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            Abstrakt 
Varje år tar cirka 3700 sjuksköterskeexamen i Sverige. Efter ex-
amen påbörjas en transition från student till arbetande sjukskö-
terska. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den ny-
utexaminerade sjuksköterskans upplevelse av denna transition. 
Studien baserades på tolv vetenskapliga artiklar som analysera-
des med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resul-
terade i fem slutkategorier: att ha förväntningar på vården och 
sjuksköterskerollen, men bli besviken på verkligheten, att känna 
sig otillräckligt förberedd och det är överväldigande med allt 
nytt, att känna stress, rädsla och oro över det ansvar som vilar på 
axlarna, att känna sig ensam och sakna stöd samt att bli trygg 
och bekväm i sin sjuksköterskeroll genom att lotsas in i arbetet 
och bli en del av teamet. Resultatet visade att nyutexaminerade 
sjuksköterskor inte kunde vara den sjuksköterska de ville eller 
ge den vård som överensstämde med deras egna värderingar. 
Sjuksköterskor som nyligen tagit examen upplevde ett gap mel-
lan teori och praktik och att transitionen däremellan var det svå-
raste de någonsin behövt göra. Det nya ansvaret var en stor 
skillnad från deras studietid. Nyutexaminerade sjuksköterskor 
fick klara sig på egen hand och kände att de nätt och jämnt kun-
de hantera situationen. En del fick dock arbeta med mer erfarna 
sjuksköterskor och lära sig sin nya profession.  
 
Nyckelord: nyutexaminerad sjuksköterska, upplevelse, transi-
tion, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie 
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Inom hälso- och sjukvården i Sverige är legitimerade sjuksköterskor en stor yr-

keskategori. Det finns drygt 148 000 legitimerade sjuksköterskor varav drygt 

103 000 är yrkesverksamma inom varierande näringsgrenar (Socialstyrelsen, 

2004). Enligt Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan tre huvudsakliga arbets-

områden. Dessa är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och ut-

bildning samt ledarskap. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska prägla sjukskö-

terskans arbete inom alla områden. I Sverige finns 26 högskolor och universitet 

som utbildar sjuksköterskor, varje år tar drygt 3700 examen (Statistiska Central-

byrån, 2005).          
 

Då sjuksköterskestudenter påbörjar sin utbildning börjar en övergång till den nya 

rollen som sjuksköterska. I utvecklingen till att bli sjuksköterska kan det finnas 

svårigheter att integrera självet med den nya professionella rollen (Fagerberg & 

Kihlgren, 2001). K. Jackson (2005) menar att anammandet av sjuksköterskerollen 

innebär att individerna förväntas att agera i sin nya roll innan de fullständigt har 

identifierat sig med den eller känner sig kompetenta att agera i den. Hall (1980) 

hävdar att sjuksköterskeyrket är den enda professionen som förväntar sig en full-

ständigt färdig produkt efter utbildningens slut. Det finns inte heller några andra 

praktiskt lagda professioner som tar för givet att nyanställda ska ta ansvar för de 

sysslor som övrig personal utför (Clare, Longson, Glover, Schybert & Hofmeyer, 

1996).  

 

Det finns ett flertal publicerade rapporter om nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser, med vitt varierande metoder (Casey, Fink, Krugman & Propst, 2004). 

Enligt Boychuck Duchscher och Cowin (2004) har transitionen från utexaminerad 

sjuksköterska till arbete inom professionen omfattande studerats, i synnerhet av 

omvårdnadsforskaren Marlene Kramer. De menar att trots att tre årtionden har 

gått sedan Kramers arbete stödjer fortfarande aktuell forskning författarens påstå-

enden att den huvudsakliga utmaningen för nyutexaminerade är arbetet att kon-

struera en ny yrkesroll.    
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Övergången från utbildningsprogram till arbetsmiljö är inte bara en anpassning till 

den nya rollen utan är även en period fylld av stress. Denna övergång från student 

till arbetande sjuksköterska upplevs som stressande eftersom de går från en bekant 

studiemiljö till en främmande arbetsplats, där de förväntas att snabbt fungera som 

kvalificerade sjuksköterskor (Casey et al., 2004). Separationen från den tidigare 

akademiska identiteten samt uppfattningen av brist på acceptans av erfaren perso-

nal skapar en känsla av att inte höra till någonstans och att vara mittemellan två 

kulturer, den akademiska och den yrkesmässiga (Winter-Collins & 

McDaniel, 2000). Granskning av de nyas färdigheter och till och med välmenande 

frågor av annan vårdpersonal kan bidra till minskat självförtroende och kan fram-

bringa känslor av självmedvetenhet och otillräcklighet (Boychuk Duchscher & 

Cowin, 2004). Den nya sjuksköterskan har en önskan om att vinna respekt och 

beundran från kollegorna, deras acceptans kan leda till en känsla av att passa in i 

omvårdnadsmiljön (Godinez, Schweiger, Gruver & Ryan, 1999).   

 

Enligt Allen och Van de Vliert (1984, s. 3) definieras transitionen från en roll till 

en annan som en process av förändring från ett antal förväntade beteenden i ett 

socialt samanhang till ett annat. Tradewell (1996) delar Chester Barnards teori att 

i denna process kan tre faser identifieras; separation, transition och integration. 

Denna litteraturstudie fokuserar på transitionsfasen vilken Tradewell (1996) be-

skriver som ett tillstånd mitt emellan, individen är inte längre en student, men inte 

heller en sjuksköterska. Fagerberg och Kihlgren (2001) hävdar att den professio-

nella rollen påverkas av hur sjuksköterskan ser på hur en sjuksköterska ska agera 

och vara. Sjuksköterskans egna uppfattningar och värderingar präglar tankar, in-

teraktioner och handlingar. 

 

Denna litteraturstudie är viktig att genomföra för att öka förståelsen hur det är att 

börja arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska med den rollförändring som föl-

jer. I och med ökad kunskap inom detta område kan rollövergången underlättas. 

Undersökningar tyder på att nyutexaminerade sjuksköterskor behöver mycket stöd 

i övergången från studerande till erfaren sjuksköterska (Tradewell, 1996). Statistik 

visar att en hög andel av nyutexaminerade sjuksköterskor byter arbetsplats eller 

 



 4

slutar arbeta som sjuksköterska inom det första yrkesverksamma året. En ompla-

cering av en sjuksköterska påverkar inte bara den nyutexaminerade sjuksköters-

kan personligt och professionellt utan medför också stora kostnader för arbetsgi-

varen (Boychuk Duchscher & Cowin, 2004). De flesta nya sjuksköterskor har inte 

tillförsikten och kompetensen att åtaga sig den nivå av ansvar för patientens sä-

kerhet som är utmärkande för sjuksköterskeyrket. Studier visar att utan tillräcklig 

träning och erfarenhet av patientansvar finns en potentiell risk för patientens sä-

kerhet (Casey et al., 2004).  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den nyutexaminerade sjukskö-

terskans upplevelse av transitionen från student till arbetande sjuksköterska.         

 

Metod 

Till denna studie användes en kvalitativ metod i form av en litteraturstudie. Kvali-

tativ metod har valts eftersom den i grunden har ett subjektivt perspektiv både vad 

gäller källan och utifrån forskarens val och tänkande samt att metoden vanligen 

används inom omvårdnadsforskning för att ge ökad kunskap och förståelse hos 

omvårdnadspersonal (Downe-Wamboldt, 1992).  

 
Litteratursökning 

Internationella vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet till litteraturstudien 

söktes från databaserna Medline, Cinahl och Academic Search eftersom dessa da-

tabaser var mest relevanta för ändamålet. Kriterierna för sökningen var att artik-

larna var granskade, på engelska samt att de var publicerade mellan åren 1995 och 

2005. Artiklar äldre än tio år exkluderades för att studien skulle vara så aktuell 

som möjligt. Sökord som användes var transition, graduate, student, qualified 

nurse, nurse, role samt experience. På de databaser där det fanns möjlighet att 

söka på närbesläktade artiklar utfördes detta. Funna artiklars referenser granska-

des efter eventuella nya artiklar till litteraturstudien. Urvalet av artiklar baserades 

på hur väl titel, abstrakt och innehåll motsvarade syftet. De studier som fanns i 

fulltext skrevs ut, de som fanns tillgängliga i det Sociomedicinska biblioteket ko-

pierades och övriga beställdes från biblioteket.  
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Analys 

Litteraturen analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys eftersom det 

kan spegla en människas upplevelse ur ett inifrån perspektiv (Polit & Hungler, 

1999, s. 251). Målet med en innehållsanalys är att beskriva upplevelsen av något 

och ge en systematisk och objektiv bild av det som är uttalat, visualiserat eller 

nedskrivet (Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys användes för att 

analysera litteraturen, detta för att fastställa kategorier och mönster (Polit & 

Hungler, 1999, s. 251). Denna analysmetod med dess resultat i form av kategorier 

kan ge en ökad förståelse för ett visst problemområde (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Analysen inspirerades av Burnards fjorton steg (1991) där valda delar användes. 

De vetenskapliga artiklarna bearbetades noggrant genom att de lästes igenom fler-

talet gånger och meningsbärande textenheter som motsvarade syftet markerades 

och plockades ut. Därefter sattes de textenheter som beskrev samma upplevelse 

samman i en första kategorisering. För att reducera antalet kategorier fördes lik-

nande kategorier sedan samman under vidare kategorinamn. Detta utfördes fram 

till att kategorierna var varandra uteslutande och en ytterligare sammanslagning 

av kategorier inte var möjlig, de kategorier som då uppenbarat sig var de fem 

slutkategorierna. De vetenskapliga artiklarna ingående i analysen har kvalitets-

granskats systematiskt. I kvalitetsgranskningen har problemformulering, urval, 

metod, giltighet, kommunicerbarhet samt huvudfynd studerats och utifrån dessa 

har det gjorts en bedömning av studiernas kvalitet. Kvaliteten på de analyserade 

artiklarna har bedömts som hög på grund av att de är tydligt beskrivna vad gäller 

de kriterier som studerats (Willman & Stoltz, 2002, s. 122-123).  

 

Tabell 1. Översikt över artiklar som ingick i analysen (n=12).  

Författare Typ av 
studie 

Delta-
gare 

Metod Huvudfynd Kvalitet
 

Boychuk 
Duchscher 
(2001) 
 
 
 
 

Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 

5 st 
 
 
 
 
 
 

Ickestandardise-
rade, semistruk-
turerade, djup-
gående, bandin-
spelade inter-
vjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre huvudteman. 
Dessa var att ut-
föra yrket, bety-
delsen av om-
vårdnad samt att 
vara sjuksköters-
ka. 

Hög 
 
 
 
 
 
 

 



 6

Författare Typ av 
studie 

Delta-
gare 

Metod Huvudfynd Kvalitet
 

Delaney 
(2003) 
 
 
 
 
 
 
 
Ellerton & 
Gregor 
(2003) 
 
 
 
 
 
Gerrish 
(2000) 
 
 
 
 
Jasper 
(1996) 
 
 
 
 
 
Kelly 
(1996) 
 
 
 
 
 
Kelly 
(1998) 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
 
 

10 st 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 st 
 
 
 
 
 
 
 
10/25 
st 
 
 
 
 
8 st 
 
 
 
 
 
 
10 st. 
 
 
 
 
 
 
22 st 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandinspelade 
intervjuer. Kva-
litativ inne-
hållsanalys.  
 
 
 
 
 
Semistrukture-
rade, djupgåen-
de, bandinspe-
lade intervjuer. 
Kvalitativ inne-
hållsanalys. 
 
 
Djupgående, 
bandinspelade 
intervjuer. Kva-
litativ inne-
hållsanalys. 
 
Semistrukture-
rade, bandin-
spelade inter-
vjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 
Semistrukture-
rade, djupgåen-
de, bandinspe-
lade intervjuer. 
Kvalitativ inne-
hållsanalys. 
 
Öppna, djupgå-
ende, bandin-
spelade inter-
vjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 
 
 

Upplevelser av 
skillnad mellan 
arbete och skola 
samt stress inför 
den nya rollen. 
Trots detta upp-
levdes arbetet 
meningsfullt. 
 
Upplevelser av att 
sakna förmågan 
att kommunicera 
med patienter och 
anhöriga samt 
lära sig rutinerna 
av erfarna ssk. 
 
Upplevelser av att 
vara otillräckligt 
förberedd samt 
känslor av brist 
på stöd. 
 
Upplevelser av att 
vara en annorlun-
da sjuksköterska 
än andra från ti-
digare utbildning-
ar.    
 
Känslor av stress 
relaterat till rollen 
som sjuksköters-
ka. 
 
 
 
Sex steg hur ny-
utexaminerade 
uppfattade deras 
anpassning till 
den verkliga värl-
den av sjukhus-
vård.   
 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Hög 
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Författare Typ av 
studie 

Delta-
gare 

Metod Huvudfynd Kvalitet
 

Maben & 
Macleod 
Clark 
(1998) 
 
 
 
McKenna 
& Green 
(2004) 
 
 
 
 
 
 
 
Ramritu & 
Barnard 
(2001) 
 
 
 
Walker 
(1998) 
 
 
 
 
 
Whitehead 
(2001) 

Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tiv 

10 st 
 
 
 
 
 
 
7 st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 st 
 
 
 
 
 
5 st 
 
 
 
 
 
 
6 st 
 
 
 
 
 
 
 

Djupgående, 
bandinspelade 
intervjuer. Kva-
litativ inne-
hållsanalys. 
 
 
Bandinspelade 
intervjuer. Kva-
litativ inne-
hållsanalys. 
 
 
 
 
 
 
Semistrukture-
rade, bandin-
spelade inter-
vjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Semistrukture-
rade, bandin-
spelade inter-
vjuer. 
Kvalitativ inne-
hållsanalys. 
 
Bandinspelade, 
semistrukture-
rade intervjuer. 
Kvalitativ inne-
hållsanalys. 

Upplevelser av att 
pendla mellan po-
sitiva och negati-
va känslor samt 
att acceptera nya 
ansvar. 
 
Från att fokusera 
på inre aspekter 
om deras kliniska 
färdigheter, egna 
identiteten samt 
coping strategier 
till att fokusera på 
andra och bredda 
sin kunskap. 
 
Upplevelser av 
behöva stöd och 
hjälp av 
arbetsgivaren. 
 
 
Upplevelser av att 
acceptera ansva-
ret, acceptera sin 
kunskapsnivå 
samt bli en i 
gänget. 
 
Upplevelser av att 
transitionen var 
en ängslig tid, en 
orsak till oron var 
en uppfattning av 
att sakna kunskap 
och stöd. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 

 

Resultat 

I analysen ingick tolv vetenskapliga artiklar som resulterade i fem slutkategorier 

(Tabell 2). Dessa redovisas i löpande text samt illustreras med citat. 
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Tabell 2. Översikt över kategorier (n=5). 

Kategorier 

Att ha förväntningar på vården och sjuksköterskerollen, men bli besviken på verk-

ligheten 

Att känna sig otillräckligt förberedd och det är överväldigande med allt nytt 

Att känna stress, rädsla och oro över det ansvar som vilar på axlarna 

Att känna sig ensam och sakna stöd 

Att bli trygg och bekväm i sin sjuksköterskeroll genom att lotsas in i arbetet och 

bli en del av teamet 

 

Att ha förväntningar på vården och sjuksköterskerollen, men bli besviken på 

verkligheten 

Nyutexaminerade sjuksköterskor i ett par studier hade en föreställning om vad 

omvårdnad och sjuksköterskeyrket skulle innebära. De trodde att de skulle kunna 

göra en skillnad i patienternas liv men när de kom ut i arbetslivet blev de besvikna 

på hur verkligheten såg ut. De kände att de inte kunde vara den sjuksköterska de 

ville vara vilket gav en känsla av förlust och emotionell smärta (Jasper, 1996; Kel-

ly, 1998). Även i andra studier beskrev sjuksköterskor som nyligen tagit examen 

en klyfta mellan deras förväntningar, värderingar och verkligheten i vården (Jas-

per, 1996; Walker, 1998; Whitehead, 2001). Studier visade att nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte alltid kunde ge den vård de önskade ge. Skrämmande villkor 

som otillräcklig personalbemanning, tidspress trots deras oerfarenhet, vårdandet 

av för många svårt sjuka patienter samt uteblivande stöd från medarbetare och 

ledning gjorde att de inte kunde ge den vård de ville. Detta ledde till frustration 

och utmattning (Kelly, 1996; Kelly, 1998; Walker, 1998). 

 

“When I first graduated I couldn’t wait to get out there and be 
not just a good nurse but a great nurse. I really thought I would 
make a difference in the lives of my patients…I have really 
changed what I think of myself as a nurse. I am definitely not the 
kind of nurse that I wanted to be. But right now I am too burned 
out to expend the energy that becoming a “great” nurse takes.” 
(Kelly, 1998, s. 1140) 
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I en studie av Kelly (1996) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor att det var 

svårt att upprätthålla standarden på vården, vilket tog på motivationen. De ansåg 

att sjuksköterskor som kände starkt för något bröts ned och blev uttröttade efter-

som de inte fick något erkännande. Studier av Jasper (1996) och Kelly (1996) vi-

sade att då sjuksköterskor som nyligen tagit examen lät standarden glida ur hän-

derna och göra saker halvdant så kände de besvikelse. Denna besvikelse omvand-

lades till känslor av frustration och demoralisation. Enligt Jasper (1996) och Kelly 

(1998) var en del nyutexaminerade sjuksköterskor tvungna att ge vård som stred 

mot deras personliga känslor och mot allt de lärt sig. De beskrev att det kändes fel 

men att det inte fanns någon annan väg. Walker (1998) hävdar att sjuksköterskor 

som nyligen tagit examen kände sig maktlösa att konfrontera tecken på dålig vård 

och att de var rädda för att influeras av den. Nyutexaminerade sjuksköterskor i en 

studie av Kelly (1996) beskrev att sjukvården förändrat deras värderingar, att de 

börjat tänka som alla andra och börjat acceptera det de inte kunde förändra. Hän-

delser och handlingar som ifrågasatte sjuksköterskors moraliska integritet hante-

rades genom att lämna avdelningen, minska stressen genom att arbeta färre tim-

mar, sluta som sjuksköterska samt att undvika interaktioner med patienter. De 

flesta sjuksköterskor beskrev dem själva som mer praktiska, inte så idealistiska 

och mer flexibla än när de examinerades (Kelly, 1998).  

 
“It is the severity of the people that you dealing with that 
changes your attitude. You can’t work with critically ill people. 
Be bombarded with work, bombarded with families and their 
questions, and respiratory therapists and doctors and not have 
changed your attitudes. I can truly say that after a year and a 
half of nursing, I am a lot harder type of person and a lot of less 
sensitive than I was when I graduated.” (Kelly, 1998, s. 1140) 

 

Att känna sig otillräckligt förberedd och det är överväldigande med allt nytt 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att kurserna i skolan hade misslyckats 

med att förberedda dem för deras nya roll. Fastän de kände sig trygga att vårda pa-

tienter så hade deras kliniska placeringar inte gett dem möjligheten att utveckla de 

nödvändiga färdigheter som behövdes för att leda och sköta en avdelning. Sjuk-

sköterskor som nyligen tagit examen förväntades också behärska en del kliniska 

färdigheter som inte hade undervisats på universitetet. En stor skillnad från 
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skoltiden var mötet med döende patienter och deras anhöriga, vilket nyutexamine-

rade sjuksköterskor upplevde som tufft, svårt och stressande (Delaney, 2003; Ger-

rish, 2000; McKenna & Green, 2004; Whitehead, 2001). Nyutexaminerade sjuk-

sköterskor upplevde ett gap mellan teori och praktik (Delaney, 2003; Jasper, 

1996). I en studie av Gerrish (2000) beskrev nyligen utexaminerade sjuksköters-

kor otillräcklig förberedelse från arbetsplatsen. Det fanns inte något introduk-

tionsprogram eller stöd system och eftersom de ofta var den mest erfarna sjuskö-

terskan i tjänst fanns det liten möjlighet att arbeta bredvid andra sjuksköterskor.  

 
“Most of our placements were 4 weeks. That’s not long 
enough...by your fourth week you really starting to know what’s 
going on and get into everything and then you’re leaving.” 
(Whitehead, 2001, s. 335) 
 

Sjuksköterskor upplevde att examen innebar en total rollförändring snarare än en 

transition. I och med detta ansåg sjuksköterskor som nyligen tagit examen att det 

aldrig gick att förbereda sig för rollförändringen, hur duktig student de än var 

(Jasper, 1996; Whitehead, 2001). Denna transition beskrevs som traumatisk och 

som det svåraste de någonsin hade behövt göra, att gå från skolans skyddade värld 

ut till verkligheten (Boychuk Duchscher, 2001). Även känslor som skräck, stress, 

rädsla och oro beskrevs av sjuksköterskor när de berättade om transitionen (Ma-

ben & Macleod Clark, 1998). En nyutexaminerad sjuksköterska kände sig bedröv-

lig och grät efter arbetet varje dag i tre månader (Kelly, 1996).  

 

“I hated it. I was miserable! I cried everyday coming home from 
work for about 3 months.” (Kelly, 1996, s. 1065) 

 

I tre studier (Gerrish, 2000; Walker, 1998; Whitehead, 2001) framkom det att ny-

utexaminerade sjuksköterskor hade svårt att arbeta självständigt och fatta egna be-

slut. De var medvetna om ett stort urval av handlingar som kunde vidtas vid en si-

tuation, men när de ställdes inför denna så saknade de självförtroende att agera. 

Flera studier (Delaney, 2003; Kelly, 1998; Maben & Macleod Clark, 1998; 

McKenna & Green, 2004; Ramritu & Barnard, 2001) visade att sjuksköterskor 

som nyligen tagit examen även upplevde brist på självförtroende gällande deras 

kliniska färdigheter. När de förväntades utföra dessa färdigheter för första gången 
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kände de rädsla, oro och osäkerhet. I flertalet studier (Ellerton & Gregor, 2003; 

Gerrish, 2000; Maben & Macleod Clark, 1998; Ramritu & Barnard, 2001; Wal-

ker, 1998; Whitehead, 2001) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor en upple-

velse av brist på kunskap och ett behov av att förvärva mer kunskaper och färdig-

heter. De beskrev också att de saknade förmågan att ha meningsfulla och hjälp-

samma samtal med patienter och anhöriga.  

 

“It was lack of confidence from myself I think, that I didn’t know 
enough to make a decision.” (Whitehead, 2001, s. 336) 

 

Sjuksköterskor som nyligen tagit examen beskrev att förutom att lära sig nya 

avancerade färdigheter så var miljön, arbetet, rutinerna på avdelningen och ar-

betskamraterna nya (Boychuk Duchscher, 2001; Ellerton & Gregor, 2003; Kelly, 

1998). De upplevde att de var tillbaka på ruta ett och att de var tvungna att lära sig 

på nytt (Whitehead, 2001). Detta i samband med en ständigt ökande arbetsbörda 

fick dem att känna sig överväldigade (Ellerton & Gregor, 2003; Maben & Macle-

od Clark, 1998). Svårigheterna att koordinera arbetet ledde till frustration och för-

virring och till funderingar om de någonsin skulle få grepp om detta (Boychuk 

Duchscher, 2001; Delaney, 2003).  

 
“As a new grad, the organization is just overwhelming and now 
we have to put together everything, we have to put together the 
organization, we have to put together just dealing with the pa-
tient, we have to mix in with that the dealing with the doctors, 
everything has to come together. Whereas if you’re a student, 
you get bits and pieces, manageable bits and pieces.” (Boychuk 
Duchscher, 2001, s. 429) 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor berättade att de var så fokuserade på sina arbets-

uppgifter att de inte hade tid att prata med patienten eller stanna upp och tänka till 

(Boychuk Duchscher, 2001: Ellerton & Gregor, 2003).   

 

 “You’re so focused on the task, that it’s difficult to incorporate 
all the things you learn.” (Ellerton & Gregor, 2003, s. 105) 
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Nyligen utexaminerade sjuksköterskor beskrev att de bara försökte hålla sig själva 

flytande och de kunde därför inte heller ge stöd till sina arbetskamrater i någon 

större omfattning (Kelly, 1996). När de kände att de inte dragit sitt strå till stacken 

eller funnits där för sina arbetskamrater gav det känslor av skuld och besvikelse 

på sig själv (Kelly, 1996; Walker, 1998).  

 

Boychuk Duchscher (2001) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig 

tvungna att upprätthålla avdelningens traditioner att slutföra arbetsuppgifterna i 

tid. Endast när patientens säkerhet var äventyrad steg den nyutexaminerade sjuk-

sköterskan fram och tillgodosedde patientens behov även om det innebar att 

han/hon sågs som mindre kompetent. I studier av Gerrish (2000) och Kelly (1998) 

bedömde nyutexaminerade sjuksköterskor sin förmåga efter snabbhet och deras 

förmåga att slutföra rutinerna, de tävlade mot klockan. Tidspressen beskrevs av 

flera nyutexaminerade sjuksköterskor, de var tvungna att jäkta eftersom arbets-

uppgifterna tog längre tid att utföra än för mer erfarna sjuksköterskor. De hade 

inte tid att visa omsorg (Ellerton & Gregor, 2003; Gerrish, 2000; Kelly, 1998; 

McKenna & Green, 2004; Ramritu & Barnard, 2001). Sjuksköterskor som nyligen 

tagit examen beskrev att det var svårt att veta i vilken ordning de skulle utföra ar-

betet och hur de skulle organisera och prioritera det (Delaney, 2003; Gerrish, 

2000; Ramritu & Barnard, 2001; Whitehead, 2001). En del nyutexaminerade sjuk-

sköterskor kände sig så pressade att de gjorde vad som helst för att klara av dagen, 

de sa att de gjort saker de inte gjort (Kelly, 1998). Två studier (Gerrish, 2000; 

Maben & Macleod, 1998) visade på att nyutexaminerade sjuksköterskor hellre 

lämnade arbetsuppgifter till nästa skift eller bad om hjälp istället för att stressa 

igenom arbetet.  

 

“Sometimes you feel rude. You just want to run in the room and 
do their obs and just run out again. And some of them just want 
to talk or ask you a question and you just don’t have the time to 
do or you might give up the time cause you think I will stay here 
and talk to them and then you just fall behind even more. That’s 
always a hard balancing act.” (McKenna & Green, 2004, s. 
260) 

 

“I have no time to be caring.” (Kelly, 1998, s. 1139) 
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Sjuksköterskor som nyligen tagit examen hade även höga förväntningar på sig 

själva, de kände att de borde ha presterat mer och att de borde veta allt och ha alla 

svar. Dessa förväntningar var en källa till enorm press, men de insåg så småning-

om att det var orealistiskt och att de inte kunde sträva efter perfektion (Delaney, 

2003; Kelly, 1996; Kelly, 1998; Maben & Macleod Clark, 1998; Ramritu & Bar-

nard, 2001).    

 

Att känna stress, rädsla och oro över det ansvar som vilar på axlarna 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att handhavandet av och ansvaret för 

andra framkallade känslor av oro och som en stor skillnad från deras studietid. De 

upplevde det ökade ansvaret och insikten om att de var ansvariga som nervpåfres-

tande och stressfyllt. De beskrev även en olust över att behöva vara ansvarig för 

vad annan vårdpersonal gjorde (Boychuk Duchscher, 2001; Delaney, 2003; Ger-

rish, 2000; Jasper, 1996; Kelly, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998; Walker, 

1998; Whitehead, 2001). I flertalet studier (Gerrish, 2000; Jasper, 1996; Kelly, 

1998; Maben & Macleod Clark, 1998; Whitehead, 2001) beskrev nyutexaminera-

de sjuksköterskor att de var extremt oroliga för konsekvenserna om de som ansva-

riga skulle begå ett fel. Rädslan för att bli anmäld och möjligen förlora sin legiti-

mation var ett verkligt bekymmer. Detta resulterade i vissa fall i extrem försiktig-

het. Några slets mellan deras etiska åtagande och att rapportera medicinska inci-

denter till följd av deras rädsla för bestraffning.   

 

“I was scared to death when I realized how much responsibility 
was on me. I needed to truly realize how much rests on my 
shoulders every time I walk into this building.” (Delaney, 2003, 
s. 440) 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kände att de hade haft begränsade möjligheter 

att utveckla ledningsförmågor. De hade blivit lämnade i situationer där de hade 

varit tvungna att klara sig snarare än att fått lära sig handhavandet av en avdel-

ning. Ledningsansvaret upplevdes problematiskt och oroande eftersom de saknade 

organisations- och ledningsfärdigheter. En särskild svår uppgift var att delegera 

arbete till annan personal. De kände att de var jämbördiga och var rädda att upp-
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fattas som domderande eller som om de smet från arbetet (Gerrish, 2000; Kelly, 

1996; Whitehead, 2001).  

 

Att känna sig ensam och sakna stöd 

I studier av Maben och Macleod Clark (1998) och Whitehead (2001) beskrev 

sjuksköterskor som nyligen tagit examen brist på stöd från avdelningen på grund 

av att det inte fanns så många erfarna sjuksköterskor och att avdelningen var un-

derbemannad, de fick klara sig på egen hand. Detta var ett recept på en svår start 

på transitionen till rollen som sjuksköterska. Nyutexaminerade sjuksköterskor i 

studien av Gerrish (2000) rapporterade att de fått otillräcklig feedback. Den feed-

back de fick bestod av rapporteringen vid skiftbyte där ”inga nyheter är goda ny-

heter” gällde. I några studier (Gerrish, 2000; Kelly, 1996; McKenna & Green, 

2004) framkom det att sjuksköterskor som nyligen tagit examen inte visste vem de 

skulle vända sig till och att ingen berättade något för dem.  

 
”It was so busy that you just had to get out on the ward when 
you weren’t in charge and help the students do the work. Then 
suddenly you found yourself in charge and nobody was there to 
tell you what to do. I felt as if I hardly knew anything about run-
ning the ward. I just had to get stuck in a hope for the best. I 
didn’t really know what I was doing, I just fumbled along.” 
(Gerrish, 2000, s. 477)         

 

Nyligen utexaminerade sjuksköterskor hade en känsla av att vara ensam eftersom 

det inte fanns någon som kunde hjälpa dem. En sjuksköterska fick bara reda på 

vad hon inte gjort, saker hon glömt, men hon fick inte några råd om hur hon kun-

de göra saker bättre eftersom hon alltid var ensam sjuksköterska på avdelningen 

(Gerrish, 2000; Maben & Macleod Clark, 1998). Några nyutexaminerade sjukskö-

terskor beskrev ensamheten som att bli lämnad på djupt vatten och detta upplev-

des skrämmande (Kelly, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998).  

 

I flera studier (Boychuk Duchscher, 2001; Ellerton & Gregor, 2003; Ramritu & 

Barnard, 2001) skildrade nyutexaminerade sjuksköterskor att de kände sig långt 

ner i hierarkin och inkompetenta på grund av de många frågor de behövde ställa. 

De kände att de bara flöt med, bara överlevde. Många nyutexaminerade sjukskö-
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terskor upplevde att de blev utsatta för obehag från annan hälso- och sjukvårdper-

sonal. Flera sjuksköterskor beskrev att de var nervösa och oroliga inför möten 

med läkarna, de var skrämmande och skrek åt dem. Nyutexaminerade sjukskö-

terskor kände sig inkompetenta när mer erfarna sjuksköterskor tittade över deras 

axel och tog över de sysslor de arbetade med (Boychuk Duchscher, 2001). Andra 

sjuksköterskor kritiserade nyutexaminerade sjuksköterskor att de inte var tillräck-

ligt snabba och att de inte utfört alla sysslor. En sjuksköterska som nyligen tagit 

examen beskrev att han/hon var den näst mest erfarna sjuksköterskan på avdel-

ningen, men ändå blivit delegerad uppgifter under sin kunskapsnivå (Kelly, 1996; 

Kelly, 1998). En annan nyligen utexaminerad sjuksköterska upplevde även en 

sorts outtalad kritik att han/hon inte klarade sig så bra (Kelly, 1996). En orsak till 

konflikter var att de erfarna sjuksköterskorna bjöd på motstånd till nyutexamine-

rade sjuksköterskors nya idéer vilket skapade svårigheter och stress för dessa 

(Maben & Macleod Clark, 1998).   

  

“When you have done a degree course you have a very strong 
base in the caring aspects of nursing but deficits in practical as-
pects and there is a strong need to become competent. It was 
rammed down our throats for years that we did not have the 
practical skills.” (Kelly, 1996, s. 1065)   

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kände att de behövde rättfärdiga och förklara 

vad de gjorde på avdelningen. För att visa att de var en kompetent sjuksköterska 

var de tvungna att jobba dubbelt så hårt för att övertyga sjukvårdpersonal att deras 

utbildning inte var ett hinder för att vara en duktig, praktisk sjuksköterska (Kelly, 

1996).   

 
Att bli trygg och bekväm i sin sjuksköterskeroll genom att lotsas in i arbetet 

och bli en del av teamet 

Nyligen utexaminerade sjuksköterskor beskrev att de fått möjligheten att arbeta 

utöver grundbemanningen, de inkluderades inte i personalkvoten. De fick arbeta 

bredvid mer erfarna sjuksköterskor och observera och lära sig hur de skulle ta sig 

an sin nya roll. Då det fanns mycket personal kände nyutexaminerade sjukskö-

terskor att det alltid fanns någon annan där som kunde möta de svåraste proble-
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men (Gerrish, 2000; Kelly, 1996). Några nyutexaminerade sjuksköterskor berätta-

de att fick vårda mindre svårt sjuka patienter och patienter som krävde mindre 

komplexa behandlingar. De hade möjligheten att söka hjälp, råd och stöd från mer 

erfarna sjuksköterskor (Ramritu & Barnard, 2001). En nyligen utexaminerad sjuk-

sköterska menade att genom att få ett ökat ansvar tidigare, och lära sig vad det in-

nebär att vara sjuksköterska, kan transitionen underlättas (Jasper, 1996). I studier 

av Delaney (2003) och Kelly (1996) framkom det att nyutexaminerade sjukskö-

terskor tyckte att transition hade gått bra, bättre än förväntat. De tyckte även att 

arbetskamraterna var underbara och fick dem att känna sig som hemma. I flera 

studier (Delaney, 2003; Kelly, 1998; Maben & Macleod Clark, 1998; McKenna & 

Green, 2004; Walker, 1998; Whitehead, 2001) talade nyutexaminerade sjukskö-

terskor om vikten av att passa in och att bli en del av teamet, där ömsesidig re-

spekt, teamwork och feedback existerade. Det upplevdes betydelsefullt att annan 

personal uppskattade deras värde och hade förtroende för deras omdömesförmåga. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppskattade att arbetskamrater hade tillit till dem 

och att de kom och frågade om råd. 

 

“I’m really good, and very respected. I am all ready an old 
timer. It just cracks me up. People come to me and ask me eve-
rything – what is this medication – what should we do here? So 
and so is putting in a G-tube [gastroscopy] it might slip into the 
small intestine. They really respect me.” (Kelly, 1998, s. 1141) 
 

Sjuksköterskor som nyligen tagit examen trodde att kompetensen skulle utvecklas 

och öka med erfarenhet. De snappade upp kunskaper medan de arbetade och an-

såg att det inte var förrän de börjat arbeta som de börjat lära sig. De förvärvade sig 

fler färdigheter, de var mer självgående och vårdade svårt sjuka patienter. Detta 

ledde till att de började förstå vad sjuksköterskeyrket innebar och de fick en bättre 

uppfattning om vad som förväntades av dem. De accepterade sin roll och kände 

sig mer bekväma i den (Ellerton & Gregor, 2003; Gerrish, 2000; Jasper, 1996; 

McKenna & Green, 2004; Ramritu & Barnard, 2001; Walker, 1998). I två studier 

(Boychuk Duchscher, 2001; McKenna & Green, 2004) beskrev nyutexaminerade 

sjuksköterskor att när de blivit mer bekväma kunde de fokusera mer på patienten, 

istället för att oroa sig för sin egen prestation.   
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“Because you’ve got your mechanical things under wrap 
doesn’t take two hours to do a dressing. You’ve got more time to 
sit down and discuss the psychological issues with patients, find 
out what’s happening for that patient...You learn to talk while 
you are doing things.” (McKenna & Green, 2004, s. 261) 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor formade sitt arbete efter de erfarna sjuksköters-

kornas, de såg deras arbete och tog efter. De tenderade att inte ifrågasätta sjukskö-

terskorna utan accepterade deras åsikter och handlingar som valida (Boychuk 

Duchscher, 2001). På avdelningen lärde sig också nyutexaminerade sjuksköters-

kor rutiner och metoder, ”trix och knep”, som var underlättande och tidssparande. 

Dessa fanns inte beskrivna i böcker eller i andra formella informationskällor och 

uppskattades av nyutexaminerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor som nyligen ta-

git examen började använda yrkesterminologi, de refererade sina patienter efter 

deras sjukdom och material och verktyg efter yrkesslang (Ellerton & Gregor, 

2003).  

 

I flera studier (Boychuk Duchscher, 2001; Delaney, 2003; Gerrish, 2000) fann ny-

ligen utexaminerade sjuksköterskor det värdefullt att reflektera för att utvärdera 

sina framsteg. De tänkte tillbaka och såg hur långt de hade kommit sedan exami-

nationen. De fann tröst och styrka av reflekterandet, vilket byggde upp deras 

självförtroende och tro på dem själva. I McKenna & Greens (2004) och Walkers 

(1998) studie insåg nyutexaminerade sjuksköterskor sitt värde i att utbilda och 

hjälpa framtida sjuksköterskor, särskilt i att underlätta deras transition.  

 

“I think you can empathise a lot more with them because you 
think gee I was there twelve months ago. I know exactly how you 
feel and makes you want to help them because you don’t want 
them to go through the same stresses that you went through 
bashing your head against a brick wall all the time.” (McKenna 
& Green, 2004, s. 262) 

 

Nyligen utexaminerade sjuksköterskor uttryckte en känsla av stolthet och fulländ-

ning när de lyckats slutföra sin utbildning och fått sitt första arbete. Några beskrev 

en känsla av åstadkommande och personlig tillfredsställelse i samband med exa-

men (Delaney, 2003; Maben & Macleod Clark, 1998). 
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“When I opened the envelope [from the board of nursing], I just 
started crying. I’m a nurse! I’m a nurse! It was one of the hap-
piest days. I passed. I did it. I succeeded!” (Delaney, 2003, s. 
440) 

 

Nästan alla nyutexaminerade sjuksköterskor tyckte verkligen om sitt yrke och på 

det stora hela så ångrade de inte sitt yrkesval. Majoriteten kände att de skulle 

stanna kvar i yrket. De beskrev sin roll som tillfredsställande, briljant, fantastiskt 

och att de älskade det. Den mest tillfredsställande aspekten av sjuksköterskerollen 

enligt nyutexaminerade sjuksköterskor var relationen med patienter. Kontakten 

med patienterna ledde till en intimitet som kändes synnerligen viktig. Centralt var 

också vetskapen om att det var en tvåvägsrelation och att de fick feedback från pa-

tienterna. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stor tillfredsställelse genom 

att hjälpa patienter att tillfriskna eller till en fridfull död. Det var ett stort privile-

gium att få arbeta med människor (Delaney, 2003; Maben & Macleod Clark, 

1998). 

 
“I think a lot of jobs are physical and mental, but nursing is es-
pecially emotional. We interact with people in the most difficult 
times of their lives. What we say and do can make a huge differ-
ence. When I’m able to catch something before it becomes a 
problem or say something that helps, I know I’ve made an im-
portant difference for my patients. Nursing was the best choice 
for me; I know I’m in the right place.” (Delaney, 2003, s. 441) 

 

Diskussion      
Syftet med litteraturstudien var att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans 

upplevelse av sin nya profession. Analysen resulterade i fem slutkategorier. Dessa 

var att ha förväntningar på vården och sjuksköterskerollen, men bli besviken på 

verkligheten, att känna sig otillräckligt förberedd och det är överväldigande med 

allt nytt, att känna skräck, stress och oro över det ansvar som vilar på axlarna, att 

känna sig ensam och sakna stöd samt att bli trygg och bekväm i sin sjuksköterske-

roll genom att lotsas in i arbetet och bli en del av teamet. 

 

I denna litteraturstudie hade nyutexaminerade sjuksköterskor förväntningar på 

vården och sjuksköterskerollen, men blev besviken på verkligheten. Nyutexami-
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nerade sjuksköterskor beskrev att de inte kunde vara den sjuksköterska de ville el-

ler ge den vård som överensstämde med deras värderingar. Detta ledde till utmatt-

ning och frustration. Sørlie, Larsson Kihlgren och Kihlgren (2004) beskrev i sin 

studie sjuksköterskors upplevelser av etiskt svåra vårdsituationer. Sjuksköterskor-

na berättade att insikten av att de var oförmögna att utföra den vård de önskade re-

sulterade i samvetskval. Dilemmat var att de inte kunde ge det lilla extra, de hade 

inte tid. Detta ledde till huvudvärk, fysisk smärta och till och med utmattning. 

Sjuksköterskorna kopplade smärtan till sitt dåliga samvete. De kände också att de 

inte hade makten att förändra situationen. I Bégat, Ellefsen och Severinssons stu-

die (2005) framkom att det kan finnas en slitning mellan värderingarna hos sjuk-

sköterskor och organisationen där de arbetar. Dessa situationer skapar etiska kon-

flikter för sjuksköterskor och tvingar dem att kompromissa deras moraliska integ-

ritet för institutionens skull. Dearmun (2000) anser däremot att sjuksköterskor i 

det långa loppet kan lära sig att lösa oenigheten mellan skolans och arbetsplatsens 

världar utan att nödvändigtvis kompromissa med deras personliga värderingar. De 

kan besluta var de vill arbeta och göra detta på avdelningar där vårdfilosofin över-

ensstämmer med deras egen. Där får de möjlighet att utveckla sitt arbete och fort-

sätta sin professionella utveckling.      

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att nyutexaminerade sjukskö-

terskor kände sig otillräckligt förberedda och att det var överväldigande med allt 

nytt. Sjuksköterskestudenter i While och Blackmans studie (1998) beskrev också 

att de kände sig oförberedda för arbetet och sjuksköterskerollen samt att arbetet 

var stressigt och tufft. Thomkas studie (2001) visar på samma sätt att det var 

stressigt, överväldigande och nervöst att vara nyutexaminerad sjuksköterska. Ny-

utexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie beskrev att de var så fokuse-

rade på att klara av och slutföra sina uppgifter att de inte kunde ge patienten det 

lilla extra. Patienter i Davis (2005) och McCabes (2004) studier berättade att sjuk-

sköterskorna inte hade tid, verkade vara upptagna eller hade bråttom någonstans. 

Detta påverkade deras möjlighet att ge omvårdnad. Patienter beskrev att några 

sjuksköterskor var så engagerade i vad de höll på med att de verkade vara obe-

kymrade över patientens välbefinnande. Patienter i McCabes studie (2004) mena-
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de att sjuksköterskorna inte hade tid att prata med dem och därför inte heller gav 

tillräcklig information. De beskrev en frustration över att inte bli behandlad som 

en individ och inte ses som viktig.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevel-

ser av sin nya profession visade att deltagare var pressade av de höga förväntning-

ar de hade på dem själva. Denna press framkom också i Dearmuns studie (2000). 

Deltagare i dennes studie hade vissa förväntningar inför deras nya roll och trodde 

att de var tvungna att vara allvetande och ofelbara, vilket orsakade ångest. De 

hade också en orealistisk syn dels på den kunskap som krävdes för att vara en 

sjuksköterska och dels på sig själv att efterlikna sjuksköterskor som hade flera års 

erfarenhet.              

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie beskrev att de kände 

skräck, stress och oro över det ansvar som vilade på deras axlar. McKenna, Smith, 

Poole och Coverdales (2003) studie styrker detta resultat. Sjuksköterskorna tyckte 

att de fått för mycket ansvar utan tillräcklig tillsyn och tillräckligt stöd. Dearmun 

(2000) menar att transitionen från student till sjuksköterska innebar en förändring 

som till stor del bestod av att bli ansvarig och stå till svars för alla sina beslut. Det 

var det inte möjligt att öva på att ha det totala ansvaret före examen, därför kände 

sig deltagare oförberedda för den myriad av känslor som detta ansvar väckte.           

I kategorin att känna sig ensam och sakna stöd visade resultatet att nyligen utexa-

minerade sjuksköterskor fick klara sig på egen hand och att de saknade feedback. 

Brist på feedback beskrivs också i C. Jacksons studie (2005). Hon menar att un-

dermålig feedback är en orsak till missnöje med arbetet, utbrändhet och låg kvali-

tet på vården. Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie kände sig 

oroliga och nervösa i mötet med läkare, de var skrämmande. Detta bekräftas av 

Boswell, Lowry och Wilhoit (2004). De menar att det är viktigt att förbättra 

kommunikationen mellan läkare och nya sjuksköterskor så att sjuksköterskorna 

kan föra patientens talan. Bristfällig kommunikation kan bidra till att sjuksköters-

kan inte rapporterar relevant information vilket då kan skada patientens utsikter. 

Inte bara läkare var en källa till bekymmer hos nyutexaminerade sjuksköterskor i 
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denna studie utan även kollegor på samma nivå. Sjuksköterskor i Thomkas studie 

(2001) rapporterade att kollegor saknade tålamod, var kritiska och behandlade 

dem illa. I en studie av McKenna, Smith, Poole och Coverdale (2003) berättar 

sjuksköterskor att de upplevt mellanmänskliga konflikter bland sjuksköterskor, 

vanligen benämnt som mobbing. Den mest vanliga plågan var råa, oförskämda 

och förnedrande kommentarer. Sjuksköterskorna beskrev att konflikterna bland 

annat ledde till minskat självförtroende, vemod, depression, trötthet samt huvud-

värk. Mobbningen ledde också till att de inte ville gå till jobbet och funderade 

över att lämna vårdyrket, vilket visar på hur pass allvarliga konflikterna var. Bos-

well, Lowry och Wilhoit (2004) menar att det är kollegorna som bidrar till att ny-

utexaminerade känner sig hemma på arbetsplatsen. Ökat stöd från mer erfarna 

sjuksköterskor bidrar till nya sjuksköterskors ökade självförtroende vilket gör de 

till mer kompetenta vårdgivare. Om sjuksköterskor är trygg i sin roll ger de troli-

gen en bra vård och gör patienterna nöjda.    

 

I denna litteraturstudie kände nyligen utexaminerade sjuksköterskor att de blev 

trygg och bekväm i sin sjuksköterskeroll genom att lotsas in i arbetet och bli en 

del av teamet. Nyutexaminerade sjuksköterskor hade fått möjlighet att arbeta ut-

över grundbemanningen bredvid mer erfarna sjuksköterskor. I McGowan och 

McCormacks studie (2003) hade sjuksköterskorna fått ha en övertalig anställning. 

Detta upplevdes som ett ypperligt system för stöd och utbildning vilket gjorde det 

möjligt att utveckla säkerhet och kompetens. Genom detta kunde de också lära 

känna sina begränsningar och utöva vården på ett säkert sätt. I en studie av Dear-

mun (2000) framkom det att sjuksköterskornas självsäkerhet och kompetens öka-

de signifikant då de började arbeta. Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litte-

raturstudie hade en önskan om att passa in och bli en del av teamet. Detta styrks 

av C. Jacksons studie (2005) där deltagare beskrev att komma överens med andra 

och uppskatta deras sällskap påverkade dagen positivt. Ett gott fungerande team-

work ökar inte bara tillfredsställelsen med arbetet utan också kvaliteten på vården 

och patienternas upplevelser. Även Secrest, Norwood och Keatley (2003) beskri-

ver vikten av att vara en del av ett team. Thomkas studie (2001) visar att åtskilliga 

sjuksköterskor blivit väl mottagna av kollegor, de var hjälpsamma, stödjande och 
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tålmodiga. De beskrev att de blivit bemötta med respekt och sågs vanligen som en 

jämlik.        

 

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor som nyligen tagit examen ansåg 

att det var tillfredsställande att arbeta med människor. Detta bekräftas av C. Jack-

son (2005). Hon menar också att i relationen mellan patient och sjuksköterska är 

humor en viktig komponent. Om sjuksköterskan är glad och belåten möjliggörs 

rum för humor i omvårdnaden vilket gör att patienten blir behandlad i en positiv 

anda. I While och Blackmans studie (1998) framkom att majoriteten av sjukskö-

terskestudenter var nöjda med sin val av yrke och beskrev att de älskade att vara 

en sjuksköterska. C. Jackson (2005) menar att när en sjuksköterska är nöjd med 

sitt arbete och säker på sitt val av yrke skapas en positiv syn på vården och detta 

får sjuksköterskan att vilja stanna kvar inom yrket. Resultatet i denna litteraturstu-

die visade att nyligen utexaminerade sjuksköterskor fann det värdefullt att reflek-

tera. Öhrling och Hallbergs studie (2000) visar att sjuksköterskestudenter värderar 

reflektion högt. Reflektionen leder till en djupare förståelse och att kunskap värde-

ras högre. De menar att det är viktigt att skapa möjligheter och tillfällen för att re-

flektera i lugn och ro. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att övergången från student till sjukskö-

terska kan vara traumatisk på många sätt. Det finns flera faktorer som kan under-

lätta denna transition. Ross och Clifford (2002) menar att möjligheten att få prak-

tisera på den avdelning där sjuksköterskan har en förhoppning om att få ett arbete 

är fördelaktigt. När en sjuksköterska fått denna möjlighet har det en positiv påver-

kan på transitionen, både vad det gäller att bli bekväm i sin roll och för de relatio-

ner som formas. Enligt Roche, Lamoureux och Teehan (2004) kan ett bättre sam-

arbete mellan sjuksköterskeutbildningen och arbetsgivare öka antalet sjuksköters-

kor som stannar på sin första arbetsplats och tillfredsställelsen med introduktionen 

och arbetet. Dessutom kan detta göra att de nya sjuksköterskorna kan lära sig 

komplexa färdigheter i en trygg arbetsmiljö, handledare utbildades också för att 

kunna tillhandahålla en välkomnande och lärande miljö. Det förbättrade samarbe-
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tet kan även göra att sjuksköterskorna känner ett ökat stöd, i synnerhet från hand-

ledare, men även från andra nya sjuksköterskor.     

 

I Boswell, Lowry och Wilhoits studie (2004) förklaras introduktion som ett pro-

gram där nyanställda informeras om organisationens mål, visioner och värderingar 

samt om procedurer och rättsliga aspekter av vården. Dessutom inkluderas väg-

ledning om färdigheter och kunskaper som behövs för att tillhandahålla förstklas-

sig vård specifik för varje område. Ashcraft (2004) har som åsikt att en lyckad in-

troduktion minskar oro, gynnar teamwork och förmedlar organisationsvärdering-

ar. Nya sjuksköterskor kommer till rätta och blir mer produktiva snabbare om in-

troduktionen uppmuntrar till en öppen kommunikation och tidigt tydliggör vad 

som förväntas av den nya sjuksköterskan.  

 

Öhrling och Hallberg (2000) menar att en handledare bör försöka skapa ett rum 

för lärande. Sjuksköterskestudenter som upplevde detta kände att de hade en be-

rättigad plats att vara och handla i, en plats där de kunde känna sig trygg. Enligt 

Hardyman och Hickey (2001) kan en handledare underlätta transitionen till den 

nya rollen och hjälpa den nyutexaminerade sjuksköterskan att utveckla nya fär-

digheter. Nästan alla deltagare i deras studie ville ha en handledare under deras 

första arbete som sjuksköterska. Studien visade även att sjuksköterskor såg hand-

ledarens viktigaste uppgifter som att ge konstruktiv feedback, lära ut nya kliniska 

färdigheter, öka deras självförtroende samt hjälpa dem tillrätta på arbetsplatsen. 

Diskuterandet av karriärsval sågs som en av de mindre viktiga uppgifterna. Intres-

sant nog anser Dearmun (2000) att sjuksköterskor är i behov av en neutral rådgi-

vare för att få möjlighet att utforska urvalet av valmöjligheter gällande professio-

nell utveckling eller avancemang i karriären. Om inte detta sker kan tiden och re-

surserna som har investerats i introduktion, handledning och vidareutbildning kan 

vara bortkastade eftersom det finns belägg för att sjuksköterskor kommer att byta 

arbetsplats eller lämna yrket tidigt i deras yrkeskarriärer. I Smith och Chalkers 

studie (2005) framkom det att handledning bidrar till ökad självsäkerhet hos sjuk-

sköterskorna gällande deras omvårdnadsfärdigheter, beslutsförmåga samt kliniska 

kompetens. De stannade också kvar på arbetsplatsen i större utsträckning. Hom 
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(2003) hävdar dessutom att en förstklassig, effektiv och stödjande introduktion 

ger en välutbildad, kompetent och säker sjuksköterska.  

 

I den här studien användes en kvalitativ metod med manifest ansats. Fördelar med 

denna metod är att resultatet gav ökad kunskap och förståelse för en individs upp-

levelser av ett visst fenomen. Eftersom den kvalitativa innehållsanalysen fokuse-

rar på mänskliga kommunikationer kan den enligt Downe-Wamboldt (1992) med 

fördel användas för forskning inom omvårdnad. Den manifesta innehållsanalysen 

gör det möjligt för läsaren att gå tillbaka till originaltexterna och läsa dessa vilket 

ökar studiens pålitlighet (Burnard, 1991). Detta har möjliggjorts i denna litteratur-

studie genom att tillvägagångssättet noggrant beskrivits. Dessutom har ett urval av 

litteraturen samt analysprocessen bearbetats av kollegor under seminarium samt 

av handledare för att ytterligare öka pålitligheten. För att säkerställa tillförlitlighe-

ten har artiklarna efter analysen lästs jämsides med kategorierna och slutkategori-

erna, detta har gjort det möjligt att fastställa att slutkategorierna omfattade alla 

aspekter av de vetenskapliga artiklarna. Enligt Downe-Wamboldt (1992) kan den 

manifesta innehållsanalysen säkra tillförlitligheten om forskaren hela tiden är 

textnära.  

 

Downe-Wamboldt (1992) menar att nackdelarna med kvalitativ innehållsanalys 

att den är begränsad till inspelade kommunikationer (verbal, visuell eller nedskri-

ven data) och att analysen kräver mycket tid. Dessa problem kan minimeras ge-

nom att forskaren är uppmärksam på bedömningen av pålitligheten och tillförlit-

ligheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) består en textenhet alltid av flera 

innebörder och forskarens tolkning influeras av dennes egna uppfattningar och er-

farenheter. De påstår också att det finns en risk att en textenhet förlorar sin me-

ning när den tas ur sitt sammanhang.  

 

Eftersom de analyserade artiklarna är skrivna på engelska finns en viss risk att in-

formation kan ha gått förlorad när de översattes till svenska, trots att detta gjorts 

noggrant. En del engelska uttryck saknar motsvarighet eller nyans i svenskan och 

kan därför förlora sin mening vid en direkt översättning. En annan svaghet i studi-
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en är att analysen baserades på endast tolv vetenskapliga artiklar. Vid analys av 

fler artiklar kunde studiens trovärdighet ökat och fler upplevelser kanske skulle ha 

kunnat komma fram. De analyserade artiklarna har kvalitetsgranskats och kvalite-

ten har på samtliga bedömts som hög, men det är dock möjligt att felbedömningar 

har gjorts. 

 

Slutsatser 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna hade svårt att klara den stressiga och tunga 

arbetsbördan som den nya professionen innebar. Stressen och upplevelsen av att 

allt var överväldigande ledde till att de hade svårt att arbeta holistiskt och att de 

hade lite tid över för reflektion. Den kultur som idag finns inom vården där det 

finns negativa attityder gentemot nyutexaminerade sjuksköterskor och där det 

bland annat är viktigt att få arbetet gjort så snabbt som möjligt är inte en bra miljö 

för att stödja och fostra nya sjuksköterskor. Arbetsgivare, sjuksköterskeutbild-

ningar och sjuksköterskeprofessionen i helhet måste därför tillsammans ta ansvar 

för utbildningen och introduktionen av nya sjuksköterskor samt de problem som 

dessa upplever i samband med transitionen.  

 

Förhoppningen är att denna studie ska öka kunskapen om hur det är att vara nyut-

examinerad sjuksköterska och börja arbeta i vården. Med denna kunskap kan tran-

sitionen göras mjukare och sjuksköterskan kan snabbare känna sig bekväm i sin 

nya roll. Detta tillsammans med ett bättre samarbete med mer erfarna sjuksköters-

kor och annan vårdpersonal kan ge en förstklassig sjukvård med nöjda patienter.      

 

Förslag på vidare forskning inom detta område är att studera nyutexaminerade 

sjuksköterskor i Sverige eftersom det inte finns några sådana studier gjorde i nå-

gon större omfattning.      

 

 

 

 

 

 



 26

Referenser 

Artiklar märkta med asterix ingår i analysen. 

 

Allen, V. L., & Van de Vliert, E. (1984). A role theoretical perspective on transi-

tional processes. I V. L. Allen & E. Van de Vliert (Eds.), Role transition, explora-

tions and explanations. New York: Plenum Press. 

 

Ashcraft, T. R. (2004). New nurses, new beginnings. Nursing Management, 35, 

22. 

 

Bégat, I., Ellefsen, B., & Severinsson, E. (2005). Nurses’ satisfaction with their 

work environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses’ 

experiences of well-being - a Norwegian study. Journal of Nursing Management, 

13, 221-230. 

 

Boswell, S., Lowry, L. W., & Wilhoit, K. (2004). New nurses’ perceptions of 

nursing practice and quality patient care. Journal of Nursing Care Quality, 19, 76-

81. 

 

* Boychuk Duchscher, J. (2001). Out in the real world. Newly graduated nurses in 

acute-care speak out. Journal of Nursing Administration, 31, 426-439. 

 

Boychuk Duchscher, J., & Cowin, L. (2004). The experience of marginalization in 

new nursing graduates. Nursing Outlook, 52, 289-296. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative re-

search. Nurse Education Today, 11, 461-466. 

 

Casey, K., Fink, R., Krugman, M., & Propst, J. (2004). The graduate nurse ex-

perience. Journal of Nursing Administration, 34, 303-311. 

 

 



 27

Clare, J., Longson, D., Glover, P., Schubert, S., & Hofmeyer, A. (1996). From 

university student to registered nurse: the perennial enigma. Contemporary Nurse, 

5, 169-176. 

 

Davis, L. A. (2005). A phenomenological study of patient expectations concern-

ing nursing care. Holistic Nursing Practice, 19, 126-133. 

 

Dearmun, A. K. (2000). Supporting newly qualified staff nurses: the lecturer prac-

titioner contribution. Journal of Nursing Management, 8, 159-165.  

 

* Delaney, C. (2003). Walking a fine line: graduate nurses’ transition experiences 

during orientation. The Journal of Nursing Education, 42, 437-443. 

 

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications, and issues. 

Health Care for Women International, 13, 313-321. 

 

* Ellerton, M.-L., & Gregor, F. (2003). A study of transition: The new nurse 

graduate at 3 months. The Journal of Continuing Education in Nursing, 34, 103-

107. 

 

Fagerberg, I., & Kihlgren, M. (2001). Experiencing a nurse identity: the meaning 

of identity to Swedish registered nurses 2 years after graduation. Journal of Ad-

vanced Nursing, 34, 137-145. 

 

* Gerrish, K. (2000). Still fumbling along? A comparative study of the newly 

qualified nurse’s perception of the transition from student to qualified nurse. 

Journal of Advanced Nursing, 32, 473-480. 

 

Godinez, G., Schweiger, J., Gruver, J., & Ryan, P. (1999). Role transition from 

graduate to staff nurse: a qualitative analysis. Journal of Nursing Staff Develop-

ment, 15, 97-110. 

 

 



 28

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105-112.  

 

Hall, D. C. (1980). The nature of nursing and the education of the nurse. Journal 

of Advanced Nursing, 5, 149-159.   

 

Hardyman, R., & Hickey, G. (2001). What do newly-qualified nurses expect from 

preceptorship? Exploring the perspective of the preceptee. Nurse Education To-

day, 21, 58-64. 

 

Hom, E. M. (2003). Coaching and mentoring new graduates entering perinatal 

nursing practice. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing, 17, 35-49. 

 

Jackson, C. (2005). The experience of a good day: a phenomenological study to 

explain a good day as experienced by a newly qualified RN. International Journal 

of Nursing Studies, 42, 85-95. 

 

Jackson, K. (2005). The roles and responsibilities of newly qualified children’s 

nurses. Paediatric Nursing, 17, 26-30. 

 

* Jasper, M. (1996). The first year as a staff nurse: the experiences of a first co-

hort of Project 2000 nurses in a demonstration district. Journal of Advanced Nurs-

ing, 24, 779-790. 

 

* Kelly, B. (1996). Hospital nursing: “It’s a battle!” A follow-up study of English 

graduate nurses. Journal of Advanced Nursing, 24, 1063-1069. 

 

* Kelly, B. (1998). Preserving moral integrity: a follow-up study with new gradu-

ate nurses. Journal of Advanced Nursing, 28, 1134-1145. 

 

 



 29

* Maben, J., & Macleod Clark, J. (1998). Project 2000 diplomates’ perceptions of 

their experiences of transition from student to staff nurse. Journal of Clinical 

Nursing, 7, 145-153. 

 

McCabe, C. (2004). Nurse-patient communication: an exploration of patients’ ex-

periences. Journal of Clinical Nursing, 13, 41-49. 

 

McGowan, B., & McCormack, B. (2003). Supernumerary status: definition, op-

erationalisation and its effect in practice. Intensive and Critical Care Nursing, 19, 

308-317.  

 

McKenna, B. G., Smith, N. A., Poole, S. J., & Coverdale, J. H. (2003). Horizontal 

violence: experiences of registered nurses in their first year of practice. Journal of 

Advanced Nursing, 42, 90-96. 

 

* McKenna, L., & Green, C. (2004). Experiences and learning during a graduate 

nurse program: an examination using a focus group approach. Nurse Education in 

Practice, 4, 258-263. 

 

Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). Nursing research. Principles and methods. 

(5th ed.). Philadelphia: Lippincott Company. 

 

* Ramritu, P. L., & Barnard, A. (2001). New graduates’ understanding of compe-

tence. International Nursing Review, 48, 47-57. 

 

Roche, J. P., Lamoureux, E., & Teehan, T. (2004). A partnership between nursing 

education and practice. Journal of Nursing Administration, 34, 26-32. 

 

Ross, H., & Clifford, K. (2002). Research as a catalyst for change: the transition 

from student to registered nurse. Journal of Clinical Nursing, 11, 545-553. 

 

 



 30

Secrest, J. A., Norwood, B. R., & Keatley, V. M. (2003). “I was actually a nurse”: 

the meaning of professionalism for baccalaureate nursing students. Journal of 

Nursing Education, 42, 77-82. 

 

Smith, A., & Chalker, N. J. (2005). Preceptor continuity in a nurse internship pro-

gram. Journal for Nurses in Staff Development, 21, 47-52.  

 

Socialstyrelsen. (2004). Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – antal legiti-

merade (2003) och arbetsmarknadsstatus (2002). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

  

Statistiska Centralbyrån. (2005). Antal uttagna examensbevis i högskolans grund-

utbildning läsåren 1990/91 – 2003/04 fördelade efter universitet/högskola, områ-

de, examensgrupp 1 och kön. URL 

http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/UF0205_GE_Tab5.xls 2005-08-05 

 

Sørli, V., Larsson Kihlgren, A., & Kihlgren, M. (2004). Meeting ethical chal-

lenges in acute care work as narrated by enrolled nurses. Nursing Ethics, 11, 179-

188. 

 

Thomka, L. A. (2001). Graduate nurses’ experiences of interaction with profes-

sional nursing staff during transition to the professional role. The Journal of Con-

tinuing Education in Nursing, 32, 15-19.  

 

Tradewell, G. (1996). Rites of passage: Adaptation of nursing graduates to a hos-

pital setting. Journal of Nursing Staff Development, 12, 183-189. 

 

* Walker, J. (1998). The transition to registered nurse: the experience of a group 

of New Zealand degree graduates. Nursing Praxis in New Zealand, 2, 36-43. 

  

 

http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/UF0205_GE_Tab5.xls


 31

While, A., & Blackman, C. (1998). Reflections on nursing as a career choice. 

Journal of Nursing Management, 6, 231-237. 

 

* Whitehead, J. (2001). Newly qualified staff nurses’ perceptions of the role tran-

sition. British Journal of Nursing, 10, 330-339. 

 

Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitte-

ratur. 

 

Winter-Collins, A., & McDaniel, A. (2000). Sense of belonging and new graduate 

job satisfaction. Journal of Nursing Staff Development, 16, 103-111. 

 

Öhrling, K., & Hallberg, I. R. (2000). Student nurses’ lived experience of precep-

torship. Part 2 – the preceptor – preceptee relationship. International Journal of 

Nursing Studies, 37, 25-36. 

 

 

     

 

 

 


