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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva vilka påfrestningar sjuksköterskor i Sverige upplever under 

första året i yrket, samt hur de hanterar dessa påfrestningar. En intervjustudie med kvalitativ ansats 

genomfördes med åtta nyutexaminerade sjuksköterskor från två sjukhus i Mellansverige. Data 

analyserades med hjälp av manifest och latent kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet påvisade 

att sjuksköterskorna upplevde många olika påfrestningar under första året som sjuksköterska. De 

var oförberedda på många aspekter av arbetet, de kände ofta en tidsbrist och de var rädda för att ta 

plats. Känslan av att vara oförberedd var den största påfrestningen. Kollegornas stöd var den 

viktigaste faktorn för att hantera detta, men även annat stöd både på och utanför arbetsplatsen 

spelade stor roll. Sjuksköterskorna arbetade även mycket med att själva acceptera och anpassa sig 

till den nya situationen, och de använde även metoder för att ta kontroll och fokusera på det 

värdefulla i arbetet. Sjuksköterskornas upplevelser kunde sammanfattas under temat Många 

resurser – ändå ensam. De strategier sjuksköterskorna använde för att hantera påfrestningarna kan 

sorteras in under komponenterna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet i Aaron 

Antonovskys teori om Känsla av Sammanhang. Som slutsats konstateras att såväl 

sjuksköterskeutbildningen som arbetsplatserna kan utvecklas för att bättre tillgodose de behov 

sjuksköterskor har under första året i yrket.

Nyckelord: nyutexaminerade sjuksköterskor, upplevelser, påfrestningar, hantering



Abstract

The aim of the study was to describe which types of pressure newly graduated nurses in Sweden 

experience in their first year of work, and how they deal with this pressure. An interview study with 

a qualitative approach was conducted with eight newly graduated nurses from two hospitals in 

Central Sweden. Data was analyzed using manifest and latent qualitative content analysis. The main

results revealed that the nurses experienced many types of pressure in their first year. They were 

unprepared for many aspects of the job, they often felt short of time and they were afraid to take up 

too much space. Feeling unprepared was the greatest pressure. Support from their co-workers was 

the single most important factor to help deal with this, but other types of support both in and out of 

the workplace also played a big part. The nurses also worked to accept and adapt to the new 

situation, and they used methods to gain control and focus on the meaning of their work. The 

nurses' experiences could be summarized in the theme Many resources – still alone. The strategies 

used by the nurses to deal with the pressures can be sorted under the components 

Comprehensibility, Manageability and Meaningfulness of Aaon Antonovsky's Sense of Coherenec-

theory. As a conclusion it is noted that both nursing education and workplaces could develop further

to better meet the needs of newly graduated nurses.

Keywords: newly graduated nurses, experiences, pressure, dealing
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Introduktion

I Sverige examineras över 4000 sjuksköterskor per år, och de allra flesta av dem går vidare och 

jobbar inom hälso- och sjukvården (Högskoleverket 2012:22). Legitimerade sjuksköterskor jobbar 

efter Socialstyrelsens kompetensbeskrivning, vilket innebär ansvar för patientsäkerhet, uppföljning, 

prioritering och arbetsledning i det dagliga arbetet (SOSFS 2005:105). Detta är således områden en 

nyutexaminerad sjuksköterska förväntas vara förberedd att hantera.

Första tidens påfrestningar

Övergången från student till yrkesverksam inom människonära yrken innebär vissa påfrestningar, 

och det har visat sig svårt att vara förberedd på den nya rollen. Läkare har bland annat uppgett att de

under det första året ställs inför situationer de inte är förberedda för, en rädsla att ta fel beslut, samt 

att samarbetet med andra professioner i vårdteamet inte alltid är enkelt (Sheehan, Wilkinson & 

Bowie, 2012). Unga läkare anger högre stressnivåer än andra jämnåriga, och detta verkar bero på 

både arbetsplatsrelaterade faktorer och personliga egenskaper (Budderberg-Fischer, Stamm, 

Buddeberg & Klaghofer, 2010). Även lärare kan uppleva första året som påfrestande. Svårigheter 

att få tiden att räcka till planering och oro över att ämneskunskaperna inte ska vara tillräckliga 

upplevs av vissa, och relationen till elevernas föräldrar och de övriga kollegorna bidrar också starkt 

till hur det första året upplevs (Hagger, Mutter & Burn, 2011).

Ny som sjuksköterska

Det har visat sig i studier från stora delar av världen att det första året i yrket innebär många 

påfrestningar för nya sjuksköterskor, och så många som 78,2 % upplever enligt en turkisk studie 

första tiden som svår (Caliskan & Akbal Ergun, 2012). Det har bland annat framkommit att det 

krävs ett fungerande introduktionsprogram och att det är viktigt med tillgång till en stödjande 

handledare, samt stöttning från kollegor. Att känna sig som en viktig del av vårdteamet och 

organisationen bidrar till trivsel och engagemang. Arbets- och stressbelastningen upplevs som hög 

och jobbet som svårt, men många uppger ändå gott självförtroende att möta påfrestningarna. Många

är dock inte nöjda med relationen eller tillgången till sin handledare eller mentor. Det har också 

framkommit att det ibland finns en kultur på avdelningen som gör det svårt att komma in som ny 

samt att nya sjuksköterskor känner en vilja att passa in med avdelningspersonalen (Clark & 

Springer, 2012; Heslop, McIntyre & Ives, 2001; Malouf & West, 2011; Parker, Giles, Lantry & 

McMillan, 2014; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008).

Två studier utförda med fokusgrupper lyfter fram att de första 6 månaderna är allra svårast för de 

1



nya sjuksköterskorna. Därefter börjar de kunna skifta fokus från sig själva, att hinna med sina 

arbetsuppgifter och utföra kliniska uppgifter för de första gångerna, till att lyfta blicken och se sig 

själva som en del i vårdkedjan. Den professionella yrkesrollen växer fram och sjuksköterskorna får 

lättare att se helhetsbilden hos patienterna, samtidigt som de inser att de fortfarande har mycket kvar

att lära (McKenna & Green, 2004; Newton & McKenna, 2007).

Hög personalomsättning – ett problem nu och i framtiden

En litteraturöversikt visar att den stora personalomsättning som ofta råder inom vården påverkar 

patienter, omvårdnadspersonal och organisation negativt. Anledningar till att lämna yrket uppges 

vara bland annat stress, utbrändhet, hög arbetsbelastning, och organisatoriska faktorer. Det 

framkommer att personalsättningen fortsatt kommer att vara en stor utmaning inom vården (Hayes 

et al., 2012). I en amerikansk studie visade det sig att yngre sjuksköterskor är mer benägna att 

uppleva stress, vilket också överensstämde med deltagarnas avsikt att säga upp sig. 31% av 

deltagarna uppgav att de hade för avsikt att lämna sin nuvarande anställning. Krävande vård, 

utrustningsproblem, egna färdigheter, mänskliga relationer och ansvar uppfattades som stressande 

bland deltagarna (Wu, Fox, Stokes & Adam, 2012). En kanadensisk studie slår fast att hälften av 

deltagarna i någon mån funderar på att lämna sina jobb, och att arbetsmiljön spelar stor roll för detta

beslut. Att ha möjlighet att arbeta efter omvårdnadsplaner och organisatoriska mål samt att känna 

sig delaktig på arbetsplatsen gör att fler vill stanna i yrket (Rhéaume, Clément & LeBel, 2011). 

Upplevelserna under första året i yrket har visat sig ha stor betydelse för huruvida sjuksköterskor 

väljer att stanna inom yrket eller inte (Clark & Springer, 2012).

Situationen i Sverige

I Sverige är utbrändhet tidigt i karriären vanligt hos sjuksköterskor. Nästan en femtedel uppvisar 

någon gång under de första tre åren starka tecken på utbrändhet, och lika många har efter fem år en 

stark önskan att lämna yrket. Önskan att lämna yrket är kopplat till utbrändhet. De som ligger i 

riskzonen för utbrändhet har redan under sista studieåret höga krav på sig själva och känner sig inte 

förberedda för att börja arbeta. De tappar intresset för studierna och blir deprimerade (Rudman & 

Gustavsson, 2011; Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). Vi har även en situation i Sverige där 

befolkningen lever allt längre (SCB 2012:2), och en åldrande befolkning innebär även att fler 

behöver mer vård under fler år av livet. Detta i kombination med en åldrande sjuksköterskekår 

(Socialstyrelsen, 2013) ställer krav på en säkrad tillväxt av nya sjuksköterskor. Enligt Statistiska 

Centralbyråns arbetsmarknadsprognos kommer det saknas 30 000 sjuksköterskor år 2030. Det råder

redan idag en brist på legitimerade sjuksköterskor och andelen nyutbildade kommer i framtiden inte
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att möta upp till efterfrågan (SCB, 2011). 

Begreppsdefinition

Påfrestningar: Påfrestningar definierades i denna studie som stimuli från ens inre och yttre värld 

(Antonovsky, 1987), som här sätts i relation till den nya yrkesrollen.

Hantering: I denna studie definierades hantering som vår förmåga att stå emot och möta de yttre och

inre stimuli vi utsätts för, och hur vi upplever att inre och yttre resurser står till ens förfogande 

(Antonovsky, 1987).

Teoretisk anknytning

Enligt den medicinske sociologen Aaron Antonovskys begrepp KASAM – Känsla av sammanhang, 

beror vår motståndskraft gentemot påfrestningar i livet på huruvida vi upplever tillvaron som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighetskomponenten syftar till i vilken grad vi upplever 

stimuli som gripbara och logiska, och hur väl vi förstår och tolkar information. Hanterbarhet syftar 

till hur vi med hjälp av inre och yttre resurser möter yttre och inre stimuli. Meningsfullhet är 

begreppets motivationskomponent. En person som bedöms ha högt KASAM finner alltid 

meningsfulla områden i livet som är viktiga för dem, även när de möter svårigheter (Antonovsky, 

1987). 

Kopplingar kan ses mellan KASAM och arbetsplatsrelaterad hälsa. En polsk studie påvisar 

samband mellan KASAM och hur väl sjuksköterskor mår och fungerar på arbetsplatsen. 

Exempelvis sågs sjuksköterskor med låg KASAM visa mer tecken på utbrändhet medan de med 

högre KASAM uppvisade ett hälsosamt arbetssätt (Małgorzata, Andruszkiewicz & Grabowska, 

2011). Låg KASAM är enligt en studie även en av många faktorer som påverkar sjuksköterskors 

självskattade hälsa negativt (Malinauskiene, Leisyte, Malinauskas & Kirtiklyte, 2011), och en studie

bland unga läkare påvisar att hög KASAM är ett starkt skydd mot arbetsrelaterad stress 

(Budderberg-Fischer, Stamm, Buddeberg & Klaghofer, 2010).

Problemformulering

Tidigare forskning från andra länder än Sverige har visat att det kan upplevas svårt att vara ny i 

sjuksköterskeyrket och att det är viktigt med stöd från chef och kollegor, samt hur viktigt det är med

en god handledning (Parker et al., 2014; Wangensteen et al., 2008). Flertalet internationella studier 

belyser vilka påfrestningar som kan uppstå för nyutexaminerade sjuksköterskor, men forskningen 

om hur dessa påfrestningar mer konkret hanteras är begränsad. Det saknas även specifika studier 
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om hur situationen ser ut för sjuksköterskor i Sverige. Det har visat sig att just första året inom yrket

har stor betydelse för huruvida man fortsätter arbeta som sjuksköterska eller söker sig till andra 

jobb, och att många nya sjuksköterskor i Sverige uppvisar starka utbrändhetstecken tidigt i karriären

(Clark & Springer, 2012; Rudman & Gustavsson, 2011). Det är därför viktigt att arbeta för positiva 

upplevelser för sjuksköterskor i Sverige under första tiden i yrket, särskilt med tanke på den 

förväntade sjuksköterskebristen i landet (SCB, 2011). Att ta reda på hur sjuksköterskorna själva 

upplever och hanterar yrkets påfrestningar kan vara ett sätt att öka förståelsen för deras situation, 

vilket i förlängningen kan vara ett led i att motverka framtidens personalbrist. Detta motiverar 

genomförandet av denna studie.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att beskriva vilka påfrestningar nyutexaminerade sjuksköterskor i 

Sverige upplever under första året i yrket, samt vilka inre och yttre resurser de använder för att 

hantera dessa. Detta undersöktes utifrån två frågeställningar:

1. Vilka påfrestningar upplever sjuksköterskor i Sverige under det första året i yrket?

2. Vilka inre och yttre resurser använder sjuksköterskorna för att hantera dessa påfrestningar?

Metod

Design

Studien hade deskriptiv design och kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2012).

Urval och undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen bestod av åtta sjuksköterskor som rekryterades från fem vårdavdelningar 

vid två sjukhus i Mellansverige. Tre var medicin/kardiologi-avdelningar och två var 

kirurgavdelningar. Inklusionkriterier var högst 12 månaders erfarenhet av att arbeta som 

sjuksköterska. Både män och kvinnor kunde delta i studien och inga begränsningar i ålder sattes. 

Ändamålsurval tillämpades, och de första anmälda från medicin- respektive kirurgavdelningarna 

valdes som deltagare. De sista två deltagarna rekryterades genom snöbollsurval (Polit & Beck, 

2012). 

Den slutgiltiga undersökningsgruppen bestod av 8 kvinnor i åldrarna 22-43 år (medianålder 26,5 år)

som hade arbetat som sjuksköterskor 3-9 månader. Samtliga hade tidigare erfarenheter från 
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omvårdnadsarbete, och denna erfarenhet sträckte sig från några månaders extrajobb under 

studietiden till flerårig erfarenhet som utbildad undersköterska.

Tillvägagångssätt

Kontakt togs via telefon med verksamhetscheferna inom internmedicin, kardiologi, ortopedi och 

kirurgi. Efter muntligt godkännande erhöll de studiens informationsbrev och lämnade sedan ett 

skriftligt godkännande för genomförande av studien. De berörda vårdenhetscheferna kontaktades 

sedan via telefon och erhöll informationsbrevet via e-post. Vårdenhetscheferna ombads sedan uppge

namnen på de sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, och dessa kontaktades av 

författarna till studien via landstingets e-post. Informationsbrev om studien bifogades, och de som 

önskade delta ombads meddela författarna detta via e-post eller telefon. En påminnelse skickades ut

fyra veckor efter första utskicket. Då svarsfrekvensen var låg, togs ytterligare kontakt med 

vårdenhetscheferna, där de ombads påminna sjuksköterskorna att svara på förfrågan. Den femte 

vårdavdelningen tillkom för att erhålla önskat antal deltagare, och där ombads vårdenhetschefen 

personligen tillfråga de berörda sjuksköterskorna om de önskade delta, och sedan förmedla 

deltagarnas kontaktuppgifter till författarna. Två deltagare rekryterades på detta sätt, och dessa 

rekryterade sedan ytterligare två genom muntlig kommunikation på arbetsplatsen. En jämn 

fördelning mellan medicin och kirurgi önskades, men den slutgiltiga fördelningen blev 6 deltagare 

från kardiologiavdelningar och 2 från kirurgavdelning. Denna snedfördelning accepterades av 

författarna till studien då den inte ansågs avgörande för studiens utförande.

Datainsamlingsmetod

Metoden för datainsamling var semistrukturerade, individuella intervjuer. Informanten valde var 

intervjun genomfördes, och platsen skulle vara lugn och avskild för att undvika störande moment 

och skapa en trygg miljö (Polit & Beck, 2012). Den tillämpade intervjuguiden innehöll 

bakgrundsinformation om ålder, kön, arbetsplats och tidigare erfarenheter från vårdarbete. De första

frågorna berörde hur informanten upplevt övergången från högskola till arbete, samt hur 

introduktionen på arbetsplatsen hade upplevts. Efter detta ombads informanten beskriva typiska 

påfrestningar som denne stött på under det första arbetsåret, antingen enskilda tillfällen eller 

återkommande moment. Intervjuguiden innehöll sedan öppna frågor om hur dessa påfrestningar 

hanterats och vilken roll olika typer av stöd spelat. Den första intervjun genomfördes som en 

provintervju för att testa intervjuguidens tydlighet (Polit & Beck, 2012). Intervjun och svaren som 

gavs bedömdes svara till studiens syfte och inkluderades därför i studien. 
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Vid intervjuerna deltog båda författarna till studien, dock ledde samma person frågeställningen vid 

samtliga intervjuer. Detta valdes för att intervjuerna skulle genomföras så identiskt möjligt. Den 

som inte ledde intervjun ansvarade inspelningen samt för att anteckna kroppsspråk och icke-verbal 

kommunikation. Sex intervjuer genomfördes i ett rum i anslutning till avdelningen, en i 

informantens hem och en på ett studiecentrum. Fyra intervjuer genomfördes under arbetstid i 

samband med överlappande skift. Intervjuerna varade 14-25 minuter, med en genomsnittsduration 

på 18,5 min. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades verbatim omgående efter 

intervjutillfället. Författarna till studien reflekterade även kort tillsammans omedelbart efter 

intervjun (Polit & Beck, 2012; Olsson & Sörensen, 2007).

Dataanalys

Insamlad data analyserades med hjälp av manifest och latent kvalitativ innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I det första steget lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom upprepade gånger separat av båda författarna till studien. I 

texten söktes meningsbärande enheter, det vill säga meningar eller stycken som svarar till studiens 

syfte och frågeställningar. Författarna jämförde sedan sina valda meningsbärande enheter med 

varandra, och utformade de slutgiltiga enheterna tillsammans. Detta arbetssätt valdes då man ville 

jämföra och diskutera vilka enheter som bäst svarade till syftet, och på så sätt öka resultatets 

trovärdighet. Det övriga arbetet med dataanalysen utförde sedan författarna tillsammans, då det 

bedömdes som en fördel att fortlöpande kunna reflektera kring materialet. Genom 

konsensusförfarande stärks även trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Varje 

individuell deltagares meningsbärande enheter markerades med en färg, så att materialet senare i 

analysprocessen alltid kunde spåras tillbaka till rätt deltagare och innebörden kunde kontrolleras 

(Polit & Beck, 2012). På så sätt möjliggjordes även en bedömning av resultatets tyngd genom att se 

hur många färger (deltagare) som berörde samma ämnen. Fanns osäkerhet kring vad som åsyftats 

med ett uttalande, valde författarna att inte inkludera detta i studiens resultat. Detta gjordes för att 

säkerställa att enbart material som svarar till studiens syfte och frågeställningar inkluderats.

I ett andra steg kondenserades de meningsbärande enheterna ner, vilket innebär att de förkortas utan

att tolkas eller ändra innebörd, och på så sätt får en mer lätthanterlig form. Sådant som talspråk och 

pauser klipps bort, och meningens kärna blir kvar. Sedan abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna till koder. Koderna är korta etiketter på varje meningsenhet som sammanfattar 

dess innebörd, och är det material som sedan används för att strukturera resultatet (Polit & Beck, 

2012; Graneheim & Lundman, 2004). Författarna kontrollerade fortlöpande att den valda koden 
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överensstämde med den ursprungliga meningsbärande enheten, samt att koderna genom att antingen

benämna en påfrestning eller en metod för hantering svarade till studiens syfte

De färgmarkerade koderna klipptes i nästa steg ut och spreds ut på ett bord. De delades först upp i 

två grupper; koder som benämnde en påfrestning och koder som benämnde en hantering av 

påfrestning. Detta gjordes för att försäkra sig om att alla koder föll inom ramen för studiens syfte. 

Därefter inleddes arbetet med att gruppera koderna i subkategorier. En subkategori innehåller koder 

som är närbesläktade och skiljer sig från andra subkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Detta var en dynamisk process där koder flyttades och subkategorier omformades 

fortlöpande allteftersom mönster, likheter och skillnader framträdde. Subkategorierna grupperades 

sedan i kategorier, vilket är en ytterligare abstrahering av materialet. Kategorin har en deskriptiv 

funktion och svarar till frågan vad subkategorierna talar om, och kategorierna ska organiseras så att 

all data faller inom dess ramar (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan ses exempel på hur 

analysprocessen gått till (tab. 1).

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori

Men man behöver den 
här hjälpen, för får man 
ingen hjälp så får man 
nog ett förjäkligt första 
år också. Så... det är 
mycket stöd. Det är de 
som gör det hela.

Man behöver hjälp, 
annars får man nog 
ett förjäkligt första 
år. Det är stödet 
som gör det hela.

Stödet är avgörande
första året.

Stöd från 
kollegorna

Stöd

så jag försöker ju å 
prioritera vad som, vad 
man kan alltså vad som 
är viktigast nu akut

Försöker prioritera 
vad som är viktigast
nu akut.

Prioriterar det 
viktigaste.

Att prioritera Att ta kontroll

när man har blivit äldre 
så.. eller ja, mer 
erfaren... Eh, så tror jag 
man lär sig sortera allt 
det här på ett annat sätt

När man blir mer 
erfaren tror jag 
man lär sig sortera 
på ett annat sätt.

Kunskapen kommer
med tiden.

Det kommer 
med tiden

Egen acceptans

Tab. 1 Analysschema

Den latenta delen av analysen utfördes efter att kategorier och subkategorier bearbetats och 

grupperats. Där abstraherades materialet ytterligare, och ett tema blev synligt som återgav resultatet 

utifrån de givna frågeställningarna (Polit & Beck, 2012).
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Använda hanteringar

Forskningsetiska överväganden

Då informanterna delade med sig av personliga upplevelser som dessutom ligger nära i tiden, var 

det särskilt viktigt att deras integritet bevarades och att upplevelsen kändes trygg och positiv. För att

uppnå detta var det viktigt att information om studiens syfte och genomförande fördes fram och 

kunde förstås, så att informerat samtycke kunde ges. Då intervjuerna cirkulerade kring upplevelser 

på arbetsplatsen som kan vara av känslig natur, erbjöds informanterna möjligheten att genomföra 

intervjun på annan plats än arbetet. Detta gjordes även för att säkra konfidentialiteten och 

anonymiteten. Ett informationsbrev med studiens syfte och innehåll delades ut till presumtiva 

deltagare, och informationen upprepades igen vid intervjutillfället. Konfidentialitet och möjligheten 

att när som helst avbryta deltagandet i studien betonades. Kontaktuppgifter till författarna av studien

lämnades, och informanterna uppmuntrades höra av sig om frågor eller funderingar skulle 

uppkomma efter intervjun. Informationsbrev och intervjuguide granskades av handledare och 

examinator innan studien genomfördes. Materialet förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga, 

och varje intervju kodades för att säkerställa anonymiteten (Polit & Beck, 2012).

Resultat

Studiens resultat presenteras i löpande text samt med figurer och utvalda citat. Dispositionen utgår 

från studiens två frågeställningar och börjar således med en beskrivning av de påfrestningar 

deltagarna upplevt under första året i yrket, följt av vilka inre och yttre resurser som använts för att 

hantera dessa. Kategorier och subkategorier beskrivs för vardera frågeställning.

Studien visade att samtliga deltagare upplevt påfrestningar under det första året som sjuksköterska, 

och att de använt sig av olika inre och yttre resurser för att hantera dessa. De påfrestningar 

deltagarna upplevt delades efter analys in i kategorierna Oförberedd, Tidsbrist samt Vågar inte ta 

plats. De inre och yttre resurser som använts för att hantera påfrestningarna delades in i 

kategorierna Stöd, Egen acceptans, Att ta kontroll samt Att se värdet. Efter bearbetning av materialet

kunde ett tema lyftas ur kategorierna för att belysa sjuk-sköterskornas sammanfattade upplevelser. 

Detta tema var Många resurser – Ändå ensam (fig. 1).

Fig. 1 Tema: Många resurser – ändå ensam
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OförbereddOförberedd

Akuta händelser

Kunskapsluckor

Svår övergång

Eget ansvar

Påfrestningar under första året i yrket

Deltagarna i studien hade samtliga upplevt påfrestningar under sitt första år i yrket. Dessa kunde 

efter analys delas in i tre kategorier: Oförberedd, Tidsbrist samt Vågar inte ta plats. Kategorierna 

innehåller vardera 3-4 subkategorier (fig. 2).

Fig.2 Upplevda påfrestningar under första året.

Oförberedd

Samtliga deltagare uppgav att de kände sig oförberedda för den nya yrkesrollen som sjuksköterska. 

Deras upplevelser kunde efter analys delas in i subkategorierna Eget ansvar, Kunskapsluckor, Svår 

över gång och Akuta händelser. 

Eget ansvar

Sju av deltagarna uppgav att den nya yrkesrollen medför en känsla av ett stort eget ansvar. De 

beskrev att de redan från början vid övergången från högskolan får ett stort eget ansvar och att de 

helt plötsligt skulle stå på egna ben. 

”...att man inte kan vända sig till nån på samma sätt som när man gått

som student. För då är det alltid, då har man alltid säkerhetslinan att 

missar jag nånting så är det nån som fångar upp det.”

De berättade att de i början inte litar på sig själva och att det nya ansvaret känns både ”jättejobbigt” 

och ”läskigt”. En sjuksköterska berättade att det känns ensamt under sommaren när många andra 

också är nya och att det är svårt att veta vem man ska rådfråga, när de erfarna har gått på semester. 
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Kunskapsluckor

Deltagarna berättade om bristande kunskap. Det handlar dels om praktiska färdigheter såsom 

läkemedelshantering, kunskaper inom specialiteten, administration och bedömningar av patienter. 

Deltagarna berättade att osäkerheten och okunskapen leder till en stressad upplevelse. Två av 

deltagarna beskrev att det är svårt att veta vilken hjälp man behöver som ny sjuksköterska.  

Ytterligare två deltagare påpekade att introduktionen var för kort och att flera viktiga moment och 

scenarier missades innan de blev självständiga. 

Svår övergång

Flertalet deltagare kände sig oförberedda vid övergången från skola till arbete, och de hade inte 

räknat med att förändringen skulle vara så svår. Det talades om att det var en stor kontrast mellan att

vara student och nyutexaminerad. För att underlätta övergången hade deltagarna önskat mer 

utbildning inom stresshantering, träning i ansvar och mer praktiska övningar. En deltagare betonade

att skolans bild inte alltid stämmer överens med verkligheten. Handledaren upplevdes ha en 

betydande roll för hur övergången kunde upplevas. De beskrev hur stressade handledare påverkar 

studenten negativt, att det är svårt att anpassa sig efter handledarens arbetssätt. En deltagare 

förklarade att det är ett svårt mellanläge under introduktionen, där man fortfarande har ett stöd från 

handledaren, men förväntas klara det mesta själv.

Akuta händelser

Att fatta snabba beslut under akuta situationer är stressande och svårt uppger flertalet av deltagarna. 

Deltagarna berättade också om en rädsla att hamna efter vid oförutsedda händelser, och svårigheten 

att göra rätt prioriteringar när besluten måste fattas snabbt. Två deltagare beskrev att det är svårt att 

vara förberedd vid oväntade situationer. 

”...om det händer nåt oförutsett när man inte har nån erfarenhet, så har 

man ju ingenting...  man har liksom inga verktyg om det händer nånting, om

nån blir dålig eller om man stöter på nånting som man inte sett förut. Det.. 

ah, det är väl det.. att man är väldigt ensam egentligen.”

Tidsbrist

Att tiden inte räcker till i början berättade samtliga deltagare om som påfrestande. Dessa 

upplevelser delades efter analys in i subkategorierna Nya arbetsuppgifter, Otillräcklighet samt 

Påverkar fritiden.
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Nya arbetsuppgifter

Sex deltagare berättade att nya arbetsuppgifter så som dokumentation, nya rutiner och att inte hitta 

på avdelningen leder till en känsla av tidsbrist. En deltagare beskrev att hon upplever att dagliga 

rutiner som t.ex. dropp och mediciner tar längre tid som ny sjuksköterska.

”...allt tar ju längre tid [skrattar]. Eh, det tar längre tid å dela medicin, det 

tar längre tid å fixa ett dropp alltså det känns som det i alla fall”

Två deltagare upplever att ronderna ofta blir utdragna och att det uppfattas som stressande. De 

berättade också att sommaren upplevdes som rörig, att det är stressande att inte hinna med samtliga 

patienter på kvällarna och att kunskapsbristen påverkar tidsåtgången då ny kunskap hela tiden måste

eftersökas. 

Otillräcklighet

En hög arbetsbelastning och en rädsla att inte hinna med är något som sex av deltagarna berättade 

om. En deltagare berättade om en känsla av otillräcklighet vid snabba patientbyten och menade att 

det är den största påfrestningen. 

”Man byter patienter väldigt snabbt. Å det är den största påfrestningen, 

absolut, när det börjar ösa in patienter från akuten å man känner att man 

inte räcker till”

Andra deltagare beskrev det som påfrestande att inte hinna med, och att den bristande erfarenheten 

bidrar till detta. Tempot är ofta väldigt högt och kombinationen av att vara ny och sakna erfarenhet 

upplevs stundvis som stressande.

Påverkar fritiden

Fyra deltagare berättade att fritiden påverkas. Det var vanligt att vara mycket trött i början och att 

sova mycket. En deltagare berättade att hon alltid arbetade övertid i början. Det upplevdes också 

som svårt att inte ”ta med jobbet hem”.

Vågar inte ta plats

Sex av deltagarna upplever det som svårt att ta plats. Dessa tre subkategorier framkom under 
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analysen: Längst ner i hierarkin, Vill inte belasta andra och Svårt att arbetsleda. 

Längst ner i hierarkin

Tre av deltagarna upplever sig ha en lägre rankning än övrig personal. De berättade att det är svårt 

att kritisera och ”ryta ifrån” när man är ny. Det är också svårt att erkänna för övrig personal att man 

inte har arbetat så länge. En deltagare berättade att hon är rädd att sticka ut. 

”Eller ja, göra sin röst hörd... Man vill väl kanske inte sticka ut så mycket.”

Vill inte belasta andra

Hälften av deltagarna upplever att de är i vägen och att de belastar kollegorna. Det finns en känsla 

av man stör kollegorna och det ”känns som att man tjatar”. En sjuksköterska berättade att hon 

känner sig tvungen att arbeta fast hon är sjuk och att det är en stor skillnad mot för tiden som 

student. Det visade sig också finnas en känsla hos två deltagare av att vilja vara duktig i början.

”Men nu är det inte bara å vara hemma om man känner sig lite krasslig. 

Det är ett helt annat ansvar. Å man känner ju att man måste ju va där, 

annars så... förstör man ju för verksamheten [skrattar] liksom, och för dom 

andra”

Svårt att arbetsleda

Tre deltagare upplever det svårt att arbetsleda. De berättade om svårigheter med att släppa 

kontrollen och överlämna uppgifter till andra samt svårigheterna med att leda andra, när man själv 

är ny. En sjuksköterska upplevde svårigheter med att delegera ”på ett bra sätt”. 

Hantering av första årets påfrestningar

De inre och yttre resurser deltagarna använde sig av för att hantera de upplevda påfrestningarna 

under det första året kunde efter analys delas in i fyra kategorier: Stöd, Egen acceptans, Att ta 

kontroll samt Att se värdet. Dessa har vardera 1-5 subkategorier som presenteras i figur 3.

Stöd

Samtliga sjuksköterskor använde olika former av stöd för att hantera påfrestningarna. Stödet kunde 

delas upp i stöd från Kollegorna, Enhetschefen, Familj/Närstående samt Klasskompisar.
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Fig. 3 Hantering av upplevda påfrestningar.

Kollegorna

Att få stöd från kollegorna är något samtliga sjuksköterskor talade om som mycket viktigt. Att ha 

någon att fråga utan att känna sig dum gjorde att pressen minskade, och att få förståelse även från 

läkare och undersköterskor underlättade arbetet. En deltagare framhöll det kollegiala stödet som 

helt avgörande för att klara det första året.

”Men man behöver den här hjälpen, för får man ingen hjälp så får man nog

ett förjäkligt första år också. Så... det är mycket stöd. Det är det som gör det

hela.”

Att få stöd från kollegorna genom uppmuntran, omsorg, praktisk hjälp och känslan av att någon 

alltid finns tillgänglig, var den enskilt största subkategorin efter analys av samtligt material. 

Deltagarna kände att de kunde luta sig mot sina kollegor, att stämningen var prestigelös och att alla 

var hjälpsamma bara de förklarade att de var oerfarna.

Enhetschefen

Sex av deltagarna berättade om hur chefen genom att finnas tillgänglig fungerade som ett stöd 

första tiden. En betonade att det var skönt att kunna lätta sitt hjärta och ”vräka ur sig” för chefen vid

behov, och två andra upplevde att enhetschefen bekräftade dem genom att visa intresse och fortsätta

planera framåt. Att ha någonstans att vända sig var viktigt för en annan deltagare, och ytterligare en 

lyfte hur enhetschefen genom att erbjuda samtal efter påfrestande händelser underlättade inför 
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framtida liknande situationer.

Familj/närstående

Deltagarna hade olika upplevelser av hur familj och närstående fungerade som stöd. Fyra deltagare 

hade närstående inom samma bransch, vilket de upplevde som en fördel och ett bra stöd då de 

delade erfarenheter. Hälften av deltagarna hade upplevt det som svårt att söka stöd hos närstående 

som aldrig arbetat inom vården. De upplevde inte att de kunde relatera till erfarenheterna. 

”...stöd i jobbet får man ju inte därifrån [hemifrån]. Om inte det är såna 

som man känner som jobbar inom vård och omsorg själv... För det är liksom

olika världar.”

En deltagare tyckte inte att familjen förstod den stress hon utsattes för, och en annan framhöll hur 

viktigt det var att hennes familj försökte förstå den omställning hon gick igenom under första tiden i

yrket.

Klasskompisar

Att dela sina erfarenheter med tidigare klasskompisar kunde enligt fem deltagare vara ett 

användbart stöd som fyllde en stor funktion. De pratade ofta med klasskompisar på andra 

avdelningar eller sjukhus, och kunde på så sätt utbyta erfarenheter och reflektioner med varandra. 

En deltagare betonade att hon lärde sig mycket av att höra hur de andra hade det. Främst fungerade 

dock de tidigare klasskompisarna som ett stöd och ett sätt att bekräfta varandras upplevelser och 

erfarenheter.

Egen acceptans

Samtliga deltagare använde sig av olika strategier för att med hjälp av den egna attityden och 

inställningen hantera påfrestningarna. Detta bildade kategorin Egen acceptans, med subkategorierna

Det kommer med tiden, Jag är inte ensam, Jag får vara ny samt Mentalt förberedd.

Det kommer med tiden

Samtliga deltagare försökte ha perspektiv på den första tidens påfrestningar, och såg med tillförsikt 

på framtiden. De kände att saker började falla på plats samt att de nya erfarenheterna ständigt gav 

lärdomar, och de var medvetna om att det som är svårt i början blir enklare med tiden. De beskrev 

att de hade tålamod och lät tiden ha sin gång. En deltagare såg en mening i att vara mer medicinskt 
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fokuserad första tiden, och låta de andra delarna falla på plats allt eftersom tiden gick.

Jag är inte ensam

Tre deltagare sökte stöd i tanken att det är lika för alla att vara ny, även för till exempel läkarna. Att 

sätta sig in i tanken att alla nog delar samma känsla av osäkerhet första tiden, gjorde att man kände 

sig mindre ensam och utsatt. Man fann tillförsikt i tanken att det man upplever är högst normalt när 

man är ny inom ett yrke.

Jag får vara ny

Att tillåta sig själv att vara ny var en strategi hälften av deltagarna använde sig av. Detta innebar att 

inte ställa för höga krav på sig själv utan acceptera att saker tar tid och att de behöver ställa många 

frågor. Man upplevde att det var viktigt att inse sina begränsningar och våga fråga, istället för att 

göra något man var osäker på.

”...och sen har jag bestämt mig för att jag inte ska ha så höga krav på mig 

själv, att jag behöver inte kunna allting liksom... utan nu får jag va ny, å 

låta det ta tid.”

Mentalt förberedd

Hälften av deltagarna uppgav att de på olika sätt hade förberett sig mentalt inför att börja jobba, och

två av dem såg det som något positivt att inte ha så höga förväntningar på arbetssituationen. Att vara

inställd på att ”få en riktig skitsommar” hade gjort att en deltagare upplevde första tiden som lättare 

än väntat. En hade rest utomlands efter examen för att ladda om inför det nya arbetet, och en annan 

beskrev det som att hon accepterat yrkets verklighet, och därför var bättre förberedd.

Att ta kontroll

I analysen framkom att deltagarna använde olika metoder för att ta kontroll och på så sätt hantera 

påfrestningarna. De kunde delas in i Välja en bekant avdelning, Att prioritera, Kontroll över 

fritiden, Strukturera arbetet samt Forma sin yrkesroll.

Välja en bekant avdelning

Sex av de åtta deltagarna hade valt att ta sin första anställning på en avdelning de hade tidigare 

erfarenhet från, antingen som undersköterska eller från verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Att 

vara bekant med personalen, hitta på avdelningen och kunna gå med samma handledare som under 
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vfu:n, uppgavs underlätta den första tiden. Särskilt den sociala tryggheten i att känna kollegorna 

sedan tidigare betonades.

Att prioritera

När de ställdes inför påfrestningar i arbetet, berättade hälften av deltagarna att de använde 

prioritering för att hantera situationen. De försökte stanna upp och reflektera kring vad som var 

viktigast i den specifika situationen, och ofta var det dokumentation och administration som blev 

bortprioriterat till förmån för mer patientnära arbete. När flera patienter behövde deras 

uppmärksamhet, försökte de prioritera vem som hade de mest akuta besvären.

Kontroll över fritiden

Tre deltagare betonade hur viktigt det var för dem att kunna släppa jobbet när de gick hem, och på 

så sätt vara fokuserad på annat under den lediga tiden. De arbetade aktivt med detta på olika sätt. En

deltagare brukade reflektera över sin arbetsdag innan hon slutade för att inte ta med tankarna hem. 

En annan beskrev hur hon ställde sig vid hissen innan hemgång och ”ruskade av sig” jobbet. Att 

undvika att ta på sig extrajobb första tiden var ett annat sätt att ta kontroll över sin fritid. En 

deltagare lyfte hur viktigt det var för henne att låta fritiden handla om annat än arbete för att orka 

första tiden.

”...Det är ju ett påfrestande jobb... och jag tror inte att jag skulle ha klarat 

av det om jag hade det över mig hela tiden […] För mig är det viktigt att 

koppla bort det och kunna göra det.. och det tror jag är svårare om man inte

har ett socialt nätverk å distrahera sig med.”

Strukturera arbetet

Under arbetsdagen försökte deltagarna strukturera sitt arbete på olika sätt för att ta kontroll. Fyra 

deltagare berättade om detta och vilka metoder de använde. Två av dem betonade vikten av att ta 

det lugnt och inte stressa trots hög arbetsbelastning, och en annan försökte lära sig se helheten och 

träna upp ett arbetssätt där hon kunde spara tid genom att göra flera saker samtidigt. Den fjärde 

skrev mycket listor till sig själv, och trippelkollade allt hon gjorde för att inte begå misstag under 

dagen.

Forma sin yrkesroll

Tre deltagare berättade om hur de aktivt arbetar med att forma en yrkesroll och ett arbetssätt som är 
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så gynnsamt som möjligt. Detta gjordes till stor del genom att iaktta och observera sina kollegor och

”plocka det bästa” från deras sätt att arbeta. En deltagare reflekterade alltid över sin arbetsdag och 

sin egen insats innan hemgång för att utvecklas professionellt, och en annan talade om vikten av att 

”hitta sitt eget sätt” att jobba.

Att se värdet

Positiv inställning

Hälften av deltagarna berättade om hur en positiv inställning hjälpte dem att hantera arbetets 

påfrestningar. En försökte att alltid se utmaningar istället för påfrestningar, och både hon och 

ytterligare en deltagare betonade vikten av att ha roligt och skratta tillsammans i arbetsgruppen. En 

deltagare berättade att hon de gånger hon kände sig otillräcklig brukade påminna sig själv om de 

gånger hon istället gjort ett bra arbete och hunnit med allt hon velat hinna med. Detta gjordes ofta 

även kollegor emellan på hennes avdelning, vilket bidrog till en positiv stämning. En annan 

deltagare uttryckte det som att även om hon tidvis upplever arbetet som påfrestande, får hon mycket

tillbaka från patienter och kollegor.

”... det är värt varenda sekund som det är jobbigt för det ger så mycket tillbaka också.”

Diskussion

Huvudresultat

Deltagarna i studien berättade om många olika påfrestningar de upplevt under första året som 

sjuksköterska. De var oförberedda på många aspekter av arbetet, de kände ofta en tidsbrist och de 

var rädda för att ta plats. Känslan av att vara oförberedd var den största påfrestningen. Kollegornas 

stöd var den viktigaste faktorn för att hantera detta, men även annat stöd både på och utanför 

arbetsplatsen spelade stor roll. Sjuksköterskorna arbetade även mycket med att själva acceptera och 

anpassa sig till den nya situationen, och de använde även metoder för att ta kontroll och fokusera på

det värdefulla i arbetet. Sjuksköterskornas upplevelser kunde sammanfattas under temat Många 

resurser – ändå ensam. Resultatet diskuteras nedan utifrån studiens frågeställningar och kategorier.

Resultatdiskussion

Upplevda påfrestningar

Oförberedd

Många deltagare upplevde att de stod oförberedda inför många aspekter av yrket, och att de hade 

önskat bättre förberedelse från utbildningen. De saknade övning i stresshantering och var 
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oförberedda på det egna ansvaret, vilket upplevdes som påfrestande. Många deltagare i studien 

uttryckte även känslor av att sjuksköterskeutbildningen fokuserade för mycket på forskning och 

teorier, när de istället hade önskat mer praktisk och ”konkret” träning. De hade svårt att se värdet 

med det vetenskapliga fokuset och önskade istället mer klinisk utbildning. Att uppleva denna 

skillnad mellan utbildningen och den kliniska verksamheten är vanligt bland nyutexaminerade 

sjuksköterskor, och det finns en efterfrågan på moment inom utbildningen som på ett bredare sätt 

förbereder för yrkesrollen (Honan Pellico, Brewer & Tassone Kovner, 2009).

Lilja Andersson och Edberg (2010) intervjuade sjuksköterskor i Sverige efter deras första år i yrket, 

med syfte att beskriva hur de såg på sin utbildning i efterhand. Till skillnad från deltagarna i 

föreliggande studie, betonade de värdet av sin vetenskapliga utbildning och hur de implementerade 

sina kunskaper i det dagliga arbetet. Att söka och kritiskt värdera information för att kunna utveckla

verksamheten på avdelningen var exempel på färdigheter de lärt sig under utbildningen. De såg 

även styrkan i att arbeta evidensbaserat och dra nytta av de faktakunskaper de hade inom omvårdad,

även om de fortfarande såg svårigheter i att implementera omvårdnadsteorier i det dagliga arbetet. 

De betonade även hur viktig den klinisk-praktiska delen av utbildningen var för att övergången till 

yrkeslivet skulle kännas trygg. Ställer man dessa resultat i relation till de i föreliggande studie, är 

det tänkbart att det är först efter ett år i yrket som sjuksköterskorna kan lyfta blicken och vidga sina 

perspektiv. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (McKenna & Green, 2004; Newton &

McKenna, 2007).

Tidsbrist

Att inte hinna klart, hamna efter och känna att tiden inte räcker till var vanliga upplevda 

påfrestningar hos deltagarna i denna studie, och detta har setts även i tidigare forskning. Tidsbrist är 

ett vanligt fenomen hos nyutexaminerade sjuksköterskor, och många upplever det svårt att hinna 

med det de ska under dagen. Det saknas tid för reflektion och patientkontakten blir lidande. Många 

upplever det även stressande att från första dagen förväntas hinna med lika många patienter som de 

mer erfarna kollegorna (Clark & Springer, 2012; Honan Pellico et al, 2009). Känslan av tidsbrist är 

vanligt förekommande generellt inom yrkeskåren, även senare i karriären. Hög arbetsbelastning, 

underbemanning och akuta situationer är vanligt angivna stressfaktorer även bland mer erfarna 

sjuksköterskor (Hayes et al., 2012; Wu et al., 2012). 

Vågar inte ta plats

I föreliggande studie har sex av deltagarna berättat om hur svårt det är att ta plats och att våga vara 
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ny. Deltagarna beskrev hur de upplevde att de stod längre ner i hierarkin än övriga kollegor och att 

det är svårt att ”våga ta plats”. Att kontinuerligt känna sig som en värdefull medlem av ett team har 

tidigare angetts som en bidragande orsak till huruvida nya sjuksköterskor ser en framtid inom yrket 

eller inte (Clark & Springer, 2012). Enligt en Australiensk studie finns en oro hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor att de inte ska passa in i arbetsgruppen, eller att de ska uppfattas som dumma. De 

beskrev att det var viktigt att känna att de tillhörde gruppen på avdelningen (Malouf & West, 2011). 

Forskningsunderlaget i denna fråga är magert, vilket även konstaterats vid en litteraturöversikt 

(Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 2013). Enligt översikten kan det dock slås fast att faktorer hos både 

individen, teamet och organisationen påverkar hur samarbetet med andra yrkeskategorier fungerar 

för den nya sjuksköterskan. På individnivå beskrivs en rädsla och ett dålig självförtroende inför 

samarbete och kommunikation med såväl läkare som undersköterskor, där man även tvekar inför att

delegera eller ifrågasätta. Deltagarna i föreliggande studie berättar om liknande upplevelser. De gav 

däremot inte uttryck för den brist på respekt och dåliga samarbetsvilja från kollegorna som setts i 

annan forskning (Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 2013), utan hade nästan uteslutande positiva 

erfarenheter av bemötandet från läkare och undersköterskor. Osäkerheten kom således till största 

delen från individen själv. 

Några av de påfrestningar som deltagarna i studien berättade om verkar inte vara specifika för 

nyutexaminerade, utan snarare ingå i ett mönster som återspeglar sig även hos mer erfarna 

sjuksköterskor. Tidsbristen och känslan av att ha för hög arbetsbelastning är en stressfaktor många 

upplever även senare i karriären, liksom stressen vid akuta situationer. Känslan av att vara 

oförberedd förändras dock med tiden, liksom rädslan för att sticka ut eller störa. Istället upplevs 

relationen med patienters närstående som stressande, liksom faktorer av mer arbetsmiljömässig 

karaktär samt uppgiften att vårda döende patienter (Happel, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caperchione

& Gaskin, 2013; Laranjeira, 2011). Ingen av deltagarna i föreliggande studie hade mer än 9 

månaders erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska, och det är utifrån tidigare forskning rimligt att 

tro att deras upplevelser delvis kommer att förändras under de kommande månaderna (McKenna & 

Green, 2004; Newton & McKenna, 2007). Den första tiden i yrket innebär således unika 

upplevelser och påfrestningar, som inte är rakt av jämförbara med det som upplevs senare i 

karriären.

Hantering av påfrestningarna

Stöd

Hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången till yrkeslivet beror enligt Parker et al. 
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(2014) på hur mycket stöd och vilken typ av stöd den nya sjuksköterskan erbjuds. Detta styrks av att

samtliga av deltagarna i denna studie uppgav att stöd från kollegor och klasskamrater var av största 

vikt för att hantera övergången till yrkeslivet. Clark & Springer (2012) konstaterade att det mest 

tillfredsställande med det nya yrket var att känna sig välkommen, uppskattad och delaktig, och 

relationen till kollegorna spelade en stor roll för hur man såg sin framtid. Även mer erfarna 

sjuksköterskor uppger att det sociala stödet fyller en viktig funktion för hur de hanterar 

påfrestningarna i arbetet (Laranjeira, 2011).

Deltagarna i föreliggande studie berättade även om det stöd de får utanför arbetsplatsen, och då 

framför allt från tidigare klasskamrater. Att utbyta erfarenheter och på så sätt få sina upplevelser 

bekräftade beskrivs av många som värdefullt. De deltagare vars närstående arbetade inom samma 

bransch fann även stöd hos dessa, medan de övriga hade svårt att dela sina erfarenheter med familj 

och närstående. I litteratursökningen till detta examensarbete har ingen forskning kring stöd utanför 

arbetsplatsen hittats, trots den omfattande tillgången på forskning kring nya sjuksköterskors 

upplevelser.

Egen acceptans

Trots att deltagarna i föreliggande studie beskrev många olika svåra och utmanande upplevelser 

fanns en positiv inställning till yrket och en tro på att det blir bättre med tiden. I en studie av 

Wangensteen et al. (2008) visade det sig att nyutexaminerade sjuksköterskor har en positiv 

inställning till de utmaningar som de utsätts för som ny sjuksköterska. De beskrev att det är 

utmanande i början av karriären, men att det går att hantera med rätt stöd och en positiv inställning 

till att nya erfarenheter gör det enklare i framtiden, vilket även deltagarna i föreliggande studie 

berättade om. Att släppa kraven på att ha täckande kunskaper inom alla områden och istället lita på 

att den grund man står på är tillräcklig för att kunna tillägna sig ytterligare nödvändiga kunskaper 

var en vanlig upplevelse hos deltagarna i en svensk studie (Lilja Andersson & Edberg, 2010), och 

även detta stämde väl med resultatet i föreliggande studie. Sjuksköterskans egen inställning kan 

således anses vara av stor betydelse för hur tiden som ny sjuksköterska upplevs, och att själv 

försöka påverka sina tankar och känslor är vanligt förekommande även hos mer erfarna 

sjuksköterskor (Laranjeira, 2011). Några deltagare i föreliggande studie var noga med att inte ställa 

för höga krav på sig själva i början, utan acceptera att de till exempel behöver mer tid för att utföra 

vissa uppgifter. Att ha med sig denna inställning redan från utbildningen har visat sig ha kopplingar 

till en lägre risk för utbrändhet (Rudman & Gustavsson, 2011).

20



Att ta kontroll

Olika strategier användes av deltagarna i föreliggande studie för att ta kontroll över de situationer 

de upplevde som påfrestande. Detta innebar att de försökte prioritera, strukturera arbetet, forma sin 

yrkesroll och se till att fritiden fick vara just fritid. De valde även en bekant avdelning som första 

arbetsplats, då det var en trygghet att redan känna personalen och hitta på avdelningen. Att 

strukturera arbetet och analytiskt lösa de problem som uppstår är enligt Laranjerira (2011) en 

strategi som används av många sjuksköterskor även senare i karriären. Samma studie visar att den 

allra vanligaste strategin för att hantera arbetets svårigheter är ”självkontroll”, som där syftar på de 

ansträngningar som görs för att styra de egna känslorna och handlingarna. Detta kan jämföras med 

subkategorierna Kontroll över fritiden, Strukturera arbetet och Forma sin yrkesroll. En vilja att 

förändra och förbättra sin arbetssituation finns hos många nya sjuksköterskor (Honan Pellico et al, 

2009), och detta kan ses som mer konstruktivt än att undvika de besvärliga situationerna och förlita 

sig på att de kommer lösa sig ändå (Mark & Smith, 2012).

Att se värdet

Hälften av deltagarna i föreliggande studie beskrev att en positiv inställning till yrket hjälpte dem 

att hantera påfrestningar. De beskrev att de får mycket tillbaka av patienter och kollegor samt att 

gemenskap på avdelning är viktigt för att trivas. Honan Pellico et al. (2009) beskriver i sin studie att

över 80 av 612 deltagare berättar om en kärlek till sjuksköterskeyrket. Deltagarna beskrev att 

sjuksköterskeyrket är något hedervärt och att de förutom en ekonomisk belöning ser ett emotionellt 

och intellektuellt värde. Enligt Antonovsky (1987) är meningsfullhet den viktigaste komponenten 

för hur väl man hanterar påfrestningar.

Teoretisk anknytning

Enligt Antonovsky (1987) beror vår förmåga att stå emot påfrestningar på de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Han menar att komponenterna är relaterade till 

varandra och att de personer som har höga KASAM-värden hanterar motgångar och påfrestningar i 

livet bättre än andra. Nedan följer ett förslag till hur resultatet i föreliggande studie skulle kunna 

sorteras in under dessa komponenter.

Begriplighet

Antonovsky (1987) beskriver att en människa med höga värden på komponenten begriplighet kan 

förklara och förstå de stimuli han eller hon utsätts för. Tillvaron upplevs inte som kaotisk och 

oförutsägbar, utan som logisk och förståelig. Detta kan jämföras med deltagarnas beskrivningar 

21



under kategorierna Att ta kontroll och Egen acceptans. Genom att skaffa sig kunskap, prioritera, 

studera sina kollegor och samtidigt även acceptera den egna bristen på erfarenhet och förlita sig på 

att ens upplevelser är högst normala i den givna situationen, arbetar deltagarna med att göra 

tillvaron begriplig. 

Hanterbarhet

Antonovskys hanterbarhetskomponent syftar till vilka inre och yttre resurser individen har till sitt 

förfogande för att möta livets påfrestningar. Dessa kan vara såväl ekonomi och socialt nätverk som 

religion (Antonovsky, 1987). Deltagarna i föreliggande studie beskrev att de hanterar 

påfrestningarna genom bland annat stöd från omgivningen, vilket var det tydligaste exemplet på 

yttre resurser. Det sociala nätverket både på och utanför arbetsplatsen spelade en avgörande roll för 

deltagarnas upplevelser. Den kontroll deltagarna försökte ta kan även ses som en inre resurs, 

tillsammans med den stärkande känslan av att inte vara ensam.

Meningsfullhet

Några av deltagarna i denna studie talade om att se värdet i arbetet och vara positivt inställd, vilket i

sin tur kan ses som meningsfullhet, som är teorins motivationskomponent (Antonovsky, 1987). 

Deltagarna berättade om hur stämningen i arbetsgruppen och känslan av att få något tillbaka från 

patienterna gjorde det enklare att ta sig an eventuella påfrestningar, vilket kan jämföras med 

Antonovskys beskrivning av hur det är värt att investera energi och möda i sådant som skänker livet

mening, trots att det upplevs som påfrestande (Antonovsky, 1987). Antonovsky konstaterar även att 

denna komponent verkar vara den viktigaste, och det är därför intressant att endast hälften av 

deltagarna belyste de aspekterna av arbetet.

För att tyda vilken nivå av KASAM deltagarna har krävs en noggrannare tolkning och analys av 

materialet, för att sedan jämföra dessa mellan deltagarna. Detta var dock inte syftet med denna 

studie. Det som dock kan urskiljas är att samtliga deltagare i denna studie beskrev att de använder 

sig av de tre komponenterna i Antonovskys teori i olika utsträckning för att hantera den första tiden 

som sjuksköterska. 

Metoddiskussion

Föreliggande studie genomfördes med deskriptiv design och kvalitativ ansats. Detta var lämpliga 

val då syftet var att beskriva individers unika upplevelser (Polit & Beck, 2012). Studier kring 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser och mående har tidigare även genomförts med 
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kvantitativ ansats genom exempelvis stora enkätundersökningar (Rudman & Gustavsson, 2011; 

Mark & Smith, 2012; Rhéaume, Clément & LeBel, 2011), men i det här fallet ansågs en kvalitativ 

ansats lämpligare för att besvara studiens syfte och frågeställningar.

Ett ändamålsurval gjordes till studien, där vårdenhetscheferna var delaktiga i att förmedla kontakten

mellan författare och deltagare. En nackdel i detta kan vara att deltagarna kan ha känt en press att 

delta när informationen kom från chefen, samt att författarna inte hade insyn i vilka som eventuellt 

inte fick ta del av informationen. I små undersökningsgrupper som denna finns även problemet att 

de som väljer att delta inte nödvändigtvis representerar dem som tackar nej av olika anledningar 

(Polit & Beck, 2012). Detta bör tas i beaktande när resultatet tolkas.

Undersökningsgruppen bestod av åtta sjuksköterskor, vilket är ett antal som bedömts som lämpligt 

utifrån studiens omfattning och syfte (Polit & Beck, 2012). Gruppen bestod av enbart kvinnor, 

vilket kan anses begränsa tillförlitligheten i studiens resultat. Att få en bred representation av 

perspektiv i undersökningsgruppen ger en bredare beskrivning och förståelse för det fenomen som 

undersöks, och är därför eftersträvansvärt (Graneheim & Lundman, 2004). Värt att notera är dock 

att sjuksköterskekåren i Sverige består till 90 % av kvinnor (SCB, 2011), och i den urvalsgrupp som

fanns tillgänglig för föreliggande studie ingick inga män. Författarna valde att genomföra studien 

trots detta, då den kvinnliga representationen i undersökningsgruppen återspeglar yrkeskåren.

Gällande omständigheterna kring intervjutillfället, anser författarna att det hade varit optimalt att 

inte genomföra några intervjuer på arbetsplatsen, då vissa deltagare upplevdes som stressade under 

intervjun. Detta noterades via ett rastlöst kroppsspråk och snabba svar där författarna upplevde det 

som svårt att få djupare reflektioner. Två intervjuer utfördes helt utanför sjukhusmiljö, och detta är 

enligt författarnas erfarenheter att rekommendera för att få tid och ro till den eftertanke och 

reflektion som krävs (Olsson & Sörensen, 2007). Av tids- och logistikskäl var detta dock inte 

möjligt vid genomförandet av föreliggande studie. Båda författarna deltog vid intervjuerna, men en 

och samma ledde samtliga intervjuer. Detta tillvägagångssätt valdes för att samtliga intervjuer 

skulle bli så identiska som möjligt. Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation antecknades av 

författaren som inte ledde intervjun.

Intervjuguiden till de semistrukturerade intervjuerna innehöll frågor om ämnen författarna bedömt 

som relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Att genomföra intervjuerna ostrukturerat kan 

ibland ge ett bredare och djupare material (Polit & Beck, 2012), men då föreliggande studie 
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undersökte upplevelser knutna till begreppen påfrestning och hantering, valdes en semistrukturerad 

intervjuguide som fokuserade på dessa begrepp. Det är möjligt att deltagarna berättat om fler eller 

andra upplevelser om intervjuerna varit strukturerade på ett annat sätt.

Under arbetet har åtgärder vidtagits för att stärka studiens trovärdighet. I arbetet med att identifiera 

meningsbärande enheter, vilket lägger grunden för analysarbetet, arbetade författarna i första steget 

på varsitt håll med de transkriberade intervjuerna. Sedan jämfördes vilka meningsbärande enheter 

som valts, och diskussion fördes kring de skillnader som fanns och vilka de slutgiltiga enheterna 

skulle vara. Detta konsensusförfarande fortgick under analysarbetet mellan både författarna och 

handledaren, och stärkte således studien (Lundman & Graneheim, 2008, Polit & Beck, 2012). 

Författarna återvände till de transkriberade intervjuerna när oklarheter uppstod senare under 

analysprocessen, för att hela tiden behålla kontakten med originaltexten och kontexten (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

Vid kvalitativa studier bör reflektion ske kring resultatets överförbarhet, det vill säga hur väl 

resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper. Detta är dock komplicerat, då kvalitativa 

studier av den här omfattningen inte kan skiljas från sin kontext eller unika situation (Polit & Beck, 

2012; Lundman & Graneheim, 2008). Det kan dock sägas att resultatet i föreliggande studie 

stämmer väl överens med tidigare internationell forskning, och att sjuksköterskor världen över 

verkar dela många upplevelser under det första året i yrket. 

Fokus i föreliggande studie låg på att beskriva påfrestningar och hanteringen av dessa, vilket leder 

till att främst negativa erfarenheter belyses. Hade mer generella upplevelser, positiva som negativa, 

efterfrågats, är det rimligt att tro att resultatet inte gett en fullt lika dyster bild av första året som 

sjuksköterska. Valet av frågeställningar togs dock mot bakgrund av de problem med tidiga avhopp 

och otillräcklig tillväxt som yrkeskåren står inför, vilket ledde författarna till att fokusera på både 

vilka påfrestningar deltagarna upplevde och hur de hanterade detta.

Kliniska implikationer för omvårdnad

I denna studie framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde många påfrestningar vid 

övergången från student till yrkesverksam, men att de med rätt stöd från kollegor och chefer 

upplevde att övergången blev mer hanterbar. Genom en förståelse för hur den nyutexaminerade 

sjuksköterskan upplever första tiden som legitimerad sjuksköterska ges en möjlighet för hälso- och 

sjukvården att underlätta och bemöta de påfrestningar som kan upplevas hos den nya 
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sjuksköterskan. Även nya sjuksköterskor kan dra nytta av resultatet genom att få inblick i vanligt 

förekommande påfrestningar, och även få råd om hur andra har hanterat dessa. Resultatet i 

föreliggande studie visar att det är viktigt att den nya sjuksköterskan får tid till att vara ny och att 

det förutom stödet behövs ett genomtänkt och tillräckligt långt introduktionsprogram och stödjande 

handledare för att ge sjuksköterskan möjlighet att anpassa sig till det nya ansvaret.

I USA genomfördes en kvasiexperimentell studie där personal inom psykiatrin efter endast en dags 

utbildning i stressreducerande metoder visade betydligt lägre nivåer av emotionell utmattning och 

depersonalisering (Salyers et al., 2011). Att lyfta in liknande moment i sjuksköterskeutbildningen 

skulle kunna vara ett sätt att i god tid förse studenterna med fler redskap inför det kommande 

arbetet. Som utbildningsplanen ser ut idag, ligger mycket fokus på sjuksköterskans roll och 

kompetens i mötet med andra (Högskolan i Gävle, 2014), och författarna till denna studie 

efterfrågar moment i utbildningen som belyser sjuksköterskans eget mående i arbetslivet. Att 

använda sig av dessa positivt inriktade strategier minskar risken för ångest och depression jämfört 

med mer negativt inriktade strategier såsom undvikande, önsketänkande och att skuldbelägga sig 

själv (Mark & Smith, 2012).

Förslag till fortsatt forskning

Resultaten i denna studie visar att deltagarna känner sig oförberedda för den nya yrkesrollen och att 

det är viktigt med rätt vägledning och stöd från sin handledare vid introduktionen. Denna studie 

belyser dock inte på ett mer utförligt sätt hur nyutexaminerade sjuksköterskor i Sverige upplever 

introduktionen och handledarskapet samt hur detta påverkar deras fortsatta karriär. Detta inbjuder 

till ytterligare studier för att få en djupare kunskap om introduktionens betydelse för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan och eventuella brister som i framtiden kan förbättra 

introduktionsprogrammen. 

Flertalet deltagare i föreliggande studie beskrev att de saknade moment i skolan som fokuserade på 

sjuksköterskan själv och deltagarna hade uppskattat ytterligare moment under utbildningen inom 

t.ex. stresshantering och coping för sjuksköterskan. Genom exempelvis interventionsstudier inom 

stresshantering i samband med införande av föreslagna moment under studietiden kan ny kunskap 

erhållas. Detta skulle på sikt kunna förbättra upplevelsen vid övergången och utveckla 

sjuksköterskeutbildningen. 

Vid artikelsökning till föreliggande studie visade det sig svårt att finna studier om hur 
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sjuksköterskor upplever hierarkier och maktstrukturer, samt hur de påverkas av att uppleva en lägre 

rang än andra kollegor. Deltagarna beskrev att denna känsla upplevdes som påfrestande då de inte 

”ville vara i vägen” för kollegorna och ta plats. Forskning inom ämnet skulle kunna visa vad denna 

upplevelse beror på och om den går att motverka. 

Då känslan av sammanhang har visat sig ha betydelse för vårdpersonalens välbefinnande 

(Małgorzata et al., 2011; Malinauskiene et al., 2011; Budderberg-Fischer et al., 2010), vore 

mätningar av KASAM enligt Antonovskys formulär (Antonovsky, 1987) intressanta att genomföra 

på nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta skulle kunna skapa en förståelse för hur sjuksköterskans 

livserfarenheter påverkar upplevelserna i arbetslivet.

Slutsats

Första året som sjuksköterska i Sverige innebär påfrestningar. Det krävs både stöd på och utanför 

arbetsplatsen, samt ett aktivt arbete med den egna inställningen för att hantera dessa påfrestningar 

på ett bra sätt. Både arbetsplatserna och sjuksköterskeutbildningen har möjlighet att utvecklas för att

bättre tillgodose de behov som sjuksköterskor har under första tiden i yrket.
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