhet, då yrket innefattade 

så mycket mer än dropp, droger och fin utrustning för dem (Fussell et al., 2009). De 

nyutexaminerade uttryckte också att de inte ville framstå som oerfarna för att de ville få 

patienters förtroende. I studien av Saghafi et al. (2012) ville sjuksköterskorna dölja sin 

oerfarenhet för att patienter inte skulle misstro deras förmåga och undvek därför frågor om 

erfarenhet som ställdes av patienterna. Vissa nyutexaminerade upplevde enligt Sneltvedt et al. 

(2010) att de blev misstrodda av patienter för att de var tjejer som såg unga ut. Det var svårt 

att bli misstrodd och ändå tro på sig själv. 
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Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. I resultatet framkom sex 

kategorier, Att vara oförberedd på vad yrket innebär, Att självständighet och ansvar känns 

kravfyllt, Att ha behov av stöd från andra, Att vilja känna sina patienter och tillgodose behov, 

Att ha behov av variation och utveckling, Att erfarenhet bidrar till ökad trygghet. 

 

Att vara oförberedd på vad yrket innebär var upplevelser som framkom i den här studien. 

Resultatet visade på att de nyutexaminerade saknade de praktiska färdigheter som krävdes för 

arbetet och att utbildningen inte förberett dem tillräckligt. I en studie av Clark och Holmes 

(2007) beskrevs det att nyutexaminerade påbörjade sin karriär som sjuksköterska med lågt 

professionellt självförtroende med känslor av att inte inneha tillräckligt med kunskap. 

Hegney, Eley och Francis (2013) beskriver att även erfarna sjuksköterskor ansåg de 

nyutexaminerade vara oförberedda på att arbeta praktiskt och föreslog att den 

verksamhetsförlagda utbildningen under studietiden skulle ökas för att göra studenter mer 

förberedda på de utmaningar och krav som yrket innefattar. Enligt Clark och Holmes (2007) 

tog det tid att integrera kunskapen som nyutexaminerade hade och det professionella 

självförtroendet ökade efter cirka sex månader.  

 

I resultatet i den här studien framkom att nyutexaminerade kände trygghet när någon annan 

kontrollerade att de gjorde rätt saker då rädslan att göra fel var stor. Enligt Clark och Holmes 

(2007) försämrades de nyutexaminerades självförtroende när kollegor inte tillät de nya 

sjuksköterskorna att arbeta självständigt. Resultatet i min studie överensstämmer med 

resultaten av Clark och Holmes (2007) vilket illustrerade hur det kunde kännas att inte vara 

förberedd på yrket. Benner (2004) beskriver hur sjuksköterskor utvecklas från novis till expert 

enligt Dreyfusmodellen. Dreyfusmodellen är en utvecklingsmodell som handlar om hur 

individer skaffar sig färdigheter. Benner menar att en nyutexaminerad sjuksköterska som 

börjar arbeta som legitimerad sjuksköterska har ännu inte skaffat sig alla förutsättningar som 

krävs för att kunna arbeta helt självständigt. Därför är det av betydelse att aktuell arbetsplats 

bistår med det stöd som krävs för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska ha förutsättningar 

till att kunna ge god omvårdnad på ett patientsäkert sätt av god kvalitet som patienten har rätt 

till (jfr. Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30, 5 §). 
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Att självständighet och ansvar känns kravfyllt var upplevelser som framkom i studiens 

resultat vilket innefattade känslor av att ansvaret som följde med yrkesrollen var 

överväldigande och skapade stress. Det framkom även att nyutexaminerade sjuksköterskor 

kände sig ensamma i sitt arbete. Att arbeta självständigt var en utmaning och de kände sig 

vilsna. Studiens resultat kan förstås utifrån begreppet occupational coping self-efficacy som 

enligt Pisanti et al. (2015) handlar om individens syn på dennes förmåga att hantera arbetets 

krav och hur individen hanterar stressorer i arbetet, såsom hög arbetsbelastning. Det är en mer 

specifik typ av begreppet self-efficacy, som enligt Bandura (1997) handlar om individens 

tilltro till sin egen förmåga att utföra en specifik uppgift på ett framgångsrikt sätt. Enligt 

Pisanti et al., (2015)  har anställda med höga nivåer av coping self-efficacy större möjlighet 

att se kraven som ställs på dem som utmanande positiva erfarenheter. Den synen påverkar 

viljan att fortsätta och vara uthållig trots svårigheter i arbetet och det gör det lättare att 

investera i åtgärder som krävs för att komma förbi dessa svårigheter.  

 

I relation till min studie hade nyutexaminerade låg tilltro till sin egen förmåga och hade inga 

strategier för hur de skulle hantera sin situation, vilket skulle kunna innebära att de hade låga 

nivåer av self-efficacy som gjorde det svårare för dem att se de utmaningar de ställdes inför 

som positiva erfarenheter. Vidare menar Pisanti et al. (2015) att det är viktigt att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan identifiera sig med arbetsledare och organisationen de 

jobbar inom. Om så sker anstränger den nyutexaminerade sig för att klara av stressorer 

relaterat till arbetet och på så sätt ökar deras tilltro till deras förmåga att handskas med kraven 

på ett bra sätt. I relation till den här studien kan det tänkas att de nyutexaminerade inte 

identifierade sig väl med organisationen de jobbade inom då de beskrev att de inte ville arbeta 

i organisationer med bristande resurser och undermålig vårdkvalitet. Med stöd i detta och 

resultatet i min studie anser jag att det är viktigt att erfarna sjuksköterskor och organisationer 

får kunskap om coping self-efficacy så att nyutexaminerade kan stöttas att se utmaningar som 

något positivt som de kommer att klara av.  

 

Att ha behov av stöd från andra var upplevelser som framkom i studiens resultat. Det var 

viktigt att känna stöd av kollegor och chefer och få positiv feedback. I studier (Fallatah, 

Laschinger & Read, 2017; Glynn & Silva, 2013) beskrivs att stöd från kollegor och chefer är 

centralt för att den nyutexaminerade ska trivas och utvecklas i sitt arbete. I min studies 

resultat framkom att nyutexaminerade kunde uppleva att de inte vara accepterade och 
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inkluderade på arbetsplatsen samt att de upplevde brist av stöd från sina kollegor vilket 

försvårade deras arbete. Vikten av att uppleva sig ha ett socialt värde och stöd kan förstås 

genom Antonovskys modell som kallas känsla av sammanhang (KASAM) där betydelsen av 

att personen ser sin omvärld som begriplig, hanterbar och meningsfull är avgörande för att 

uppnå hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 2005, s. 42-47). Om en person har höga nivåer 

av dessa komponenter kan den lättare förstå, hantera och skapa mening av exempelvis 

stressorer och svåra situationer.  

 

Antonovsky (2005, s. 44-45) anser att stöd från andra är en faktor som bidrar till att öka 

hanterbarheten vilket mer specifikt handlar om till vilken grad personen upplever att den har 

de resurser som krävs för att möta de krav den ställs inför. Vidare menar Antonovsky (2005, 

s. 179-180) att personer som har stark KASAM lättare anpassar sig till den rådande 

situationen och kraven till skillnad mot en person med låg känsla av sammanhang. Personer 

med svag KASAM ser enligt Antonovsky (2005, s. 188) stressande händelser som något 

negativt och fokus läggs på hur de ska hantera den ångest och oro som det skapar. Med stöd 

av Antonovskys (2005) teori och resultatet i den här studien anser jag att erfarna 

sjuksköterskor bör ha kunskap om hur nyutexaminerade upplever sin relation till kollegor och 

patienter för att kunna stödja dem till ökad känsla av sammanhang. 

 

Resultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskor ville lära känna patienter som de 

vårdade för att kunna tillgodose deras behov. I studier (Clark & Holmes, 2007; Missen, 

McKenna, Beauchamp & Larkins, 2016) framkom det att erfarna sjuksköterskor inte 

prioriterade eller uppmuntrade nyutexaminerade att anta ett holistiskt förhållningssätt i 

omvårdnaden av patienterna. De erfarna kollegorna bedömde de nya sjuksköterskorna efter 

hur effektiva de var och vad de hade för praktiska färdigheter. De sjuksköterskor som inte 

kunde fullfölja vissa arbetsuppgifter, såsom att administrera intravenösa läkemedel, ansågs 

mindre kompetenta än de som kunde utföra detta. Resultatet i min studie beskrev en rädsla 

hos nyutexaminerade att bli kritiserade av kollegor om de inte hann med att fullfölja sina 

arbetsuppgifter i tid. Clark och Holmes (2007) påpekar att erfarna kollegors attityder påverkar 

de nyutexaminerade. Därför kan det antas att kollegors attityder styr de nyutexaminerade till 

att prioritera de praktiska uppgifterna för att bli accepterad av kollegorna och undvika kritik, 

vilket kan leda till att patienter inte får en individuellt anpassad omvårdnad baserad på deras 

behov. Risken som jag ser med att nyutexaminerade anstränger sig för att göra personalen 
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nöjda är att personalen hamnar i fokus och inte patienten. För att kunna arbeta 

personcentrerat, som handlar om att sätta patienten i fokus och utgå från patientens behov, 

behöver sjuksköterskan enligt McCormack och McCance (2006) besitta vissa egenskaper 

såsom professionell kompetens, självkännedom, kommunikationsförmåga och ha insikt om 

ens egna värderingar.  

 

Resultatet visade att nyutexaminerade hade behov av professionell utveckling för att kunna ge 

omvårdnad av hög kvalitet, vilket bland annat innefattade kontinuerliga utbildningar. Benner 

(1984/1993, s. 146-147) menar att allt eftersom hälso- och sjukvården utvecklas och förändras 

ställs det högre krav på karriärutveckling för att få sjuksköterskor att fortsätta vara verksam i 

den patientnära vården. Även patienters krav på att få bästa tillgängliga vård har ökat i takt 

med att antalet diagnoser och åtgärder blivit fler. Vidare anser Benner (1984/1993, s. 151) att 

utbildningar som främjar utveckling av klinisk kunskap hos sjuksköterskor är fördelaktiga. På 

så sätt kan sjuksköterskor lära sig av sina erfarenheter. De nyutexaminerade i min studie var 

besvikna på bristen av utbildningar och utveckling vilket var faktorer som gjorde att de inte 

kunde se en fortsatt karriär som sjuksköterskor. Att känna sig otillräcklig för patienters krav 

att kunna ge omvårdnad av hög kvalitet är enligt Gustafsson (2009) en riskfaktor för 

utbrändhet och samvetsstress. Brist på resurser och obalans mellan resurser och förväntade 

resultat är starkt sammankopplade till utbrändhet.  

 

Vidare beskriver Gustafsson att ett gott samvete är viktigt för vårdpersonalens känsla av 

moralisk integritet. Samvetsstress kan uppkomma när personer inte hinner ge omvårdnad 

utifrån patientens unika behov och för att det inte går att leva upp till andras förväntningar 

vilket var upplevelser som skildrades i mitt resultat. Därför anser jag att det är det möjligt att 

de nyutexaminerade är i riskzonen för att drabbas av utbrändhet. Det är därför viktigt att 

erfarna kollegor och organisationer får kunskap om vad som skapar samvetsstress och 

utbrändhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor så att detta kan förebyggas och undvikas. 

 

Att erfarenhet bidrar till ökad trygghet var upplevelser som framkom i litteraturstudiens 

resultat. Nyutexaminerade menade att erfarenhet ger en bredare förståelse för vad yrket 

innebär och ökar självförtroendet. Enligt Lima, Newall, Jordan, Hamilton och Kinney (2016) 

utvecklas nyutexaminerade sjuksköterskor under de första sex månaderna efter examination. 

Då hade de nya sjuksköterskorna fått en insikt och bild av vad yrket innebar och de kunde 
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identifiera sina egna utvecklingsområden (ibid). I min studies resultat framkom det att 

nyutexaminerade insåg att arbetet krävde lika mycket praktisk som relationskompetens efter 

att ha arbetat ett tag och de insåg vad de behövde öva mer på.  

 

Att de nyutexaminerade fick en större insikt i vad yrket innebar och vad de behövde öva mer 

kan förklaras genom att de nyutexaminerade efter att ha arbetat en tid som sjuksköterskor 

uppnått mer begriplighet och hanterbarhet enligt Antonovskys (2005) teori om känsla av 

sammanhang. Begriplighet handlar om hur väl en person förstår sin situation och om den ser 

det som händer runt omkring som förnuftigt och förståndigt, istället för kaosartat och 

oförklarligt (Antonovsky, 2005, s. 44). De nyutexaminerade i studien hade alltså ökat sin 

förståelse för vad yrket innebar och på sätt ökat sin begriplighet. De nya sjuksköterskorna 

identifierade också att de behövde öva mer på akuta situationer som patienten kunde hamna i 

för att vara förberedda. Det stämmer överens med ökad hanterbarhet enligt Antonovsky 

(2005, s. 45) där det beskrivs att hanterbarhet innebär att inte vara offer för omständigheterna 

och att man inser att olyckliga saker händer ibland i livet, skillnaden är att personen då kan 

hantera situationen. Med förankring i Antonovskys (2005) teori, fynden av Lima et al. (2016) 

och resultatet i studien anser jag att nyutexaminerade tidigt bör stödjas till att stärka de tre 

komponenterna för att uppnå en starkare känsla av sammanhang. 

 

Metodkritik 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 15, 18) är det ultimata målet med forskning att skapa förståelse 

och göra en sann beskrivning av det fenomen som studeras. Enligt (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2012, s. 197) fokuserar kvalitativa forskare på betydelse, dimensioner 

och vikten av ett fenomen och den stora utmaningen är att studiens resultat ska vara 

trovärdigt. Kvaliteten på en studie kan avgöras genom att de metodologiska metoderna som 

använts för att framställa resultatet utvärderas (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2012, s. 175). Trovärdighet i relation till kvalitativa studier handlar om de centrala begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Holloway & Wheeler, 2010, s. 302; Polit & Beck, s. 175, 180, 197). Tillförlitlighet främjas 

enligt Graneheim och Lundman, (2004) genom att analysen stämmer överens med syftet. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar att texten ska vara skriven så att deltagarna 

känner igen sig för att det ska vara tillförlitligt. Tillförlitligheten i den här studien har bevarats 

genom att använda manifest ansats utan att lägga till egna tolkningar eller värderingar, då 
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syftet var att beskriva upplevelser. Graneheim och Lundman (2004) anser att tillförlitligheten 

stärks genom att urvalet är varierat med olika erfarenheter för att kunna ge en bred bild av 

forskningsfrågan. I den här studien skildrades upplevelser från personer som arbetade inom 

olika områden av vård från olika delar av världen i syfte att ge en rikare beskrivning av 

upplevelser av att vara nyutexaminerad. Tillförlitligheten kan stärkas ytterligare genom att 

välja meningsenheter som är bäst lämpade att svara mot syftet (Granheim & Lundman, 2004). 

I den här studien lästes resultaten upprepade gånger och meningsenheter valdes ut som var 

tillräckligt utförliga för att svara mot syftet.  

 

För att studiers resultat ska vara pålitligt ska fynden som presenterad vara korrekta och 

konsekventa (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303; Polit & Beck, 2012, s. 175). Det 

betyder enligt Holloway och Wheeler (2012, s. 303) att läsaren ska kunna utvärdera 

analysprocessen genom att följa forskarens beslutsprocess, varpå det är viktigt att kontexten är 

väl beskriven och att forskaren tydligt visar hur man gått tillväga. Pålitlighet har bevarats i 

den här studien genom att tydligt beskriva hur analysprocessen gått tillväga så att någon 

annan ska kunna upprepa den. Det är enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) 

centrala aspekter för att uppnå pålitlighet.  

 

Bekräftbarhet handlar enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) om vikten av att resultatet 

som presenteras inte är ett resultat av forskarens egen subjektivitet och förförståelse. Vidare 

beskriver Holloway och Wheeler att objektivitet uppnås genom att läsaren kan spåra data 

tillbaka till originalkällan. I den här studien främjades bekräftbarhet genom att författaren 

flera gånger läste igenom och återkopplade till originalkällorna vid översättning och 

kondensering för att inte missförstå vad som egentligen sades i texten. Läsaren kan tydligt se 

referenser i den löpande texten i resultatet vilket gör att de kan spåra tillbaka till 

originalkällan. Då författaren till studien har skrivit ensam kan kanske bekräftbarheten i 

studien ifrågasättas då fördelen med flera författare är att de kan diskutera och hjälpa varandra 

att bibehålla objektiviteten. Polit och Beck (2012, s. 585) anser att forskningsmaterial bör 

granskas av andra personer för att säkerställa objektivitet. Studiens innehåll har diskuterats 

med handledare och kurskamrater via seminarier och handledningstillfällen i syfte att få 

synpunkter och hjälp att hålla innehållet i studien relevant och inom ramen för syftet. Polit 

och Beck (2012, s. 589) menar att det är viktigt att forskare är medveten om sin egen 

förförståelse om ämnet som studeras då den kan påverka forskningsprocessen. Jag har varit 
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medveten om min förförståelse som jag skaffat mig under tiden jag studerat till sjuksköterska 

under analysens gång. Det har hanterats genom att arbeta textnära för att undvika egna 

tolkningar och genom att återkoppla till originalkällorna för att säkerställa att texten är 

korrekt. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet är överförbart till liknande eller andra kontexter 

vilket är upp till läsaren att bedöma. Överförbarheten stärks av att ge en klar bild av 

sammanhang, urval, datainsamling och analysprocessen. Även en ordentlig presentation av 

resultatet med lämpliga citat stärker överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Överförbarheten har bevarats i studien genom att i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) tydligt beskriva exempelvis urvalsförfarande, datainsamling och analysprocessen för 

läsaren. Resultatet har presenterats ihop med lämpliga citat till varje huvudkategori. 

 

Intervention 

Personcentrerad omvårdnad handlar enligt McCormack och McCance (2006) om flera 

faktorer som tillsammans syftar till att ge patienten en individuellt anpassad vård. Patientens 

egna värderingar och tankar anses viktiga och patienten ses som delaktig i sin vård vilket 

innefattar att patienten ges möjlighet att fatta beslut i sin egen vård så långt det är möjligt. För 

att kunna hjälpa och identifiera behov hos patienter anses det som nödvändigt att 

sjuksköterskan har förmågan att kunna kommunicera tillfredställande med patienter och dess 

anhöriga, är professionellt kompetent vilket betyder att sjuksköterskan kan prioritera och fatta 

beslut som är till patientens fördel, är närvarande i mötet med patienter samt att de har viljan 

att ge vård som är bäst lämpad för patienten. Vidare menar McCormack och McCance (2006) 

att det är omvårdnadsmiljön som är mest avgörande för huruvida det personcentrerade 

förhållningssättet ges möjlighet att tillämpas. För att kunna arbeta personcentrerat krävs det 

bland annat att organisationen främjar detta, att det råder goda kollegiala relationer, att det 

finns potential för nytänkande och innovation samt att omvårdnadskulturen är 

patientcentrerad. Att arbeta personcentrerat bidrar till en holistisk omvårdnad och det kan öka 

patienters nöjdhet med vården. Det kan även bidra till minskad ångest bland sjuksköterskor 

och främjar teamwork bland personal.  

 

För att hjälpa nyutexaminerade att uppnå begriplighet kan erfarna kollegor ge stöd genom att 

berätta om sjuksköterskans arbetsuppgifter, hur en arbetsdag ser ut och erbjuda sitt 
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mentorskap. De kan fråga den nya sjuksköterskan vad denne har för tankar och funderingar 

kring sin roll och vad de har för förväntningar. De erfarna kollegorna kan genom att ge 

anpassad information öka nyutexaminerades upplevelse av begriplighet om sin situation 

genom att göra den förutsägbar, vilket enligt Antonovsky (2005, s. 44) är ett lämpligt sätt att 

främja begriplighet. Hanterbarheten kan främjas genom att kollegor är närvarande och 

tillgängliga för den nyutexaminerade så att de känner att de inte är ensamma. De mer erfarna 

kollegorna kan även främja hanterbarheten genom att lära känna den nyutexaminerade för att 

kunna främja och tillvarata de inre resurser de besitter, såsom kunskaper och erfarenheter. Det 

gör att den nyutexaminerade kan känna att det finns resurser som svarar mot utmaningarna 

vilket Antonovsky (2005, s. 45) hävdar kunna stärka hanterbarhet.  

 

Att känna att det finns stöd är viktigt även för patienternas upplevelse av begriplighet och 

hanterbarhet illustreras i en studie av Mattila, Kaunonen, Aalto och Åstedt-Kurki (2014) som 

visar att stöd från sjuksköterskan upplevdes vara grunden för en god vårdrelation och gjorde 

att patienten kände sig delaktig och viktig vilket ingav förtroende för den vårdplan och 

behandling som de fick. Sjuksköterskorna i studien upplevde att deras självförtroende stärktes 

av det arbete som de utförde. Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005, s. 45-46) om 

att personer anser det värt att kämpa och investera energi i de utmaningar och krav som 

kommer i ens väg. Att det finns en känslomässig innebörd. I en studie av Hupcey (2001) visas 

hur viktigt det är med stöd från anhöriga när patienter är kritiskt sjuka, besök från de anhöriga 

gjorde att patienter orkade kämpa vidare med sin sjukdom för att de hade något att kämpa för. 

I resultatet i den här studien upplevde nya sjuksköterskor sina utmaningar som en börda som 

de inte visste hur de skulle handskas med. Det behöver inte betyda att de nyutexaminerade 

hade låg meningsfullhet utan de kanske var chockade av sin nya situation och behövde mer tid 

för att anpassa sig till sin nya roll. Meningsfullheten kan enligt Antonovsky (2005, s. 45-46) 

främjas ytterligare genom att få de nyutexaminerade att känna sig viktiga och behövda för att 

patienterna ska få en så bra vård som möjligt. 

 

Slutsatser 

Den här studiens resultat ger ökad förståelse för hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

sin första tid som legitimerad sjuksköterska. Den kunskapen kan bidra till att kliniska 

verksamheter kan utveckla rutiner för att stödja nyutexaminerade sjuksköterskor när de börjar 

arbeta. Att inte vara förberedd på yrkesrollen samt det självständiga arbetet och ansvaret var 
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områden som skapade stress för de nyutexaminerade. Upplevelser av att de egna färdigheterna 

inte räckte till och förmågan att bedriva individuellt anpassad omvårdnad var bristande. De 

var i behov av stöd för att utveckla sin professionella identitet. Med förankring i det 

personcentrerade synsättet och resultatet i min studie anser jag att det är svårare för 

nyutexaminerade att se patienters unika behov då de själva är osäkra på sina förmågor, 

värderingar och färdigheter. Nya sjuksköterskor har fullt upp med att försöka definiera sin 

egen roll som sjuksköterska, bli accepterade på arbetsplatsen och lära sig att utföra 

omvårdnadsåtgärder vilket kan leda till att patienten kommer i andra hand. Det är därför 

viktigt att erfarna sjuksköterskor får kunskap om detta så att de kan bli medvetna om att deras 

attityder påverkar nyutexaminerade och på så vis hjälpa de nyutexaminerade att se patientens 

unika behov, stärka sin egen förmåga samt känslan av sammanhang. Vidare forskning inom 

området behöver utföras för att belysa de nyutexaminerades situation och upplevelser. Förslag 

på forskningsområden kan vara att belysa skillnader mellan nyutexaminerade kvinnor och 

män, hur upplevelsen är att vara ny inom sluten respektive öppen hälso- och sjukvård och 

nyutexaminerades upplevelser av att jobba inom olika arbetsområden.  
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