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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Erfarna sjuksköterskor upplever att nyutexaminerade sjuksköterskor har 

svårigheter att arbeta självständigt, hantera det höga arbetstempot, planera sitt arbete och 

delegering. Dock anser sjuksköterskestudenter att utbildningen förbereder dem för 

sjuksköterskerollen, samt att de är kompetenta nog att klara arbetet som sjuksköterska. 

Sjuksköterskestudenter menar även att yrket är mer komplext än de tidigare trott. 

Metod: Kvalitativ, systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Analys av 13 

artiklar. 

Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda. 

Resultat: Resultatet består av två teman och sju subteman. Att vara nybörjare inkluderade 

upplevelsen av att inte vara redo, att ha höga förväntningar, att erfara det oväntade samt att 

uppleva ett behov av stöd och handledning. Att bli ett med sjuksköterskerollen handlade om 

att sjuksköterskorna upplevde sig mer självsäkra, var mer tillfreds i sjuksköterskerollen samt 

hade fått en bättre förståelse för sjuksköterskerollen. 

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde första tiden som oroväckande och svår. 

Sjuksköterskerollen kändes överväldigande men med tiden blev den lättare att hantera. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de fått en bättre förståelse för arbetet, var mer 

självsäkra samt höll en högre kvalitet i vårdandet. Resultatet skulle kunna vara till nytta för 

erfarna sjuksköterskor, arbetsgivare och nyutexaminerade sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, nyutexaminerad, oerfaren, rollövergång, sjuksköterska, 

vårdande 



 

ABSTRACT 

Background: Experienced nurses experience that newly qualified nurses have difficulties in 

working independently, coping with the high work rate, planning their work and delegating. 

However, nursing students thinks that nursing school prepares them for the nursing role, 

and that they are competent enough to handle the work as a nurse. Nursing students also 

mean that the work is more complex then what they originally thought. 

Method: Qualitative, systematic literature review with a descriptive synthesis. Analysis of 13 

articles. 

Aim: To describe newly qualified nurses’ experiences of nursing.  

Results: The result was built out of two themes and seven subthemes. To be a beginner 

included the experience of not being ready, to have high expectations, to experience the 

unexpected, and to experience a need for support and preceptorship. To the nurses, 

becoming one with the nursing role meant becoming more self-confident, to be satisfied with 

the nursing role and had gotten a better understanding for the role of nursing. 

Conclusion: Newly qualified nurses experienced the first period, as nurses, to be 

disquieting and hard. The nursing role felt overwhelming but got easier with time. The newly 

qualified nurses experienced that they had gotten a better understanding of the profession, 

had become more self-confident and kept a higher quality of care. The results could be of use 

for experienced nurses, employers and for newly qualified nurses. 

 

Key words: Caring, literature review, newly qualified, nurse, role transition, unexperienced 
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1 INLEDNING  

Vi har valt att skriva om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda. 

Intresseområdet var ”Nyligen examinerade sjuksköterskors upplevelser av sin nuvarande 

arbetssituation och tankar kring fortsatt karriär” och kommer från huvudhandledarna på 

Region Västmanland. Som sjuksköterskestudenter får vi genom utbildningen teoretisk och 

praktisk kunskap för att vara förberedda för yrkeslivet som sjuksköterska. Dock upplever vi 

att ansvaret vi hade under verksamhetsförlagd utbildning inte går att jämföra med hur 

arbetssituationen ser ut för sjuksköterskor i dagens vård. Tanken på att ansvara för vården 

och agera som ledare, förebild och omvårdnadsexpert, känns skrämmande. Vi har mindre än 

ett år kvar på sjuksköterskeutbildningen, men vi har längre än så kvar innan vi kommer 

känna oss som sjuksköterskor. 

 

Under verksamhetsförlagd utbildning blev det tydligt att nyutexaminerade sjuksköterskor 

kände sig pressade, och att de upplevde att de inte räckte till. Att gå från att vara 

sjuksköterskestudent till att bli legitimerad sjuksköterska innebär mycket ansvar och 

förväntningar från omgivningen. Det kan vara en komplicerad och utmanade process att bli 

sjuksköterska. Trots att det idag finns introduktionsprogram i de flesta landsting/regioner i 

Sverige, uppfattas det ändå som att det finns en fortsatt kunskapslucka i de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas omgivning, kring hur de uppfattar sig själva, och hur det är att komma in i 

den nya professionen som sjuksköterska. Vi kommer därför utgå från nyutexaminerade 

sjuksköterskors perspektiv för att öka förståelsen kring hur det är för nya sjuksköterskor att 

arbeta under de första 18 månaderna i professionen. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer definitioner, sjuksköterskans ansvar enligt lagar och riktlinjer, erfarna 

sjuksköterskors syn på nyutexaminerade sjuksköterskor samt hur sjuksköterskestudenter 

upplever valet att bli sjuksköterska och synen på framtida professionen redovisas. Det 

vårdvetenskapliga perspektiv som kommer användas är Benner, Tanner och Cheslas (2009) 

modell om sjuksköterskans väg från novis till omvårdnadsexpert; och slutligen redovisas 

problemformuleringen. 

2.1 Definitioner 

Här definieras centrala begrepp som är återkommande genom hela examensarbetet. Detta 

för att tydliggöra för läsaren vad begreppen innebär i detta examensarbete. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor är sjuksköterskor som varit legitimerade och arbetat i 

högst 18 månader, därefter räknas sjuksköterskor som mer eller mindre erfarna 

sjuksköterskor. När det i syftet talas om att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskan 

upplevelse av att vårda, handlar det inte enbart om den fysiska handlingen att vårda utan att 

beskriva hur det är att vårda i den nya situationen och därmed beskriva faktorer som 

påverkar nyutexaminerade sjuksköterskors förmåga att vårda. 
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2.2 Sjuksköterskans ansvar enligt lagar och riktlinjer 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) ska vården styras av gällande lagar och författningar. Patientlagen (SFS 2014:821) 

säger att vårdpersonal ska ha respekt för allas lika värde, och arbetssättet ska utgå från ett 

etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor ska även kunna utföra en sakkunnig och patientsäker 

vård baserad på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.  

International Council of Nurses’ etiska kod för sjuksköterskor (2014) menar även att 

sjuksköterskor ska bidra till att vårdkulturen har en öppen dialog och högt i tak. En förmåga 

att på ett kritiskt sätt bedöma sin egen och andras kompetens bör även finnas. Vidare ska 

vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) hålla en hög kvalité, vara 

individanpassad och förebygga ohälsa i alla dess aspekter.  

 

Fortsättningsvis beskriver Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2017) att sjuksköterskor även ska kunna bibehålla ett gott 

samarbete med sina kollegor, och visa respekt för dem. I teamarbetet ska sjuksköterskor 

kunna föra en dialog som främjar gemensamt lärande samt hjälper vid beslutsfattning. 

Sjuksköterskor ska i patientnära omvårdnadsarbete agera ledare i teamet genom att 

organisera och samordna arbetet, samt delegera ut arbetsuppgifter på ett, för patienten, 

säkert sätt. Sjuksköterskor ska kunna etablera en god relation med patienten och dennes 

anhöriga. Sjuksköterskor ska vara empatiska, lyhörda och inneha respekt för patienten och 

dennes vilja, tankar, tro, värdighet och integritet. De ska även säkerställa att patienten 

känner sig säker och trygg i vården genom att finnas tillgänglig och främja god kontakt i 

vårdkedjan. Sjuksköterskor har vidare ett eget ansvar för sitt professionsutövande genom att 

utveckla sina färdigheter och kunskaper kontinuerligt i takt med att ny forskning redovisas. 

Avslutningsvis ska sjuksköterskor ha förmåga att handleda såväl sjuksköterskestudenter som 

andra sjuksköterskor. Sjuksköterskor ansvarar även för pedagogiska insatser i omvårdanden 

för att utbilda patienter och anhöriga, och därmed främja hälsa. 

2.3 Erfarna sjuksköterskors syn på nyutexaminerade sjuksköterskor 

Tidigare forskning visar att erfarna sjuksköterskor upplever att nyutexaminerade 

sjuksköterskor innehar en osäkerhet i sin nya roll som sjuksköterskor. Det handlar om att 

nyutexaminerade sjuksköterskor inte vågar ta beslut på ett självständigt sätt utan att rådfråga 

mer erfaren personal, samt att de är osäkra på sin egen förmåga att läsa av och göra en 

klinisk bedömning av en patientrelaterad situation. Det upplevs även att nyutexaminerade 

sjuksköterskor har lättare att bli stressade som följd av detta och har svårt att kontrollera sitt 

känsloliv i pressade situationer (Ballem & MacIntosh, 2014; Clark & Holmes, 2007; Hartigan, 

Murphy, Flynn & Walshe, 2010; Kantar, 2012). En annan studie menar att osäkerheten är en 

del av att vara nyutexaminerad sjuksköterska och att det, även om det är tidskrävande för 

erfarna sjuksköterskor, måste finnas utrymme för nyutexaminerade sjuksköterskor att ställa 

frågor och stödja sig mot mer erfarna sjuksköterskor. Delade meningar finns kring hur 

mycket som kan förväntas av nyutexaminerade sjuksköterskor (Ballem & MacIntosh, 2014).  
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Vissa erfarna sjuksköterskor är även av åsikten att nyutexaminerade sjuksköterskor ska 

kunna ge fullständig vård med så lite vägledning som möjligt, medan andra erfarna 

sjuksköterskor tycker att nyutexaminerade sjuksköterskor ska ha en god grundläggande 

kunskap och färdigheter. Däremot innebär inte det nödvändigtvis att de behöver arbeta helt 

självständigt (Ballem & MacIntosh, 2014; Clark & Holmes, 2007).  

 

Vidare diskuteras att nyutexaminerade sjuksköterskor saknar den kliniska blicken och har 

svårigheter att koppla data med hur patienten upplevs och mår. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor uppvisar även svårigheter med att se patienten som helhet, och tenderar att se 

datan men inte reflektera vidare på varför det har blivit på ett visst sätt. De fokuserar på en 

sak och engagerar sig i detta, medan det finns andra saker i situationen som även bör tas i 

beaktning, vilka då lätt missas (Hartigan et al., 2010; Kantar, 2012).  

 

Det finns även erfarenhet av att nyutexaminerade sjuksköterskor verkar ha svårigheter att 

planera och delegera ut sitt arbete. Erfarna sjuksköterskor upplever att deras arbetsbörda blir 

större, eftersom de måste täcka upp för de nyutexaminerade på de områden de inte hinner 

med som följd av detta. De ska redan agera handledare för nyutexaminerade sjuksköterskor, 

och har redan ägnat mycket tid åt att förbereda sig inför att nyutexaminerade sjuksköterskors 

anställning ska börja (Ballem & MacIntosh, 2014; Lofmark, Smide & Wikblad, 2006). Detta 

upplevs överväldigande för de erfarna sjuksköterskorna, kombinerat med att de känner ett 

visst ansvar för nyutexaminerade sjuksköterskors patienter också. De måste vara insatta i 

nyutexaminerade sjuksköterskors patienter utöver sina egna för att helt kunna stödja dem 

och kunna svara på eventuella frågor och funderingar nyutexaminerade sjuksköterskor har. 

Trots detta uppmuntras ändå nyutexaminerade sjuksköterskor att ställa så mycket frågor 

som möjligt (Ballem & MacIntosh, 2014). 

 

Vidare är åsikten att nyutexaminerade sjuksköterskor har god arbetsmoral, ett utvecklat 

etiskt förhållningssätt och kan skapa en god patient-vårdarrelation (Lofmark et al., 2006). 

Däremot verkar vissa svårigheter med att bemöta patienters familjemedlemmar och anhöriga 

finnas (Hartigan et al., 2010; Kantar, 2012). Det upplevs dock vara positivt att ha 

nyutexaminerade sjuksköterskor på avdelningarna då det gör att erfarna sjuksköterskor 

behöver hålla sig uppdaterade och se över sin kunskap för att kunna svara korrekt på frågor 

som nyutexaminerade sjuksköterskor ställer. Det handlar även om att kunna utöva praktiska 

moment enligt gällande föreskrifter och protokoll (Ballem & MacIntosh, 2014).  

2.4 Sjuksköterskestudenters väg till professionen 

Sjuksköterskestudenters väg till professionen beskriver hur sjuksköterskestudenter kan 

resonera kring valet att bli sjuksköterska samt hur sjuksköterskestudenter uppfattar hur det 

är att vara sjuksköterska. 
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2.4.1  Valet att bli sjuksköterska 

Att välja sjuksköterskeyrket hänger ofta ihop med en förebild; en släkting, familjemedlem 

eller vän som arbetar som sjuksköterska som ger en positiv infallsvinkel på professionen. 

Sjuksköterskestudenter menar vidare att den stora variationen i yrket, jobbmöjligheter och 

säkerheten i att alltid ha ett arbete ökar professionens attraktion (ten Hoeve, Castelein, 

Jansen & Roodbol, 2017). Samhällets syn på sjuksköterskeyrket kan innehålla fördomarna 

som att det har en låg status, att arbetsförhållanden är hårda och innehåller mycket stress. 

Dock förändras bilden väsentligt av vad det innebär att vara sjuksköterska under 

sjuksköterskeutbildningens framfart för många sjuksköterskestudenter (Milisen, De Busser, 

Kayaert, Abraham & Dierckx de Casterlé, 2010; van Iersel, Latour, de Vos, Kirschner & 

Scholte op Reimer, 2016). I början av utbildningen missuppfattar vissa 

sjuksköterskestudenter professionen i hög grad. Många ser initialt yrket som begränsat i 

variation och utveckling, och uppfattningen styrs mycket av samhället och media. 

Sjuksköterskestudenter menar även att de blev förvånade över de färdigheter samt kunskaps- 

och ansvarsnivå som professionen kräver av dem (van Iersel et al., 2016). Desto längre 

utbildningen fortgår desto mer medvetna blir även sjuksköterskestudenter i hur bred 

professionen är och hur mycket mer som finns att lära (Sandvik, Eriksson & Hilli, 2014). 

 

Förutom att förebilder ofta är en inkörsport i valet av utbildning, fortsätter vikten av en god 

förebild genom studierna. En god förebild är av stor vikt i skapandet av sin sjuksköterskeroll 

och förståelsen för vad det innebär att vara legitimerad sjuksköterska. En dålig förebild 

hindrar däremot studenter i deras lärande och utveckling men påverkar även synen på moral 

och vårdande (Walker, Dwyer, Broadbent, Moxham, Sander & Edwards, 2014; Sandvik et al., 

2014). En viktig del av sjuksköterskestudenters utveckling i sin roll som sjuksköterska är 

utmaningar, att självständigt få praktisera och öva på yrket, bekräftelse, bra handledning och 

att ha en god teoretisk grund. Vidare är det viktigt att sjuksköterskestudenter känner sig 

välkomnade och inkluderade på arbetsplatsen under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Sjuksköterskestudenter behöver även få svängrum att ta ansvar för vården. Under 

utbildningen behöver sjuksköterskestudenter också utveckla en problemlösningsförmåga och 

ett kritiskt tänkande (Sandvik et al., 2014; ten Hoeve et al., 2017; Walker et al., 2014). En 

annan viktig del i utvecklingen är självförtroendet. Sjuksköterskestudenter måste kunna 

hantera situationer och i dessa inneha en säkerhet och trygghet. Under utbildningen erbjuds 

sjuksköterskestudenter tid till att utvecklas och bli mer kompetenta vilket i sig resulterar i ett 

ökat självförtroende i sjuksköterskerollen (Walker et al., 2014).  

2.4.2 Att vara sjuksköterska 

Att vara sjuksköterska innebär att aldrig vara fullärd och det ingår i professionen att alltid 

hålla sig uppdaterad. Med tiden lär sig sjuksköterskestudenter att förstå vad det är att vara 

sjuksköterska och hur sjuksköterskeyrket kan tacklas. Med ökad förståelse ökar också det 

etiska tänkandet (Sandvik et al., 2014). Sjuksköterskestudenter beskriver sig vara 

kompetenta i vårdandet och de sjuksköterske-tekniska momenten, så som exempelvis 

provtagning och sondsättning, men uttrycker osäkerhet i diagnostiska färdigheter (Milisen et 

al., 2010). 
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Synen på det framtida sjuksköterskeyrket är varierande. Arbete inom intensiv och 

akutsjukvård anses ha hög status medan områden som äldreomsorg, hemsjukvård eller 

psykiatri rankas som lägre. Anledningen till detta är att sjuksköterskestudenter anser en 

hektisk arbetsmiljö som attraktiv samt att det finns större utrymme för utveckling av 

tekniska kunskaper. Sjuksköterskestudenter menar att de viktigaste aspekterna och 

förmågorna inom den framtida professionen är: kunskaper om teknisk och medicinsk 

utrustning, diagnostiska färdigheter, kunskaper i vårdande, dokumentation och flexibilitet 

(van Iersel et al., 2016). 

2.4.3 Introduktion till sjuksköterskeyrket 

Idag har nästan alla landsting/regioner i Sverige infört någon form av introduktionsprogram 

för nyutexaminerade sjuksköterskor. Introduktionsprogrammen ser annorlunda ut i hela 

landet, vissa sträcker sig över ett år och på andra ställen är det bara några dagar. 

Introduktionsprogrammen är i vissa landsting frivilliga medan de i andra är obligatoriska. 

Målet med introduktionsprogrammen är dock den samma i alla landsting; att fler 

sjuksköterskor ska stanna på arbetsplatsen (Mirsch, 2016).  

 

Introduktionsprogrammen är generellt upplagda på så sätt att nyutexaminerade 

sjuksköterskor får ta del av föreläsningar, föra diskussioner med erfarna sjuksköterskor, delta 

i reflektionsträffar, och i viss utsträckning får öva på praktiska moment. Vissa 

landsting/regioner har även ett starkt fokus på handledning (Mirsch, 2016). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som valts för arbetet är Benner et al. (2009). Anledningen 

till att detta perspektiv valts är att teorin beskriver sjuksköterskors process från att vara nya 

och oerfarna, till att bli säkra och trygga som sjuksköterskor, i vårdpraxis. 

Vägen till expert i vårdpraxis beskrivs av Benner et al. (2009) i fem steg; novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och till sist expert. Kunskap om och utförande av praktiskt 

omvårdnadsarbete är en ständigt pågående process, under utveckling. Denna blir en del av 

sjuksköterskors arbete genom erfarenhet av vårdarbete och är kunskap som förs över från 

tidigare generationer av sjuksköterskor. Erfarenhet handlar inte nödvändigtvis om antal år 

som sjuksköterskorna arbetat utan samtidigt om hur teorier utvecklats genom ett antal 

praktiska möten, patientkontakter, vilka i sin tur utvecklar synen på sjuksköterskearbetet. 

En av grunderna i omvårdnaden är den vårdande relationen. Omvårdnaden är en stor 

bidragande del i behandlingen. Vissa delar i omvårdanden kan sjuksköterskan lära sig genom 

observationer av andra sjuksköterskor medan vissa vårdande uppgifter; exempelvis att visa 

empati, trösta eller ge stöttning bara utvecklas genom praktisk erfarenhet (Benner et al., 

2009).  

Nedan kommer en förklaring av de fem steg sjuksköterskor tar i sin väg mot expert i 

vårdpraxis (Benner et al., 2009): 
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Novis: Att vara novis innebär att man saknar bakgrundsförståelse för den kliniska 

situationen samt erfarenhet av det grundläggande i professionen; omvårdnad. Detta kräver 

mycket från mer erfarna sjuksköterskor i form av stöttning. Ofta är den som är novis 

sjuksköterskestudent tidigt i utbildningen. Som novis kräver man tydliga riktlinjer samt 

guidning i vårdarbetet. Den erfarna sjuksköterskan måste ha tillräckligt med kunskap för att 

noga och tydligt kunna handleda och förklara olika patientfall eller situationer för den som är 

novis. Den kunskap den novise innehar är mestadels teoretisk och kunskapsutvecklingen är i 

regel mest uppbyggd på jämförelse och återkoppling mellan teori och de praktiska 

vårdsituationer som den som är novis möter (Benner et al., 2009). 

Avancerad nybörjare: Relativt snabbt efter att den novise sjuksköterskan skaffat sig 

praktisk erfarenhet av vårdande räknas sjuksköterskan som avancerad nybörjare. Genom att 

medverka i vårdandet i konkreta situationer lär sig den avancerade nybörjaren identifiera 

meningsfulla beståndsdelar i vårdsituationen. Dessa kan den avancerade nybörjaren 

applicera i andra situationer. Det är först i detta stadie som sjuksköterskan börjar få en grund 

till förståelse för sjuksköterskerollen. I detta stadie sker en stor förändring i 

kunskapsområdet, hanteringsförmåga av praktiska situationer, och även utveckling i 

självskattningsförmågan. Den kliniska kunskapsutvecklingen handlar främst om att koppla 

ihop teori med praktik. Den avancerade nybörjaren bygger i den här fasen upp sin 

kunskapsbas genom att vårda många olika patienter i olika sjukdomstillstånd. Under sitt 

första år i professionen känner sjuksköterskan mycket oro, i början grundat i förvirring, och 

senare är oron kopplat till patienters tillstånd. Den avancerade nybörjaren går från att ”agera 

som en sjuksköterska” till att finna och anta sin egen roll i professionen (Benner et al., 2009). 

Kompetent: Det kompetenta stadiet är en tidpunkt där sjuksköterskan utvecklar ett större 

ansvarstagande. Den kompetenta sjuksköterskan är medveten om begränsningar i 

vetenskapen när den ska appliceras i verkliga vårdsituationer. I denna fas har sjuksköterskan 

inte än utvecklat förmågan att avgöra vilken nivå av engagemang som ska antas i vårdandet. 

Detta hindrar en balans mellan objektivitet och att vara för involverad. Den mer utvecklade 

kunskapen som sjuksköterskan nu besitter genererar i bättre utförande, men även i högre 

krav. Detta är en kritisk tidpunkt som avgör om sjuksköterskan fortsätter utvecklas i 

professionen eller väljer att lämna sjuksköterskeyrket på grund av krav på större 

ansvarstagande och högre kvalitet i vårdandet (Benner et al., 2009).  

Skicklig: Stadiet där sjuksköterskan är skicklig är en övergångsfas mellan kompetent och 

expert. Med växande erfarenhet kommer den skickliga sjuksköterskan i de flesta fall att nå 

expertstadiet. I detta stadie utvecklas sjuksköterskans förmåga att upptäcka och förutse 

förändringar i patienters tillstånd, samt förståelse för vad dessa förändringar innebär. Den 

skickliga sjuksköterskan kan även avgöra vilken nivå av engagemang som är lämplig att anta i 

vårdandet. Vidare har sjuksköterskan i detta stadie mer utvecklade sociala färdigheter och 

kan väl hantera både patient och anhöriga. Den skickliga sjuksköterskan utvecklar även 

personliga färdigheter så som lyhördhet och skärpa, parallellt med att sjuksköterskan får mer 

erfarenhet (Benner et al., 2009).  
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Sjuksköterskan kan nu utveckla arbetssystem för att tillgodose kraven på högre kvalitet i 

vården. Steget från skicklig till expert kan underlättas av stöd och utbildning (Benner et al., 

2009).  

Expert: En skicklig sjuksköterska och expert arbetar för att utveckla vården. Att vara expert 

innebär att kunna upptäcka problem i vårdsituationer och förbättra dessa. Att besitta klinisk 

och etisk expertkompetens går alltid parallellt. Detta ses exempelvis i vårdande relationer 

mellan sjuksköterska och patient eller sjuksköterska och anhörig. Att vara expert innebär att 

sjuksköterskan kan läsa av situationen och avgöra vilket engagemang och vilken medverkan 

som krävs för patienten i fråga och dennes anhöriga. Sjuksköterskan som är i expertstadiet 

klarar av att förbereda sig för situationer i vården samt för problem som kan väntas uppstå. 

När expertsjuksköterskan vårdar görs detta med eftertanke. Sjuksköterskan har i tidigare 

stadium förstått begränsningar i vårdandet och utvecklat detta. Att bli expert inom sitt 

arbetsområde görs möjligt genom handledning av andra experter (Benner et al., 2009).  

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att erfarna sjuksköterskor upplever att nyutexaminerade 

sjuksköterskors kompetens och förmågor, när de kommer ut i arbetslivet, är att de innehar 

en viss osäkerhet, svårigheter att delegera och planera samt att reflektera och se patienten ur 

ett helhetsperspektiv. Tidigare forskning visar även att sjuksköterskestudenter har en viss 

bild av hur väl utbildningen förbereder dem, samt hur det kommer vara att slutligen börja 

arbeta som sjuksköterska. Det kan, hos sjuksköterskestudenter, finnas förutfattade meningar 

kring vad det innebär att arbeta som sjuksköterska. Forskning visar också en bristfällig 

kunskap, hos sjuksköterskestudenter, om komplexiteten i professionen, graden av autonomi 

samt de antal olika inriktningar som finns. Benner menar att sjuksköterskor utvecklas i sin 

profession genom praktisk erfarenhet av vårdande, vilket i sig kan vara krävande för såväl de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna, som omgivningen. Kunskap om hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever vårdandet kan vara av stort värde för att i framtiden kunna åtgärda 

de utmaningar nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sig ha när de kommer ut i 

arbetslivet. I detta examensarbete kommer det därför fokuseras på nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda som sjuksköterska.  

3 SYFTE 

Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda. 

4 METOD 

Examensarbetet har en kvalitativ metod. Enligt Friberg (2012) ökar kvalitativa studier 

förståelsen om upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar och hur de kan gestaltas i 

livet. Det som ska undersökas är hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever det är att 
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vårda, vilket passar med en kvalitativ metod. Analysen utgick från Juniarti och Evans (2010) 

beskrivning av en systematisk litteraturstudie. 

4.1 Analysmetod 

Juniarti och Evans (2010) beskriver tre olika steg i vilken dataanalysen görs. I första steget 

kommer de valda artiklarna läsas flera gånger om, både av examensarbetesskribenterna var 

för sig och tillsammans. Detta skapar en helhetsbild av artiklarna men även en bild av vad 

artiklarna tar upp och vad som finns att läsa på detaljnivå. Sedan identifieras nyckelfynd och 

nyckelfraser från varje studie och skrivs i ett separat dokument. I andra steget ska teman och 

subteman identifieras och dessa skapas genom de nyckelfynd som hittats i varje enskild 

artikel. Teman är mer övergripande medan subteman skapar en bättre förståelse av det som 

diskuterats i artikeln och fenomenet i sig. I tredje och sista steget ska fenomenet beskrivas, 

och denna beskrivning stärks av att det refereras tillbaka till originalartiklarna. 

4.2 Urval och datainsamling 

Databaser som användes var CINAHL Plus och PubMed. Varje sökning via CINAHL Plus 

avgränsades med Peer Reviewed för att öka trovärdigheten på de artiklar som söktes upp. 

Full text användes även som begränsning i vissa fall. Enbart en viss begränsning kring årtal 

användes, då en del äldre artiklar krävdes i brist på utbudet av ny forskning. Artiklarna 

stämde även överens med resultatet på de nyare artiklarna och upplevdes då relevanta. Detta 

är även anledningen till att artiklar från flera länder valdes. Länder, utöver Sverige, som 

valdes var Australien, Irland, Norge, Storbritannien och USA. I dessa länder är 

sjuksköterskeutbildningen lika lång som i Sverige, samt att det, i de flesta av dessa länder, går 

att arbeta med svensk sjuksköterskelegitimation. De sökord som användes var bland annat: 

new* graduate* nurs*, newly qualified nurse* och novice nurse i kombination med 

experience, nursing, caring, expectations och first year (Se Bilaga A). Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle vara ur nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv eller redovisa 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser, vilket det görs i de kvalitativa artiklar som 

valdes. I och med dessa inklusionskriterier exkluderades artiklar som behandlade patienters 

och andra professioner inom vårdens perspektiv, exempelvis läkare eller undersköterskor. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara kvantitativa, samt exklusion av artiklar 

som kom från länder där sjuksköterskeutbildningen är kortare eller längre än tre år.  

Urvalet skedde genom att läsa titlarna på alla sökträffar. Därefter lästes abstract och syfte på 

de artiklar som upplevdes relevanta, och slutligen lästes resultatet för att fastställa artikelns 

relevans för examensarbetets syfte. De artiklar som valdes hittas i Bilaga B. 

En kvalitetsgranskning av artiklarna, valda till resultatet, genomfördes genom att studera 

artiklarnas syfte, om urvalet för artikeln var relevant samt hur resultatet var beskrivet. 

Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån Fribergs (2012) mall för granskning av kvalitativa 

artiklar.  
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Av de frågor som Friberg (2012) presenterade valdes tio stycken som mall för 

kvalitetsgranskning. Tio ansågs rimligt då det blev en enklare poängskala. En fullständig 

överblick över de frågor som ställts i kvalitetsgranskningen kan hittas i Bilaga C.  

4.3 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av Juniarti och Evans (2010) beskrivning av en 

systematisk litteraturstudie i tre steg. Först lästes artiklarna flera gånger individuellt och 

sedan gemensamt, detta för att skapa en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Därefter 

diskuterades artiklarnas innehåll och jämfördes mot varandra. För att urskilja relevanta 

nyckelfynd ur artiklarnas resultat jämfördes texternas innehåll mot examensarbetets syfte. 

Nyckelfynd och nyckelfraser identifierades ur samtliga artiklar efter en mer noggrann 

genomgång av artiklarnas resultat. Nyckelfynden fördes sedan in ett separat dokument, som 

skrevs ut, därefter sorterades nyckelfynden i olika högar efter teman. De nyckelfynd som 

hittades kunde tydligt kopplas till ett specifikt ämne eller tema; vilka kunde bestämmas efter 

att noggrant ha jämfört nyckelfyndens likheter och skillnader. De nyckelfraser som 

identifierades hade samma karaktär som nyckelfynden men ansågs inte tillräckligt 

övergripande för att vara nyckelfynd. De kunde dock understödja nyckelfynden. Efter att 

grupperingen av nyckelfynd in i teman skett, började subteman att utformas. Subteman 

kommer att utgöra underrubriker i resultatdelen och är temat nedbrutet i mindre delar. Ett 

exempel på hur analysgången gick till kan återfinnas i Tabell 1 nedan. Totalt skapades två 

teman, med fyra respektive tre subteman.  

Tabell 1. Exempel på analysgången 

Nyckelfynd Tema Subtema 

”Participants identified a daunting 

transition from being a student to 

staff; they had considered themselves 

prepared, but in reality were not” (3) 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

nybörjare 

 

Att inte vara redo 

“Newly qualified nurses had high self-

expectations. They tried to give their 

best possible care and felt guilty when 

failing to meet everyone's needs” (7) 

 

Att ha höga förväntningar och krav 

“Their role extended beyond their 

expectations when they realised new 

worries concerning patient care and 

safety” (7) 

 

Att erfara det oväntade 

“They were not comfortable with care 

and would continue to require 

assistance from more experienced 

nurses” (13) 

 

Behov av stöd och handledning 
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4.4 Etiskt övervägande 

I examensarbetet följs CODEX (2016) etiska koder för forskningsarbete. Oredlighet såsom 

plagiat, förfalskning eller fabricering av tidigare forskningsresultat kommer inte att 

förekomma. Forskning handlar om frihet och skyldighet, detta har funnits i åtanke genom 

hela processen. Enligt Polit och Beck (2012) ska ett objektivt förhållningssätt eftersträvas och 

eventuell förförståelse ska inte påverka arbetets resultat. Alla artiklar i examensarbetets 

resultat är etiskt godkända. Referering i examensarbetet sker enligt American Psychological 

Association’s manual för hur referering enligt APA-style genomförs. Fortsättningsvis används 

lexikon vid översättning av engelska till svenska. 

5 RESULTAT 

Resultatet består av två teman och sju subteman, vilka redovisas i Tabell 2. Det första temat 

som beskrivs är Att vara nybörjare följt av subteman Att inte vara redo, Att ha höga 

förväntningar, Att erfara det oväntade samt Behov av stöd och handledning. Det andra 

temat heter Att bli ett med sjuksköterskerollen och innehåller subteman Att uppleva sig mer 

självsäker, Att vara tillfreds och Att få förståelse för sjuksköterskerollen. 

Tabell 2. Tema och subtema 

TEMA SUBTEMA 

 

 

Att vara nybörjare 

Att inte vara redo 

Att ha höga förväntningar 

Att erfara det oväntade 

Behov av stöd och handledning 

 

 

Att bli ett med sjuksköterskerollen 

Att uppleva sig mer självsäker 

Att vara tillfreds 

Att få förståelse för sjuksköterskerollen 

 

5.1 Att vara nybörjare 

Under det här temat beskrivs hur nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig oförberedda 

och osäkra när de kommer ut i professionen, att de upplever höga krav från omgivningen och 

sig själva samt hur de först utanför sjuksköterskeutbildningen får en tydlig bild av vad det 

innebär att vara sjuksköterska. Slutligen presenteras nyutexaminerade sjuksköterskors behov 

av handledning och stöd. Subteman är: Att inte vara redo, Att ha höga förväntningar, Att 

erfara det oväntade samt Behov av stöd och handledning. 



11 
 

5.1.1 Att inte vara redo  

Att ta steget från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska kan vara 

skräckinjagande och nervöst (O’Shea & Kelly, 2007; Horsburgh & Ross, 2013). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor menade på att de färdigheter de fått genom utbildningen 

inte räckte till, och trots att de hade ansett sig vara redo för legitimationen vid 

sjuksköterskeutbildningens slut, var de i själva verket inte redo (Horsburgh & Ross, 2013; 

Newton & McKenna, 2007).”The nurses said they were not prepared for their professional 

work as they anticipated…” (Odland, Sneltvedt & Sörlie, 2014, s.539). Kunskaperna räckte till 

för att kunna utföra vissa specifika omvårdnadsuppgifter som att administrera läkemedel och 

hjälpa till med grundläggande omvårdnad, såsom duschning. Däremot var de inte redo att 

hantera oväntade situationer, såsom när en patient snabbt försämrades (Chandler, 2012; 

Newton & McKenna, 2007). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ibland att de inte var 

redo att hantera den höga arbetsbelastningen, vilken bland annat innefattade att vara 

ansvarig för vården av flera patienter samtidigt. De fortsatte med att beskriva hur det i teorin 

verkade mycket lättare än vad det sedan visade sig vara i praktiken. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sig inte vara redo att ha en verklig, levande persons liv i sina händer, 

kombinerat med att inte vara redo att vara den som är ansvarig för allt omvårdnadsarbete för 

den patienten (Della Ratta, 2016; Ortiz, 2016). De upplevde även att de, i vissa fall, inte var 

redo att ta svåra beslut, och att de inte hade det självförtroende en sådan position kräver 

(Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor var inte heller redo att se bortom sina egna uppgifter och 

patienter. De hade även svårt att fördela sin tid på ett effektivt sätt (Newton & McKenna, 

2007). ”There is quite a focus on themselves as individuals and, trying to manage their time 

and get the tasks done…” (Newton & McKenna, 2007, s.1235). De kände sig inte heller redo 

att ta sig an anhöriga till patienterna, speciellt i svårare situationer där de anhöriga är väldigt 

nära vården. Fokus låg på deras huvuduppgifter och att vara ny i situationen, vilket gjorde att 

de varken kunde fokusera på, eller hade tiden, att hantera anhöriga (Della Ratta, 2016; 

Horsburgh & Ross, 2013). De nyutexaminerade sjuksköterskorna var inte redo att, eller 

kapabla till, att hantera sina egna känslor kring överväldigande situationer (Della Ratta, 

2016). 

 

Vidare upplevde de nyutexaminerade att de utförde sina arbetsuppgifter i brist på förståelse 

om varför (McKenna & Newton, 2008). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig inte 

redo efter tre års utbildning, trots att de nu var legitimerade sjuksköterskor. Inte heller var de 

redo för allt det innebar. Upplevelsen var att den första tiden som nyutexaminerad 

sjuksköterska till största delen var mycket påfrestande och orsakade stress hos 

sjuksköterskorna. De var inte heller redo för den känslomässiga påfrestning varje arbetspass 

innebar, och att de skulle ifrågasätta sin kompetens varje dag baserat på små misstag i 

vårdarbetet. Detta upplevde de var en följd av att de inte var redo att bli sjuksköterskor (Della 

Ratta, 2016; O’Shea & Kelly, 2007; Ortiz, 2016). 
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5.1.2 Att ha höga förväntningar 

Nyutexaminerade sjuksköterskor hade höga förväntningar på sig själva. De upplevde att de 

var tvungna att hålla samma höga nivå i vårdandet som mer erfarna sjuksköterskor. Detta i 

kombination med allt det nya och oförutsägbara resulterade i ökad stress. Något som 

ytterligare ökade de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser av stress och oro var de 

höga förväntningar och krav de kände på grund av ett stort ansvar i relation till begränsad 

erfarenhet inom området (Lea & Cruickshank, 2014; Mooney, 2007). ”There are big 

challenges and you have very little experience to handle them. There are also demands and 

expectations about a high level of accomplishment. You simply got very frustrated and have a 

strong feeling of deficiency” (Odland et al., 2014, s.540). Detta kunde ofta kopplas till en hög 

arbetsbelastning generellt på avdelningen, att de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade 

många arbetsuppgifter samt personalbrist (Odland et al., 2014). Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde även ofta att det fanns höga förväntningar och krav från anhöriga 

och patienter. Anhöriga förväntade sig att sjuksköterskorna skulle ha kunskap om alla 

patienter på avdelningen, medan patienterna inte verkade vilja förstå eller respektera den 

höga arbetsbelastning som fanns på avdelningen. De förväntade sig att sjuksköterskorna 

skulle spendera mer tid hos dem än vad som var realistiskt (Mooney, 2007; O’Shea & Kelly, 

2007).  

 

Det upplevdes även att det fanns höga förväntningar och krav från deras mer erfarna 

kollegor. De nyutexaminerade upplevde att det fanns höga förväntningar på att de skulle 

kunna arbeta självständigt utan handledning och stöd tidigt i deras nya roll (Chandler, 2012; 

Lea & Cruickshank, 2014). ”Their entry was abrupt, and assignments were not based on new 

nurse readiness. Rather, they felt that they were expected to somehow manage on their own.” 

(Chandler, 2012, s.105). Förväntningarna var även till stor del att nyutexaminerade 

sjuksköterskor skulle ta sig an ledarrollen snabbt och krav ställdes på att de skulle kunna 

delegera ut sitt arbete, exempelvis till undersköterskor. Dessa var ofta mer erfarna i sitt 

yrkesområde vilket gjorde att nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig obekväma, vilket 

ökade stressen. De kände sig inte heller bekväma med att delegera ut uppgifter som de själva 

ännu inte hade blivit välbekanta med (Lea & Cruickshank, 2014; O’Shea & Kelly, 2007). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att det fanns förväntningar på att de skulle ha ett 

gott självförtroende. Detta upplevdes dock som svårare i praktiken än i teorin. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor menade att som ny är det lätt att kritisera sitt eget arbete 

vilket gör att vartenda misstag gör att självförtroendet sjunker (Ortiz, 2016). ”They talk about 

how you need to have confidence, but it’s not realistic until you have that feeling of not 

having any.” (Ortiz, 2016, s.22).  

5.1.3 Att erfara det oväntade 

Något nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde som oväntat var att deras rollövergång blev 

en överväldigande upplevelse. Det handlade om att vara osäker kring rutiner, att inte känna 

patienterna eller sina kollegor. Detta trots att de hade tidigare erfarenheter av att arbeta eller 

praktisera inom sjukvården (Lea & Cruickshank, 2014; Wangensteen et al., 2008).  
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Det upplevdes som oväntat att deras roll som sjuksköterskor var mycket större än den 

uppfattning de haft tidigare. De upptäckte att deras ansvar inte bara låg i konkret 

patientarbete utan även indirekt med säkerhets- och beslutsfrågor (Mooney, 2007).  

 

” Some of the informants started in workplaces where they had practical training as a 

student nurse or where they had had a part time job during their education. Although 

the setting was familiar, the new role as a nurse was challenging.” (Wangensteen et 

al., 2008, s.1880) 

 

Fortsättningsvis erfor nyutexaminerade sjuksköterskor att deras förväntningar på vad 

sjuksköterskerollen innebar inte stämde överens med verkligheten. Det som upplevdes 

oväntat var att det inte fanns tillräckligt med tid att vara så mycket som var önskvärt med 

patienterna för att kunna utföra, vad de ansåg vara, god och värdig vård. Vad som inte heller 

var väntat var att det inte fanns utrymme för tillräcklig kommunikation med patienter, vilket 

det funnits gott om tid för när de var studenter. Istället lades en oväntad mängd tid på sådant 

som inte rörde det direkta vårdandet, exempelvis dokumentation (Mooney, 2007; Odland et 

al., 2014; O’Shea & Kelly, 2007). ”Concerns were raised generally about putting ’real nursing 

duties’ on the long finger to get through ’unimportant’ and mainly administrative work.” 

(Mooney, 2007, s.843). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde även att det var ett oväntat, högt antal uppgifter 

som skulle hanteras parallellt med varandra, trots att de var nyutexaminerade. Detta ledde i 

sin tur till att de upplevde att det inte fanns utrymme för dem att vara oerfarna och beroende 

av stöd, från mer erfarna sjuksköterskor, vilket även det var oväntat (Lea & Cruickshank, 

2014; Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013).  

 

Vad som vidare uppfattades som oväntat, var att de nyutexaminerade även, i vissa fall, var 

tvungna att anta en handledarroll för sjuksköterskestudenter samt vissa arbetspass vara 

vårdledare och därmed ta ett större ansvar (Lea & Cruickshank, 2014; Odland et al., 2014; 

Wangensteen et al., 2008). ”You had responsibility for things you did not know how to deal 

with because you had never done it before. And the demands – at the same time the demands 

of being efficient” (Odland et al., 2014, s.540). Avslutningsvis var det även oväntat att 

nyutexaminerade sjuksköterskor behövde hålla ett effektivt arbetssätt och delegera mycket 

till undersköterskorna (Lea & Cruickshank, 2014; Newton & McKenna, 2007; Odland et al., 

2014). 

5.1.4 Behov av stöd och handledning 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ett stort behov av stöd och handledning. En 

tillförlitlig handledare beskrevs som en som gav tydliga instruktioner för prioritering av 

vårdarbetet samt känslomässigt stöd, om så behövdes. Det är också handledare och mer 

erfarna kollegor som de nyutexaminerade förlitade sig mest på för att lära sig att vårda. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de kände sig mer bekväma i vårdandet när de 

fick stöd från övriga kollegor (Della Ratta, 2016; Odland et al., 2014). 
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 ”If nurses received support and encouragement from their managers, they became more 

motivated and felt more comfortable and secure in their roles.” (Pennbrant et al., 2013, 

s.742). Dock betydde inte detta att de lämnade ansvaret för patienterna helt utan att de 

kunde fråga om hjälp och stöttning i delar av vårdandet där de kände sig osäkra (Odland et 

al., 2014). Behovet av stöd och handledning upplevdes av nyutexaminerade sjuksköterskor 

som extra stort i situationer där de kände sig osäkra och oerfarna, och det ansågs då viktigt 

att dels kunna inse sina egna begränsningar och dels ha möjlighet att be om hjälp av 

handledare och andra kollegor (O’Shea & Kelly, 2007; Jackson, 2005). Fortsättningsvis 

ansågs det viktigt att känna stöd från sina handledare, och övriga kollegor, på ett sådant sätt 

att nyutexaminerade sjuksköterskor kände att de kunde ta sitt lärande i sin egen takt och inte 

känna sig pressade (Chandler, 2012; Wangensteen et al., 2008). 

  

En viktig del i de nyutexaminerade sjuksköterskornas behov av stöd och handledning var 

feedback, både från handledare och övriga kollegor. Feedback spelade en viktig roll i 

nyutexaminerade sjuksköterskors utveckling av självförtroende i professionen, och att inneha 

ett gott självförtroende i sin roll som sjuksköterska ansågs vara en essentiell faktor för att 

kunna hålla hög kvalitet i vårdandet (Jackson, 2005; Ortiz, 2016; Pennbrant et al., 2013). 

”Respondents said that positive feedback from co-workers, particularly encouragement 

regarding the new nurse’s clinical competence and ability to cope with workplace 

responsibility, resulted in increased self-confidence and professional development.” 

(Pennbrant et al., 2013, s.742) Fortsättningsvis ansågs det viktigt för nyutexaminerade 

sjuksköterskor att handledare tog sig tiden att ge handledning och stöd, exempelvis genom 

enskilda samtal där återkoppling och konstruktiv kritik kunde ges (Ortiz, 2016; Horsburgh & 

Ross, 2013). Stöd och handledning i form av feedback upplevdes även som viktig när 

nyutexaminerade sjuksköterskor hade gjort något fel i vårdandet eller runt omkring 

vårdandet. De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände då ett behov av att få prata ut och 

reflektera, samt få en mer erfaren sjuksköterskas perspektiv på saken. På så sätt kunde även 

nyutexaminerade sjuksköterskor utvecklas mer i sin roll och veta hur de skulle hantera 

situationen nästa gång (Horsburgh & Ross, 2013). 

 

Något som även var utmärkande var att när handledningen och stödet var bristfälligt, såsom 

tillfällen då feedback gavs som kritik, för lite feedback gavs, handledaren var oengagerad i de 

nyutexaminerade eller när stödet inte fanns alls, blev de nyutexaminerades självförtroende i 

sin nya roll ännu sämre än innan. Detta resulterade då i att vården blev lidande, samt att de 

nyutexaminerade kände sig osedda och inte ville gå till arbetet (Della Ratta, 2016; Horsburgh 

& Ross, 2013; Jackson, 2005; Pennbrant et al., 2013). ”Too little feedback can cause low job 

satisfaction, burnout and low quality of care.” (Jackson, 2005, s.92).  

5.2 Att bli ett med sjuksköterskerollen 

Under det här temat beskrivs hur nyutexaminerade sjuksköterskor börjar känna sig mer 

självsäkra, vara mer tillfreds i sjuksköterskerollen och även hur de börjar se helheten av vad 

det innebär att vara sjuksköterska. De subteman som presenteras är: att uppleva sig mer 

självsäker, att vara tillfreds och att få förståelse för sjuksköterskerollen.  
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5.2.1 Att uppleva sig mer självsäker 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig mer självsäkra efter cirka sex månader som 

legitimerade (Lea & Cruickshank, 2014; Newton & McKenna, 2007). Självsäkerheten 

utvecklades i takt med att de nyutexaminerade sjuksköterskorna blev mer familjära med 

professionen, med sina kliniska arbetsuppgifter och med vårdandet. Att komma närmare 

sina kollegor spelade stor roll i utvecklingen av självsäkerhet, och resulterade även i att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde sig mer självsäkra i att ta egna beslut, delegera 

och arbeta mer självständigt i vårdandet (Lea & Cruickshank, 2014; Ortiz, 2016). ”All new 

graduates agreed that making independent decisions is a big component of professional 

confidence. Being able to make independent decisions comes with time…” (Ortiz, 2016, s. 

22). Vidare var även erfarenheter en bidragande faktor till att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sig mer självsäkra (Mooney, 2007; Ortiz, 2016).  

 

Att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde sig mer självsäkra ledde till att stöd 

kunde ges till sjuksköterskor som var mer oerfarna än de själva. Det upplevdes även som 

självsäkerhetsstärkande i sig att mer oerfarna sjuksköterskor bad dem om hjälp och att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna då kunde svara på frågor och lösa problemet (McKenna & 

Newton, 2008). Att kunna utföra vårdandet självständigt stärkte nyutexaminerade 

sjuksköterskors självsäkerhet. Detta ledde till att nyutexaminerade sjuksköterskor kunde ge 

en bättre vård till patienterna (Lea & Cruickshank, 2014; McKenna & Newton, 2008; Ortiz, 

2016). ”All respondents indicated that being able to practice nursing independently was a 

major factor in the promotion of their professional confidence.” (Ortiz, 2016, s.22). 

Kontakten med patienterna, få positiv feedback och att skapa goda relationer med sina 

medarbetare var även något som ansågs höja självsäkerheten (Della Ratta, 2016; Ortiz, 2016; 

Wangensteen et al., 2008).  

 

Något som ökade de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelse av självsäkerhet i sin roll 

som sjuksköterskor var att kunna lära sig nya saker och samtidigt kunna koppla tidigare 

teoretiska kunskaper till praktiken. Att kunna lära sig nya färdigheter gav nyutexaminerade 

sjuksköterskor en upplevelse av att utvecklas i professionen och att de gjort något bra. 

Upplevelsen av att uppnå något höjde deras självsäkerhet (Jackson, 2005).  

5.2.2 Att vara tillfreds 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de i slutet av deras första år som 

sjuksköterskor var, trots många hinder, tillfreds med deras arbetsinsats och utveckling i 

sjuksköterskerollen. De upplevde att de kunde hantera alla ansvar som det innebar att vara 

sjuksköterska, och alla uppgifter, någorlunda bra; dock fanns fortfarande utrymme för 

utveckling och lärande. Något annat som också upplevdes som tillfredställande var att det i 

slutet av första året kändes betydligt bättre och mindre överväldigande att vara sjuksköterska 

(McKenna & Newton, 2008; Ortiz, 2016; Wangensteen et al., 2008). ”After nearly one year 

working as a nurse the informants were satisfied with their performance and their 

development as a nurse.” (Wangensteen et al, 2008, s. 1881).  
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Det var även tillfredställande för nyutexaminerade sjuksköterskor att upptäcka i praktiken 

hur deras kunskap och erfarenheter hade ökat. Något annat som även upplevdes som 

tillfredställande var att när de nyutexaminerade sjuksköterskorna tittade tillbaka på sitt 

första år som legitimerade sjuksköterskor, var det tydligt att de positiva erfarenheterna hade 

balanserat ut de negativa erfarenheterna. Därmed var de överlag tillfreds med sitt första år 

(McKenna & Newton, 2008; Wangensteen et al., 2008).  

 

I slutet av det första året upplevde också de nyutexaminerade sjuksköterskorna sig tillfreds 

med sin roll på avdelningen och att de var en ”riktig” del i teamet på avdelningen. De började 

se sig själva som ”riktiga” sjuksköterskor. De var vidare tillfreds i sina arbetsuppgifter och 

kunde anta större ansvarsområden. De kände sig även tillfreds med att anta en ledarroll och 

vara med i viktiga beslutstaganden (McKenna & Newton, 2008; Lea & Cruickshank, 2014; 

Wangensteen et al., 2008).  

 

Vidare upplevdes det även tillfredställande att, på grund av deras ökade erfarenheter och mer 

effektiva arbetssätt, kunna hålla högre kvalitet på vården. Detta i sin tur ledde till att 

patienterna upplevdes mer nöjda, vilket nyutexaminerade sjuksköterskor var tillfredsställda 

med. Fortsättningsvis var nyutexaminerade sjuksköterskor tillfreds med tanken att de inte 

behövde kunna allting för att vara bra sjuksköterskor och kunna ge bra vård. Resonemangen 

kunde vara sådana att det alltid kommer finnas nya saker som känns ovana, men att det är så 

för alla sjuksköterskor, inte enbart de nyutexaminerade (Della Ratta, 2016; Jackson, 2005; 

Wangensteen et al., 2008). 

 

Efter en tid i yrket var nyutexaminerade sjuksköterskor mer tillfreds i deras interaktioner 

med patienter och anhöriga vilket också bidrog till en bättre förståelse för den egna 

kompetensen (Della Ratta, 2016; Pennbrant et al., 2013).”The interactions new nurses had 

with patients and their significant others affected the nurses’ perception of their own 

professional competence.” (Pennbrant et al., 2013, s. 742) Positiva möten med patienter var 

av stor vikt för att de nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle känna sig tillfreds med 

sjuksköterskerollen, dock blev de fortfarande påverkade av negativa interaktioner med 

patienter eller anhöriga (Ortiz, 2016; Pennbrant et al., 2013).  

5.2.3 Att få förståelse för sjuksköterskerollen 

Mot slutet av första året som legitimerade upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna att 

de hade fått en bättre förståelse för sjuksköterskerollen och vad denna innebar. Dels ansåg 

nyutexaminerade sjuksköterskor att de fått en bättre förståelse för vad det innebar att vårda 

och vad som är viktigt för att upprätthålla en god vårdrelation. Främst handlade det om att se 

patienterna som unika personer, inte det sjukdomstillstånd de har (Horsburgh & Ross, 2013; 

Jackson, 2005; McKenna & Newton, 2008). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att 

när de såg på patienterna på detta sätt kunde det öppna upp för att lära känna patienterna på 

ett djupare plan (Jackson, 2005). Vidare upplevde även nyutexaminerade sjuksköterskor att 

en djupare förståelse för vad god vård är hade nåtts. Först och främst handlade det om att i 

alla lägen göra sitt yttersta för att tillgodose sina patienters behov, men också att behandla 

dem med värdighet, respekt och empati (Horsburgh & Ross, 2013; Jackson, 2005). 
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”…knowing about them as individuals not merely as a condition and a care plan could be 

taken one step further to knowing all the little things that were important to that patient…” 

(Jackson, 2005, s.89–90). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att en bredare 

förståelse för vårdandet ingav patienterna en känsla av trygghet och välbehag (Horsburgh & 

Ross, 2013; Jackson, 2005).  

 

Fortsättningsvis ansåg nyutexaminerade sjuksköterskor att de fått en bättre förståelse för vad 

det innebar att i sjuksköterskerollen ha en ledarroll. Detta innebar att ha ansvar för flera 

olika områden, både i omvårdnaden och administrativt. Enligt nyutexaminerade 

sjuksköterskor var det viktigt att som ledare ha en bra överblick över vårdarbetet, känna 

patienterna, känna medarbetarna men också att kunna delegera ut arbetet (Odland et al., 

2014; Wangensteen et al., 2008).  

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg att i takt med att deras lärande ökade, ökade även 

deras förståelse för sjuksköterskerollen (McKenna & Newton, 2008; Newton & McKenna, 

2007; Wangensteen et al., 2008). Nyutexaminerade sjuksköterskor kunde urskilja en djupare 

förståelse i sitt tänkande kring sjuksköterskerollen, samt i förståelsen kring arbetsuppgifter, 

framåt slutet av första året. Istället för att ”bara göra” hade de en förståelse för varför något 

gjordes och kunde därmed tänka ett steg längre. De var även mer kompetenta i 

sjuksköterskerollen nu än vad de ansetts sig vara tidigare, samt hade en bättre förmåga att 

koppla samman teori och praktik (McKenna & Newton, 2008; Newton & McKenna, 2007). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kunde nu koppla det de lärt sig i skolan med de 

erfarenheter de fått under sitt första år som legitimerade, och de förstod det faktum att 

lärande är en ständigt pågående process i sjuksköterskerollen (Chandler, 2012). ”Towards the 

end of their graduate programme, the graduates had begun to acknowledge that they acutally 

knew how to nurse, though their was still more to learn…” (Newton & McKenna, 2007, s. 

1235). Avslutningsvis ansåg nyutexaminerade sjuksköterskor att den ständiga ström av nya 

erfarenheter som sjuksköterskor upplever, nyutexaminerade eller mer erfarna, är något som 

tvingar sjuksköterskor till lärande och i sig gör att en djupare förståelse av vad 

sjuksköterskerollen och vårdandet innebär kan uppnås (Della Ratta, 2016; McKenna & 

Newton, 2008; Wangensteen et al., 2008).  

6 DISKUSSION 

I diskussionen beskrivs resultatdiskussion, metoddiskussion samt etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Två teman kunde identifieras i resultatet; att i början av det första året vara nybörjare och att 

mot slutet bli ett med sjuksköterskerollen. Syftet i examensarbetet var att beskriva 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda. Resultatet visade på att de kunde 

uppleva svårigheter i att axla sjuksköterskerollen och anpassa sig efter arbetsplatsens behov 

men också, i takt med att de utvecklades i sjuksköterskerollen, upplevde att det inte längre 

var övermäktigt att vara sjuksköterska.  
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Resultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskor till stor del inte upplevde sig redo för 

att gå in i sjuksköterskeyrket. Första tiden var till stor del både påfrestande och framkallade 

mycket stress hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Upplevelsen var att 

sjuksköterskeutbildningen inte förberett dem tillräckligt för professionen. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde arbetsuppgifter som lättare i teorin än i praktiken. ”Avancerade 

nybörjare” är inte redo för arbetslivet, utan detta kommer med tid och erfarenhet. Det är 

först när ”novis”-stadiet övergår till ”avancerad nybörjare” som en grund till förståelse byggs 

upp hos sjuksköterskorna (Benner et al., 2009). Trots detta visar tidigare forskning att 

sjuksköterskestudenter upplever sig förberedda, i de flesta aspekter, för den kommande 

sjuksköterskerollen (Milisen et al., 2010). Fortsättningsvis visar resultatet att 

nyutexaminerade sjuksköterskor hade svårigheter att hantera den höga arbetsbelastningen 

och att få en helhetsbild av vad som hände på avdelningen. Vidare upplevde 

nyutexaminerade sjuksköterskor att då deras huvudsakliga fokus låg på att vara ny, och att 

lära sig så mycket som möjligt, hade de svårigheter att bemöta anhöriga. Detta stämmer 

överens med vad tidigare forskning visar kring hur erfarna sjuksköterskor ser på 

nyutexaminerade sjuksköterskors förmågor att med en klinisk blick se patienten som en 

helhet och att fokusera på saker runt omkring omvårdnaden. De erfarna sjuksköterskorna 

anser att detta är ett område där de nyutexaminerade sjuksköterskornas kompetens brister 

och att de tenderar att ha tunnelseende. Viss svårighet att hantera nya situationer och då 

främst kontakten med anhöriga kunde finnas, vilket i sin tur går ut över kontakten och den 

professionella relationen till patienters anhöriga (Hartigan et al., 2010; Kantar, 2012).  

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de ibland hade svårigheter att fördela sin tid 

effektivt, vilket de upplevde att det ofta fanns förväntningar från omgivningen att de skulle 

kunna. De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde även att de utöver det skulle hålla 

samma höga nivå i vårdandet som erfarna sjuksköterskor, vilket ökade deras känsla av stress 

och oro. Detta kan liknas med Benner et al. (2009) stadie ”avancerad nybörjare” som 

beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever mycket stress och oro under sitt 

första år som sjuksköterskor. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde även att de 

förväntades ta stort ansvar trots bristande erfarenhet. Enligt Benner et al. (2009) är inte 

sjuksköterskor redo att ta ett större ansvar förrän i det kompetenta stadiet, då det är först då 

som sjuksköterskor har medvetenhet om sin kompetens.  

 

Vidare visade resultatet att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att inte bara skulle de 

ta mycket ansvar utan även arbeta självständigt, utan stöd och handledning, tidigt i 

sjuksköterskerollen. Tidigare forskning visar att erfarna sjuksköterskor till viss del är av 

åsikten att nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna vårda med så lite vägledning som 

möjligt. De förväntar av de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de ska ha grundläggande 

kunskaper och färdigheter (Ballem & MacIntosh, 2014; Clark & Holmes, 2007). Resultatet 

visade att även anhöriga och patienter hade höga förväntningar på de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att anhöriga och patienter 

hade orealistiska krav på hur mycket tid de hade att ge till varje patient, och att en allmän 

oförståelse fanns kring vad de nyutexaminerade förväntades ansvara för.  
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Sjuksköterskor ska ha förmågan att skapa en vårdande relation med såväl patienter som 

anhöriga. Sjuksköterskor ska vara lyhörda för patientens behov och vilja i omvårdnaden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna i resultatet kunde uppleva rollövergången 

från sjuksköterskestudent till sjuksköterska som överväldigande, oberoende av om de 

nyutexaminerade hade arbetat inom vården tidigare eller inte. Sjuksköterskerollen var mer 

omfattande än vad de tidigare väntat. Detta trots att tidigare forskning visar att 

sjuksköterskestudenter upplever att de har en tydlig bild av vad sjuksköterskeyrket innebär 

(Milisen et al., 2010; van Iersel et al., 2016). Nyutexaminerade sjuksköterskor i resultatet 

kände sig osäkra kring rutiner, patienter och kollegor. Denna osäkerhet ledde även till att det 

fanns osäkerhet kring att delegera ut uppgifter till medarbetare. Det stämmer överens med de 

erfarna sjuksköterskornas uppfattning i tidigare forskning. Upplevelsen var att de 

nyutexaminerade har svårigheter att planera sitt arbete. De erfarna sjuksköterskorna 

upplever då att de får anta en större börda i det dagliga arbetet då de får ta över de uppgifter 

som de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte hinner med, inte kan göra eller inte delegerar 

bort (Ballem & MacIntosh, 2014; Lofmark et al., 2006). Att sjuksköterskerollen var mer 

omfattande än vad de nyutexaminerade sjuksköterskorna trott, stärks vidare av att 

sjuksköterskestudenterna i tidigare forskning upplever en viss förvåning över de färdigheter 

samt kunskaps- och ansvarskrav som krävs av sjuksköterskor (van Iersel et al., 2016). För att 

underlätta rollövergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska har majoriteten av 

landstingen/regionerna i Sverige infört introduktionsprogram, vilka har som mål att genom 

stöd, handledning och reflektion få fler nyutexaminerade sjuksköterskor att stanna på 

arbetsplatsen och i yrket (Mirsch, 2016). 

 

Resultatet visade tydligt att det var essentiellt för nyutexaminerade sjuksköterskor att få 

korrekt stöd och handledning. Detta belyser även Benner et al. (2009) i de två första stegen 

sjuksköterskor tar i sin väg mot att bli expert i vårdpraxis. När sjuksköterskor är noviser 

krävs mycket stöttning och handledning från erfarna sjuksköterskor, med tydliga riktlinjer 

och guidning i vårdarbetet. Som avancerad nybörjare börjar sjuksköterskor identifiera 

meningsfulla beståndsdelar i vissa vårdsituationer som senare kan appliceras i andra 

vårdande sammanhang. För att utvecklas in i sin sjuksköterskeroll kräver den avancerade 

nybörjaren stöttning och handledning i dessa situationer. Detta stärks i resultatet där det 

framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor, då de fick tid för reflektion och mer erfarna 

sjuksköterskors syn på situationen, utvecklades i sin sjuksköterskeroll och kunde hantera 

vårdsituationer bättre i fortsättningen. Resultatet visade även att allmänt stöd från övriga 

kollegor gjorde att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i 

vårdandet, speciellt i de vårdsituationer de inte upplevt tidigare eller var oerfarna. Detta kan 

liknas vid det behov av en förebild och handledare som sjuksköterskestudenter i tidigare 

forskning känner under verksamhetsförlagd utbildning. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskestudenter får utmaningar, får praktisera självständigt och får bra handledning 

under tiden. Detta för att kunna bygga upp sin teoretiska och praktiska grund (Sandvik et al., 

2014; ten Hoeve et al., 2017; Walker et al., 2014). I resultatet framkom även att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kände att de kunde ta lärandet i sin egen takt, och inte 

forcera fram det, om handledningen gav det stöd de behövde. En viktig del i gott 
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handledarskap och i utvecklandet av självsäkerhet i sjuksköterskerollen var att få feedback 

och konstruktiv kritik från handledare och kollegor. Tidigare forskning beskriver att det finns 

delade meningar från erfarna sjuksköterskor kring vilket stöd som nyutexaminerade 

sjuksköterskor behöver, samt vad de förväntas klara av själva. Dock är det tydligt att 

nyutexaminerade sjuksköterskor behöver kunna ställa frågor till mer erfarna sjuksköterskor, 

samt känna ett stöd i vårdandet. Erfarna sjuksköterskor anser att handledningsmomenten 

för nyutexaminerade sjuksköterskor är krävande, men uppmuntrar ändå de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att ställa frågor och tillåter de att vara oerfarna och nya i 

rollen (Ballem & MacIntosh, 2014). 

 
I resultatet framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskors självsäkerhet i 

sjuksköterskerollen ökade markant efter cirka sex månader i professionen. Detta ledde till 

bättre vård för patienterna och bättre relation till kollegor. Tidigare forskning visar även att 

just tid är något som gör att sjuksköterskestudenter utvecklas, blir mer kompetenta samt får 

ökat självförtroende inför sin framtida roll som sjuksköterska. Något som är av stor vikt för 

sjuksköterskestudenters självsäkerhet är förmågan att kunna hantera situationer och i dessa 

känna säkerhet och trygghet (Walker et al., 2014). Fortsättningsvis kan resultatet även 

jämföras med vad ”kompetent”-stadiet säger om sjuksköterskors utveckling. Det är i detta 

stadie, när mer kunskap finns, som sjuksköterskorna kan utföra bättre vård. Dock finns en 

risk att sjuksköterskorna engagerar sig för mycket i varje enskild patient (Benner et al., 

2009). Resultatet visade vidare att den självsäkerhet som byggs upp hos de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna var baserad på förmågan att kunna lära sig nya saker och samtidigt koppla 

tidigare teoretiska kunskaper till praktiska situationer. Detta beskrivs i ”avancerad 

nybörjare”-stadiet där sjuksköterskornas kliniska kunskapsutveckling handlar främst om 

detta. Detta byggs upp genom att vårda många olika patienter i många olika 

sjukdomstillstånd (Benner et al., 2009). Sjuksköterskor har även ett eget ansvar att utveckla 

sina färdigheter parallellt med att ny forskning redovisas, samt att föra denna vidare till 

andra kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

När de nyutexaminerade sjuksköterskorna i resultatet hade arbetat sitt första år upplevde de 

sig tillfredsställda med sjuksköterskerollen. De kunde hantera sina arbetsuppgifter och anta 

en ledarroll i teamet. Sjuksköterskorna var nu en ”riktig” del i teamet på avdelningen. Med 

ökad kunskap och självsäkerhet kunde nu de nyutexaminerade sjuksköterskorna anta ett mer 

effektivt arbetssätt med högre kvalitet i vården. Nyutexaminerade sjuksköterskor hade också 

kommit till förståelsen att det alltid kommer finnas nya saker att lära sig, men att detta inte 

är direkt kopplat till oerfarenhet. Detta kan liknas vid det som beskrivs i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Där beskrivs hur sjuksköterskor ska kunna genomföra ett gott samarbete med kollegor 

och andra teammedlemmar för att främja gemensamt lärande samt gynna vårdandet. 

Sjuksköterskorna ska även kunna delegera ut uppgifter i teamet, samt organisera arbetet på 

ett patientsäkert sätt. Fortsättningsvis kan resultatet styrkas av Benner et al. (2009) som 

beskriver hur sjuksköterskor i ”avancerad nybörjare”-stadiet går från att ”agera som en 

sjuksköterska” till att hitta sin egen roll i professionen. När de sedan kommer till 

”kompetent”-stadiet är sjuksköterskorna medvetna om både begränsningar i det egna arbetet 

samt i vetenskapen (Benner et al., 2009). Fortsättningsvis visade resultatet att de 
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nyutexaminerade sjuksköterskorna i slutet av första året hade skapat en djupare förståelse 

för sina arbetsuppgifter. Från att i början haft tunnelseende och enbart fokuserat på att 

genomföra en uppgift, kunde nu de nyutexaminerade sjuksköterskorna även förstå varför en 

uppgift genomfördes. De nyutexaminerade sjuksköterskorna kunde nu koppla samman 

teoretisk kunskap med praktik på ett bättre sätt. Detta kan liknas med hur tidigare forskning 

beskriver att sjuksköterskestudenter upplever att de blir mer medvetna i takt med att 

utbildningen fortgår, ju längre de kommer i utbildningen desto mer inser de hur mycket det 

finns att lära men också hur mycket de själva utvecklas med tiden (Sandvik et al., 2014). 

 

Fortsättningsvis visade resultatet att nyutexaminerade sjuksköterskor efter sitt första år som 

sjuksköterskor hade fått en bättre förståelse för vad som är viktigt i en vårdande relation. Det 

handlade främst om att se patienterna som unika individer, men också att behandla dem med 

värdighet, respekt och empati. Detta går även att utläsa från tidigare forskning där Lofmark 

et al., (2006) beskriver att de erfarna sjuksköterskorna upplever att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna har god arbetsmoral, ett etiskt förhållningssätt, men främst en förmåga att 

skapa en vårdande relation med patienterna. Resultatet kan även styrkas av det som beskrivs 

av Benner et al. (2009) i ”skicklig”- och ”expert”-stadiet. Då kan sjuksköterskorna hantera 

såväl patienter som anhöriga, och kan anta det känslomässiga engagemang som krävs av 

situationen. Vidare är sjuksköterskor i dessa stadier lyhörda för patienter och anhörigas 

behov av hjälp och stöd. Resultatet påvisade vidare att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

var mer tillfredsställda i sina möten med patienter och anhöriga, dels för att de hade antagit 

ett mer effektivt arbetssätt, men också för att detta ledde till en bredare förståelse för den 

egna kompetensen. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) är det viktigt att sjuksköterskor främjar god kontakt och finns 

tillgänglig för anhöriga och patienter, och därmed kan trygghet hos patienten uppnås. 

6.2 Metoddiskussion  

Metoden som valdes till examensarbetet är en kvalitativ, systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes. Metoden valdes för att den beskriver människors upplevelser av ett 

fenomen. Denna metod ansågs passa examensarbetets syfte som var att beskriva 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda. En kvantitativ metod valdes bort 

för att det beskriver förekomsten och upplevelsen av ett fenomen i form av 

statistikredovisning och mätningar, och är inte lika djupgående som en kvalitativ metod. 

Analysmetoden som användes var Juniarti och Evans (2010) beskrivning i tre steg för analys 

av kvalitativa artiklar. Fördelen med denna metod är att likheter och skillnader i de 

kvalitativa artiklar som valts tydligt kan urskiljas. Dessa visade sig i nyckelfynd, och 

resultatet blev då mer tillförlitligt. Nackdelen med att använda denna analysmetod kan vara 

att resultatet baseras på redan bearbetat material, där artiklarnas syfte skiljer sig från syftet i 

detta examensarbete.  

 

En empirisk studie i form av exempelvis intervjuer eller fokusgrupper hade kunnat 

genomföras enligt studiens syfte men valdes bort då tiden ansågs för knapp för att få ett 

rättvist resultat. Vid en empirisk undersökning hade ett mer precist resultat kunnat redovisas 
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och vara mer aktuellt för nyutexaminerade sjuksköterskor i Sverige. Dock anses det att 

resultatet som framkommit i litteraturstudien ändå är applicerbart för sjuksköterskor i 

Sverige, då en rad inklusionskriterier och exklusionskriterier används.  

 

Under datainsamling användes två olika databaser för att på så sätt öka chansen att hitta fler 

artiklar som svarade på syftet i examensarbetet. Samtliga artiklar var peer reviewed. Viss 

svårighet att hitta relevanta artiklar uppstod, vilket löstes genom att använda fler sökord och 

även söka efter äldre artiklar. Artiklarna som valdes var från länder där 

sjuksköterskeutbildningen var liknade den i Sverige. Artiklar från länder där 

sjuksköterskeutbildningen är kortare eller längre än tre år, samt vars sjukvård skiljer sig 

mycket från Sveriges, valdes bort då detta skulle kunna göra att resultatet skiljde sig mycket 

från hur upplevelsen är i Sverige. Alla artiklar var applicerbara för samtliga teman i 

resultatet. Vidare exkluderades artiklar som presenterade andra perspektiv än vad som var 

relevant för syftet i examensarbetet. 

 

Under dataanalysen upplevdes det underlätta att läsa artiklarna var för sig flera gånger, 

innan artiklarna lästes tillsammans. Detta skapade ett större utrymme för reflektion och 

diskussion kring artiklars resultat. Det underlättade även identifieringen av nyckelfynd då 

skribenterna var överens om vad som var relevant och av stor vikt i artiklarnas resultat. När 

nyckelfynden skulle identifieras skedde konstant återkoppling till syftet i examensarbetet. 

Nyckelfynden översattes inte heller från engelska till svenska, då risken för felöversättningar 

och tolkningar var stor. Något som fanns i åtanke var även att analysera artiklarna flera 

gånger för att fastställa vad i artiklarnas resultat som verkligen var nyckelfynd, och vad som 

hade samma karaktär som nyckelfynden men egentligen inte var det. Dessa andra fynd i sig 

svarade inte på syftet, men kunde användas för att stärka nyckelfynden. Att ha färre, starka, 

nyckelfynd som sedan stärktes av dessa övriga fynd ansågs höja examensarbetets kvalitet. 

 

I examensarbetet har skribenterna skrivit tillsammans under hela processen, vilket 

upplevdes vara positivt då meningsskiljaktigheter och eventuella frågeställningar kunde 

redas ut direkt. Det gav även en mer sammanhållen text, då båda skribenternas perspektiv 

och skrivsätt blandades under arbetets gång. Vidare upplevdes det positivt att artiklarnas 

innehåll kunde diskuteras utförligt eftersom båda skribenterna var väl insatta i artiklarnas 

resultat. Hade examensarbetet skrivits av en person, hade eventuellt resultatet och 

uppbyggnaden av arbetet sett annorlunda ut.  

 

Polit och Beck (2012) beskriver trovärdighet som ett kriterium för att uppnå pålitlighet i en 

kvalitativ studie. Trovärdighet bestäms av hur sann beskrivningen av data är. Den stärks 

bland annat av att artiklarna är peer reviewed. Artiklarna i detta examensarbete var alla peer 

reviewed. En kvalitetsgranskning genomfördes, vilket även det stärkte trovärdigheten i 

arbetet genom noggrann granskning av kvaliteten i artiklarna. Tio bedömningskriterier 

användes för detta. Friberg (2012) beskriver 14 olika bedömningskriterier som skulle kunna 

användas vid en kvalitetsgranskning, dock valdes enbart tio av dessa kriterier till detta 

examensarbete. Anledningen till att just tio valdes, var för att alla 14 kriterier inte upplevdes 

relevanta för examensarbetet, samt att en poängskala på 10 upplevdes smidigare att bedöma.  
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Nyckelfynden översattes inte till svenska för att undvika omtolkning, och när resultatet 

skrevs översattes artiklarnas resultat så textnära som möjligt. 

 

Vidare beskriver Polit och Beck (2012) kvalitetskriteriet giltighet vilket innebär att studien 

ska kunna göras om med samma eller liknande omständigheter och deltagare, och få samma 

resultat. Genom att ha använt artiklar som genomförts på liknande sätt med sjuksköterskor 

som befinner sig i samma stadie i sin karriär, vars resultat även är överensstämmande, stärks 

giltigheten i litteraturstudien.  

 

Polit och Beck (2012) menar att överförbarhet är hur väl studien kan appliceras på andra 

grupper under andra omständigheter, eller andra platser. I examensarbetet stärks 

överbarheten på ett par sätt. Dels genom att använda artiklar från olika delar i världen. Det 

ansågs att resultatet i de utländska artiklar var relativt överförbart för hur det ser ut i Sverige. 

Det skulle även kunna bidra till att en mer global bild skulle kunna ges på det valda 

fenomenet. Resultatet från äldre artiklar stämmer överens med de nyare artiklarna, vilket 

även det kan stärka överförbarheten. De äldre artiklar påvisar även att situationen för 

nyutexaminerade sjuksköterskor har, i många fall, sett likadan ut under en längre period. 

6.3 Etikdiskussion  

Examensarbetet följer riktlinjer för god forskningsed från CODEX (2016). Riktlinjerna har 

varit att inte förvränga resultatet i artiklarna genom tolkning eller genom att översätta 

nyckelfynd från originalspråket. Skribenterna har även hållit sig neutrala och objektiva vid 

läsning av alla studier, samt har under arbetets gång haft examensarbetets syfte framför sig 

för att minska sin förförståelse. Samtliga valda artiklar är etiskt granskade och godkända. Att 

referera korrekt enligt APA har gjorts genom hela arbetet för att tydliggöra vilken 

information som kommit varifrån, samt för att säkerställa att inga egna åsikter eller 

förutfattade meningar tillkommit i arbetet. För att inte göra några felöversättningar användes 

lexikon vid läsning och översättning av artiklar. Detta gjorde att översättningarna blev så 

textnära originalspråket som möjligt.  

7  SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda. Resultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de mötte många 

svårigheter och utmaningar som legitimerade sjuksköterskor. Resultatet påvisade även att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att det fanns förväntningar på sig själva, från 

mer erfarna och även från patienter och anhöriga. Just förväntningar från omgivningen 

upplevdes som överväldigande och orealistiska. Fortsättningsvis visade resultatet att 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ett stort behov av stöd och handledning, i form av 

bland annat feedback, för att kunna utvecklas och vårda i sjuksköterskerollen. Avslutningsvis 

visade resultatet att de nyutexaminerade sjuksköterskorna i slutet av första året, och senare, 
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fått en bättre förståelse för vad det innebär att vårda, fått bättre självförtroende i sin roll samt 

förstod vikten av att upprätthålla en god vårdrelation.  

 

Slutsatsen som kan dras av resultatet är att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde många 

utmaningar under sin första tid som sjuksköterskor, men när tiden gick och de fick mer 

erfarenhet i sin nya roll, blev vårdandet och den nya arbetssituationen mindre 

överväldigande. Resultatet kan vara till nytta för erfarna sjuksköterskor som i sin profession 

ska handleda framförallt nyutexaminerade sjuksköterskor, men även sjuksköterskestudenter. 

De erfarna sjuksköterskorna kan få en ökad förståelse för nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser, och kunna underlätta för de nyutexaminerade sjuksköterskorna i deras lärande 

och utveckling. Resultatet skulle även kunna vara till nytta för arbetsgivare till 

nyutexaminerade sjuksköterskor, då en ökad förståelse och en bild av hur det är för 

nyutexaminerade skulle kunna ge arbetsgivaren en möjlighet att genomföra förebyggande 

åtgärder som kan öka tryggheten hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Avslutningsvis skulle 

resultatet främst av allt kunna vara till nytta för nyutexaminerade sjuksköterskor. Genom att 

ta del av resultatet kan nyutexaminerade sjuksköterskor se att de inte är ensamma i 

situationer de ställs inför som nya, och även känna sig lugnade i att det i de flesta fall blir 

bättre med tiden.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Resultatet visar att situationen som nyutexaminerade sjuksköterskor möter är svår och i vissa 

fall överväldigande. Ämnet har forskats på under en längre period och skribenterna anser att 

resultatet som framkom vid analys av artiklarna har hög trovärdighet, överförbarhet och 

giltighet. Behovet av ny forskning på ämnet kommer alltid finnas, särskilt idag när det är hög 

brist på sjuksköterskor. Vidare behövs forskning på vad som kan underlätta 

nyutexaminerade sjuksköterskors första tid i yrket, samt för att kontinuerligt kunna utveckla 

de introduktionsprogram som finns i landsting/regioner runt om i Sverige. Detta skulle 

eventuellt kunna leda till att fler sjuksköterskor väljer att stanna i yrket. 
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BILAGA A 

Sökmatris 

Databas Sökord Urval Antal 

träffar 

Använda  

artiklar 

CINAHL Plus Newly qualified nurses 

AND experience 

Peer reviewed  

Full text 

38 3 

CINAHL Plus New graduate nurses 

AND transition  

AND nursing 

Peer reviewed 

Full text 

2010-2017 

45 1 

CINAHL Plus New* graduate* nurs* 

AND responsibility 

Peer reviewed 

2010-2015 

45 1 

CINAHL Plus Newly qualified nurse 

AND expectations 

Peer reviewed 

2006-2016 

12 1 

CINAHL Plus Novice nurse 

AND first year 

Peer reviewed 

2010-2016 

28 1 

CINAHL Plus Newly registered nurse 

AND professional role 

Peer reviewed 

2010-2016 

29 1 

CINAHL Plus New* graduated nurses 

AND experience 

AND first year 

Peer reviewed 

Full text 

12 1 

CINAHL Plus New nursing 

AND transition 

AND professional role 

Peer reviewed 

Full text 

2007-2017 

9 1 

CINAHL Plus Graduate nurse 

AND transition 

AND knowledge and skill 

Peer reviewed 

Full text 

2007-2017 

4 1 

PubMed Graduate nurse 

AND caring 

AND experience 

Full text 

2007-2017 

44 1 
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PubMed Manuell sökning  1 1 
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BILAGA B 

Artikelmatris 

Författare/År/Titel/Tidskrift Syfte Metod Huvudresultat Kvalitet
spoäng 

Chandler, G. E. 
 
2012 
 
Succeeding in the First Year of Practice: 
Heed the wisdom of novice nurses 
 
Journal for Nurses in Staff Development 

Syftet var att undersöka 
nya sjuksköterskors syn på 
de faktorer som spelar in 
för att de ska kunna 
komma in i sin nya 
professionella roll. 

Kvalitativ. Beskrivande 
intervjuer med 36 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor i grupper 
om 4–6. USA. Induktiv 
analys i åtta steg. 

Tre teman uppdagades vilka 
specificerade vad nyutexaminerade 
sjuksköterskor behöver från sin 
arbetsplats för att kunna komma in i sin 
nya profession. 

6/10 

Della Ratta, C. 
 
2016 
 
Challenging graduate nurses’ transition: 
Care of the deteriorating patient 
 
Journal of Clinical Nursing 

Syftet var att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter som är i ett 
försämrat tillstånd; under 
deras första verk samma 
år.  

Kvalitativ. Individuella, 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer med åtta 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor som arbetar 
sitt första år. 
Fenomenologisk 
analysmetod. USA.  

Tre teman kunde identifieras ur de 
nyutexaminerade sjuksköterskornas 
upplevelser av att vårda patienter som 
är i ett försämrat tillstånd. Deltagarna 
kände sig i början osäkra och ifrågasatte 
sin kompetens. Sjuksköterskorna 
uttrycker även ett tydligt behov av stöd 
från mer erfarna kollegor för att själva 
utvecklas in i den professionella rollen. 

9/10 

Horsburgh, D., Ross, J. 
 
2013 
 
Care and compassion: the experiences of 
newly qualified staff nurses 
 
Journal of Clinical Nursing 

Syftet var att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
uppfattning av empatiskt 
vårdande och faktorer som 
gynnar eller bromsar den. 

Kvalitativ. Intervjuer i 
fokusgrupper med 4-11 
deltagare. Totalt 42 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
intervjuades. Analyserats 
med grounded theory. 

Deltagarna kände sig övergivna och 
upplevde att viss personal vägrade 
utveckla sitt arbetssätt vilket skapade en 
negativ miljö. De menade även att vård 
inte är vård utan medlidande. 

9/10 



2 
 

Jackson, C. 
 
2005 
 
The experience of a good day: a 
phenomenological study to explain a good 
day as experienced by a newly qualified 
RN 
 
International Journal of Nursing Studies 

Syftet var att påvisa hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
beskrivning av en bra dag 
ser ut. 

Kvalitativ. Intervjuer med 
åtta kvinnliga 
sjuksköterskor i tidig 20-
årsålder, samt en 
gruppintervju. 
Fenomenologisk 
analysmetod. 
Storbritannien. 

Det som belystes som avgörande för en 
bra dag var god patientkontakt, känsla 
av att ha uppnått något, klarat av sina 
arbetsuppgifter och haft ett bra 
samarbete med sina kollegor 

10/10 

Lea, J., Cruickshank, M. 
 
2014 
 
The support needs of new graduate 
nurses making their transition to rural 
nursing practice in Australia 
 
Journal of Clinical Nursing 

Syftet var att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors övergång i 
sjukvård på landsbygden. 

Kvalitativ. Deskriptiv 
fallstudie. Intervjuer med 
15 sjuksköterskor vid tre 
olika tillfällen under deras 
första år som 
sjuksköterskor. Två män 
och 13 kvinnor. 
Åldersspannet var 20–44 
år. Australien. 

I början av sin anställning kände sig de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna 
osäkra, överväldigade och oförberedda 
på den stora arbetsbördan. Dock allt 
eftersom tiden gick blev de nya 
sjuksköterskorna mer bekväma i att 
fatta beslut 

8/10 

McKenna, L., Newton, J. M. 
 
2008 
 
After the graduate year: a 
phenomenological exploration of how 
new nurses develop their knowledge and 
skill over the first 18 months following 
graduation 
 
Australian Journal of Advanced Nursing 

Syftet var att undersöka 
hur nya sjuksköterskor 
utvecklar deras kunskaper 
och färdigheter under de 
första 18 månaderna efter 
examen, likväl vilka 
faktorer som möjliggör och 
förhindrar deras 
utveckling 

Kvalitativ. Fokusgrupper. 
intervjuer med 25 
sjuksköterskor totalt. 21 
kvinnor och fyra män. 
Åldersspannet var 21–45 
år. Fenomenologisk 
analysmetod. Australien.  

Tre huvudteman kunde identifieras; 
”Känsla av att höra hemma”, ”Att ha 
kunskap om” och ”Fortsätta”. Det var 
först efter det första året som de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna 
kände att de hittat sin plats och kunde 
socialisera sig på arbetsplatsen.  

7/10 



3 
 

Mooney, M. 
 
2007 
 
Facing registration: The expectations and 
the unexpected 
 
Nurse Education Today 

Syftet var att undersöka 
hur nyutexaminerade 
sjuksköterskor tog till sig 
sin roll som sjuksköterska. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 12 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Grounded 
theory användes som 
analysmetod. Irland.  

Nyutexaminerade sjuksköterskor har 
specifika behov där många av de 
behoven inte blir tillfredsställda. Hög 
arbetsbörda bidrog till mindre 
patientkontakt och fler ”icke 
sjuksköterske”-relaterade uppgifter. 

8/10 

Newton, J. M., McKenna, L. 
 
2007 
 
The transitional journey through the 
graduate year: a focus group study 
 
International Journal of Nursing Studies 

Syftet var att undersöka 
hur nyutexaminerade 
utvecklar sin kunskap och 
sina färdigheter under 
deras 
introduktionsprogram och 
i direkt anslutning till det, 
och om det finns något 
som hindrar och/eller 
möjliggör deras utveckling. 

Kvalitativ. Fokusgrupper. 
Intervju med 25 
sjuksköterskor, varav 21 
kvinnor och fyra män vilka 
arbetat 4-6 månader och 11-
12 månader som 
legitimerade. 
Åldersspannet var 21–45 
år. Fenomenologisk 
analysmetod. Australien. 

Sex teman kunde identifieras, vilka 
specificerade den nyutexaminerade 
sjuksköterskornas väg från examen till 
att arbeta självständigt. Sjuksköterskor 
går från att känna sig inkompetent och 
oförberedd, till att bygga upp en 
självständighet och 
sjuksköterskeidentitet.  

9/10 

Odland, L-H., Sneltvedt, T., Sörlie, V. 
 
2014 
 
Responsible but unprepared: Experiences 
of newly educated nurses in hospital care 
 
Nurse Education in Practice 
 

Syftet var att belysa hur 
det är att som 
nyutexaminerad 
sjuksköterska jobba inom 
internmedicin och kirurgi. 

Kvalitativ. Beskrivande 
intervjuer med åtta 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Sju kvinnor 
och en man, åldersspann 
23–33 år. Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Norge. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna 
upplever att det är ett stort kliv att gå 
mellan att vara student och att vara 
sjuksköterska. Ansvaret känns läskigt 
och övermäktigt. 

9/10 

Ortiz, J.  
 
2016 
 
New graduate nurses’ experiences about 
lack of professional confidence 
 
Nurse Education in Practice 

Syftet var att beskriva hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor såg på sin 
brist av självförtroende i 
sjuksköterskerollen när de 
klev in i professionen samt 
hur de utvecklades under 
sitt första år 

Kvalitativ. Individuella, 
beskrivande, semi-
strukturerade intervjuer vid 
två tillfällen med tolv 
sjuksköterskor. Fem män 
och sju kvinnor som alla 
arbetat ett år eller mindre. 
Manuell innehållsanalys. 

Självförtroendet utgör en stor del i 
utvecklandet av sjuksköterskerollen och 
är en tuff process. Sex teman kunde 
identifieras vilka skulle beskriva de 
nyutexaminerade sjuksköterskornas väg 
från nybörjare till självsäker 
sjuksköterska.  

8/10 



4 
 

 
 

O’Shea, M., Kelly, B. 
 
2007 
 
The lived experiences of newly qualified 
nurses on clinical placement during the 
first six months following registration in 
the Republic of Ireland 
 
Journal of Clinical Nursing 
 

Syftet var att undersöka 
personliga erfarenheter 
hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor anställda 
på vårdavdelning, under 
de sex första månaderna 
som legitimerade 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ. Intervjuer med 
10 sjuksköterskor som varit 
sjuksköterskor i 6–7 
månader. Fenomenologisk 
hermeneutik. Irland. 

Sjuksköterskorna beskrev det som 
stressigt och att den stressen var starkt 
relaterad till de nya uppgifter och 
ansvar man som sjuksköterska har. 

9/10 

Pennbrant, S., Skyvell Nilsson, M., Öhlén, 
J., Rudman, A. 
 
2013 
 
Mastering the professional role as a newly 
graduated registered nurse 
 
Nurse Education Today 
 

Syftet var att utveckla en 
beskrivande modell av det 
professionella 
utvecklandet hos nya 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
enkätundersökning med 
330 deltagande 
sjuksköterskor. 310 kvinnor 
och 20 män. Genomsnittlig 
ålder var 34 år. Analysen 
fokuserade på att jämföra 
erfarenheter. Sverige.  

Att bemästra professionen är en 
ständigt pågående process som byggs på 
sjuksköterskors erfarenheter och 
arbetsmiljö runt omkring. Genom 
utveckling påverkas omvårdnaden. 

9/10 

Wangensteen, S., Johansson, I. S., 
Nordström, G. 
 
2008 
 
The first year as a graduate nurse - an 
experience of growth and development 
 
Journal of Clinical Nursing 
 

Syftet var att belysa hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever 
sitt första år som 
sjuksköterska. 

Kvalitativ. Intervjuer med 
12 nyutexaminerade 
sjuksköterskor, tio kvinnor 
och två män. Åldersspann 
23-44 år. Manifest och 
latens innehållsanalys. 
Norge. 

Studien visar att vissa nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevde den första 
tiden som kaotisk och osäker. Ansvaret 
som sjuksköterska kan kännas 
överväldigande, men också att behöva 
agera arbetsledare. 

10/10 
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BILAGA C 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar utifrån Fribergs (2012) exempel på frågor att ställa 

vid kvalitetsgranskning. Frågorna har valts efter vilka som kändes relevanta för 

resultatartiklarna. 

 

1–5 poäng = låg kvalitet, 6–7 poäng = medel kvalitet, 8–10 = hög kvalitet 

 

1. Vad är syftet, är det tydligt formulerat? 

2. Är problemet tydligt formulerat? 

3. Hur är metoden redovisad? 

4. Hur har data analyserats? 

5. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

6. Är resultatet tydligt redovisat? 

7. Hur väl har författarna tolkat resultatet? 

8. Finns en metoddiskussion? 

9. Förs några etiska resonemang? 

10.  Sker en återkoppling till vårdarbetet?
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