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Abstrakt 
Det kan finnas svårigheter att som nyutexaminerad sjuksköterska göra vissa 
bedömningar och visa på kliniska skickligheter i yrkesutövningen. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor har ett behov av att få introduktion för att 
kunna träna upp yrkesskickligheten. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara 
yrkesverksam. Tio vetenskapliga studier analyserades med en manifest 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: rädsla för att göra 
misstag och inte känna sig förberedd, kommunikation med andra är 
komplicerat och betydelsefullt, stöd och vägledning är centralt samt 
tillfredställelse och stolthet i yrket. Resultatet visar att en framträdande 
skillnad från studietiden var det stora ansvaret och att de genomgick en 
transition från att vara student till att bli yrkesverksam sjuksköterska. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att det var svårt att på ett bra sätt 
kunna kommunicera med patienter och kollegor. Vidare visar resultatet att 
stöd och feedback var tillfredställande och viktigt för nyutexaminerade 
sjuksköterskors utveckling. De upplevde en stolthet i yrket och en känsla av 
säkerhet infann sig med ökat självförtroende och förståelse för helheten. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor måste tillåtas vara ny i sitt yrke och ges stöd 
för att kunna utföra en god och säker omvårdnad. Det är viktigt att 
sjuksköterskor är trygga och säkra i yrket för att patienter ska få bra 
omvårdnad. Vidare forskning behövs för att synliggöra vad som behövs för att 
nyutexaminerade sjuksköterskor ska känna sig ännu tryggare och säkrare i 
yrket.  
 
Nyckelord: nyutexaminerade sjuksköterskor, novis, omvårdnad, upplevelse, 
transition, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie  
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Sjuksköterskeutbildningen bedrivs vid högskolor/universitet i Sverige och innefattar 180 

högskolepoäng. Studenten ska kunna bedriva ett självständigt patientarbete för att erhålla 

sjuksköterskeexamen. Förmåga till självkännedom, empati och ett förhållningssätt som är 

professionellt, är vidare kunskaper studenten måste besitta för att få sjuksköterskeexamen 

(SFS 1993:100, bilaga 2). Mogensen, Ekstrand och Löfmark (2006, s. 152) beskriver att 

utbildningens teoretiska del successivt har ökat och utgör lika stor del som den kliniska. 

Sjuksköterskestuderande är enligt Benner (1993, s. 37-39) noviser. För att utveckla 

erfarenheter i kliniska situationer de möter och förväntas klara av krävs undervisning. 

Koncentrationen är ofta uppgiftsorienterad och det finns svårigheter att se helheten när 

situationer är främmande och nya.  

I utbildningen till sjuksköterska är huvudområdet omvårdnad som bygger på beprövad 

erfarenhet och vetenskap. Vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 

omvårdnadsvetenskap är andra benämningar på huvudområdet som används beroende på 

lärosäte (Norberg & Ternestedt, 2009, s. 31). Det teoretiska innehållet i utbildningen bör vara 

tydligt förankrat i den kommande yrkesrollen och sjuksköterskestuderande bör känna att 

utbildningen förbereder dem tillräckligt inför de krav som ställs i yrket (Jorfeldt, 2004, s 107, 

125). Sjuksköterskan ska självständigt tillämpa hela omvårdnadsprocessen. Det innefattar att 

observera och bedöma i form av omvårdnadsanamnes, -status och -mål. Patientens omvårdnad 

ska planeras, genomföras och utvärderas, samt identifiera omvårdnadsbehov och ordinera 

relevanta omvårdnadsåtgärder (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad är en hjälpande process 

med interaktioner mellan individ och sjuksköterska som primärt fokus (Chinn & Kramer, 

2004). Orem (1995, s. 7) beskriver omvårdnad som en konst som innebär att sjuksköterskan 

gör någonting för en person som inte klarar detta själv, samt hjälper eller lär en person att 

klara det själv. Omvårdnad syftar även till att sjuksköterskan ska hjälpa vänner och familj att 

stödja personen.  

Furåker (2008) menar att sjuksköterskans roll är mångfasetterad och benägen att förändras 

över tid. Sjuksköterskan beskrivs som spindeln i nätet, koordinator och ledare. Det är viktigt 

att sjuksköterskan är flexibel, samarbetsvillig och behärskar förmågan att organisera, bedöma, 

delegera och leda. Catlett och Lovan (2011) menar att sjuksköterskan i relation till 

arbetsmiljö, medarbetare och patienter ska ha förmåga att prioritera och göra rätt. En 

sjuksköterska måste vara empatisk och ge omsorg till andra människor, ha god arbetsmoral, 

samt en positiv attityd. Det är viktigt att sjuksköterskan är och förstår vikten av att vara 

ansvarstagande och tänka kritiskt i omvårdnaden av patienter för att ge en god vård. Svensk 
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sjuksköterskeförening (2005) beskriver att sjuksköterskors ansvar innefattar att värdera andras 

och sin egen kompetens, samt att yrkeskompetensen ska bibehållas genom kontinuerligt 

lärande.  

Sjuksköterskan måste alltid vara professionell i sitt arbete och behålla sin professionalitet 

även i stressfyllda situationer (Primm, 2010). Smith och Godfrey (2002) menar att kunskap 

och färdigheter krävs för att sjuksköterskan ska uppleva sig själv som kompetent eller inse när 

han eller hon behöver hjälp. Sjuksköterskors professionella kunskapsbas uppnås genom 

fortlöpande utbildning och erfarenheter. Benner (1993, s. 48) menar att erfarenhet inte bara 

avser den tid eller de år som förflutit. Det handlar om att många praktiska situationer leder till 

en utveckling av tidigare uppfattningar. Enligt Smith och Godfrey (2002) är det viktigt att 

sjuksköterskan har vilja att öka sina kunskaper och färdigheter, samt litar på sina tidigare 

erfarenheter. 

Kalisch och Aebersold (2006) beskriver att sjuksköterskans arbete består av många prövande 

situationer där människor hamnar i livsavgörande händelser. Det uppkommer oväntade 

händelser i omvårdnad varje dag som kan leda till konsekvenser för patienten. Eriksson, 

Nordman och Myllymäki (1999, s. 38-39) beskriver patienten som en naturlig del av 

vårdarbetet och inte något som är utanför, isolerad eller tillhör en enskild del av vården. En 

helhetssyn i vården innebär en god vårdrelation, identifiering av patienters behov och bra 

samarbete. Chinn och Kramer (2004, s. 45) beskriver att helheten inte kan delas upp utan att 

förlora något. Individen kan ses som en helhet som är större än summan av delarna. I 

sjuksköterskans arbete ska enligt Socialstyrelsen (2005) ett etiskt förhållningssätt och 

helhetssyn vara i fokus. Det är enligt de Araujo Sartorio och Zoboli (2010) nödvändigt att 

som sjuksköterska ta många etiska beslut där det gäller att skydda patientens autonomi och se 

till vad som är bäst för honom/henne. Patienten ska ges möjlighet till medbestämmande i hur 

vården ska planeras och utförs. Detta kräver att sjuksköterskan kan ge information som är 

anpassad till varje enskild patient (SFS, 2010:659, kap. 6, 1,6 §).  

Louis (1980) menar att transition är en förändring som uppkommer mellan den nya och gamla 

rollen. I transitionen från skola till arbete är det olika element som skiljer sig mellan rollerna. 

Även om den objektiva rollförändringen är samma mellan två personer kan kontrasterna som 

uppkommer vara olika. En naturlig del av transitionen är utvecklingen av de medvetna och 

omedvetna förväntningarna på den nya omgivningen. Enligt Dyess och Sherman (2009) finns 

det brister i nyutexaminerade sjuksköterskors bedömningar och kliniska skickligheter, vilket 
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kan påverka säkerheten i yrkesutövningen. De beskriver att 90 procent av vårdpersonalen 

anser att den nyutexaminerade sjuksköterskan inte är tillräckligt förberedd för att upprätthålla 

en säker vård. Socialstyrelsen (2005) beskriver att en nyutexaminerad sjuksköterska har ett 

stort behov av introduktion för att ges möjlighet att träna upp sin yrkesskicklighet. Med 

bakgrund av detta är syftet med litteraturstudien att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av att vara yrkesverksam.  

Metod  

Litteratursökning 

Databaserna CINAHL, PubMed och SCOPUS har använts i litteratursökningen till denna 

studie. De använda sökorden var: new graduate nurses, transition, nursing, qualitative och 

novice. Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer. Vid sökningen användes 

booleska sökoperatorn AND i kombination med de olika söktermerna för att begränsa 

sökningen. Kriterierna för sökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa, peer review och 

skrivna på engelska på grund av begränsade språkkunskaper. Publiceringsår användes inte 

som urvalskriterie på grund av att antalet artiklar som svarade mot syftet inte var så stort. 

Abstrakten i de utvalda artiklarna lästes igenom och de sju som svarade mot syftet valdes ut 

för analys. Tre artiklar till analysen hämtades ur referenslistor i de funna artiklarna via 

manuell sökning. I denna litteraturstudie definierades sjuksköterskor som nyutexaminerade 

upp till 12 månader efter erlagd sjuksköterskeexamen.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning.   

Syftet med sökningen: Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara 
yrkesverksam 
 
CINAHL, 2011-01-31 
Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal valda
1 CH New graduate nurses 1 835 
2 FT Transition 7 614 
3  1 AND 2  164 
4 CH Nursing 294 143 
5 FT Qualitative  39 030 
6  3 AND 4 AND 5 30 3
7 FT Novice 1629 
8  1 AND 5 AND 7 13 4
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning.   

PubMed, 2011-01-31  
1 FT New graduate nurses 127 
2 FT Transition 9 267 
3  1 AND 2 16 
4 MSH Nursing 41 466 
5 FT Qualitative  6 386 
6  3 AND 4 AND 5   1 
7 FT Novice 280 
8  1 AND 5 AND 7 0 
Scopus, 2011-01-31 
1 FT New graduate nurses 1 455 
2 FT Transition 102 066 
3  1 AND 2 206 
4 FT Nursing 82 338 
5 FT Qualitative  44 478  
6  3 AND 4 AND 5 56 
7 FT Novice 2 740 
8  1 AND 5 AND 7 35 
*MSH – Meshtermer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning 

Kvalitetsgranskning 

De 10 artiklar som i abstrakt och resultat svarade mot syftet valdes ut och kvalitetsgranskades. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 95-96) kan kvalitetsgranskning användas för 

att bestämma vilken vetenskaplig styrka studier har. Båda författarna bedömde kvaliteten på 

studierna oberoende av varandra och sammanförde och dokumenterade sedan tolkningarna, 

vilket ökade trovärdigheten i kvalitetsgranskningen (jmf. Willman et al., 2006, s. 83). Ett 

protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier med inspiration av Willman et al., 

(2006, s. 156) användes. För varje fråga med ett positivt svar tilldelades studien ett poäng. 

Antalet poäng studien erhållit räknades om till procent och utifrån det graderades kvaliteten 

på studierna. De studier som hade 80-100 procent positiva svar bedömdes vara av hög 

kvalitet, 70-79 procent medelkvalitet och 60-69 procent låg kvalitet (tabell 2). De artiklar som 

valdes ut till studien hade kvaliteten hög och medel.   

Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsgradering 

Procentindelning Kvalitetsbedömning 

80-100% Hög 

70-79% Medel 

60-69% Låg 
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Analys 

Dataanalysen gjordes med utgångspunkt från metodartikeln av Graneheim och Lundman 

(2004), som beskriver den kvalitativa innehållsanalysen i omvårdnadsforskning. Analysen är 

en kvalitativ manifest innehållsanalys som enligt Graneheim och Lundman (2004) är när det 

uppenbara och synliga i texten analyseras. Elo och Kyngäs (2008) beskriver den induktiva 

och deduktiva ansatsen där valet av ansats styrs av syftet. Valet av induktiv ansats bestäms 

utifrån vårt syfte som innefattar upplevelser där det generella lyfts fram utifrån det specifika 

och skapar en helhet (jmf. Elo & Kyngäs, 2008).  

Resultat i artiklarna som valdes ut till analysen lästes igenom av båda författarna och 173 

textenheter som svarade mot syftet översattes från engelska till svenska. Artiklar och 

textenheter numrerades för att lättare kunna gå tillbaka till originaltexten. Därefter 

kondenserades textenheterna, vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver som en 

reducering av text där kärnan av textens innehåll bibehålls. Meningar formulerades utifrån 

innehållet i de kondenserade textenheterna och resulterade i en andra kondensering i form av 

244 kondenserade textenheter, benämnt att-satser. Målet med den kvalitativa 

innehållsanalysen är att skapa kategorier som delar något gemensamt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Att-satser med liknande innehåll sammanfördes till kategorier. Det skedde i 

fyra steg med 64 kategorier i den första kategoriseringen som reducerades till 44, 16 och 

slutligen 4 huvudkategorier. Vid sista kategoriseringen var kategorierna fritt stående och helt 

uteslutande av varandra. 

Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare/
år/land  

Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
Medel, 
Låg) 

 
Andersson 
& Edberg  
2010 
Sverige  

 
Kvalitativ 

 
8 sjuksköterskor 

 
Narrativa 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
med latent och 
manifest ansats.  

 
En transition från att vara 
nybörjare till att bli säker 
som sjuksköterska.  

 
Hög 

 
Ellerton & 
Gregor  
2003 
Kanada  

 
Kvalitativ 

 
11 sjuksköterskor 

 
Semistrukturerade 
djupgående 
intervjuer.  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Genom dagliga utmaningar 
lärde sig sjuksköterskorna 
jobbet. De som haft en 
tillgänglig och kompetent 
mentor under en längre 
period kände 
tillfredställelse.    

 
Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare/år
/land  

Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
Medel, 
Låg) 

 
Etheridge 
2007 
USA 

 
Kvalitativ 

 
Sjuksköterskor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Genom kliniska 
erfarenheter och 
diskussioner med kollegor 
lärde de sig att tänka som 
en sjuksköterska. De 
utvecklade 
självförtroendet, lärde sig 
ta ansvar och tänka 
kritiskt. 

 
Medel 

 
Kilstoff & 
Rochester 
2004 
Australien  

 
Kvalitativ 

 
6 sjuksköterskor 

 
Semistrukturerade 
djupgående 
telefonintervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 
Verksamheten fungerade 
inte så som de förväntat sig 
och delade inte deras 
värderingar. Den nya 
rollen med allt nytt att lära 
sig var tröttsamt och 
påfrestande.  

 
Hög 

 
Maben & 
Clark 
1998 
England  

 
Kvalitativ 

 
10 sjuksköterskor 

 
Djupa interaktiva 
intervjuer. 
Konstant 
jämförande analys.  

 
De var ensamma med stort 
ansvar och i behov av stöd. 
De kände tillfredsställelse i 
arbetet, trots att personalen 
hade negativa attityder och 
gjorde motstånd till 
förändringar.  

 
Medel 

 
Olson  
2009 
USA  
 

 
Kvalitativ 

 
12 sjuksköterskor 

 
Longitudinella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
med 
fenomenologisk 
ansats.  

 
Allt var nytt och obekant, 
vilket var förvirrade och 
överväldigade. Utmattning, 
rädsla för att göra fel och 
ett behov av feedback 
uttrycktes.  

 
Medel 

 
O´Shea & 
Kelly  
2007  
Irland 

 
Kvalitativ 

 
6 sjuksköterskor 

 
Semistrukturerade 
djupgående 
telefonintervjuer.  
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 
Verksamheten fungerade 
inte som de förväntat sig 
och delade inte deras 
värderingar. Den nya 
rollen med allt nytt att lära 
sig var tröttsamt och 
påfrestande.  

 
Hög 

 
Pellico et al. 
2009 
USA 

 
Kvalitativ 

 
612 sjuksköterskor 

 
612 skriftliga 
kommentarer av 
sjuksköterskor från 
en huvudstudie. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Kolliderade förväntningar, 
behov av att vara snabb 
och skicklig samt för 
mycket jobb och ansvar. 
De kände sig orättvist 
behandlade av sina 
kollegor, men även hopp 
för framtiden.  

 
Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare/år
/land  

Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög. 
Medel, 
Låg) 

 
Ross &  
Clifford 
2002 
England  

 
Kvalitativ 

 
13 sjuksköterskor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 
De var otillräckligt 
förberedd och genomgick 
en transition som var 
väldigt stressfylld. Vissa 
fick bra med stöd och 
vägledning, medan andra 
inte fick någon formell 
mentor. 
 

 
Medel 

 
Wangensteen, 
Johansson & 
Nordström  
2008 
Norge  

 
Kvalitativ 

 
12 sjuksköterskor 

 
Individuella 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
med manifest och 
latent ansats.  

 
Ansvaret innebar ett stort 
steg från att vara student 
och med behov av positiva 
erfarenheter, stöd och 
feedback. Självförtroendet 
ökade när de fått 
erfarenhet och klarat av 
svåra situationer.  

 
Hög 

Resultat 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  

Rädsla för att göra misstag och inte känna sig förberedd 

Kommunikation med andra är komplicerat och betydelsefullt  

Stöd och vägledning är centralt  

Tillfredställelse och stolthet i yrket 

Rädsla för att göra misstag och inte känna sig förberedd 

I två studier (Ellerton & Gregor, 2003; Olson, 2009) beskrivs att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde arbetet som svårt och att mängden och komplexiteten var 

överväldigande. De var frustrerade över att inte kunna handla säkert och självständigt på 

grund av bristande kunskaper, färdigheter och självförtroende. Två studier (Ellerton & 

Gregor, 2003; Pellico, Brewer & Kovner, 2009) framhåller att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde grundutbildningen som bristfällig i att ge kliniska erfarenheter och 

inadekvat att träna kliniska skickligheter. Kilstoff och Rochester (2004) menar att yrkesrollen 

upplevdes mer prövande än förväntat. I studier (Ross & Clifford, 2002; Wangensteen, 

Johansson & Nordström, 2008) framkommer det att nyutexaminerade sjuksköterskor inte 
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kände sig tillräckligt förberedda för sin nya roll och att de förlorade kontrollen. I tre studier 

(Ellerton & Gregor, 2003; Maben & Clark, 1998; O´Shea & Kelly, 2007) beskrivs att 

praktiska färdigheter i att organisera och leda det egna och andras arbete saknades, vilket var 

problematiskt när nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig oförberedda. I flera studier 

(Ellerton & Gregor, 2003; Olson, 2009) framkommer att de upplevde sig som ofärdiga utan 

att för den skull vara inkompetenta för yrket, med behov att påminna dem själva om att de 

hade en inlärningskurva. Pellico et al. (2009) beskriver att de upplevde en transition från 

student till sjuksköterska fylld av emotionella reaktioner i form av tårar, oro och mardrömmar. 

I don´t remember how to do this and I still never did that yet, and you know, I 
still find I´m working on my organization skills. And on top of that I´m 
learning new skills, the high intense skills. So it´s a little overwhelming 
(Ellerton & Gregor, 2003, s. 106). 

Maben och Clark (1998) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de stötte på 

många nya ansvarsområden och fick leda samt ansvara för andra i vårdteamet på ett sätt som 

de inte gjort under tiden som studenter. Tre studier (Etheridge, 2007; Maben & Clark, 1998; 

Wangensteen et al., 2008) belyser ansvaret som den mest framträdande skillnaden mellan att 

vara student och att arbeta som sjuksköterska, vilket nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde som ett stort steg trots förberedelser. Det upplevdes större än förväntat och bidrog 

till att de tog med sig arbetet hem. I studier (O´Shea & Kelly, 2007; Wangensteen et al., 2008) 

beskrivs ansvaret som hemskt, speciellt när de lämnades ensamma. Tre studier (Maben & 

Clark, 1998; Olson, 2009; O´Shea & Kelly, 2007) beskriver att nyutexaminerade 

sjuksköterskor var rädda och upplevde det traumatiskt när läkemedel plötsligt skulle 

administreras helt ensam utan övervakning. Förvirring uppstod när de gett fel medicin till en 

patient, samt rädsla och oro för vad följderna skulle bli för patienten men sedan även för deras 

egen del.  

It is a lot of responsibility. It is not until you experienced it, that you really 
understand the responsibility of being a nurse. It is my responsibility now and 
I didn´t expect it to be so great (Etheridge, 2007, s. 26). 

I en studie (O´Shea & Kelly, 2007) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor rädsla och 

nervositet över att börja arbeta. Två studier (Etheridge, 2007; Maben & Clark, 1998) 

beskriver att vilsenhet och ovana i den kliniska miljön upplevdes, samt brist på 

självförtroende i förmågor och kompetens till en början. Enligt Andersson och Edberg (2010) 

tog nyutexaminerade sjuksköterskor på sig en stabil roll i arbetet. De upplevde osäkerhet som 



11 
 

doldes genom att ge ett intryck av säkerhet och självförtroende. Trötthet och erkännande att 

det var svårt uppkom först hemma efter arbetsdagen. 

The most difficult part was to let go of thoughts about work when coming 
home…thoughts about work just went on and on…(Andersson & Edberg, 
2010, s. 188). 

Flera studier (O´Shea & Kelly, 2007; Wangensteen et al., 2008) beskriver att även om 

nyutexaminerade sjuksköterskors arbetsmiljö var familjär upplevdes den nya rollen och 

moment som inte tidigare stötts på som utmanande. Olson (2009) menar att oförutsedda och 

oväntade situationer utmanade dem mer än förväntat. Etheridge (2007) beskriver den stora 

mängden tänkande som överraskande och att tänka kritiskt blev ett större problem än 

förväntat men något som lärdes med tiden. Det upplevdes svårt och jobbigt att hålla ordning 

på allt, sätta ihop information tillsammans och veta vad det betydde, samt att det skulle vara 

deras fel om något hände med patienten. I en studie (Ellerton & Gregor, 2003) beskrivs att 

fokuseringen på uppgifter gjorde det svårt att införliva alla saker de lärt sig. I studier (Kilstoff 

& Rochester, 2004; Maben & Clark, 1998; Olson, 2009; Pellico et al., 2009) framkommer att 

när nyutexaminerade sjuksköterskor behövde och förväntades göra mer än de klarade av, samt 

vara snabb och skicklig som en erfaren sjuksköterska, ledde det till känslor av att vara totalt 

borta och missnöje över dem själva. O´Shea och Kelly (2007) beskriver det problematiskt och 

stressigt att handleda och lära studenter när de precis börjat greppa den egna rollen och att de 

inte var tillräckligt kvalificerade för detta. I en studie (Pellico et al., 2009) beskrivs att 

konflikter skapades när rollförväntningar inte överensstämde med den kliniska verkligheten 

och utbildningen. En kollision i förväntningar på rollen och verkligheten ledde till känslor av 

frustration, missnöje och osäkerhet. Kilstoff och Rochester (2004) menar att sjuksköterskor 

upplevde att värdesystemet på arbetsplatsen innebar att följa tidsramar och hantera stor 

arbetsbelastning, vilket skiljde sig från egna värderingar och upplevdes som ett hinder för att 

ge patientvård enligt holistiska omvårdnadsprinciper.  

…I don´t have enough time to deal with my patients who are crying, I don´t 
have enough time to hold my patients´ hands, I don’t have the resources to get 
my patients help. That’s the most frustrating…(Kilstoff & Rochester, 2004, s. 
15). 

I en studie (Pellico et al., 2009) beskrivs att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde arbetet 

som stressigt och hårt. Oförmåga att ta raster, äta lunch och sitta ned under arbetet äventyrade 

patienters och deras egen säkerhet. Enligt Kilstoff och Rochester (2004) upplevdes 

arbetsbelastningen hög och innebar en lägre vårdstandard till patienter men var något de var 
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tvungna att lära sig handskas med. Enligt Pellico et al. (2009) beskrivs att dokumentering 

upplevdes som ett arbetsbelastningsproblem och förhindrade att tid kunde spenderas med 

patienterna. När nyutexaminerade sjuksköterskor var tvungna att byta avdelning började 

kaoset om med känslor av oro och osäkerhet (Olson, 2009). I en studie (Pellico et al., 2009) 

beskrivs upplevelsen av att ibland vilja ha ett annat jobb med mindre fysisk och psykisk 

påfrestning. I flera studier (Maben & Clark, 1998; Olson, 2009) framkommer att utmattningen 

efter ett arbetspass resulterade i extrem trötthet.  Nyutexaminerade sjuksköterskors svårigheter 

att slappna av uppkom på grund av rädslan för att ha begått misstag. 

Kommunikation med andra är komplicerat och betydelsefullt 

I en studie av Ellerton och Gregor (2003) kände sig nyutexaminerade sjuksköterskor 

obekväma att prata med närstående och frustration i kommunikationen med patienter och 

närstående. De upplevde att de saknade expertis för att få en meningsfull och användbar 

kommunikation angående patienters hälsotillstånd eller vårdplan. Maben och Clark (1998) 

framhåller att de teoretiska förberedelserna för ledarskapet i utbildningen var goda. Ellerton 

och Gregor (2003) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor ångrade att de inte tog 

utbildningens förberedelser för att kommunicera med patienter och närstående mer seriöst. I 

två studier (Maben & Clark, 1998; Olson, 2009) framkommer att de inte visste vad de skulle 

svara när patienter ställde frågor och att framföra dåliga nyheter kunde skapa konflikter. I en 

studie (Kilstoff & Rochester, 2004) framkom att de var överraskade att kommunikation med 

patienter inte gavs företräde på arbetet. De kände att de svek patienterna och förväntade sig ett 

större erkännande från annan vårdpersonal om vikten av emotionellt stöd.  

Maben och Clark (1998) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor inte kunde ifrågasätta sina 

kollegors rutiner och att kommunikationen upplevdes problematisk. I en studie (Andersson & 

Edberg, 2010) framkommer viljan av att andra skulle lyssna på dem samtidigt som de var 

rädda för att säga eller göra fel. I en studie (Maben & Clark, 1998) framhålls konfrontationer 

och att säga emot läkare som väldigt stressfyllt. I två studier (Maben & Clark, 1998; Olson, 

2009) beskrivs att första gången de var tvungen att ringa en läkare var nervöst. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kände oro för att göra misstag och extrem försiktighet 

uppstod på grund av det ökande hotet av tvister. Enligt Etheridges (2007) studie var det 

nödvändigt att inte alltid hålla med andra för att kunna ge en bra patientvård. I en studie av 

Andersson och Edberg (2010) beskrivs ångest över vad andra skulle tycka om deras förmåga 

att hantera uppdrag och att konstant bli bedömda av andra. 
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Again, it is not something that I could broach or I do not feel I could broach it 
with the sister at the moment, because that is her theatre, her water 
mattress…she will not give a thought as to why she is doing something. It is 
just that it is done like this and that is that. ‘I give the surgeons what they 
want, they are happy with it and that is that.’ That is fine but there are other 
bits that she should really take on board but you do not mince words with 
sister (Maben & Clark, 1998, s.149). 

I en studie av Pellico et al. (2009) framkommer att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

kritik, arrogans och oartighet vilket ökade stressnivån och missnöjet. Andra sjuksköterskors 

klagomål och oförskämdhet var traumatiskt och det var kränkande när den dåliga 

behandlingen tolererades av ledningen. De behandlades inte professionellt, utnyttjades, 

manipulerades och behandlades som om de bara behövde ett arbete, när sanningen var att de 

hade människors liv i deras händer.  

I en studie (Wangensteen et al., 2008) beskrivs att en välkomnande atmosfär på arbetsplatsen 

uppskattades av nyutexaminerade sjuksköterskor, där de tilläts vara nya och ställa frågor. Att 

bli respekterad innebar att bli sedd som kompetent och kapabel av andra och de kände sig då 

meningsfulla och kunde sätta gränser. De upplevde det viktigt att andra erkände deras värde 

och litade på deras omdöme. Det var väsentligt att de blev accepterade av kollegor för att 

kunna fokusera deras energi på patienterna (Andersson & Edberg, 2010; Maben & Clark, 

1998). I en studie av Maben och Clark (1998) fick nyutexaminerade sjuksköterskor mer 

respekt, blev mer tagna på allvar och fick ett bättre bemötande från andra jämfört med när de 

var studenter. 

Also one of the things I very much enjoy about my job at the moment is the fact 
that people have got confidence in me, will leave me running the ward, ‘We’ll 
let you do that, you’re OK’;…The fact that people have so much faith in you 
(Maben & Clark, 1998, s.150). 

Tre studier (Kilstoff & Rochester, 2004; Olson, 2009; Maben & Clark, 1998) beskriver att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kände svårigheter att göra sin röst hörd i sjukvården och gav 

verbalt utryck för sin frustration när de inte kunde tillhandahålla patienternas behov av vård. 

Maben och Clark (1998) beskriver att de upplevde svårigheter att förändra och att personal 

gjorde motstånd till förändringar. I en studie av Pellico et al. (2009) framkommer att de kände 

att arbetsgivaren bestämde för mycket över deras arbete. De var frustrerande när arbetsgivaren 

inte värderade omvårdnadstankar och idéer vid inköp av ny utrustning. Arbetsgivaren gav 

nyutexaminerade sjuksköterskor för mycket jobb och otillräcklig hjälp, vilket gjorde att 

arbetet upplevdes extremt stressigt.  
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Stöd och vägledning är centralt 

I en studie av Maben och Clark (1998) beskrivs att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

stöd som avgörande för att hantera nya ansvarsområden och roller, samt att det gav 

tillfredställelse. De kände ett behov av hjälp inledningsvis med prioritering, beslutsfattande, 

organisering samt delegering. Studier (Maben & Clark, 1998; Ross & Clifford, 2002) 

beskriver att mentorskap var ett positiv stöd och kunde hjälpa dem otroligt mycket. I två 

studier (Maben & Clark, 1998; Olson, 2009) framkommer att nyutexaminerade sjuksköterskor 

ville kunna fråga sin mentor om hjälp utan att känna att de störde. En mentor som förstod hur 

de kände sig och var uppriktig gjorde att de vågade fråga vad som helst utan att bli generad. 

Studier (Pellico et al. 2009; Ross & Clifford, 2002) beskriver att det var stressande att inte 

veta vem som var deras mentor och det gjorde transitionen från student till sjuksköterska 

otrevlig.  

I had this wonderful preceptor…She was great and showed me round…She 
cushioned me for an awful lot of things…She was just there like tutor if I 
needed her but she was better in some ways, because you did not feel like you 
would be bugging her if you asked her anything and she is very approachable 
(Maben & Clark, 1998, s. 152). 

Maben och Clark (1998) menar att när nyutexaminerade sjuksköterskor kände brist på 

omedelbart stöd resulterade det i ensamhet och en svår inledning till rollen som sjuksköterska. 

I studier (Maben & Clark, 1998; Pellicoet et al. 2009) framkommer svårigheter att få stöd av 

andra då de var för upptagna med deras egna patienter. Bristen på stöd i kombination med en 

ständigt ökande arbetsbörda blev överväldigande. Studier (Maben & Clark, 1998; 

Wangensteen et al., 2008) beskriver att regelbunden feedback upplevdes viktigt, utvecklande 

och gav självförtroende i arbete. Enligt Olson (2009) var det önskvärt att mentorn gav 

feedback under deras första år som sjuksköterskor för att veta hur de presterade. Ross och 

Clifford (2002) menar att de inte fick feedback angående deras utveckling när de inte hade 

någon mentor. Tre studier (Maben & Clark, 1998; Olson, 2009; Wangensteen et al., 2008) 

beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor kände ängslan och oro över att ta hand om 

patienter själva. När bristfällig eller ingen feedback gavs uppstod osäkerhet över hur de 

klarade arbetet. Kilstoff och Rochester (2004) beskriver att feedback som gavs på ett bryskt 

sätt upplevdes bättre än att inte få någon feedback alls.  

…staff shortages and the general running of the ward have meant that I have 
not received any official support in the form of preceptorship and have 
therefore not received much feedback about my process (Ross & Clifford, 
2002, s. 550). 
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Tillfredsställelse och stolthet i yrket  

Två studier (Maben & Clark, 1998; Wangensteen et al., 2008) framhåller att nyutexaminerade 

sjuksköterskors förmåga att hantera ansvar och förfaranden gav stolthet och att få ansvar över 

avdelningen blev en vändpunkt. Flera studier (Andersson & Edberg, 2010; Etheridge, 2007; 

Wangensteen et al., 2008) visar att när deras identitet hittades uppkom en känsla av säkerhet, 

där fokus kunde skiftas till patientens behov istället för det egna. Mer erfarenhet gjorde att 

deras självförtroende ökade och resulterade i större förståelse för helheten. När de började lita 

på sig själva, slappna av och acceptera ansvaret bidrog det till ökat självförtroende. Enligt 

Andersson och Edberg (2010) stärktes självförtroendet och sjuksköterskerollen när andra 

lyssnade och anförtrodde dem uppgifter. Studier (Maben & Clark, 1998; Wangensteen et al., 

2008) visar att den personliga utvecklingen av att möta och klara av prövande situationer 

upplevdes positiv.  

Learning to think like a nurse may be comparable to learning a new language. 
It is difficult to learn a new language unless one is immersed in the culture 
and interacts with people who speak the language (Etheridge, 2007, s.28). 

I flera studier (Etheridge, 2007; Maben & Clark, 1998; O´shea & Kelly, 2007) beskrivs 

nyutexaminerade sjuksköterskors känslor av chock, nervositet och osäkerhet som kortvariga 

och avtagande med tiden som yrkesverksam. Bristen på praktiska färdigheter upplevdes som 

ett initialt problem, eftersom det med hjälp av upprepade praktiska erfarenheter snabbt gick 

att träna upp skickligheten. Två studier (Andersson & Edberg, 2010; Wangensteen et al., 

2008) visar att de blev mer säker och avslappnad med tiden i det omfattande ansvaret i sin 

roll, vilket ökade självförtroendet och förmågan att förmedla förtroende till andra. De var 

nöjda med deras utveckling och prestation.  

Looking back – i wouldn´t have missed that time – I learnt so much 
(Wangensteen et al., 2008, s.1881). 

Två studier (Maben & Clark, 1998; O´Shea & Kelly, 2007) beskriver att relationer med 

patienter var den mest tillfredsställande aspekten i yrkesrollen. Andersson och Edberg (2010) 

menar att nyutexaminerade sjuksköterskors tillfredställelse ökade när patienter kunde tas om 

hand på ett säkert sätt. O´Shea och Kelly (2007) beskriver att njutning och säkerhet infann sig 

när de fick betalt för arbetet. Tre studier (Ellerton & Gregor, 2003; Maben & Clark, 1998; 

Wangensteen et al., 2008) beskriver bra dagar och att klara av situationer som positivt och 

viktigt för utvecklingen. Att ta sig igenom en arbetsdag utan större missöden gav lättnad och 
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självförtroende. Behärskning av exakt tajming och ordningsföljd i arbetet gav 

tillfredsställelse.  

I flera studier (Maben & Clark, 1998; O´Shea & Kelly, 2007; Pellico et al., 2009) beskrivs att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kände hopp inför framtiden. Trots ett stressigt arbete tyckte 

de om eller älskade sitt jobb. Nyutexaminerade sjuksköterskor uttryckte arbetsglädje och vilja 

att stanna inom omvårdnad, samt kände sig betydelsefulla och glada över att ha åstadkommit 

något och blivit någon. Vidare beskriver de kärlek till professionen och ett ärofyllt yrke med 

belöningar.  

I love it, I always loved it. It does have its scary bits but what job isn´t scary. 
No I really like it (O´Shea & Kelly, 2007, s. 1538). 
 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av att vara yrkesverksam. I resultatet framkom fyra slutliga kategorier: rädsla för 

att göra misstag och inte känna sig förberedd, kommunikation med andra är komplicerat och 

betydelsefullt, stöd och vägledning är centralt, samt tillfredsställelse och stolthet i yrket.  

I denna litteraturstudie framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor kände rädsla för att göra 

misstag och inte kände sig förberedda i sin yrkesroll. De genomgick en transition från student 

till yrkesverksam där ansvar var den mest framträdande skillnaden mellan student och 

sjuksköterska. I en studie av Duchscher (2009) som beskriver en teoretisk ram för 

nyutexaminerade sjuksköterskors transitionsprocess, framgår att transition är en ickelinjär 

process som innebär att personen genomgår professionella, utvecklande, känsloladdade och 

intellektuella förändringar. När den nyutexaminerade sjuksköterskan går från den kända rollen 

som student till den okända rollen som sjuksköterska kan en transitionchock uppstå. Chocken 

uppkommer när kontraster uppstår i kunskaper, relationer, ansvar, roller och prestationer 

mellan den familjära miljön som student och den mindre familjära rollen som sjuksköterska. 

Enligt Benner, Tanner och Chesla (1999, s. 110-111) känner nyutexaminerade sjuksköterskor 

lättnad av att få veta att andra i samma situation upplever liknande känslor och svårigheter.   

Ansvar är en roll med en mängd förväntningar som otydligt definieras av ord och regler 

(Barilian, 2009). Andersson, Cederfjäll och Klang (2005) beskriver i deras studie vad 

sjuksköterskor anser är kärnan i omvårdnad med hänsyn till reflektion, hantering av snabbt 

förändrade situationer och ansvar. Det framkom att sjuksköterskor behöver kunskap för att 
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kunna ta ansvar och tillfredsställa patientens behov av vård och se till patientens bästa. Detta 

fokus på patienten kräver en medvetenhet över ansvaret som förväntas av en sjuksköterska. 

Lögstrup (1994, s. 215) menar att människans ansvar och avgörelser för sina handlingar 

innebär att ha en vilja för handlingen som utförs. Clancy och Svennsons (2007) studie 

beskriver och tolkar berättelser av sjuksköterskor för att få en förståelse för deras erfarenheter. 

Det framkom att det är viktigt för varje sjuksköterska att hantera sitt etiska ansvar. Det finns 

inga riktlinjer eller gränser för sjuksköterskor vad gäller det etiska ansvaret och går inte att 

dela eller ge bort till någon annan. Att möta konsekvenserna av ens handlande är att vara 

professionellt ansvarstagande.  

Benner, Tanner och Chesla (1999, s. 82-84) menar att nyutexaminerade sjuksköterskors oro 

för den egna kompetensen har en negativ påverkan på förmågan att förstå och klara av 

kliniska situationer. De koncentrerar sig på alla de uppgifter som ska utföras och har svårt att 

prioritera, samt se patienten som en person. Crigger och Meeks (2007) studie förklarar den 

psykologiska stressen som uppkommer när sjuksköterskor begått ett misstag och hur de 

förenar den professionella bilden och självförtroende efteråt. Självförtroendet rasar när 

sjuksköterskor upptäcker att de har begått ett misstag och att de bär ansvaret. De koncentrerar 

sig på att få tillbaka sin självkänsla genom att i möjligaste mån ställa det till rätta. Många 

fortsätter att känna ånger, otillräcklighet och osäkerhet över att skada patienter, samt får ökad 

ångest i arbetet. Allt för hög arbetsbelastning bidrar till att arbetsförhållandena inte blir ideala 

och leder ofta till misstag. I Kalisch och Aebersolds (2006) studie beskrivs ett ramverk för hur 

reducering av misstag kan användas och det framkommer att det är viktigt med en miljö där 

det inte finns rädsla för att dela och rapportera misstag och misstag som kunde ha skett. 

Genom att förvänta sig det av varandra och komma över skuldbeläggning och bestraffning, 

kan en norm skapas där personer som fokuserar på och lyfter upp misstag värderas.   

I litteraturstudiens resultat framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att 

kommunikation med andra var komplicerat och betydelsefullt. De kände sig obekväma i 

kommunikationen med patienter och närstående och upplevde att de saknade expertis för att 

få en meningsfull kommunikation. Enligt Sheldon, Barrett och Ellingtons (2006) studie som 

undersöker sjuksköterskors definition på vad svår kommunikation med patienter innebär, 

känner sig sjuksköterskor oförberedda för att kommunicera i komplicerade situationer. 

Sjuksköterskor tycker det är frustrerande och svårt att hantera patienter och närstående som 

uttrycker ilska. Deras utbildning förbereder dem inte för alla olika typer av situationer och ger 

dem inte det breda spektrum av kommunikationsfärdigheter som är nödvändigt. En stödjande 
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och skicklig kommunikation krävs där sjuksköterskan måste bekräfta patienters och familjers 

emotionella behov. Om sjuksköterskan upplever känslor av hopplöshet och hjälplöshet 

medför det att kommunikationen blir svår. I en studie av Belcher och Jones (2009) beskrivs 

och förklaras sjuksköterskors erfarenheter av att utveckla tröst i relationer med patienter och 

det framhålls att kommunikation är en process mellan patient och sjuksköterska där en viktig 

del är att lyssna. För att en god relation och förståelse ska utvecklas krävs det att tid avsätts 

för att lyssna. Förmågan att förstå och effektivt kommunicera med patienter påverkas av 

sjuksköterskans trötthet och arbetsbelastning. I en studie av Finch (2006) som utifrån ett 

patientperspektiv beskriver förväntningar på sjuksköterskor i kommunikationen, framhålls 

vikten av att sjuksköterskan är omtänksam och delaktig i kommunikationen. En sjuksköterska 

som är omsorgsinriktad var mest önskvärt samt kompetent och kunnig. 

Resultatet i litteraturstudien visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att stöd och 

vägledning var centralt. Stöd och feedback gav tillfredställelse och var avgörande för att 

kunna hantera nya ansvarsområden och roller. Halfer och Graf (2006) skriver att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan få hjälp med kraven de måste anpassa sig till genom 

vägledning av mentorer, kollegor eller stödgrupper. En mentor kan hjälpa nyutexaminerade 

sjuksköterskor att få en helhetsbild och ge möjlighet till att reflektera över sina erfarenheter 

(Benner, Tanner & Chesla 1999, s. 112). Benner (1993, s. 40) menar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor har ett behov av stöd. Det finns svårigheter att prioritera och avgöra vad som 

är betydelsefullt, vilket därför kan innebära att patienters behov försummas. Stöd från 

sjuksköterskor som uppnått en mer kompetent nivå är därför betydelsefullt. Belcher och Jones 

(2009) beskriver att stöd bidrar till en ökning av nyutexaminerade sjuksköterskors kunskap 

och självförtroende. Möjligheten till att få stöd är en viktig aspekt i valet av arbetsplats. 

Haavardsholm och Nådens (2009) studie belyser vilka uppfattningar sjuksköterskor har om 

självförtroende och omständigheter som påverkar självförtroendet och menar att 

sjuksköterskor är beroende av feedback från andra och att det kan ses som en faktor för ökat 

självförtroende i rollen. Vuorinen, Tarkka och Meretoja (2000) framhåller vikten av att få 

feedback för att bli professionell i sitt arbete och gör att en förståelse för sina handlingar kan 

utvecklas. Det är viktigt att man på arbetsplatsen skapar en kultur där öppna diskussioner om 

arbetssituationer och feedback blir en naturlig del. Feedback minskar känslan av osäkerhet 

och ökar känslan av säkerhet i arbetet. Duchscher (2009) beskriver att känslor av tvivel och 

isolering uppstår när nyutexaminerade sjuksköterskor inte får emotionellt stöd, råd eller 

feedback av andra. I en studie av Fereday och Muir-Cochrane (2006) föreslås strategier för att 
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förstärka feedback i den kliniska miljön och undersöka betydelsen av feedback. Möten med 

situationer som är obekanta kan innebära att tvivel på sin förmåga uppstår. Feedback söks när 

det känns relevant att få och ett samband mellan osäkerhet och viljan att få feedback kunde 

ses. Benner, Tanner och Chesla (1999, s. 112) menar att det är av stor betydelse att miljön på 

arbetsplatsen är utformad så att nyutexaminerade sjuksköterskor vågar ställa frågor. Om 

misstag och kunskapsbrist undanhålls hämmas inlärning och patienter utsätts för en 

säkerhetsrisk.  

Resultatet i litteraturstudien visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stolthet i 

yrket och att tillfredställelsen var störst i relationer med patienter. Känslan av säkerhet ökade 

med självförtroende, förståelse för helheten och när de själva samt andra litade på dem. Halfer 

och Grafs (2006) studie beskriver vad som bidrar till tillfredställelse och otillfredsställelse i 

den nyutexaminerade sjuksköterskans arbete och menar att tillfredställelsen växer när de kan 

hantera kliniska arbetsuppgifter, klara av kraven samt organisera sitt arbete. Att ha kunskap 

och skicklighet att utföra arbetet, samt vara medveten om de professionella 

utvecklingsmöjligheterna förbättrades med tiden.  Att ha relationer med andra i sitt arbete är 

även en tillfredställande aspekt. Haavardsholm och Nåden (2009) beskriver självförtroende 

som en inre känsla av lugn och innebär att lita och tro på sig själv. Sjuksköterskor är beroende 

av kollegor som är öppna, tror på och accepterar dem för att de ska tro på dem själva. 

Kollegor ingår i sjuksköterskors professionella nätverk och kan betraktas som en säkerhet när 

sjuksköterskor upplever patientsituationer som är krävande. Vikten av att hantera kliniska 

uppgifter och ha kunskap är relaterat till känslan av säkerhet. Belcher och Jones (2009) menar 

i deras studie att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ökad tillfredsställelse i arbetet när 

de lyckas förmedla förtroende till patienterna och att det även underlättar arbetet. Vidare 

beskrivs att sjuksköterskors förmåga att hitta samband i vården av patienter, påverkas av 

förmågan till att ha en helhetssyn som utvecklas med kunskap och självförtroende i deras 

förmågor.    

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara 

yrkesverksam beskrivits och en manifest kvalitativ innehållsanalys användes som 

analysmetod. Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver att trovärdighet i en studie uppnås 

utifrån de fyra kriterierna tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) måste en studies resultat utvärderas i relation till 

tillvägagångssättet för att vara så trovärdigt som möjligt.  
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Tillförlitlighet innebär att en lämplig metod för studien är vald och att mängden data på ett 

tillförlitligt sätt kan svara mot syftet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008, s. 

539). När textenheter som svarade mot syftet togs ut från analysartiklarnas resultat har 

författarna varit textnära och gått tillbaka till originalkällan under analysarbetets gång för att 

inte förlora viktig data. Språkbegränsningar hos författarna medförde att översättning från 

engelska till svenska gjordes och därmed kan nyanser förlorats. Ett resonemang mellan 

författarna har pågått under arbetets gång för att undvika tolkningar. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att kondensering av textenheter kan innebära att nyanser förloras och att det 

kan vara svårt att ta ut lämpliga textenheter. I denna studie utfördes därför kondensering av 

textenheter i två steg i samråd mellan författarna. Kategoriseringen gjordes i fyra steg och 

resulterade i fyra slutliga kategorier uteslutande av varandra. Resultatet är styrkt med 

representativa citat vilket stärker tillförlitligheten (jmf. Graneheim och Lundman, 2004). 

Denna studie har bedömts av handledare och på seminarier under litteraturstudiens gång för 

att få feedback och kommentarer som enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker 

tillförlitligheten. 

Pålitlighet innebär att analysen ska vara presenterad så det går att följa hur författarna gått 

tillväga (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Tillvägagångssättet i litteratursökning är 

presenterad med använda databaser, sökord och kriterier vilket innebär att kontexten är 

beskriven. Om studien kan göras om av en annan forskare med samma tillvägagångssätt som 

resulterar i samma resultat har pålitlighet uppnåtts (Polit & Beck, 2008, s. 539). En tabell 

visar en översikt av litteratursökningen med antal träffar på sökorden och antal artiklar som 

tagits ut till analysen. Kvalitetsgranskningen innefattar 10 artiklar som kvalitetsgranskats av 

båda författarna och har presenteras i en översiktstabell där kvaliteten är bedömd. Holloway 

och Wheeler (2010, s. 303) menar att överförbarhet innebär att resultatet som framkommit i 

en studie även är aktuellt i ett liknande sammanhang eller med liknande deltagare. Denna 

litteraturstudie visar på att studier från olika länder och olika miljöer överensstämmer när det 

gäller nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vara yrkesverksam. En 

förförståelse i ämnet fanns innan studien påbörjades, vilket författarna varit medvetna om 

under studiens gång för att undvika antaganden som påverkar resultatet. Enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s. 303) måste författarna vara objektiva och resultatet får inte påverkas av 

antaganden och förutfattande meningar. En tydlig beskrivning av metoden finns och gör att 

det går att följa data tillbaka till källan, vilket stärker bekräftelsebarheten  
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Slutsats 

Det är viktigt att den nyutexaminerade sjuksköterskan får tillåtelse att vara ny i sitt yrke. Den 

rädsla de upplever som yrkesverksam innebär att det är av största vikt att det finns förståelse 

och en attityd mot nyutexaminerade sjuksköterskor som inte är skuldbeläggande. Omvårdnad 

består av möten med människor och kväver en kompetens och medvetenhet som främjar 

individens behov. Nyutexaminerade sjuksköterskors behov av stöd måste utgöra en självklar 

del i vården. Om det inte tas på allvar och avsätts tid för vägledning kan det skapa 

konsekvenser för omvårdnaden. Förståelse och säkerhet i arbetet utvecklas genom feedback 

och bör därför ses som ett säkerhetsarbete som måste prioriteras. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor får trygghet och stöd genom att ta del av andras upplevelser i samma situation. 

Denna inblick leder till större förberedelse och därför kan de lättare hantera den nya rollen. 

När nyutexaminerade sjuksköterskor tror på sig egen förmåga växer självförtroendet. Om de 

känner sig tryggare i sin yrkesroll leder det till att patienter får bättre och säkrare omvårdnad. 

Patienters tillit och förtroende ökar när sjuksköterskor kan förmedla trygghet och lugn. Det 

behövs fortsatt forskning om hur nyutexaminerade sjuksköterskestudenters upplever 

övergången till yrkesverksam sjuksköterska.  

 



22 
 

Referenser  

* Artiklar ingående i analysen 

Andersson, N., Cederfjall, C., & Klang, B. (2005). The novice general nurses' view of 

working in a paediatric setting: a Swedish experience. Nurse Education in Practice, 5(4), 191-

197.  

* Andersson, P., & Edberg, A. (2010). The transition from rookie to genuine nurse: narratives 

from Swedish nurses 1 year after graduation. Journal of Continuing Education in Nursing, 

41(4), 186-192.  

Barilan, Y. (2009). Responsibility as a meta-virtue: truth-telling, deliberation and wisdom in 

medical professionalism. Journal of Medical Ethics, 35(3), 153-158. 

Belcher, M., & Jones, L. (2009). Graduate nurses experiences of developing trust in the nurse-

patient relationship. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 

31(2), 142-152. 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 

Studentlitteratur.  

Benner, P., Tanner, C.A. & Chesla, C.A. (1999). Expertkunnande i omvårdnad: omsorg, 

klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur. 

Catlett, S., & Lovan, S. (2011). Being a good nurse and doing the right thing: A replication 

study. Nursing Ethics, 18(1), 54-63.  

Chinn, P.L. & Kramer, M.K. (2004). Integrated knowledge development in nursing. (6th ed.) 

St. Louis, Mo.: Mosby. 

Clancy, A., & Svensson, T. (2007). 'Faced' with responsibility: Levinasian ethics and the 

challenges of responsibility in Norwegian public health nursing. Nursing Philosophy, 8(3), 

158-166.  

Crigger, N., & Meek, V. (2007). Toward a theory of self-reconciliation following mistakes in 

nursing practice. Journal of Nursing Scholarship, 39(2), 177-183. 



23 
 

de Araujo Sartorio N., & Zoboli, E. (2010). Images of a ‘good nurse’ presented by teaching 

staff. Nursing Ethics, 17(6), 687-694.  

Duchscher, J. (2009). Transition shock: the initial stage of role adaptation for newly graduated 

Registered Nurses. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 1103-1113. 

Dyess, S., & Sherman, R. (2009). The first year of practice: new graduate nurses’ transition 

and learning needs. The Journal of Continuing Education in Nursing, 40(9), 403-410.  

* Ellerton, M., & Gregor, F. (2003). A study of transition: the new nurse graduate at 3 

months. Journal of Continuing Education in Nursing, 34(3), 103-107. 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107-115.  

Eriksson, K., Nordman, T. & Myllymäki, I. (1999). Den trojanska hästen: evidensbaserat 

vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. (1. uppl.) Vasa: Åbo Akademi. 

* Etheridge, S. (2007). Learning to think like a nurse: stories from new nurse graduates. 

Journal of Continuing Education in Nursing, 38(1), 24-30.  

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). The role of performance feedback in the self-

assessment of competence: a research study with nursing clinicians. Collegian, 13(1), 10-15. 

Finch, L. (2006). Patients' communication with nurses: relational communication and 

preferred nurse behaviors. International Journal for Human Caring, 10(4), 14-22.  

Furåker, C. (2008). Registered nurses’ views on their professional role. Journal of Nursing 

Management, 16(8), 933-941.  

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

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112.  

Haavardsholm, I., & Nåden, D. (2009). The concept of confidence - the nurse's perception. 

European Journal of Cancer Care, 18(5), 483-491.  

Halfer, D., & Graf, E. (2006). Graduate nurse perceptions of the work experience. Nursing 

Economic, 24(3), 150-155. 



24 
 

Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. (3. ed.) 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

Jorfeldt, I. (2004). Att utbilda sig till sjuksköterska: ett genusperspektiv på lärares och 

studenters beskrivningar av utbildningen. Diss. Stockholm: Univ., 2004. Stockholm. 

Kalisch, B., & Aebersold, M. (2006). Overcoming barriers to patient safety. Nursing 

Economic, 24(3), 143. 

* Kilstoff, K., & Rochester, S. (2004). Hitting the floor running: transitional experiences of 

graduates previously trained as enrolled nurses. Australian Journal of Advanced Nursing, 

22(1), 13-17.  

Louis, M. (1980).  Career Transitions: Varieties and Commonalities. Academy of 

Management Review, 5(3), 329-340.  

Lögstrup, K.E. (1994). Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos.  

* Maben, J., & Clark, J. (1998). Project 2000 diplomates' perceptions of their experiences of 

transition from student to staff nurse. Journal of Clinical Nursing, 7(2), 145-153. 

Mogensen, E., Ekstrand, T.I., & Löfmark, A. (2006). Klinisk utbildning i högskolan – 

perspektiv och utveckling. Lund: Studentlitteratur.  

Norberg, A., & Ternestedt, B-M. (2009). Omvårdnad som huvudområde i 

sjuksköterskeutbildningen. I G. Östlinder, S. Söderberg & Öhlén (Red.), Omvårdnad som 

akademiskt ämne (s. 31-42). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

* Olson, M. (2009). The "Millenials": first year in practice. Nursing Outlook, 57(1), 10-17. 

Orem, D.E. (1995). Nursing: concepts of practice. (5. ed.) St. Louis: Mosby. 

* O'Shea, M., & Kelly, B. (2007). The lived experiences of newly qualified nurses on clinical 

placement during the first six months following registration in the Republic of Ireland. 

Journal of Clinical Nursing, 16(8), 1534-1542.  

* Pellico, L., Brewer, C., & Kovner, C. (2009). What newly licensed registered nurses have to 

say about their first experiences. Nursing Outlook, 57(4), 194-203.  



25 
 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (8. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Primm, R. (2010). Professionalism among occupation health nurses. AAOHN Journal, 58(7), 

281-283.  

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

student to registered nurse. Journal of Clinical Nursing, 11(4), 545-553. 

SFS 1993:100. Högskoleförordning. Stockholm: Riksdagen.  

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Riksdagen.  

Sheldon, L., Barrett, R., & Ellington, L. (2006). Difficult communication in nursing. Journal 

of Nursing Scholarship, 38(2), 141-147. 

Smith, K., & Godfrey, N. (2002). Being a good nurse and doing the right thing: a qualitative 

study. Nursing Ethics, 9(3), 301-312.  

 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

Svensk sjuksköterskeförening (2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening.  

Vuorinen, R., Tarkka, M., & Meretoja, R. (2000). Peer evaluation in nurses' professional 

development: a pilot study to investigate the issues. Journal of Clinical Nursing, 9(2), 273-

281. 

* Wangensteen, S., Johansson, I., & Nordström, G. (2008). The first year as a graduate nurse - 

an experience of growth and development. Journal of Clinical Nursing, 17(14), 1877-1885.  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (2. rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  


