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Abstrakt 
Den slutliga kvalitén på omvårdnaden påverkas av relationen mellan 
sjuksköterskans tillfredsställelse med arbetssituationen och 
organisationens uppbyggnad. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva upplevelser av att arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska. 
Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar analyserade med 
kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex 
slutkategorier: att ha behov av stödjande introduktion för att komma in 
i yrkesrollen, att tvivla på sin kompetens, att ha behov av att prata med 
andra nyutexaminerade sjuksköterskor, att arbeta under tidspress känns 
som att handla utan att tänka, att bemötande styrs av egna och 
kollegors förväntningar samt att acceptera och förstå sin nya roll. 
Resultatet kan bidra till högre kvalité på omvårdnad utförd av 
nyutexaminerade sjuksköterskor om det blir ett bättre samarbete 
mellan dem och de vana sjuksköterskorna. Utförandet av omvårdnad 
påverkas negativt när nyutexaminerade sjuksköterskor arbetar under 
för hög belastning. De behöver få stödjande introduktion med hjälp av 
handledare och avsatt tid till att prata och diskutera kollegor emellan.  

 
Nyckelord: nyutexaminerad sjuksköterska, stöd, handledning, 

omvårdnad, upplevelse, innehållsanalys 
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Det finns ett behov av att förstå mer om relationerna mellan sjuksköterskans 

tillfredsställelse med arbetssituationen och organisationens uppbyggnad då detta 

påverkar hur den slutliga kvalitén i omvårdnaden blir (Adams & Bond, 2000). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor är mer sårbara och måste därför hjälpas framåt i sin 

professionella utvecklig så att de känner sig nöjda i sin nya roll (Boswell, Lowry & 

Wilhoit, 2004). Det är viktigt med en introduktion på den nya arbetsplatsen för att som 

nyanställd känna sig välkommen och uppskattad, komma in i arbetsgruppen, få klart för 

sig förväntningar och krav och att lära sig arbetsuppgifterna (Mann, 1989, s.99). Enligt 

Mann (1989, s.99, 120) är första mötet med arbetsplatsen avgörande för hur framtiden 

blir. Intrycken begränsas när nervositet, stress och obehag upplevs, vilket det kan göra 

första dagen på ett nytt jobb.  

 
Under den första tiden har den nyanställde funderingar på hur han eller hon uppfattas, 

accepteras och vem som går att lita på. När känslor av osäkerhet och ängslan uppstår 

beror detta oftare på de nya arbetskamraterna än på de olika arbetsuppgifterna. För den 

nyanställde är det viktigt att kunna anpassa sig till gruppen, detta är viktigare än 

kunskaper om rutiner, metoder och arbetssätt vilket kommer naturligt med tiden 

(Mann, 1989, s.101). Tradewell (1996) anser att den nyanställde måste lära sig 

värderingar, normer och beteendemönster som finns på arbetsplatsen för att bli en i 

gruppen. Människan har enligt Baumeister och Leary (1995) behov av att tillhöra en 

grupp och ha relationer med andra. Istället för att arbeta ensamma söker människan 

hellre bekräftelse och uppskattning av andra i sina uppgifter. Tradewell (1996) 

beskriver att den nyanställde måste få insikt i grupprocessens funktion, vilka roller 

kollegorna har och vilken roll den nyanställde förväntas ha. En blivande gruppmedlem 

går igenom tre stadier vilka innefattar separation från deras föregående roll, övergång 

och integration till den nya rollen.  

 

Trivseln på arbetsplatsen har mycket att göra med kommunikation och dialoger mellan 

de anställda (Abrahamsen, 2003, s.142). Karlsson och Magnusson (1994, s.18-20, 33) 

menar att god kommunikation ger hög produktivitet och god arbetsmiljö. Om de 

anställda känner samhörighet, framtidstro, solidaritet och arbetar tillsammans blir de 
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mer produktiva. Medarbetarskapet är välutvecklat på arbetsplatser där de anställda tar 

ett stort ansvar för sitt eget arbete och är angelägna om att samverka med 

arbetskamraterna så som att bidra till god stämning och kamratskap. Karlsson och 

Magnusson (1994, s.85) beskriver också att konsekvenserna av att det egna ansvaret 

ökar ofta resulterar i upplevelser av engagemang, stolthet, status och tacksamhet. I 

studien av Hodson (2002) beskrivs att när den nyanställde är kompetent att utföra sina 

arbetsuppgifter upplevs stolthet och att arbetet är meningsfullt. Det ökade ansvaret ses 

inte av alla nyanställda som något positivt, utan betraktas som en börda och något som 

vill undvikas.  

 

Sjuksköterskan och patienten är skapta som unika personer med egna erfarenheter och 

uppfattningsförmågor. Det som ligger till grund för detta är deras tankar, känslor, 

begär, antaganden, förväntningar och aktiviteter. Samverkan mellan känslor, tankar och 

aktiviteter hos patient och sjuksköterska är i fokus i sjuksköterskans arbete. Relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan är inte jämställd. Sjuksköterskan har en profession 

med kompetens och en maktposition gentemot patienten som hon eller han ska använda 

sig av för att möta patientens behov. Hur den interaktiva relationen, som uppstår mellan 

patient och sjuksköterska blir, beror på hur väl de kan anpassa sig till situationen och 

varandra (Gastmans, 1998). I en studie av Attree (2000) beskriver patienter och 

anhöriga vad de upplevde vara bra eller dålig omvårdnad. Det viktigaste var att 

samspelet de hade med sjuksköterskan skulle vara bra, eftersom det då ledde till känslor 

av att vara betydelsefull. Att ha ett bra samspel upplevdes viktigare än att 

sjuksköterskorna skulle utföra arbetsuppgifterna väl. Patienterna beskrev att det var 

viktigt att bli behandlade som unika personer och inte som en i mängden, eftersom de 

då kände sig bortvalda och oviktiga. Vidare menar Attree (2000) att patienterna var 

tvungna att be om hjälp, vilket förvånade sjuksköterskorna, eftersom sjuksköterskorna 

inte räknade med detta. Patienterna upplevde att de blev försummade när 

sjuksköterskor var ovilliga att informera eller erbjuda hjälp och stöd.  

 

När sjuksköterskor var stressade och hade mycket att göra tyckte patienterna att 

sjuksköterskorna inte hade tid att prata, lyssna eller vara med dem (Attree, 2000). 
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Patienter ansåg att tiden var viktig för att de skulle uppleva att de blev behandlade med 

värdighet. De kände sig ovärdigt behandlade, när de blev påskyndade eller lämnade 

ensamma på grund av tidsbrist. Patienter upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid att 

utföra omvårdnaden väl (Walsh och Kowanko, 2002).  

 

Enligt Vårdförbundet (2006) examinerades 4520 sjuksköterskor i Sverige läsåret 

2004/2005. Högskoleverket menar att sjuksköterskeutbildningen inte är en 

yrkesutbildning utan en yrkesförberedande utbildning. Socialstyrelsen (2002) skriver att 

sjuksköterskan efter examen ska kunna arbeta självständigt. Vårdförbundet (2006) 

menar att legitimationen som den nyutexaminerade sjuksköterskan innehar garanterar 

att yrkesutövaren godkänts för en viss kunskapsnivå. Den enskilda 

högskolan/universitetet garanterar sjuksköterskans yrkeskunskap och kompetens. 

Socialstyrelsen (2002) beskriver att en nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska 

har ett särskilt stort behov av en god introduktion. Sjuksköterskan behöver möjligheter 

att få träna upp sin yrkesskicklighet innan han eller hon utför de arbetsuppgifter som är 

mest krävande. Boychuk Duchscher och Cowin (2004) menar att statistik visar att en 

hög andel nyutexaminerade sjuksköterskor byter arbetsplats eller slutar arbeta som 

sjuksköterska inom det första yrkesverksamma året. En omplacering av en 

sjuksköterska påverkar inte bara den nyutexaminerade sjuksköterskan personligt och 

professionellt, utan medför även stora kostnader för arbetsgivaren. 

 

Stress är associerat med ökad arbetsbelastning (Adams och Bond, 2000). Enligt 

Karlsson och Magnusson accepteras olika miljöbelastningar, till exempel stress, lättare 

när god trivsel genomsyrar arbetsklimatet. God trivsel leder till lägre sjukfrånvaro, 

lägre personalomsättning, högre produktivitet och högre kvalité på arbetsuppgifterna 

(1994, s.33). Organisationens struktur och sjuksköterskornas självförtroende påverkar 

hur kvalitén på omvårdnaden blir. Det är viktigt att stötta och hjälpa sjuksköterskor 

med lågt självförtroende för att de ska kunna utföra god omvårdnad (Fagerberg, 2004). 

Eftersom vi själva går sjuksköterskeutbildningen och förväntar oss vara 

nyutexaminerade sjuksköterskor inom kort, så är vi intresserade av hur andra 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket. Med detta som 
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bakgrund har vi valt att göra denna litteraturstudie för att öka förståelsen om hur det 

upplevs att börja arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska. Inställningen som kan 

finnas är osäkerhet inför den kommande tiden som sjuksköterska. Med ökad kunskap 

kan blivande sjuksköterskor som upplever osäkerhet känna sig mer förberedda för sin 

tid som yrkesverksamma när de är nyutexaminerade. Erfarna sjuksköterskor kan också 

med ökad kunskap, underlätta för nya sjuksköterskor i deras arbete.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att arbeta som 

nyutexaminerad sjuksköterska. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Litteratursökning av vetenskapliga artiklar har skett i de sociomedicinska 

referensdatabaserna; Academic search, Cinahl, PubMed samt Blackwell synergy. 

Sökorden som användes för analysen var communication, co-workers, debriefing, 

experience, graduate, graduates, hospital, job satisfaction, life experiences, medical 

care, medical personnel, new, nurses, nursing, patients, perspective, quality care, staff, 

work environment och lived experience as a new educated nurse. Sökorden som 

användes till inledningen var; job satisfaction, nurses och work environment. För att 

reducera antal träffar kombinerades vissa av sökorden med varandra. Detta resulterade i 

sammanlagt 887 träffar för både inledning och analys vilket resulterade i 34 artiklar. De 

31 artiklar som sökts till analysen motsvarade studiens syfte. Av dessa 31 artiklar var 

åtta kvalitativa och uppfyllde kriterierna för att användas till analysen (tabell 1). 

Artiklarna valdes genom att rubriker och abstrakt lästes, därefter bedömdes om de gick 

att använda för vidare granskning. Inklusionskriterier för litteratursökning till analysen 

var att artiklarna skulle vara kvalitativa och innehålla beskrivningar av 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser. Krav på att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga fanns också. Sjuksköterskornas upplevelser skulle dessutom vara 

beskrivna från och med deras första år i yrket. Artiklar som exkluderades var 

sjuksköterskor som hade vidareutbildning eller studerade.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

 

 
Kvalitetsgranskning av de valda åtta vetenskapliga artiklarna gjordes med hjälp av ett 

protokoll som behandlar kvalitativa studier (tabell 2). För att avgöra om artikeln var 

aktuell för fortsatt granskning gjordes först en övergripande kontroll där resultaten 

granskades, om resultaten var trovärdiga samt om resultaten kunde vara till hjälp i den 

kliniska verksamheten. Om dessa krav ej uppfylldes, utfördes ingen fortsatt granskning 

av artiklarna. I de fall kraven uppfylldes, fortsattes granskningen. Det undersöktes 

vilken typ av studie det var, om resultaten var tillförlitliga, om det fanns ett etiskt 

resonemang beskrivet, vad studien visade för resultat och gavs därefter ett 

kvalitetsbetyg (Willman och Stoltz, 2002, s.85). Detta kvalitetsbetyg avgjorde om 
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studiens kvalité var hög, medel eller låg (Willman och Stoltz, 2002, s.122-123). Vidare 

beskriver Willman och Stoltz (2002, s. 90-92) att en kvalitativ studie har hög kvalité då 

den har ett klart beskrivet sammanhang, ett motiverat urval samt en beskriven 

urvalsprocess, vilket innefattar datainsamling, transkriberingsprocess och analysmetod. 

Enligt författarna bedöms en studie ha medel kvalité om denna är mellan hög och låg 

kvalité. De två artiklarna som antingen hade en oklar intervjumetod, eller otydligt 

beskriven konfidentialitet för deltagarna bedömdes ha medel kvalité. Studien ska vara 

trovärdig och beskriva trovärdighet, det ska finnas ett samspel mellan data och tolkning 

samt metodkritik (Willman & Stoltz, 2002, s.90-92). En studie, som ingick i denna 

litteraturstudie bedömdes ha medel kvalité då den hade bristfällig formulering och 

beskrivningar, resultatet var svårbegripligt och det fanns brister i trovärdigheten.  

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingick i analysen (n=8). 
 

Författare 
 

Typ av 
studie 

 

Deltagare 
 

Metod 
Datainsamling/Analys 

 

Huvudfynd 
 

Kvalitet

 

De Bellis, A., et 
al. (2001) 
 

 

Kvalitativ 
 

21 
 

 

Semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 

Bristande stöd på 
avdelningen; olikheter 
mellan idealet som 
studenter lär sig och vad 
de får göra i arbetslivet. 

 

Hög  
 

Delaney, C. 
(2003) 

Kvalitativ 10 Bandinspelade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Känslor av att vara 
självständiga, 
välkomnade och 
stöttade. Känna både 
glädje och smärta i 
yrket, vilket är 
uppskattat. Ibland vill de 
ha mer tid. 

Medel 

Gerrish, K. 
(2000) 

Kvalitativ 10 år 1985 
25 år 1998 

Djupgående bandinspelade 
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Känslor av att vara 
oförberedd inför sin 
yrkesroll. 

Hög 
 

Jasper, M. 
(1996) 
 

Kvalitativ 
 

12 
 

Semistrukturerade, 
bandinspelade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys. 

En kulturkrock att 
komma direkt från 
universitetet till 
arbetslivet. 

Hög 
 
 

Mangone, N. 
och King, J. 
(2005) 
 

Kvalitativ 15 
 

Bandinspelade 
fokusgrupper. Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Att debriefing är bra, det 
ger en stöttande miljö, 
stödjande arbetskamrater 
och känsla av att känna 
tillhörighet.  

Medel 
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Tabell 2. (forts.) Översikt av artiklar som ingick i analysen (n=8). 
 

 

Författare 
 

Typ av 
studie 

 

Deltagare 
 

Metod 
Datainsamling/Analys 

 

Huvudfynd 
 

Kvalitet

 

Persson S., och 
Vernström, H. 
(2005) 

 

Kvalitativ 
 

7 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys.   

 

Behov av stöd och 
handledning. 

 

Hög 

Thomka, L. A. 
(2001) 

Kvalitativ 
 

16 Öppna intervjufrågor. 
Tematisk analysmetod. 

Stress, överväldigande 
och nervositet över att 
inte vara tillräckliga. 

Hög 

Whitehead, J. 
(2001) 
 

Kvalitativ 
 

6 
 

Semistrukturerade, 
bandinspelade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Att transitionen från att 
vara student till att 
arbeta är en svår tid. 
Saknad av kunskap och 
stöttning under 
transitionen är en stor 
orsak till oro.   
  

Hög 
 

 
Analys 

För att analysera de vetenskapliga artiklarna användes en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. I den manifesta ansatsen beskriver och fokuserar forskaren enbart 

på det faktiska textinnehållet, i motsats till den latenta ansatsen där forskaren tolkar de 

underliggande meningarna i texten (Downe-Wamboldt, 1992). Downe-Wamboldt 

(1992) beskriver vidare att välja ut textenheterna är ett av de svåraste och viktigaste 

besluten i manifest innehållsanalys, det är viktigt att enheterna verkligen svarar mot 

syftet med studien. 

 

De åtta vetenskapliga artiklarna analyserades med inspiration av Burnards (1991) 

metod, för att få detaljerad, strukturerad och systematisk ordning i analysarbetet. Först 

lästes artiklarna igenom och de aktuella textenheterna (beskrivna upplevelser) som 

motsvarade studiens syfte skrevs ned. I steg två lästes textenheterna igenom flera 

gånger, för att få fördjupad förståelse av sjuksköterskors upplevelser av att arbeta som 

nyutexaminerade. De textenheter som inte motsvarade syftet uteslöts. Sedan lästes 

textenheterna igenom ännu en gång, kondenserades och översattes. Därefter 

kondenserades de översatta textenheterna ännu en gång för att uppnå bättre språkbruk. I 

nästa steg fördes textenheter samman med liknande innehåll för att få kategorier. De 

kategorier som liknade varandra fördes samman för att reducera antalet kategorier, och 
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därmed bildades bredare kategorier. Analysen var färdig när inga nya kategorier kunde 

skapas, vilket innebar sex slutgiltiga kategorier. För att kontrollera tillförlitligheten 

jämfördes innehållet i textenheterna mot de slutgiltiga kategorierna. Sedan redovisades 

kategorierna med brödtext och citat från originaltexten. I Mangone och Kings (2005) 

studie deltog även undersköterskor, dessa upplevelser uteslöts eftersom de inte svarade 

mot syftet av studien.  

 

Resultat 
Analysarbetet resulterade i sex kategorier (tabell 3). Kategorierna redovisas nedan med 

brödtext och citat. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6). 

Kategorier 
 
Att ha behov av stödjande introduktion för att komma in i yrkesrollen 

Att tvivla på sin kompetens 

Att ha behov av att prata med andra nyutexaminerade sjuksköterskor  

Att arbeta under tidspress känns som att handla utan att tänka 

Att bemötande styrs av egna och kollegors förväntningar 

Att acceptera och förstå sin nya roll 

 
 

Att ha behov av stödjande introduktion för att komma in i yrkesrollen 

I flera studier framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskor hade behov av att få 

stöd under introduktionen för att komma in i sin nya yrkesroll (Delaney, 2003; Gerrish, 

2000; Jasper, 1996; Persson & Vernström, 2005; Thomka, 2001). En bra handledare 

blev en förebild som nyutexaminerade sjuksköterskor kände förtroende för. 

Handledaren var ett stort stöd som de kunde fråga om allt. Även om handledaren inte 

alltid var tillgänglig, så kunde stödet vara tillräckligt (De Bellis, Glover, Hutton & 

Longson, 2001; Persson & Vernström, 2005; Thomka, 2001). Vid avslutad introduktion 

var det nervöst, men nyutexaminerade sjuksköterskor hade mer självförtroende och såg 
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fram emot att klara sig själva. Handledarna fanns fortfarande där, men nu som 

medarbetare (Delaney, 2003). 

 

I ett par av studierna upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor att de kände sig 

övergivna när de inte fick tillräckligt med stöd. Detta berodde på att det stöd de 

förväntade sig uteblev eftersom handledaren inte alltid var tillgänglig. Det fanns ofta 

ingen att prata med eller fråga på avdelningen (De Bellis et al., 2001; Mangone & King, 

2005). Persson och Vernström (2005) beskrev att sjuksköterskor som nyligen 

utexaminerats inte kände förtroende för sina handledare, eftersom de inte var 

engagerade och inte hade tid med dem. I en studie (De Bellis et al., 2001) framkom att 

när nyutexaminerade sjuksköterskor inte fick handledare kändes det som att vara 

lämnad till ödet. Delaney (2003) beskrev i sin studie att när nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade flera olika handledare blev de förvirrade eftersom alla hade olika 

rutiner och sätt att göra saker på. 

 

I en studie uttrycktes det en önskan att få fler tillfällen att iaktta sjuksköterskans arbete 

tillsammans med en van sjuksköterska (Thomka, 2001). Att få utökad introduktion var 

en fördel då sjuksköterskor som nyligen utexaminerats fick bättre koll på rutinerna, 

kände sig redo att vara mer självständiga och kände större säkerhet (Delaney, 2003; 

Gerrish, 2000). För lång introduktion kunde dock kännas som en förlängd praktik 

(Persson & Vernström, 2005). Genom att få mer ansvar tidigt i introduktionen lärde sig 

nyutexaminerade sjuksköterskor vad det innebar att vara sjuksköterska (Jasper, 1996). 

 

Jag fick en handledare och vi fick bra kontakt. Det är viktigt att det funkar 
med den som man kommer med i början. Hon tog verkligen hand om mig 
och var mån om mig mycket och även idag så känner jag att hon är en av de 
personer som jag kan fråga om det är något jag vill fråga om. (Persson & 
Vernström, 2005, s.26) 

 

At that stage I didn’t have a designated preceptor. I was thrown in the 
deep end and left to drown a little bit in the first two weeks. (De Bellis et 
al., 2001, s.87) 
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Att tvivla på sin kompetens 

I flera studier (De Bellis et al., 2001; Delaney, 2003; Gerrish, 2000; Jasper, 1996; 

Mangone & King, 2005; Whitehead, 2001) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor att 

de tvivlade på sin kompetens. De tyckte inte att de kunde lära sig någonting. De visste 

inte vad de gjorde och borde inte vara sjuksköterskor. Det kunde till och med kännas 

som att de låtsades vara sjuksköterskor (De Bellis et al., 2001; Mangone & King, 

2005). I två studier (Delaney, 2003; Mangone & King, 2005) ifrågasatte 

nyutexaminerade sjuksköterskor ofta förmågan att utföra omvårdnad, speciellt vid 

tidspress och ökad patientbelastning. Whitehead (2001) och Gerrish (2000) menar att 

sjuksköterskor som nyligen utexaminerats kände osäkerhet på sin kompetens på grund 

av bristande kunskaper. Detta kunde bero på brister i organisations- och 

ledaregenskaper, i kliniska färdigheter samt i biologikunskaper.  

 

Bristande erfarenhet och tillit till sin förmåga gjorde nyutexaminerade sjuksköterskor 

skräckslagna och de upplevde osäkerhet och ångest inför ansvaret (Delaney, 2003; 

Jasper, 1996; Whitehead, 2001). I två studier (Delaney, 2003; Gerrish, 2000) beskrev 

nyutexaminerade sjuksköterskor att det var svårt att ta ansvar för studenter, eftersom de 

själva nyligen varit studenter. I studier av Gerrish (2000), Jasper (1996) och Whitehead 

(2001) upplevde sjuksköterskor som nyligen utexaminerats, att de plötsligt skulle kunna 

alla svaren, dokumentera, delegera och ta ansvar för andras arbete vilket upplevdes 

skrämmande. Enligt De Bellis et al. (2001) och Gerrish (2000) var nyutexaminerade 

sjuksköterskor oroliga för vilka konsekvenser det kunde bli om de gjorde ett misstag, 

vilket då skulle vara på deras ansvar, till skillnad från när de var studenter. En 

konsekvens de var oroliga för, var att få en erinran och förlora legitimationen. Persson 

och Vernström (2005) menade att nyutexaminerade sjuksköterskor helst ville ha en 

person som övervakade dem och såg till att de gjorde rätt. 

 

Att inte veta vad som skulle göras, varför och när gjorde nyutexaminerade 

sjuksköterskor osäkra på sin kompetens (De Bellis et al., 2001; Persson & Vernström, 

2005). I två av studierna (Jasper, 1996; Persson & Vernström, 2005) upplevde 

nyutexaminerade sjuksköterskor att det var svårt att identifiera sig med yrkesrollen och 
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kände sig därför oförberedda inför denna. I tre andra studier (De Bellis et al., 2001; 

Gerrish, 2000; Whitehead, 2001) beskrevs att utbildningen misslyckats med att 

förbereda dem inför yrket. Även efter den avslutade introduktionen kände de sig 

otillräckligt förberedda. Jasper (1996) menar, att trots bristfälliga förberedelser, kände 

nyutexaminerade sjuksköterskor sig kompetenta och effektiva i sin roll.  

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev i några av studierna (De Bellis et al., 2001; 

Gerrish, 2000; Persson & Vernström, 2005) att det tog tid innan de behärskade alla 

sidor av yrket. De upplevde ett behov av fortsatt inlärning och de blev medvetna om 

sina begränsningar när de konfronterades med nya uppgifter eller nya situationer. 

Lärandet upplevdes som en livslång process, och de kunde efter ett år i yrket 

fortfarande känna sig nyfärdiga.  

 

 Sometimes I feel like I never going to get beyond where I’m at and I can’t 
learn anything, I don’t know what I’m doing, I’m stupid, I shouldn’t be a 
nurse- I’ve picked the wrong career. (Mangone & King, 2005, s.252) 

 

För prova sig fram, det går inte, för man får inte ha fel så det gäller att 
fråga, erkänna att man inte kan. (Persson & Vernström, 2005, s.25) 

 
Att ha behov av att prata med andra nyutexaminerade sjuksköterskor  

Nyutexaminerade sjuksköterskor uppskattade möjligheten att prata med andra 

sjuksköterskor som nyligen utexaminerats, eftersom de vana sjuksköterskorna inte 

mindes hur det var att vara ny (Mangone & King, 2005). God kommunikation, för 

nyutexaminerade sjuksköterskor innefattade frågor, feedback, rapportering och att 

lyssna på varandra. De upplevde att de ville prata med vem som helst som ville lyssna 

för att få bekräftelse på att de inte var ensamma om sina känslor (De Bellis et al., 2001; 

Mangone & King, 2005). Att reflektera var användbart, då nyutexaminerade 

sjuksköterskor kunde se tillbaka och komma fram till vad de kunde ha gjort annorlunda 

(Gerrish, 2000). Det fanns behov av att ställa frågor och lyssna på nyutexaminerade 

sjuksköterskor från andra avdelningar. De upplevde samtalsträffar vara perfekta, 

eftersom det gav tillfälle att prata med andra om sina problem (De Bellis et al., 2001; 

Mangone & King, 2005).  
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Samtalsträffarna hjälpte sjuksköterskor som nyligen utexaminerats i övergången till 

deras nya roll (Mangone & King, 2005). De fick även en helhetsbild över sjukhuset och 

ett kontaktnät bland andra nyanställda. Tid för samtalsträffar var viktigt, eftersom det 

gav känslan av att tillhöra gruppen. Nyutexaminerade sjuksköterskor tyckte att det var 

lätt att prata om sina problem, utbyta erfarenheter och ge varandra tips och idéer då de 

kände sig bekväma med att uttrycka sina känslor i gruppen (Mangone & King, 2005; 

Persson & Vernström, 2005). Vidare beskrev Persson och Vernström (2005) att 

samtalsträffarna även gav möjlighet att reflektera över arbetet och avdelningen 

nyutexaminerade sjuksköterskor jobbade på.   

 

De Bellis et al. (2001) och Mangone och King (2005) beskriver att bristande stöd från 

personalen, kris på avdelningen och tung arbetsbelastning var orsaker till att 

nyutexaminerade sjuksköterskor inte kunde närvara vid samtalsträffarna. I studien av 

Mangone och King (2005) berättade en sjuksköterska som nyligen utexaminerats att det 

var svårt att få tillfälle att prata med andra nyutexaminerade sjuksköterskor på grund av 

att de sällan arbetade samtidigt. De Bellis et al. (2001) menar att när konflikter av olika 

slag inte kunde lösas berodde det på brist på samtalsträffar vilket ansågs vara en 

stressfaktor.   

 

It was really good to come (to a debriefing session) and… it really helped 
me a great deal to know that others had experienced the same in that same 
particular area of nursing and it made me feel a lot better. (Mangone & 
King, 2005, s.254) 

 

Att arbeta under tidspress känns som att handla utan att tänka 

För nyutexaminerade sjuksköterskor var tiden en viktig aspekt för att kunna utföra ett 

bra arbete (Thomka, 2001). Nyutexaminerade sjuksköterskor ville ta tid på sig med 

medicinering för att känna sig trygga och säkra i arbetet. De kände då att de hade 

kontroll. De var dock tvungna att lära sig följa strömmen och prioritera arbetet, vilket 

gjorde det omöjligt för dem att ha kontroll i alla situationer (De Bellis et al., 2001; 

Delaney, 2003; Persson & Vernström, 2005). Att prioritera vård var svårt vid hög 

arbetsbelastning, nyutexaminerade sjuksköterskor förstod sig inte på tidspressen förrän 

de hade egna patienter (De Bellis et al., 2001; Gerrish, 2000; Whitehead, 2001).  
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Enligt De Bellis et al. (2001) och Gerrish (2000) hade de sjuksköterskor som nyligen 

utexaminerats press på sig och förväntades ta full patientbelastning och klara av det. 

Prestationerna bedömdes på förmågan att hinna klart rutinerna på avdelningen. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kände då att de inte kunde utföra säker vård och 

tyckte inte att förväntningarna var realistiska för en nybörjare. Flera nyutexaminerade 

sjuksköterskor berättade i studier av De Bellis et al. (2001) och Jasper (1996) och 

Delaney (2003) att de kände frustration när de inte kunde hantera patientbelastningen 

och inte kunde ge den vård de ville. De undrade varför de inte hann med, och blev 

överväldigade av allt som skulle göras. Mangone och King (2005) menade att 

sjuksköterskor som nyligen utexaminerats upplevde arbetet som stressigt. I studien av 

De Bellis et al. (2001) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor att när de arbetade 

under tidspress kändes det som att de handlade utan att tänka. För att få jobbet gjort var 

de tvungna att ta genvägar vilket innebar en större risk att göra misstag. Den tunga 

arbetsbelastningen och tidspressen orsakade trötthet, oro, oförmåga att tänka klart och 

känslor av att vara överarbetad hos sjuksköterskor som nyligen utexaminerats. Arbetet 

blev då psykiskt och fysiskt påfrestande (De Bellis et al., 2001; Mangone & King, 

2005; Persson & Vernström, 2005).     

 

You are so worried about time, that you can never step back and think, until 
you get in the car and drive home, and then you think what you have done 
during the day, and you were always being taught to think at Uni, and then 
you are out here and you are doing, and you are not always thinking 
because you have not got the time. (De Bellis et al., 2001, s.86) 

 

Att bemötande styrs av egna och kollegors förväntningar 

Nyutexaminerade sjuksköterskor visste oftast inte vad de skulle förvänta sig. De insåg 

att det var bättre att ha tydliga förväntningar, eftersom de då accepterade de negativa 

omständigheterna bättre (Thomka, 2001). Mottagandet som nyutexaminerade 

sjuksköterskor fick av personalen påverkade deras känslor. Detta berodde på att 

personalens förväntningar inte överensstämde med förväntningar som nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade (Delaney 2003; Mangone & King, 2005). I två studier (De Bellis et 

al., 2001; Thomka, 2001) framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig 

illa bemötta när kollegorna gick bakom ryggen på dem, ”körde” med dem, hade 
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bristande tålamod eller var kritiska. De kände att de blev behandlade med ilska och 

fientlighet. På grund av sättet de blev behandlade på av sina kollegor hade 

nyutexaminerade sjuksköterskor tankar på att vilja sluta på arbetsplatsen. I studien av 

De Bellis et al. (2001) beskrevs även att de tyckte deras frågor uppfattades som dumma, 

därför var de återhållsamma med att ställa frågor. Det fanns dock en känsla av att vara 

tvungen att fråga, eftersom de annars förväntats förstått. I studien av Mangone och 

King (2005) beskrev en nyutexaminerad sjuksköterska att hon förväntades veta vad hon 

höll på med eftersom hon var äldre. I en annan studie (Thomka, 2001) berättade en 

sjuksköterska som nyligen utexaminerats att hon blev behandlad som ett barn. Enligt 

De Bellis et al. (2001) och Delaney (2003) och Mangone och King (2005) bidrog 

bristande förståelse från personalen till att nyutexaminerade sjuksköterskor inte kände 

sig som en i gruppen. De hatade sättet de blev behandlade på och kände sig avvisade 

och ensamma. Delaney (2003) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor tyckte det var 

viktigt att socialisera sig och vara delaktig på avdelningen men att detta var en 

fortlöpande process.  

 

När nyutexaminerade sjuksköterskors förväntningar överrensstämde med övriga 

personalens, upplevde en del nyutexaminerade sjuksköterskor ett bra bemötande och 

kände sig välkomna. Genom personalens goda mottagande tyckte nyutexaminerade 

sjuksköterskor att de klarat övergången till sin nya roll väl (Delaney, 2003; Persson & 

Vernström, 2005). Ett gott bemötande innebar att kollegorna gav nyutexaminerade 

sjuksköterskor självständighet och beröm, kollegorna var hjälpsamma, uppmuntrande, 

tålmodiga, ställde alltid upp och fanns alltid tillgängliga (Persson & Vernström, 2005; 

Thomka, 2001). En nyutexaminerad sjuksköterska i studien av Thomka (2001) sa att 

hon blev respekterad och behandlad som en jämlike.   

      

Some nurses were extremely nice, supportive, and helpful, while others 
offered no help and seemed to have a ‘sink or swim’ philosophy or almost 
paranoia that I somehow threatened their position. (Thomka, 2001, s.17)    

 

I lucked out. The staff was great they made you feel comfortable, and they 
were happy to help you out. I haven’t butt heads with anyone yet, and I’m 
glad. I think I’ve transitioned well. (Delaney, 2003, s.441) 
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Att acceptera och förstå sin nya roll 

I studien av Jasper (1996) berättade nyutexaminerade sjuksköterskor att när de 

accepterat sin nya roll hade de självförtroende att säga att de var sjuksköterskor och att 

de hade ansvaret. Vidare beskrevs att de hittat sätt att hantera sitt ledarskap och 

omvårdnaden av patienter. Whitehead (2001) menar att de sjuksköterskor som nyligen 

utexaminerats var självsäkra nog att avstå från det de inte kunde och var inte rädda att 

fråga om hjälp.  

 

I studier av Gerrish (2000) och Persson och Vernström (2005) fick sjuksköterskor som 

nyligen utexaminerats successivt mera ansvar och skötte till slut allt själva. Ibland tog 

de till och med över ansvaret trots att det redan fanns en van sjuksköterska som hade 

ansvaret. Enligt Jasper (1996) och Delaney (2003) framkom det att det låga 

självförtroende nyutexaminerade sjuksköterskor hade i början snart byttes ut mot en 

medvetenhet om sin kompetens. De kände styrka och lättnad av att se hur långt de 

kommit efter examen. I en studie av Jasper (1996) berättade nyutexaminerade 

sjuksköterskor att de använde sitt stärkta självförtroende till att ha inflytande och 

påverkan till bättre kvalité av omvårdnaden. 

 

Arbetet upplevdes väldigt monotont hos några av nyutexaminerade sjuksköterskor som 

ansåg att det förde dem bakåt snarare än framåt i den personliga utvecklingen. Däremot 

fanns det en del av nyutexaminerade sjuksköterskor som tyckte att arbetet var 

omväxlande med många olika uppgifter och den ena dagen var inte den andra lik. En 

sjuksköterska som nyligen utexaminerats tyckte att charmen med arbetet var att inte 

veta hur dagen skulle se ut förrän hon kom dit (Persson & Vernström, 2005). Enligt De 

Bellis et al. (2001) och Delaney (2003) tappade nyutexaminerade sjuksköterskor 

humöret när de inte visste hur saker skulle göras och vilka rutinerna var, vilket 

upplevdes stressande. Trots stressen kände de dock den mäktiga effekten arbetet hade 

på dem och deras patienter. Vidare beskriver Delaney (2003) att nyutexaminerade 

sjuksköterskor tyckte att yrket var emotionellt. De var tillsammans med patienter i 

deras svåraste tid i livet. Det var känsligt att hantera frågor om döende och döden med 

patienter och deras familjer. I studien av Persson och Vernström (2005) beskriver en 
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nyutexaminerad sjuksköterska att det inte spelade någon roll för hennes patienter att 

hon var ung och oerfaren. De såg henne som en sjuksköterska ändå. 

 

I’m the staff nurse, I’m taking responsibility for that and that’s how it will 
be done. (Jasper, 1996, s.786) 

 

I’m still not through the death thing yet, honestly, but I understand it’s part 
of life, it’s a privilege to be with these people in their last moments. 
(Delaney, 2003, s.441) 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att arbeta som 

nyutexaminerad sjuksköterska. Analysen resulterade i sex slutkategorier. Dessa var att 

ha behov av stödjande introduktion för att komma in i yrkesrollen, att tvivla på sin 

kompetens, att ha behov av att prata med andra nyutexaminerade sjuksköterskor, att 

arbeta under tidspress känns som att handla utan att tänka, att bemötande styrs av egna 

och kollegors förväntningar samt att acceptera och förstå sin nya roll. 
 

I denna litteraturstudie hade nyutexaminerade sjuksköterskor behov av stöd under 

introduktionen för att komma in i yrkesrollen. De beskrev att de kände sig övergivna 

när de inte fick tillräckligt med stöd. Detta berodde på att det stöd de förväntade sig 

uteblev eftersom handledaren inte var tillgänglig hela tiden samt att det ofta inte fanns 

någon att prata med eller fråga på avdelningen. Samtliga deltagare i Amos (2001) 

studie upplevde att övergången från att vara student till att vara sjuksköterska vara 

lyckad när de fick ett bra stöd. Stödet var det mest avgörande för utvecklingen i 

yrkesrollen. Detta kunde fås av handledare. När stödet inte var tillräckligt påverkade 

detta övergången negativt. Casey, Fink, Krugman och Propst (2004) menar att 

övergången från att vara student till att vara sjuksköterska är stressig på grund av 

otillräckligt stöd. Casey et al. (2004) och Boswell, Lowry och Wilhoit (2004) beskriver 

i likhet med denna litteraturstudie bristande stöd när nyutexaminerade sjuksköterskor 

inte har någon att prata med. Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie 

beskrev att en bra handledare blev en förebild som de kände förtroende för. 

Handledaren var ett stort stöd som de kunde fråga om allt. Enligt Olofsson, Bengtsson 
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och Brink (2003) vill sjuksköterskor få feedback för det arbete de utfört. De vill till 

exempel att deras chef talar om för dem att de gjort ett bra jobb och var kompetenta. En 

del upplevde i den studien att de inte fick de stöd de behövde. Dychawy-Rosner, 

Eklund och Isacsson (2000) menar att bristande stöd påverkar sjuksköterskors 

inlärning. Sjuksköterskor har behov av att utöka sina kunskaper inom kommunikation, 

anpassning till miljön, och övning för att förbättra arbetsmetoderna.  
 

I resultatet av denna litteraturstudie beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor att de 

tvivlade på sin kompetens. De ifrågasatte ofta sin förmåga att utföra omvårdnad, 

speciellt vid tidspress och ökat patienttryck. Enligt Casey et al. (2004) uttrycker 

nyutexaminerade sjuksköterskor känslor av otillräcklig kunskap och anser sig vara 

inkompetenta att utföra omvårdnadshandlingar. I Amos (2001) studie beskrivs att de 

känner sig otillräckligt förberedda för sin roll. De kliniska färdigheterna är oftast på en 

ytlig nivå och nyutexaminerade sjuksköterskor kräver mer övning för att kunna utöva 

färdigheterna självsäkert och med kompetens. Detta överrensstämmer med denna 

litteraturstudie, där nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig osäkra på sin 

kompetens på grund av bristande kunskaper och upplevde att utbildningen misslyckats 

med att förbereda dem för yrket. Nyutexaminerade sjuksköterskor känner även 

osäkerhet och ångest inför ansvaret när de har otillräckliga erfarenheter och bristande 

tillit till sina förmågor. De beskrev att de helst vill ha en person som övervakar dem och 

ser till att de gör rätt. I Amos (2001) studie framkommer det att vissa arbetsuppgifter så 

som signering av dokument, omvårdnadsplaneringar och korrekt dokumentation 

orsakar ångest. Ångesten kan dock minskas om handledaren övervakar dem och ger 

adekvata råd. 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie upplevde trots bristfälliga 

förberedelser, att de kände sig kompetenta och effektiva i sin roll. Amos (2001) menar 

att nyutexaminerade sjuksköterskor tycker att de blivit väl förberedda inför yrket, 

eftersom de haft ett bra utbildningsunderlag. I en studie av Casey et al. (2004) beskrivs 

att nyutexaminerade sjuksköterskor gick från att låtsas vara sjuksköterska till att vara 

en sjuksköterska. Även nyutexaminerade sjuksköterskor i denna studie beskrev att det 
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ibland kändes som att de låtsades vara en sjuksköterska. Tabari Khomeiran, Yekta, 

Kiger och Ahmadi (2006) beskriver i sin studie att även vana sjuksköterskor är 

medvetna om sin kompetens och vikten av att fortsätta utveckla den. Erfarenhet är 

viktig för att kunna utveckla sin kompetens, det är först när situationen uppstår som 

sjuksköterskan förstår innebörden av den. De ser kompetens som något som pendlar 

fram och tillbaka, inom vissa områden upplevs mer kompetens, i andra situationer 

tycker de sig inte ha den kompetens som krävs. För att kunna utöka sin kompetens vill 

sjuksköterskor ta hjälp av mer erfarna kollegor.  
 

Resultatet i denna litteraturstudie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av 

att arbeta visade att det fanns behov av att prata med andra nyutexaminerade 

sjuksköterskor. De uppskattade möjligheten att prata med andra sjuksköterskor som 

nyligen utexaminerats, eftersom de vana sjuksköterskorna inte mindes hur det var att 

vara ny. Detta överensstämmer med studien av Casey et al. (2004), som menar att de 

får moraliskt stöd när de träffar andra nyutexaminerade sjuksköterskor. Även reflektion 

ansågs vara användbart i denna litteraturstudie, då de kunde se tillbaka och komma 

fram till vad de kunde ha gjort annorlunda. Bjørk (1999) anser att det är nödvändigt för 

nyutexaminerade sjuksköterskor att få reflektera över misstag de gjort. Dychawy-

Rosner et al. (2000) och Vuorinen, Tarkka och Meretoja (2000) beskriver att vana 

sjuksköterskor har behov av att diskutera kliniska resonemang och utbyta patientfall 

med sjuksköterskor från andra avdelningar. Samtalsträffar gynnar sjuksköterskors 

utveckling då de kan utbyta erfarenheter om det praktiska arbetet. I studien av Vuorinen 

et al. (2000) framkommer det att när feedback från kollegor ges på ett konstruktivt sätt 

känner sig sjuksköterskor mer säkra i sitt arbete. Även negativ feedback upplevs som 

en trygghet eftersom de då vet att någon uppmärksammar deras misstag.  
 

Tiden var i denna litteraturstudie en viktig aspekt för att nyutexaminerade 

sjuksköterskor skulle kunna utföra ett bra arbete. De ville ta tid på sig med 

läkemedelshantering för att känna sig trygga och säkra i arbetet och känner då att de har 

kontroll. Enligt Casey et al. (2004) kan en arbetsuppgift ta tre gånger så lång tid för 

nyutexaminerade sjuksköterskor som den vanligtvis gör för vana sjuksköterskor. 
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Läkemedelshantering tar lång tid eftersom nyutexaminerade sjuksköterskor är tvungna 

att kontrollera läkemedel de inte känner till. I denna litteraturstudie framkom det att 

prioritera vård var svårt vid hög arbetsbelastning, nyutexaminerade sjuksköterskor 

förstod sig inte på tidspressen förrän de hade egna patienter. Williams (1998) menar att 

under tidspress prioriteras patienternas behov för att försäkra sig om att de utför säker 

vård. Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie hade press på sig och 

förväntades ha full patientbelastning och klara av det. Prestationerna bedöms på 

förmågan att hinna klart rutinerna på avdelningen. De känner då att de inte kan utföra 

säker vård och tycker inte att förväntningarna är realistiska för en nybörjare. Bowles 

och Candela (2005) och Casey et al. (2004) är överrens om att majoriteten av 

nyutexaminerade sjuksköterskor tycker att arbetsklimatet är stressigt, vilket bidrar till 

att de inte kan utföra säker omvårdnad. När nyutexaminerade sjuksköterskor i denna 

litteraturstudie arbetade under tidspress kändes det som att de handlade utan att tänka. 

Olofsson et al. (2003) beskriver att även vana sjuksköterskor kan känna stress på grund 

av tidsbrist och hinner inte med flera patienter samtidigt. De känner att de inte gör ett 

bra arbete eftersom den mesta tiden går till administrativt arbete och detta tar tid från 

omvårdnaden av patienterna. Enligt Gustafsson och Fagerberg (2004) reflekterar 

sjuksköterskor innan och efter de utför arbetsuppgifter. De anser detta vara en del av 

arbetet, och något de är tvungna att ta sig tid till. Detta är även väsentligt för att kunna 

se patienterna som unika personer i varje situation. 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde i denna litteraturstudie att bemötande styrs 

av egna och kollegors förväntningar. Mottagandet de fick av personalen påverkade 

deras känslor. Det framkom att de blev bemötta med ilska och fientlighet när kollegor 

gick bakom ryggen på dem, ”körde” med dem, hade bristande tålamod eller var 

kritiska. Detta styrks i studien av McKenna, Smith, Poole och Coverdale (2003) där 

nyutexaminerade sjuksköterskor berättar att de blev behandlade som studenter av sina 

kollegor, vilket upplevdes nedvärderande. De upplever att de blev orättvist behandlade, 

ohyfsat och oförskämt bemötta. Dessa upplevelser är negativa för många, men några 

tycker att det istället har tvingat dem att stå på sig, och känna sig starka i sig själva. I 

vår litteraturstudie beskrevs hur bristande förståelse från personalen bidrog till att 
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nyutexaminerade sjuksköterskor inte kände sig som en i gruppen. Enligt Casey et al. 

(2004) känner nyutexaminerade sjuksköterskor sig ensamma och blir tilltalade ”den 

nya” vilket gör att de inte känner sig respekterade eller accepterade.  
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde i denna litteraturstudie att deras frågor 

uppfattades som dumma, därför var de återhållsamma med att ställa frågor. Amos 

(2001) påpekar att det är viktigt att kunna fråga utan att förlöjligas eller bli uthängd 

inför kollegorna. En nyutexaminerad sjuksköterska berättade att hon fick en omotiverad 

tillsägelse av en kollega hon litade på och respekterade, vilket resulterade i att hon inte 

längre kände sig självsäker.  
 

I denna litteraturstudie framkom det att när nyutexaminerade sjuksköterskors 

förväntningar överrensstämde med övriga personalens upplevde en del ett bra 

bemötande och kände sig välkomnade. På grund av personalens goda mottagande hade 

de klarat övergången till sin nya roll väl. Nyutexaminerade sjuksköterskor förklarade i 

Caseys et al. (2004) studie att de tyckte kollegorna var bra, välkomnande och 

inkluderade dem i deras personalgrupp. Detta ledde till att de upplevde sig ha klarat sig 

bra i sin övergång från att vara student till rollen som sjuksköterska. Boswell et al. 

(2004) menar att vissa nyutexaminerade sjuksköterskor kom bättre överens med sina 

övriga kollegor snarare än sina handledare, och tyckte att handledaren inte var så viktig. 

Gibson och Hauri (2000) menar att handledare vill ha mer information om den 

nyutexaminerade sjuksköterskans styrkor och svagheter för att bättre förstå och veta hur 

de kan hjälpa dem. De vet inte vad de ska förvänta sig av dem, och detta påverkar 

bemötandet. I Baumeister och Learys (1995) studie beskrivs det att starka känslor 

uppstår vid samhörighet eller brist på samhörighet. Att bli accepterad och välkomnad i 

en grupp leder till olika positiva känslor så som lycka, upprymdhet och belåtenhet. 

Negativa känslor, så som oro, olust och ensamhet kan uppstå när den nye 

gruppmedlemmen blir avvisad och ignorerad.   
 

När nyutexaminerade sjuksköterskor i denna litteraturstudie accepterat sin nya roll hade 

de självförtroende att säga att de var sjuksköterskor och att de hade ansvaret. De hittade 

sätt att hantera sitt ledarskap och omvårdnaden av patienter. I studien av Amos (2001) 
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framkommer det också att nyutexaminerade sjuksköterskor tycker om att ha ansvar för 

patienter och kan hantera sitt arbete. Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna 

litteraturstudie beskrev att de använde sitt stärkta självförtroende till att ha inflytande 

och påverkan till en bättre kvalité av omvårdnaden. Även Amos (2001) menar att den 

analytiska förmågan används när nyutexaminerade sjuksköterskor känner att de är 

tillräckligt säkra för att ifrågasätta och utmana sig själva i arbetsuppgifterna. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor känner inspiration av sin kompetens, vilket ger känsla 

av att göra ett bra jobb. Detta liknade resultatet i denna litteraturstudie, där det låga 

självförtroende som upplevdes i början snart byttes ut mot medvetenhet om sin 

kompetens och känslan av att göra ett bra jobb. Nyutexaminerade sjuksköterskor i 

denna litteraturstudie tyckte även att yrket var emotionellt. De var tillsammans med 

patienter i deras svåraste tid i livet. Enligt McQueen (2004) är sjuksköterskor tvungna 

att lära känna patienten för att kunna se patientens behov vilket bidrar till ökad känsla 

av att göra ett bra jobb. När sjuksköterskor lär känna varje patient är det lättare att se 

lidandet som denne tillsammans med sina närstående upplever. Detta kräver att hon 

eller han kan hantera denna del av sitt arbete. En sjuksköterska i studien av Olofsson et 

al. (2003) beskrev att rollen som sjuksköterska innebar att vara professionell, finnas där 

och kunna ge av sig själv, men detta var svårt då hon ibland kände skuld över att inte ha 

gjort ett bra jobb. I likhet med denna litteraturstudie ansåg sjuksköterskorna i Bassetts 

(2002) studie att den emotionella delen av arbetet var svår. En sjuksköterska beskrev 

det som att bära omkring på en väska full med patienters känslor, och aldrig kunna 

tömma den. Att hantera den emotionella delen av arbetet är dock ett måste för att kunna 

utföra omvårdnad med hög kvalité. Vidare menar Bassett (2002) att jobbet som 

sjuksköterska upplevs mycket tillfredsställande och belönande.  

 

Metoddiskussion 

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

denna metod är att resultatet ger ökad kunskap och förståelse för personers upplevelser 

av ett visst fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Den manifesta innehållsanalysen gör 

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

studiens pålitlighet. Detta har möjliggjorts i denna litteraturstudie genom att 
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tillvägagångssättet noggrant beskrivits. Urval av textenheter och analysprocess har 

diskuterats med kollegor och handledare under seminarium, för att ytterligare öka 

pålitligheten. De granskade artiklarna har redovisats med uppgifter om deltagare samt 

huvudfynd för att läsaren ska kunna gå tillbaka till källan. I denna litteraturstudie 

kontrollerades tillförlitligheten genom att innehållet i textenheterna jämfördes med de 

slutgiltiga kategorierna. Genom att redovisa resultat tillsammans med citat från 

originaltexten så illustreras originaltexten för att öka trovärdigheten i studien.  

 

Det finns risk att en textenhet förlorat mening när den tagits ur sitt sammanhang, liksom 

att information och nyanser kan ha gått förlorad när sju av artiklarna översattes till 

svenska. En svaghet i studien är att analysen baserades på endast åtta artiklar. Vid 

analys av fler artiklar kunde studiens trovärdighet ökat ytterligare och fler upplevelser 

kunde kanske framkommit. De analyserade artiklarna har kvalitetsgranskats och 

kvalitén har på sex av artiklarna bedömts hög, baserat på de kriterier som beskrevs i 

metoden. På grund av tidspress och bristande erfarenhet inom detta område kan 

felbedömningar ha gjorts.  

 

Slutsats 

Organisationen, sjuksköterskeutbildningar och arbetande sjuksköterskor måste arbeta 

tillsammans för att arbetsplatsutbildning och introduktionen av nyutexaminerade 

sjuksköterskor ska bli så bra som möjligt. För att nyutexaminerade sjuksköterskor ska 

uppleva övergången från att vara student till att vara sjuksköterska som en bra övergång 

så att de kan känna sig kompetenta är det ytterst viktigt att de får en stöttande 

introduktion av en personlig handledare och övriga kollegor. Bemötandet är 

grundläggande vilket vana sjuksköterskor borde beakta när de får nya arbetskollegor. 

Ett bättre samarbete mellan nya och vana sjuksköterskor kan ge en utmärkt omvårdnad 

och nöjda patienter.  

 

Behovet av att prata med kollegor om sina erfarenheter framkom starkt i denna 

litteraturstudie och därför rekommenderas det att det ska finnas avsatt tid för debriefing 

och feedback, både för vana och nyutexaminerade sjuksköterskor. Organisationen, vana 
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sjuksköterskor, och övriga kollegor bör inte belasta nyutexaminerade sjuksköterskor 

med för mycket arbete eftersom de inte kan hantera arbetsbördan vilket bidrar till dålig 

kvalité på den omvårdnad de utför.  

 

Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor kan vara till hjälp för varandra är ett 

förslag på vidare forskning då det inte finns mycket forskat inom detta område. 

Dessutom vore det intressant att göra en studie om några år, om det i 

sjuksköterskeutbildningar införts mer verksamhetsförlagd utbildning för att minska 

klyftan mellan teori och praktik. Kan det underlätta för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna när de börjar arbeta? En viktig erfarenhetskunskap att lägga på minnet 

för varje sjuksköterska borde vara att minnas sin första tid som nyutexaminerad för att 

ta tillvara det som var bra och undvika det som var mindre bra i mötet med 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 
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