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Abstrakt 
Svårigheter som en nyutexaminerad sjuksköterska konfronteras 
med kan leda till sämre omvårdnad. Upplevelsen av att inte räcka 
till skapar otrygghet både för sjuksköterska och patienten. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av 
övergången från student till nyutexaminerad sjuksköterska – med 
fokus på svårigheter. Studien baserades på tretton vetenskapliga 
artiklar som analyserades med en kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: att vara 
oförberedd inför den nya rollen, att inte bli accepterad av 
arbetsgruppen, att inte ha möjlighet att påverka sin situation, att 
ställas inför etiskt svåra situationer. Resultatet visade att 
nyutexaminerade sjuksköterskor inte kände sig förberedda för den 
nya rollen och hade svårt att planera arbetet och kände stor oro 
inför ansvaret och de förväntningar som fanns på dem. De 
upplevde att kommunikation med patienter, personal och 
närstående var krävande. Privatlivet påverkades slutligen negativt 
den första tiden. Ett bättre stöd genom exempelvis handledning 
den första tiden och utrymme för reflektion för de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna kan bidra till bättre omvårdnad. 
 

Nyckelord: nyutexaminerad sjuksköterska, förväntningar, 
upplevelse, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Att påbörja sin nya yrkesroll som sjuksköterska kan innebära många utmaningar både positiva 

och negativa. För att övergången från att vara sjuksköterskestuderande till sjuksköterska ska 

bli lyckad behövs ett bra stöd från fakulteten, den nya arbetsgivaren och kollegor eftersom det 

är funnet att stöd är det mest avgörande för utvecklingen i yrkesrollen (Amos, 2001). Brighid 

(1996) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor är medvetna om att de behöver stöd vid 

övergången från novis till erfaren sjuksköterska eftersom erfarenheterna visar att det kan vara 

traumatisk att komma ut i arbetslivet. Benner (1993, s. 37) menar att nybörjare måste få 

möjlighet att fullgöra sina uppgifter i situationer där de saknar erfarenhet men ändå förväntas 

prestera. För att ge dem möjlighet till detta måste de få genomföra rutinundersökningar som 

blodtryck, puls och andra mätbara värden på patientens tillstånd. Nybörjaren har ett begränsat 

och stelt beteende eftersom de saknar erfarenhet i nya situationer som de möter. Därför är det 

nödvändigt med regler som kan vägleda deras handlande, men dessa regler talar inte om vilka 

uppgifter som är relevanta i en verklig situation.  

 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2000, s.16-21) menar att trots att det finns mycket kunskaper 

om hur den goda arbetsmiljön ska vara så erbjuder inte alla arbetsplatser värdiga och sunda 

arbetsvillkor. Människor som arbetar under bristfälliga förhållanden under längre perioder 

reagerar förr eller senare med besvikelse, ilska, motsträvighet, resignation eller andra 

beteenden som inte gynnar arbetsklimatet, effektiviteten eller individen själv. Liksom 

människor kan skadas av en arbetsmiljö som är fysiskt dålig kan det också skadas av en dålig 

social arbetsmiljö då psykiskt krävande arbetsuppgifter måste göras. En bra psykosocial 

arbetsmiljö ska förhindra att arbetstagaren skadas av arbetet, befrämja arbetstagarens psykiska 

hälsa och utveckling. Om arbetet är en viktig del av livet så måste det också gagna vår 

utveckling som människor. Den psykosociala arbetsmiljön har i många fall blivit sämre 

genom stress på grund av snabba förändringar, otidsenlig arbetsorganisation och ökade 

effektivitetskrav. Det är individens samspel med det sociala systemet som kommer till uttryck 

i arbetsplatsens klimat och detta samspel har både informella och formella dimensioner. 

Individens sociala behov och psykologiska utveckling styrs av arbetsmiljön i den närmaste 

arbetsgruppen, det är den som främst främjar arbetsklimatet.     

 

Om de nyutexaminerade sjuksköterskorna redan som studenter får mer övning i 

självutvärdering så kan de i större utsträckning lita på sina egna kunskaper och sin 

arbetsinsats. Det behövs även ett mer realistiskt närmande till att fel kommer att göras och att 

bästa sättet att förhindra fel är att se till att oerfarna sjuksköterskor får det stöd och den 
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assistans som de behöver på sin arbetsplats (Brighid, 1996). Att förbereda 

sjuksköterskestudenter för ledarskapsrollen i det nya yrket innebär svårigheter eftersom 

klassrumsbaserad förberedelse måste vara relevant och praktisk med optimalt 

studentdeltagande och inkludera speciella aspekter som att använda aktuella och relevanta 

metoder. Studenterna tyckte att rollspel kunde vara en användbar strategi för inlärning. Även 

andra övningar där de lärde sig att tänka som en sjuksköterska och ta del i beslutsfattande och 

prioritering, detta var något som bekräftas av både studenter och nyutexaminerade 

sjuksköterskor (Baille, 1999).  

 

Enligt Chang (2003) leder stress till högre frånvaro, lägre tillfredställelse på arbetsplatsen och 

att en stor del av dessa sjuksköterskor lämnar yrket. För att nyutexaminerade sjuksköterskor 

ska få positiva erfarenheter från sitt arbete måste de få se resultat av sin arbetsinsats. De måste 

bli tilldelade en lämplig arbetsbörda som tillåter dem att se både till psykiska och fysiska 

behov hos patienten och dem själva. Genom dessa lösningar kan antalet som stannar kvar i 

yrket öka. Studien förespråkar att utbildningen i större utsträckning ska assistera studenterna i 

utvecklingen att skapa effektiva copingstrategier för stresshantering. Mer uppmärksamhet bör 

också ges för att lära sig arbeta i team som är en stor del av sjuksköterskans arbete. 

 

Brighid (1996) anser att utbildningarna måste förbereda den nyutexaminerade sjuksköterskan 

för de sociala krafter på arbetsplatsen som kommer att påverka dem i den nya 

yrkesutövningen. Genom att identifiera problem och frågeställningar som sjuksköterskor 

möter kan sjuksköterskeutbildningen bättre förbereda studenterna för den verklighet de 

kommer att möta. Nilsson och Waldermarson (1994, s.37, 42) menar att för att 

kommunikationen människor emellan ska bli effektiv så krävs det att det finns en 

överenskommelse om vilken relation vi har till varandra, vilka skyldigheter och rättigheter 

som gäller vid olika tidpunkter och situationer. Det handlar om vem som har rätt att i diverse 

olika situationer kräva något, hur mycket och av vem. Definitionen av relationen avgör klimat 

och förhållningssätt. Vi måste alltid till att börja med komma överens om vilken social 

situation som vi befinner oss i. Människor möter alltid varandra utifrån den ram som deras 

sociala roller innebär. Rollspelande i vardagen är inte någon medveten föreställning utan ingår 

i ett smidigt hanterande av olika sociala situationer och är ett uttryck för oss själva och vår 

funktion i dessa sammanhang.  
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Vid genomgången av litteratur kan det konstateras att som nyutexaminerad sjuksköterska kan 

det vara både svårt och stressande att påbörja sitt första arbete som nyutexaminerad 

sjuksköterska. Känslan av att kunskapen som inhämtats under utbildning inte är tillräcklig kan 

vara skrämmande och att bli accepterad i den sociala arbetsmiljön är en utmaning. 

Svårigheterna som den nyutexaminerade sjuksköterskan ställs inför kan på olika sätt leda till 

en sämre omvårdnad för patienterna eftersom förmågan att se helheten inte är färdigutvecklad. 

Känslan av att inte räcka till kan skapa en otrygghet både för patient och för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. Det är därför viktigt att belysa de svårigheter 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever för att öka kunskapen hos andra som till exempel 

kollegor, chefer, patienter och studenter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelsen av övergången från student till nyutexaminerad sjuksköterska – med fokus på 

svårigheter.  

 

METOD 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning  

 

En litteraturöversikt gjordes som enligt Willman, Stoltz och Bathsevani, (2006, s.85) innebär 

att det görs en sammanställning av alla vetenskapliga arbeten inom ett visst område som med 

en dokumenterad sökstrategi och på ett systematiskt sätt har granskats, sökts och 

sammanställts, för att kunna beskriva de upplevelser en nyutexaminerad sjuksköterska möter 

vid övergången från student till arbetande sjuksköterska - med fokus på svårigheter.  

 

En sökning efter artiklar gjordes i databaser som är tillgängliga via Luleå Tekniska 

Universitets bibliotek. Sökningarna utfördes i databaserna Cinhal, PuBMed och Academic 

search. Sökorden New, Nurse, Graduate, Reflection, Role, Complications, Experience, 

Perspective, Workenviroment och Student användes i olika kombinationer. De booleska 

sökoperatorerna AND, NOT och OR användes. För att få fram de rätta sökorden använde vi 

MeSH. Artiklarna skulle vara internationella och peer reviewed. Limits: humans och nursing 

journals. Ett första urval gjordes efter att vi läst artiklarnas abstract. De artiklar som verkade 

stämma med vårt syfte lästes igenom och här gjordes då ett andra urval. Se tabell nummer 1 

sidan 7.  

  

För att säkerställa att artiklarna höll den kvalité som krävdes använde vi oss av ett 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning. En poängbedömning gjordes vilket innebar att 
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för varje krav som studien uppfyllde gavs en poäng och noll poäng gavs för negativt svar. 

Därefter räknades poängen samman och utifrån procentindelning fick varje artikel en egen 

kvalitetsbedömning enligt Willman et al. (2006, s. 156-157). Detta tillvägagångssätt 

underlättar sammanställning och tolkning på ett opartiskt och konsekvent sätt (William et al. 

2006, s. 83). 

 

Den etiska hänsyn vi tog var att kontrollera om våra utvalda artiklar var granskade av en etisk 

kommitté. Enligt Forsman (1997, s.73-75) är det viktigt att forskarna följer de 

rekommendationer som etiska kommittén ger. Det är den enskilde forskarens ansvar att se till 

att rekommendationerna verkligen följs det är ingenting som etiska kommittén har möjlighet 

att göra. En stor del av all forskning granskas aldrig av en etisk kommitté.  

 

Analys 

Denna litteraturstudie undersökte människors upplevelser det vill säga med ett 

inifrånperspektiv. Graneheim och Lundman (2004) ger en överblick över de olika stegen i 

kvalitativ innehållsanalys. I enlighet med detta läste vi artiklarna noggrant för att få en 

fördjupning av materialet. Artiklarna numrerades för att kunna spåras till ursprunget. Vi 

markerade de textenheter som svarade mot vårt syfte och dessa extraherades sedan ur texten. 

Valda textenheter kondenserades två gånger varvid en översättning till svenska gjordes i den 

andra kondenseringen. Efter detta påbörjades kategoriseringen av textenheterna vilket innebar 

att textenheter med liknande innehåll sammanfördes till en kategori. Först var kategorierna 

många, men fler analyssteg gjorde att kategorierna blev färre och färre. När inga kategorier 

längre kunde sammanföras avslutades kategoriseringen. Av detta fick vi fram ett resultat som 

kommer att redovisas i rapporten med en brödtext och citat från artiklarna.    

 

När en manifest innehållsanalys genomförs fokuseras det på vad texten verkligen handlar om, 

att göra egna tolkningar undviks. En kontinuerlig jämförelse av kategorierna med 

originaltexten ska göras för att inte tappa information och för att säkra validiteten (Burnard, 

1991). I enlighet med detta läste vi originaltexten ett flertal gången och jämförde med de 

kategorier vi fått fram.   
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelsen av övergången från student till nyutexaminerad sjuksköterska – med fokus på 
svårigheter 

CINHAL 2008 09 13 

Söknr  Söktermer Antal ref. 
1 FT New Graduate Nurses  2050 

 2 FT New Graduate Nurses And Student 150

3 FT New Graduate Nurses And Student And Transition 55 *4 

4 FT New Graduate Nurses And Student And experience And Role 19 *2 

5 FT New Graduate Nurses And experience And Qualitative 26 *1 

6 FT New Graduate Nurses And Transition And Experience And Role 27 *1 

7            FT            Students And Nurses And Problems And Qualitative 60 
8 FT            Students And Nurses And Complications                                            34 

9 FT            New Nurse And Qualitative 11  *1 

10 FT            Newly Graduated Nurses And Qualitative 6   *1 

PUBMED 2008 09 15   

1 FT           New Nurses  15418 

2 FT           New Nurses Limits: English, Nursing Journals  6531 

3 FT               New Nurses Problems 420 

4 FT           New Nurses Problems Transitions 12 *1 

5 FT           Newly Qualified Nurses And Qualitative 17 *1 

ACADEMIC 
SEARCH 

2008 09 20             

1 FT          New Graduate Nurses   29 

2 FT          New Graduate Nurses And Students 5  *1 

3 FT              Student And Nurses And Problems 332 

4 FT          Students And Nurses And Complications                                              34 
 

 

 

MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 

* Utvalda artiklar 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Select+from+History&db=pubmed&query_key=10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Select+from+History&db=pubmed&query_key=13
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Tabell 2 översikt över artiklar ingående i analysen (n=13 ) 

Författare 
/År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
Fynd 

Kvalitet 

Clark, T & 
Holmes, S 
(2007) 

Kvalitativ 7 Intervjuer med 
ämnesguide.  
Kvalitativ innehålls- 
analys 
 

Nya sjuksköterskor 
känner att det förväntas 
att de ska kunna utföra 
uppgifter trots att de 
inte känner sig redo. 

Hög 

Delaney, C 
(2003) 

Kvalitativ 10 Intervjuer. 
Kvalitativ innehålls 
analys.   

Blandade känslor när 
det gäller att träda in i 
den ”riktiga” världen. 
Känslor som rädsla, 
stress och kultur chock. 
 

Medel 

Ellerton, M-L & 
Gregor,  
F (2003) 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 11 Semistrukturerade 
intervjuer med 
huvudteman som togs 
fram. 

Starka känslor av 
osäkerhet uppkommer 
när man som 
nyutexaminerad ska 
börja arbeta. Man följer 
gärna de äldre 
kollegornas rutiner. 

Hög 

Gerrish, K 
(2000) 
 
 
 
 

Kvalitativ 25 
 
 
 
 
 

Djupgående  
intervjuer.  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

De stressfulla 
aspekterna på 
sjuksköterskerollen för 
och efter examination. 

Medel 

Goh, K & Watt, 
E 
(2003) 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade  
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Beskriver den oväntade 
känslan och chocken av 
att vara oförberedd 
samt kollegornas höga 
förväntningar och 
personlig stress. 
 

Hög 

Holmström, I & 
Larsson, J 
(2005) 

Kvalitativ 12 Nedskrivna 
erfarenheter och 
upplevelser under en 
vår. Analys genom 
Empirical 
Phenomenological 
Psychological 
Method. 
 

Fokuserar på 
pedagogiska och 
praktiska problem, 
belyser viljan och 
svårigheten att arbeta 
holistiskt. 

Hög 

Kelly, B 
(1998) 

Kvalitativ 22 Djupa intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Sex stadier 
identifierades: 
sårbarhet, ta sig genom 
dagen, hantera moralisk 
stress, hantera förlorat 
ideal, alienation från 
självet, integration av 
ett nytt professionellt 
självkoncept.   

Hög 
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Författare 
/År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
Fynd 

Kvalitet 

Maben, J, & 
Macleod  Clark, 
J 
(1998) 

Kvalitativ 10 Djupa interaktiva 
intervjuer.  
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Känslomässigt kaos, 
illustrerar de starka 
känslor som 
uppkommer under 
övergången till 
sjuksköterska. 
 

Hög 

McKenna, L & 
Newton, J 
(2007) 

Kvalitativ 25 Fokusgrupps 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls- 
analys 
 

Upplevelser av 
svårigheterna i 
socialiseringen. 

Hög 

Mooney, M 
(2007) 

Kvalitativ 12 Intervjuer. Kvalitativ 
innehålls- analys 

Upplevelsen av att 
träda in i en oväntad 
verklighet där för stora 
förväntningar både från 
andra och sig själv 
finns. Ingen tid för 
omvårdnad. 

Hög 
 
 
 
 
 
 

O´Shea, M & 
Kelly, B 
(2006) 

Kvalitativ 10 Intervjuer 
Tema analytiskt 
ramverk.  
 

Erfarenheter av stress 
och att inte vara 
förberedd. 

Hög 

Ross, H & 
Clifford, K 
(2002) 

Kvalitativ 30 Intervjuer och 
frågeformulär. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Transitionsperioden är 
mycket stressande 
beroende på stödet. 
Känslan av att vara 
oförberedd.  
 

Hög 

Wangensteen, S,  
Johansson, I & 
Nordström, G 
(2007) 

Kvalitativ 12 Intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Flera kategorier: 
osäkerhet och kaos, att 
förstå ansvaret, en stuff 
start när man är ny. 

hög 

 
 

 
Resultat 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier (n=4) 

  Kategorier 

Att vara oförberedd inför den nya rollen  

Att inte bli accepterad av arbetsgruppen 

Att inte ha möjlighet att påverka sin situation 

Att ställas inför etiskt svåra situationer  
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Att vara oförberedd inför den nya rollen  

Övergången från student till nyutexaminerad sjuksköterska upplevdes som stressande och 

som att konfronteras med oväntade utmaningar och förändringar. Det framkom att de 

upplevde sig otillräckliga och oförberedda inför sin nya yrkesroll (Goh & Watt, 2003; 

Mooney, 2007; Ross & Clifford, 2002). De kände inte heller att de hade auktoritet att 

förmedla trygghet till patienter och anhöriga. Att inte ha tillräckliga kliniska färdigheterna 

gjorde att sjuksköterskor blev rädda att göra misstag och kände obehag över att inte veta vad 

de skulle göra i nya situationer. Det administrativa arbetet var även det en källa till 

omfattande oro och att ta hand om studenter när de själva var nya och saknade tron på de egna 

förmågorna kändes svårt (Clark & Holmes, 2007; Ellerton & Gregor, 2003; Kelly, 1998). 

Sjuksköterskor upplevde att de saknade praktisk erfarenhet inför sin nya roll och att den 

kliniska erfarenheten som de erhållit som student inte räckte till vid övergången från student 

till sjuksköterska. Ibland kände de nyutexaminerade sjuksköterskorna sig kompetenta men 

samtidigt förstod de inte betydelsen av det han eller hon gjorde. Det fanns en oro över att det 

teoretiska innehållet i sista årets utbildning inte gav bra förberedelser (Ellerton & Gregor, 

2003; Gerrish, 2000; Goh & Watt, 2003; Maben & Macleod Clark, 1998; Ross & Clifford, 

2002). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att de upplevde sig frustrerade i den kliniska 

situationen, när de inte hade kunskap och självförtroende att klara sitt arbete på ett oberoende 

sätt. Ett exempel på detta var rädsla över att inte kunna se när en patients tillstånd förvärrades 

(Goh & Watt, 2003). Sjuksköterskor i en studie av Clark och Holmes (2007) beskrev att när 

självförtroendet var lågt så gjorde en stressande arbetsmiljö, hög arbetsbelastning och för lite 

personal att oron ökade, särskilt på grund av att det fanns för lite tillfällen att lära sig nya 

saker på arbetet och de upplevde att de bara fick göra så gott de kunde. Kraven på arbetet 

betydde ofta att det inte fanns tid till att integrera och stärka erfarenheter och kunnande. Det 

fanns begränsade möjligheter till reflektion under arbetsdagarna. Sjuksköterskor i en studie av 

Delaney (2003) beskrev att det var viktigt att ta ett steg tillbaka för att kunna se hur långt de 

hade kommit sen legitimeringen. Den första tiden använde de sig av en form av 

självreflektion för att utvärdera sin egen utveckling. De fann styrka i den här processen som 

byggde upp deras självförtroende. I flera studier (Delaney, 2003; Gerrish, 2000; Kelly, 1998; 

Wangensteen, Johansson & Nordström, 2007) beskrevs upplevelserna av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att delegation var en uppgift förknippad med svårigheter när de skulle vara 
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arbetsledare över äldre erfarna kollegor och andra medarbetare. Det var även svårt att hålla 

ihop situationen och veta vad som skulle prioriteras, detta var frustrerande och förvirrande. 

 
You have to learn to go with the flow. That’s where prioritizing comes in. 
(Delaney, 2003, s. 441) 

 

I flera studier (Clark & Holmes, 2007; Mooney, 2007; Kelly, 1998; O´Shea & Kelly, 2006; 

Maben & Macleod Clark, 1998) upplevdes stor osäkerhet över en begränsad kunskap när de 

gällde läkemedel och dess administration. Vid felmedicinering upplevdes skam, 

sjuksköterskorna anklagade sig själva och självförtroendet sjönk. Vid rapportering av 

läkemedelsincidenter kände sig en del sjuksköterskor förödmjukade av kollegor. Att vara 

ensam ansvarig vid läkemedelsadministration utan tillsyn upplevdes traumatiskt och 

stressande. I en studie (Mooney, 2007) framkom det att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde att det förekom att fel som gjordes inte anmäldes och denna mörkläggning av fel i 

läkemedelsadministrationen var en skrämmande upptäckt.  

 
The drugs terrify me. As student we didn’t have much exposure to the drugs. I 
definitely wouldn’t to a drug round on my own, without a staff nurse, even 
though I am qualified. (Mooney, 2007, s. 844)  

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev frustrationen vid kommunikation med 

patienter och familjer. De beskrev sig själva som människor som vanligtvis tyckte om andra 

människor och hade lätt för att komma överens med andra, trots detta saknade de kunskapen 

för att ha en meningsfull kommunikation med patienter och anhöriga om patientens 

hälsostatus eller vid vårdplanering (Ellerton & Gregor 2003). I kommunikationen med 

närstående och patienter upplevdes frustration främst vid överlämnandet av svåra besked. 

Flera sjuksköterskor upplevde att de hade underskattat förberedelserna för kommunikation 

med patienter och anhöriga under skoltiden och ångrade att det inte tagit det mer allvarligt. De 

saknade helt enkelt kunskaper för meningsfull kommunikation med patienter och anhöriga 

(Delaney, 2003; Ellerton & Gregor, 2003). Kommunikationen med läkaren upplevdes också 

som en svår och stressande situation. Efter övergången till legitimerad sjuksköterska började 

läkarna kommunicera med dem på ett mer aktivt sätt än tidigare (O´Shea & Kelly, 2006).  

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna i en studie av Maben och Macleod Clark (1998) 

beskrev att de upplevde en negativ effekt som det nya arbetet hade på deras privatliv. Det 

framkom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände extrem trötthet och de beskrev hur 
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de regelbundet var tvungna att gå hem och lägga sig efter sitt skift för att orka med. Deras 

trötthet tillät liten tid för familjen och det sociala livet. Ett annat problem var att de tog med 

sig arbetet hem, detta var för en del bara markant i initialskeendet av den nya yrkesrollen 

medan det för andra verkade fortgå och var vanligt också bland en del erfarna kollegor.  

 

Att inte bli accepterad av arbetsgruppen 

Utmaningen att socialiseras in i arbetsgruppen krävde mycket tid och energi, och för att 

bli socialt accepterad upplevdes ett tvång att bevisa hur bra sjuksköterska de var. Detta 

skapade stress och de upplevde att deras framtida anställningsmöjligheter berodde på om 

de blev accepterade eller inte. För att imponera på personalen så svarade 

nyutexaminerade sjuksköterskorna ofta nej på frågan om de ville ha hjälp. De upplevde 

att de var tvungna att göra saker på avdelningens sätt för att passa in, det var viktigt att 

inte bli sedd som ett oroselement (Clark & Homes, 2007; Delaney, 2003; Goh & Watt, 

2003; McKenna & Newton, 2007). I en studie av Clark och Holmes (2007) beskriver 

personal på alla nivåer att de kunde identifiera specialkompetens som tillexempel att ge 

medicin intravenöst eller klara av att lägga komplicerade förband. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor var därför noga med att lära sig dessa uppgifter eftersom det verkade 

hjälpa dem att få acceptans i arbetsgruppen.  

 

‘… that sick feeling I had every morning I went to work, not sick [literally] but 
the worry I experienced every day about what type of patient I would be looking 
after and whether I’d be able to prove myself. I felt like I had to prove myself all 
the time. (Goh & Watt, 2003, s. 17) 

 

Goh och Watt (2003) beskrev att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände att tillhörighet 

var en kritisk aspekt som ibland saknades. Det fanns en genomträngande känsla av att det var 

viktigt att framhäva sig själv för att få acceptans. Upplevelsen av hur andra såg på deras 

kunskap styrde stora delar av deras självuppfattning. De var mycket medvetna om att de som 

på något sätt inte passade in riskerade att i gruppen bli kallad ”dålig sjuksköterska”. I en 

studie (Kelly, 1998) beskrev de nyutexaminerade sjuksköterskorna att den största negativa 

faktorn när det gällde att inte klara av arbetet var att inte bli accepterad. Känslan av kontroll 

uppnåddes endast när de blev accepterade av gruppen. Den nya rollen var en utmaning även 

om miljön var känd sedan tidigare.  
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Once you can show you know how to do the more technical aspects of care, they 
will leave you alone much more. You must be able to do this to be a proper 
member of the team. (Clark & Holmes, 2007, s. 1216) 

 

Erfarna sjuksköterskors syn på nyutexaminerade sjuksköterskor var en viktig aspekt, en 

negativ sådan gjorde övergången svårare. Den negativa attityd som en del erfarna 

sjuksköterskor hade gentemot yrket var chockerande och de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kände en förlust av drömmen att arbeta i ett team tillsammans med andra 

sjuksköterskor (Goh & Watt, 2003; Kelly, 1998; Maben & Macleod Clark, 1998). 

 
 

Att inte ha möjlighet att påverka sin situation 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde många gånger sin situation som övermäktig 

och att det inte gick att ge rätt omvårdnad utan att riskera egen utbrändhet. Vårdandet av för 

många patienter samtidigt, för lite personal och förväntningarna att de skulle bli klara i tid 

med sina arbetsuppgifter trots sin oerfarenhet upplevdes som stressande eftersom de inte 

kunde påverka sin situation (Kelly, 1998; Holmström & Larsson, 2005). 

 
I put to match pressure on my self. I am not condoning the kind of care I give 
and if we had more staff I would provide the kind of care I believe should be 
given. To be the kind of nurse I want to be causes all kind of frustrations. I went 
through burnout because of it. I was just going through the motions. Just giving 
physical care. Very short with patients. Some I avoided because of the 
frustration. I just didn’t have the motivation. (Kelly, 1998, s.1140) 

 

 Administrativa plikter ökade på arbetsbördan och det var frustrerande och skuldbeläggande 

när tiden med patienterna reducerades på grund av andra uppgifter. Det var svårt att ge god 

omvårdnad när det bara fanns tid för den nödvändigaste vården som tvättning, mat och 

medicinering. Sjuksköterskorna försökte ge bästa möjliga vård och när de inte kunde möta 

patienternas behov fick de skuld känslor (Clark & Holmes, 2007; Goh & Watt, 2003; 

Mooney, 2007). Enligt Kelly (1998) beskrev de nyutexaminerade sjuksköterskor tidspressen 

som en problematisk faktor. De kände självkritik inför den tid det tog att skriva journal, och 

stress på grund av för lite personal och tidspress. De nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde att de var tvungna att vara snabba i sina arbetsuppgifter för att anses duktiga. I 

studier av Clark och Holmes (2007) Ellerton och Gregor (2003) framkom att det inte fanns tid 

för inlärning, sjuksköterskorna fick bara göra så gott de kunde och de kände att de knappt höll 
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sig flytande. Goh och Watt (2003) och O´Shea och Kelly (2006) menar att tidsplanering som 

nyutexaminerad sjuksköterska var problematiskt och upplevdes överväldigande.   

 
You start your graduate year and you’ll have five or six patients in 
the morning and say three of them may be full feed and all require assistance in 
the shower; they might be incontinent, they may require regular toileting, you 
name it, as well as three pages of medications and stuff like that, and at the end 
of the day you have done all of that basic care for them. I just found that, I 
didn’t feel that I was meeting their needs and providing adequate care. (Goh & 
Watt, 2003, s.16-17) 

 

I flera studier (Goh & Watt, 2003; Maben & Macleod Clark, 1998; Mooney, 2007; Kelly, 

1998) framkom det att som legitimerad sjuksköterska upplevdes det att förväntningarna från 

omgivningen var för höga och det var inte något de kunde påverka. Anhöriga förväntade sig 

att sjuksköterskorna skulle känna till alla patienter, de erfarna sjuksköterskorna förväntade sig 

att de nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle vara en färdig ”produkt” vid övergången med 

full kunskap om sitt arbete. Detta ansågs vara orealistiskt höga förväntningar som skapade 

stress och upplevelse av en svår övergång från student till sjuksköterska. De egna 

självförväntningarna var också höga och ställda långt från verkligheten. Det var först i 

arbetets inledande skede som komplexiteten blev klarlagd och förståelsen att övergången från 

student till sjuksköterska kunde vara problematisk uppenbarade sig  

 

Som nyutexaminerad fanns känslan av att hållas ansvarig för saker som är utanför ens 

kontroll. De ökade ansvaret var oroväckande och stressande. Många sjuksköterskor upplevde 

att det var ett stort steg att plötsligt ha ansvaret för någon annans liv. Detta var en 

skrämmande och överväldigande upptäckt (Delaney, 2003; Gerrish, 2000; Goh & Watt, 2003; 

Maben & Macleod Clark, 1998; McKenna & Newton, 2007; Mooney, 2007; Kelly, 1998; 

Wangensteen & Johansson & Nordström, 2007). En känsla av att den nyutexaminerade 

sjuksköterskans behov var underordnat organisationens gjorde att de kände frustration 

relaterat till lärande och förståelsen av det institutionella systemet. Dagens organisation 

upplevdes för hirealkalisk och strukturen på arbetsplatsen gjorde att de hamnade längst ner i 

hierarkin. Detta gav upphov till känslan att inte kunna utföra förändringar och inte känna att 

sjuksköterskorna kunde göra någon skillnad (Holmström & Larsson, 2005). 

 
As a student you are there to learn something, but when you start as an RN they 
expect you to work as well. To put that all into practise in the real situation is a 
bit of a challenge because the expectations are high. (Goh & Watt, 2003, s. 16) 
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The biggest thing was being afraid all the time. I was worried about my clinical 
skills. It is just that you and only you are responsible for so much. You worry 
you won’t hear someone’s breath sounds correctly or you won’t know what to 
say to a family. Being afraid constantly of not knowing what to do. (Kelly, 1998, 
s. 1139)       
 

Att ställas inför etiskt svåra situationer  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig inte redo att hantera palliativ vård, död och 

döende. Det var känslomässigt laddat att samtala med patienter och anhöriga om dessa ämnen. 

Trots att de insåg att döden var en del av livet så upplevdes dessa situationer uppslitande och 

svåra (Delaney, 2003). I en studie (Kelly, 1998) framkom att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna var tvungna att göra som gruppen sa fastän de kände att det var fel. En 

oförmåga att säga ifrån vid felbehandlingar och kränkningar eller att inte få utföra 

behandlingar på det sätt de lärt sig var etiskt svårt. Det var en stor börda både privat och på 

arbetet att slitas mellan etiska åtaganden och rädsla för straff när medicinska fel inte 

rapporterades. För att skydda sin moraliska integritet undveks problemen eller så gjordes ett 

val att inte se svårigheterna. När ens moraliska integritet är hotad så är även ens identitet och 

självet hotat. För nyligt utexaminerade sjuksköterskor var professionell identitet en avgörande 

aspekt när det gällde att behålla självet.  

 
A big milestone that I have faced during orientation 
was dealing with death. One day I was working with my 
preceptor, and a lady coded out of the blue, and she died. 
That was rough. She was my patient [who] I was talking 
to 10 minutes ago and then she died. It was really difficult 
for me. (Delaney, 2003, s. 441) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av övergången från student till 

nyutexaminerad sjuksköterska – med fokus på svårigheterna. I resultatet framkom fyra 

slutkategorier: att vara oförberedd inför den nya rollen, att inte bli accepterad av 

arbetsgruppen, att inte ha möjlighet att påverka sin situation samt att ställas inför etiskt svåra 

situationer. 
 

I resultatet framkom olika problemområden som de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde när de började arbeta som sjuksköterska. Ett område var att de kände sig 

oförberedda inför yrkesrollen, det enorma ansvaret och de höga förväntningarna både egna 

och andras. Att gå från att vara student utan eget ansvar till att helt plötsligt vara ansvarig för 
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andra människors liv upplevdes svårt. Känslan av vara oförberedd beskrivs av Bradbys 

kvantitativa studie (1990) som mycket svårt, att börja arbeta på en avdelning utan så mycket 

kunskap eller expertis men ändå förväntas kunna mycket kändes som att stå på en scen med 

patienter, medarbetare och anhöriga som åskådare. I en studie av Dearmun (2000) avslöjades 

ett stort gap mellan det stöd som erbjöds och det stöd som de nyligt kvalificerade 

sjuksköterskorna tyckte sig behöva. De nyutexaminerade sjuksköterskorna trodde att de var 

tvungna att veta allt och aldrig göra fel, detta var något som skapade ångest. De hade en 

orealistisk syn på vilken kunskap som en sjuksköterska skulle vara tvungen att ha och kände 

kravet på sig att efterlikna de sjuksköterskor som hade flera års erfarenhet. 

 

I resultatet i denna studie angavs kommunikation som en viktig del i arbetet. Det krävdes 

goda kunskaper i kommunikation för att kunna arbeta med alla olika yrkeskategorier, 

patienter och anhöriga. De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att de hade 

underskattat de kurser i utbildningen som handlade om kommunikation. Detta stärks i en 

studie av Maben, Latter, Macleod Clark (2005) där det framkommer att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna började sitt nya arbete med en sammanhållen uppfattning av värden och 

ideal som starkt reflekterade de akademiska teorierna som användes i utbildningen, där 

nämndes ofta kommunikation mellan människor som mycket viktigt. Boswell, Lowry och 

Wilboit (2004) menar att många nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig obekväma i 

kommunikationen med läkare och undvek att ta kontakt med dem och det var 

sjuksköterskornas egen nivå av självförtroende som styrde om de hade modet att prata med 

läkaren eller inte, vilket också beskrivs i vårt resultat.  

 

I resultatet framkom att acceptans i arbetsgruppen var något som upplevdes mycket viktigt 

och en förutsättning för att klara arbetet. Detta gjorde att de inte ville ”stöta sig” med de nya 

arbetskamraterna genom att till exempel försöka föra in nya arbetssätt. Genom att utföra sina 

arbetsuppgifter enligt arbetsplatsens rutiner och inte alltid som de var lärda på skolan fann de 

att det var lättare att bli accepterad. Detta styrks i en studie av Maben, Latter och Macleod 

Clark (2005) där de nyutexaminerade sjuksköterskorna menar att äldre kollegor ofta 

upplevdes vara negativt inställda till förändringar och detta gjorde att nyutexaminerade 

sjuksköterskor i initialskedet av sin anställning inte föreslog förändringar som kunde göra att 

de inte blev accepterade. Detta kan förstås genom Bradby (1990) som beskriver att det ofta 

förekom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick lära sig nya saker på avdelningens sätt 

för att så hade de alltid gjort och detta fick till följd att de mot sin vilja arbetade med gamla 
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och ibland felaktiga metoder, allt för att bli accepterad. Att känna sig som en del av teamet 

och avdelningen var många gånger viktigare än att ge bra vård till patienterna.  

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor i denna studie upplevde en stor rädsla för att göra fel och det 

fanns en ständig önskan att hinna klart allt tills nästa skift tog över för att inte bli sedd som 

inkompetent. Detta styrks i en studie av Maben, Latter och Macleod Clark (2005)  där 

sjuksköterskorna menade att de skyndade sig för att hinna klart allt tills nästa skift började 

arbeta, för annars sågs de som ineffektiva av sina arbetskamrater och ansåg sig själva vara 

misslyckade. Nyutexaminerade sjuksköterskor var ofta långsammare än sina rutinerade 

kollegor under den första tiden och i denna miljö där snabbhet och hårt arbete värderades högt 

så kände de ofta skuldkänslor över att inte räcka till. I en studie av Wanaga (2007) menar de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att den nya yrkesrollen innehåller även uppgifter som är 

rutinmässiga och dagligt förekommande. Medicinadministration är en sådan uppgift som 

sjuksköterskor utför dagligen. Uppgiften är komplex och risk både för patient och 

sjuksköterska föreligger. För den nyutexaminerade sjuksköterskan kan denna uppgift 

påverkas av kunskapsluckor, undermålig arbetsinsats på grund av dålig rutin, otydliga 

säkerhetssystem, dålig kommunikation och defekter och fel inom det system som 

sjuksköterskorna arbetar i.  

 

I resultatet framkom att problem inom organisationen var orsak till tidsbrist och för lite 

personal. Hierarkin gjorde att de nyutexaminerade sjuksköterskorna hamnade långt ner i 

rangsystemet, detta gjorde att de inte kände att de kunde genomföra förändringar eller 

överhuvudtaget göra någon skillnad. Detta styrks av Maben, Latter och Macleod Clark (2005) 

som fann att implementering av kunskaper, ideal och värderingar inom vården ofta hindrades 

av organisatoriska skäl och av så kallat professionellt sabotage. Ideal och värderingar var 

utsatta för professionella och organisatoriska krafter som effektivt saboterade dem. 

Organisatoriskt sabotage kom från pressen och begränsningar inom organisationen. 

Nyutexaminerades sjuksköterskors ideal krockade med strukturella och organisatoriska 

begränsningar som var bortom deras individuella kontroll. Nyckelfaktorer var tidspress, för 

lite personal, för hög arbetsbelastning och en uppgiftsorienterad vård i motsats till 

patientorienterad vård. De här faktorerna hade stor inverkan på sjuksköterskornas förmåga att 

vårda patienterna på det sätt de ville och hade blivit lärda. Många ideal och förväntningar som 

de nya utexaminerade sjuksköterskorna hade kunde inte användas på grund av de värderingar 

och den sjuksköterskekultur som de mötte. Det professionella sabotaget upplevdes vara att 
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äldre och mer erfarna kollegors beteende ibland var mycket olikt de teoretiska värderingar och 

kultur som de hade fått i utbildningen. Etablerade sjuksköterskor hade själva blivit influerade 

av organisationens begränsningar och socialiserade i systemets behov på bekostnad av 

individers behov. Som ett resultat av detta hade deras egna ideala värderingar blivit 

saboterade. Dessa sjuksköterskor socialiserade i sin tur de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

in i systemets behov. I en studie av Maben, Latter och Macleod Clark (2005) framkom det att 

nyutexaminerade sjuksköterskor ofta var frustrerade över att andra arbetsuppgifter som 

läkemedelsadministration och ronder tog tid från vården av patienterna. Även vår studie visar 

på frustration över tidsbristen med patienterna och att fokus ligger på administrativa 

arbetsuppgifter som till exempel läkemedelsadministration, svara i telefon. Dettas upplevs 

”stjäla” tid från ”riktiga” sjuksköterskeuppgifter 

 

Etiska kompromisser var i denna litteraturstudie något som gjordes på grund av tidsbrist och 

det kändes inte bra för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Moralisk stress resulterade i 

självkritik och självanklagelse. I en studie av Begát, Ellefsen och Severinssons (2005) fanns 

det en slitning mellan värderingarna hos organisationen och sjuksköterskorna. Detta skapade 

etiska konflikter och tvingade dem att kompromissa med sin moraliska integritet för 

organisationens skull. I denna litteraturstudie framkom att tid för reflektion under 

arbetsdagarna var ytterst begränsad men de nyutexaminerade sjuksköterskorna gärna använde 

sig av någon form av självreflektion för att utvärdera sin egen utveckling. Öhrling och 

Hallberg (2000) menar att sjuksköterskor värderar reflektion högt och anser att den leder till 

en djupare förståelse, de menar att det är viktigt att skapa tid och möjlighet till reflektion.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ metod med manifest ansats och en systematisk 

sammanställning av utvalda artiklar inom området gjordes. Det användes en dokumenterad 

sökstrategi och artiklarna kvalitetsgranskades och bara de som fick medel eller högt i betyg 

var med i studien. Burnard (1991) menar att något som ökar studiens pålitlighet är att den 

manifesta innehållsanalysen gör det möjligt för läsaren att gå tillbaka till originaltexterna. 

Genom att tillvägagångssättet noggrant beskrivits har detta möjliggjorts i denna 

litteraturstudie. Ett urval av analysprocessen har bedömts av kollegor och handledare under 

seminarium för att öka pålitligheten. För att vara säker på att slutkategorierna omfattade hela 

arbetet och för att säkerställa tillförlitligheten har artiklarna lästs jämsides med kategorier och 

slutkategorier. Granheim och Lundman (2004) menar att text som är grundad på observationer 
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och intervjuer formas genom samverkan mellan deltagare och forskare och betraktas som en 

typ av kommunikation. Inom omvårdnadsforskning används ofta den kvalitativa ansatsen för 

att den visar på ett inifrånperspektiv, hur något upplevs av människan. I varje text finns 

budskap som måste beskrivas och tolkas. När analysprocessen har startat sker en överföring 

mellan den rådande texten och forskaren. En text innehåller alltid flera olika innebörder och 

tolkningen påverkas av forskarens egen bakgrundshistoria. Det finns alltid en risk att när 

textenheten tas ur sitt sammanhang att det förlorar sin mening.  

 

För att undvika tolkningar har artiklarna lästs flera gånger av oss båda och vi har dubbel 

kontrollerat varandras översättningar för att undvika översättningsfel. Trots detta så finns det 

en risk för att vi kan ha gjort feltolkningar vid översättningen. Det är inte alltid engelska 

uttryck har en motsvarighet i svenskan och en direkt översättning kan då göra att uttrycket 

förlorar sin mening. Det begränsade materialet på tretton artiklar är en svaghet, med fler 

artiklar skulle trovärdigheten på studien ha varit större eftersom fler upplevelser kanske skulle 

ha varit inkluderade. 

 

Slutsats 

För att övergången från student till färdig sjuksköterska inte ska misslyckas så måste det ske 

en förändring på arbetsplatserna både organisatoriskt och av det mottagande arbetslaget. 

Eftersom de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte känner sig förberedda så är stödet från 

kollegor en mycket viktig aspekt. Stöd och hjälp från omgivningen är ett måste för att kunna 

handskas med sin rädsla för att göra fel, utvecklas och uppnå stadiet som kompetent. Att bli 

accepterad av sina kollegor är en grundläggande faktor för en bra övergång från student till 

sjuksköterska. I en studie av Dickson, Walker och Bourgois (2006) ansåg sjuksköterskorna att 

handledare underlättade nyutexaminerade sjuksköterskors inlärning, hjälpte dem att skapa ett 

kontaktnät för att tillgodose inlärning och fann bra inlärningstillfällen.  

 

För lite tid och resurser framtvingar etiska kompromisser som påverkar de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna negativt, mer tid måste avsättas för att komma undan detta problem. Vi tror 

på stödjande åtgärder för att underlätta övergången från sjuksköterskestudent till 

sjuksköterska, exempel på detta är att bli tilldelad en handledare som ska finnas till hands den 

första tiden.  
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Vi skulle vilja föreslå vidare forskning om hur övergången från student till nyutexaminerad 

sjuksköterska kan göras bättre. Vi tror att när sjuksköterskan upplever en bra övergång från 

student till sjuksköterska och snabbt kommer in i sin yrkesroll så påverkar detta omvårdnaden 

på ett positivt sätt. När sjuksköterskan känner sig trygg med att ta egna beslut och litar på sina 

kunskaper får patienterna snabbare hjälp vilket ger en bättre omvårdnad. Med vårt arbete vill 

vi att upplevelsen av svårigheterna vid övergången från student till nyutexaminerad 

sjuksköterska blir belyst och att genom detta ska handledare, kollegor, chefer och andra inom 

organisationen få en förståelse och kunna hjälpa sjuksköterskorna till en mjukare övergång.  
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