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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att börja arbeta inom vården beskrivs generellt som en process med svårigheter 
och stress. Av svenska nyutexaminerade sjuksköterskor har 10-20% övervägt att lämna sitt 
yrke, samtidigt som 75% av arbetsgivarna meddelar att de har brist på sjuksköterskor. Genom 
en ökad förståelse av hur sjuksköterskor upplever sitt första yrkesverksamma år kan 
arbetsgivarna bemöta deras behov och ge dem förutsättningar till en framgångsrik transition 
för att få dem att stanna i yrket.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter av första året i yrket.  
 
Metod: Studien utgjordes av en litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande 
design. Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO och slutligen 
valdes nio artiklar att ingå i studien. Graneheim och Lundmans innehållsanalys för kvalitativa 
studier användes för analys av artiklarnas resultat.  
 
Resultat: Resultatet redogjordes i nio kategorier: Upplevelser av stress, Varierande 
självsäkerhet och självförtroende, Rollen som sjuksköterska, Svårigheter i transitionen, 
Betydelsen av relationer med kollegor, Introduktion och handledare, Behov av balans mellan 
fritid och jobb, Yrkesval och Osäkerhet. Vidare framkom två teman, Komplex 
transitionsperiod och Arbetsplatsens förutsättningar. 
 
Slutsats: Nya sjuksköterskor upplever det första året i yrket som överväldigande och 
stressigt. Personal och chefer på arbetsplatser behöver belysa vikten av en välkomnande 
atmosfär för nya kollegor för att få dem att vilja stanna kvar i yrket.  
 
Nyckelord: Benner, Erfarenheter, Första året, Nyutbildad, Sjuksköterska, Transition 
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1. Bakgrund  
1.1 Sjuksköterskeutbildningens historiska utveckling i Sverige 
Sjuksköterskeutbildningen i Sverige har förändrats sedan den första etablerades år 1851. 
Ursprungligen var syftet att utbilda kristna kvinnor och då ägde en personlig antagning rum 
till utbildningen för att bedöma lämpligheten som sjuksköterska. År 1867 etablerades den 
första skolan för sjuksköterskor vid Nya Sjukhuset i Stockholm. Större delen av utbildningen 
var praktisk och den teoretiska utbildningen leddes av sjukhusets läkare. Mellan 1920-1966 
var det tydligt att läkarna var överordnade sjuksköterskorna som inte fick behandla en patient 
utan tidigare råd från läkaren. Cirka 100 år efter den första sjuksköterskeutbildningen erhöll 
sjuksköterskorna år 1958 legitimationen. Till skillnad från starten utvecklades utbildningen 
från enskilda intressen från sjukhus till en yrkesutbildning i samhället. I samband med 
högskolereformen år 1977 blev grundutbildningen en högskoleutbildning. Huvudområdet i 
utbildningen blev omvårdnad och omvårdnadsprocessen blev ett systematiskt arbetssätt för 
sjuksköterskorna (Ohlsson, 2009). Reformen år 1977 hade som mål att utveckla 
sjuksköterskeyrket. Målet var att sjuksköterskorna skulle erbjuda patienterna en mer kvalitativ 
vård samt en stärkt profession (Björkström, 2005). År 1993 genomfördes en reform som 
innebar förändringar för utbildningen. Sjuksköterskeutbildningen blev treårig och fick 
akademisk status och leder nu fram till både en akademisk examen samt en yrkesexamen, 
vilket uppfyller kraven för en kandidatexamen och en sjuksköterskeexamen (Ohlsson, 2009).  
 
I dag är grundutbildningen akademisk och omfattar 180 högskolepoäng. Studenten ska 
uppfylla de kunskaps- och färdighetskrav som krävs för att kunna arbeta som sjuksköterska 
och utöva yrket självständigt (Bisholt, 2009). Utbildningen är uppbyggd genom att minst en 
tredjedel ska vara teoretisk och minst hälften ska vara klinisk, det vill säga förlagd i 
verksamheterna eller på kliniskt träningscentrum. Omvårdnad är sjuksköterskans 
huvudområde och utgör en väsentlig del i utbildningen, men det ingår även medicin och 
samhälls- och beteendevetenskap (Ohlsson, 2009). 
 
1.2 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning  
Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans huvudområde. Omvårdnad innefattar 
patientnära arbete som ska grunda sig i en humanistisk människosyn samt ett vetenskapligt 
kunskapsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Kompetens är ett nyanserat begrepp 
som kan beskrivas som interaktion mellan en individs färdighet samt en särskild uppgift 
(Hallin, 2009). Sjuksköterskan ska utföra patientarbete utifrån beprövad erfarenhet och 
vetenskap samt i överensstämmelse med gällande lagar, författningar och relevanta 
styrdokument inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskans arbete ska alltid utmärkas av ett 
etiskt förhållningssätt. Yrkesutövningen ska respektera mänskliga rättigheter och människors 
värderingar, tro och vanor, samt autonomi och integritet. Sjuksköterskan ska kontinuerligt 
analysera sina styrkor och brister samt fördjupa sin kompetens utifrån forskning och ett 
reflekterande förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Omvårdnad är inte bara 
ett eget kunskapsområde, utan även ett eget forskningsområde, omvårdnadsvetenskap. Sedan 
1980-talet då omvårdnad blev ett akademiskt ämne har över 1500 svenska sjuksköterskor 
disputerat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
1.3 Professionen och legitimationen  
Sjuksköterskeyrket utgör en profession och i och med legitimationen har samhället ett 
förtroende gentemot yrkesgruppen, då de är de enda som får utöva yrket. För att klassas som 
en profession måste följande kriterier vara uppfyllda: yrket ska vila på en vetenskaplig grund, 
ha en legitimation, utmärkas av ett etiskt förhållningssätt, vara autonomt, vara högt värderat 
av samhället samt tillhöra en nationell organisation. Legitimationen innebär att sjuksköterskan 
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har ett självständigt ansvar och den medför en garanti om en viss kunskapsnivå och personliga 
egenskaper. Legitimationen skapar även en trygghet för patienter och närstående då den är ett 
bevis på att sjuksköterskan är lämplig för sitt yrke. Om en sjuksköterska allvarligt vansköter 
sitt yrke kan legitimationen återkallas. Det egna ansvaret som medföljer legitimationen kräver 
även ett eget initiativ till att vara uppdaterad om forskning samt att följa aktuella lagar och 
föreskrifter, detta för att kunna ge patienter högkvalitativ vård (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Sjögren (2012) beskriver att ansvar utgör en bärande grund, där meningen av ansvar 
dels kan gälla praktiska uppgifter utifrån sitt kompetensområde, men också våga bli bekant 
med sina egna innersta känslor.  
 
International Council of Nurses (ICN) skapade år 1953 en etisk kod för sjuksköterskor som 
revideras för att vara aktuell. Den etiska koden beskriver sjuksköterskans fyra 
ansvarsområden som hälsofrämjande arbete, sjukdomsförebyggande arbete, återfå hälsa samt 
lindra lidande. Den etiska koden vägleder och för samman sjuksköterskor internationellt för 
att alla ska arbeta enligt ett gemensamt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b).  
 
1.4 Teoretiskt ramverk  
Benner (1984) beskriver fem stadier i utvecklingen i rollen som sjuksköterska. I det första 
stadiet, novis, beskrivs sjuksköterskorna som nybörjare utan erfarenhet i kontexten och 
situationerna som uppstår. I andra stadiet, avancerad nybörjare, kan sjuksköterskorna med 
viss svårighet uppvisa acceptabla prestationer. Andra stadiet handlar om att utveckla strategier 
utifrån fler upplevda erfarenheter. Både noviser och avancerade nybörjare har svårt att tolka 
en hel situation, då situationen är ny och främmande och dessutom koncentrerar de sig på 
olika regler de lärt sig. I det tredje stadiet, kompetent, beskrivs det att sjuksköterskorna arbetat 
under liknande förhållanden och villkor i två till tre år. I det fjärde stadiet, skicklig, tolkar 
sjuksköterskorna situationer som helheter istället för aspekter och dessa tolkningar grundas på 
erfarenheter. I detta stadie har sjuksköterskan övat sig vad som kan förväntas i olika 
situationer. Sjuksköterskorna märker även när tillstånd som är förväntade i situationen inte 
infinner sig. I det sista och femte stadiet, expert, kan sjuksköterskorna förlita sig på sin 
utvecklade erfarenhet och grundat på intuition uppfatta varje situation. 
Expertsjuksköterskorna har utvecklat en erfarenhet och känner inte samma behov av att söka 
kunskap i samma utsträckning som tidigare. De söker dock information i situationer där de 
saknar erfarenhet (ibid.).  
 
1.5 Arbetsmarknadens villkor för nyutbildade sjuksköterskor  
Scott, Keehner Engelke och Swanson (2008) beskriver att nyutbildade sjuksköterskor gör 
entré i en vårdmiljö som är kaotiskt med personalbrist och svårt sjuka patienter. Att börja 
arbeta i vården, oavsett yrkeskategori, beskrivs som en process med mycket stress och 
svårigheter (Chandler, 2012; Adlam, Dotchin & Hayward, 2009). Av svenska nyutbildade 
sjuksköterskor har 10-20% övervägt att lämna yrket (Rudman, Omne-Pontén, Wallin & 
Gustavsson, 2010). Av svenska sjuksköterskor övervägde 20% att lämna yrket fem år efter 
examen relaterat till utbrändhet (Ahlstedt, Eriksson Lindvall, Holmström & Muntlin Athlin 
2018). Socialstyrelsen (2018a) beskriver att cirka 75% av arbetsgivarna meddelar att de har 
brist på sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen påverkas av olika faktorer, till exempel hur 
många som har utbildat sig till ett visst yrke, hur mycket de arbetar, om de väljer att fortsätta i 
yrket, läser en specialistutbildning eller byter yrke (Socialstyrelsen, 2018b). Arbetsvillkoren 
uppgavs vara en anledning till att sex av tio sjuksköterskor lämnade sitt yrke. För cirka 55% 
av de sjuksköterskor som valt att byta jobb, var en arbetsmiljö med arbetsbelastning och stress 
bidragande faktorer (Statistiska centralbyrån, 2017).  
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1.6 Problemformulering  
Nyutbildade sjuksköterskor lämnar yrket på grund av stress och hög arbetsbelastning. Genom 
en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever sitt första år kan arbetsgivare bemöta deras 
behov för att ge förutsättningar för en lyckad transition. Av arbetsgivarna meddelar 75% att 
de har brist på sjuksköterskor och därför är det angeläget att få en ökad kunskap om nya 
sjuksköterskors erfarenheter för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de 
lämnar yrket.  
 
2. Syfte  
Syftet var att beskriva nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter av första året i yrket.  
 
3. Metod  
3.1 Design 
Studien utgjordes av en litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design 
(Kristensson, 2014).  
 
3.2 Sökstrategi 
De meningsbärande orden som användes från syftet var nyutbildade, sjuksköterska och 
erfarenheter. Inför sökning efter ämnesord i databaserna översattes de meningsbärande orden 
till new graduate, nurse och experience. Sedan lades även “första året” till som frassökning 
efter översättning till “first year”. Framtagna sökord användes i databaserna CINAHL, 
Medline och PsycINFO. I CINAHL användes Cinahl headings, i Medline användes 
Meshtermer och i PsycINFO användes Thesaurus. Söktermerna kombinerades med de 
Booleska sökoperatorerna AND och OR (Kristensson, 2014). Sökorden och kombinationerna 
som användes redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2. Begränsningar av artiklarna var att de skulle 
vara peer reviewed, skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2008-2018.  
 
I CINAHL hittades ämnesordet Nurses som synonym till sjuksköterska. Nurs* valdes att 
inkluderas som fritextsökning med trunkering. Life Change Events samt Life Experiences 
hittades som ämnesord och synonym till erfarenhet. Experienc* valdes att inkluderas som 
fritextsökning med trunkering. Slutligen kombinerades “New graduate*” AND Nurses OR 
Nurs* AND Experienc* OR Life Experiences OR Life Change Events AND “First year”. 
Vidare sökningar i de andra databaserna redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2. 
 
3.3 Urval 
Inklusionskriterier var artiklar som kunde svara mot syftet. Exklusionskriterier var artiklar 
som studerade specialistutbildade sjuksköterskor samt artiklar som avsåg att undersöka 
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett specifikt introduktionsprogram. Urvalen 
genomfördes i fyra steg för att bedöma vilka artiklar som skulle kunna svara på studiens syfte. 
Det första urvalet innebar att läsa titlarna på de 75 artiklarna som hittades i samtliga 
databaser. Nästa steg i processen var att läsa de 33 artiklarnas abstrakt i urval två. I det tredje 
steget lästes de resterande 13 artiklarna i fulltext och slutligen i urval fyra så valdes nio 
artiklar att ingå i studien. Samtliga steg genomfördes först självständigt av författarna för att 
sedan jämföra och komma överens om vilka som ska gå vidare, se Bilaga 1.  
 
3.4 Granskning 
För granskning av artiklarna användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Efter individuell granskning 



	

4		

från båda författarna med gemensam sammanställning, ansågs samtliga artiklar hålla god 
kvalité för att ingå i studien. Sammanlagt granskades nio artiklar.  
 
3.5 Bearbetning och analys 
För bearbetning och analys valdes Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys. Nedan 
redovisas två exempel på tillvägagångssättet. 
 
Tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Koder 

Sjuksköterskor kom tidigare till 
jobbet för att de behövde den tiden 

att förbereda dagens arbete. 
Behövde tid att förbereda dagens arbete. 

 
Tidsbrist. 

 

De kände sig osäkra på sin egen 
kunskap och ifrågasatte sig själva 

på arbetet. 
 

Osäkra på kunskap och ifrågasättande. 
 
 

Osäkerhet. 
 

 

Bearbetningen var induktiv då innehållet i resultatet analyserades neutralt. Det första steget i 
analysprocessen var att författarna var för sig läste artiklarna i fulltext. Det andra steget 
började med att författarna gemensamt plockade ut de meningsbärande enheter som svarade 
på syftet från artiklarnas resultat. Det som sedan gjordes var en gemensam kondensering av 
enheterna till mindre meningar för att sedan koda ner meningarna till ord eller fraser. Båda 
författarna sorterade enskilt resultatet till egna kategorier som sedan gemensamt jämfördes, 
diskuterades och sammanställdes till ett gemensamt resultat. Slutligen identifierades nio 
kategorier med två teman som redovisas i Tabell 2.  
 
3.6 Forskningsetiska överväganden 
Åtta av nio artiklar i litteraturstudien var etiskt godkända, vilket innebär att forskningen 
utförts med respekt för det mänskliga värdet (Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor, SFS 2003:460, 7 §). I alla artiklar utom en, fick deltagarna information innan 
studien påbörjades och en artikel som inte hade etiskt godkännande har också inkluderats i 
studien. Det mänskliga värdet respekteras genom att deltagarna har rätt till självbestämmande 
och väljer att delta i en studie frivilligt (Polit & Beck, 2017). Författarna har medvetet försökt 
att neutralt analysera artiklarnas resultat utifrån studiens syfte. 
 
4. Resultat 
I resultatet användes nio vetenskapliga artiklar, från USA (n=4), Norge (n=1), Kanada (n=1), 
Australien (n=1), Sverige (n=1) och Oman (n=1). I studierna deltog 132 sjuksköterskor. Nio 
kategorier presenterades i resultatet: Upplevelser av stress, Varierande självsäkerhet och 
självförtroende, Rollen som sjuksköterska, Svårigheter i transitionen, Betydelsen av relationer 
med kollegor, Introduktion och handledare, Behov av balans mellan fritid och jobb, Yrkesval 
och Osäkerhet (Tabell 2).  
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Tabell 2. Kategoriöversikt. 

Kategori 

Al 
Awaisi 
et al. 

(2015) 

Brown 
et al. 

(2018) 
 

Clark och 
Springer 
(2012) 

Lilja 
Andersson 
och Edberg 

(2010) 

Malouf 
och 

West 
(2011) 

Martin 
och 

Wilson 
(2011) 

Rheaume 
et al. 

(2011) 

Wangensteen 
et al. (2008) 

Zinsmeister 
och 

Schafer 
(2009) 

 

Komplex 
transitionsperiod 

Upplevelser av 
stress   X   X X   

Varierande 
självsäkerhet och 
självförtroende 

X X X X X  X X X 

Rollen som 
sjuksköterska X X X X  X X X X 

Svårigheter i 
transitionen X X X X X X X X X 

Arbetsplatsens 
förutsättningar 

Betydelsen av 
relationer med 

kollegor 
X X X X X X X X X 

Introduktion och 
handledare X X  X   X X X 

Behov av balans mellan fritid och 
jobb  X  X   X   

Yrkesval X X  X  X X X X 

Osäkerhet X X  X X X X X X 

 
4.1 Komplex transitionsperiod  
4.1.1 Upplevelser av stress  
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stress under det första året i yrket (Rheaume, 
Clement, LeBel & Robichaud, 2011; Clark & Springer, 2012). Att lära sig att arbeta i en 
stressig miljö var en faktor som påverkade deras transition från student till yrkesverksam 
sjuksköterska (Martin & Wilson, 2011). Stressen berodde på flera faktorer som dålig 
kommunikation, ointresserade handledare, rädsla att missa något viktigt som kunde orsaka 
lidande eller död för patienter och att inte veta vad som skulle hända. Skolan upplevdes inte 
förbereda dem väl nog för yrket, vilket var stressande. Sjuksköterskor beskrev även att 
arbetspassets första tre timmar var de mest stressiga under dagen och att stressen gjorde att de 
inte kunde tänka kritiskt eller göra noggranna bedömningar (Clark & Springer, 2012). 
Sjuksköterskor rapporterade också fysiska symtom relaterade till stress (Rheaume et al., 
2011).  
 
4.1.2 Varierande självsäkerhet och självförtroende 
Med tiden blev nya sjuksköterskor mer bekväma i yrket (Rheaume et al., 2011). När de blev 
mer säkra och bekväma med rutiner och arbetsuppgifter kunde de slappna av, lita på sig själva 
och axla ansvar (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Deras självförtroende växte över tid 
(Brown, Hochstetler, Rode, Abraham & Gillum, 2018; Wangensteen, Johansson & 
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Nordström, 2008) men kunde också variera (Brown et al., 2018). Det som stärkte 
sjuksköterskors självförtroende var deras mentor i början av transitionen, att bli lyssnad på, att 
bli accepterade och att få speciella uppgifter som sjuksköterska (Lilja Andersson & Edberg, 
2010). Att få feedback av kollegor och säkerhet i rutiner var viktigt för självförtroendet 
(Wangensteen et al., 2008). Säkerhet i beslut och bedömningar stärkte självförtroendet 
(Zinsmeister & Schafer, 2009). Det var viktigt att göra skillnad i patienternas liv och 
sjuksköterskor upplevde att det kändes bra att informera patienterna om något som kunde 
förändra deras livssituation (Clark & Springer, 2012). När självförtroendet växte så var det 
enklare att förmedla förtroende till patienterna (Lilja Andersson & Edberg, 2010). De vågade 
ifrågasätta ordinationer och rutiner när de blev mer självsäkra (Lilja Andersson & Edberg, 
2010). Sjuksköterskor vågade med tiden erkänna när de inte visste något (Malouf & West, 
2011), och de upplevde sig bekväma att ställa frågor (Brown et al., 2018). Vissa 
sjuksköterskor upplevde att deras självförtroende minskade på grund av yrkets låga status (Al 
Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2015). 
 
4.1.3 Rollen som sjuksköterska 
Sjuksköterskor beskrev att nyckeln till att behärska rollen bestod av att känna patienterna och 
kollegorna, att ha en bra överblick samt att kunna delegera (Wangensteen et al., 2008). Att 
vara självständig och att prioritera arbetsuppgifter var svårt. När de kände sig säkra i rollen 
var de kapabla till att delegera (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Nya sjuksköterskor tyckte 
att det var svårt att delegera och de lärde sig av komplexa situationer (Wangensteen et al., 
2008). Ibland var det svårt att vara den mest erfarna (Rheaume et al., 2011), och kvällspassen 
upplevdes vara svåra eftersom att de var ensam sjuksköterska på arbetspasset. Ansvaret blev 
tydligt när de var ledare eller ensamma på ett arbetspass (Wangensteen et al., 2008). Det var 
svårt att fatta omvårdnadsbeslut. Det var svårt att förstå deras nya roll i relation till 
omvårdnad och de reflekterade över rollen i relation till annan personal. Nya sjuksköterskor 
kände sig överväldigade och inkompetenta (Rheaume et al., 2011), och upplevde brist på 
kompetens och praktisk erfarenhet (Al Awaisi et al., 2015). Vissa nya sjuksköterskor kände 
sig förberedda att agera i tuffa situationer (Wangensteen et al., 2008), och andra kände panik i 
oväntade situationer (Zinsmeister & Schafer, 2009). Trots att de haft praktik eller extrajobb på 
deras nuvarande arbetsplats var den nya rollen utmanande (Wangensteen et al., 2008). Det 
blev tydligt att deras roll förändrades när de själva blev mentorer åt ny personal (Lilja 
Andersson & Edberg, 2010; Rheaume et al., 2011). När nya sjuksköterskor blev säkra i sin 
roll var det lättare att förmedla förtroende till patienter och deras närstående, samt annan 
personal. När de kände sig som “riktiga” sjuksköterskor kunde uppgifter prioriteras och 
ansvar axlas (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Relationen med kollegorna påverkade hur de 
växte in i rollen (Martin & Wilson, 2011). Studier visar både att sjuksköterskor visste vad 
som förväntades av dem (Zinsmeister & Schafer, 2009) och oklarheter i vad som förväntades 
av dem (Al Awaisi et al., 2015; Rheaume et al., 2011). De hade orealistiska förväntningar på 
sig själva och strävade efter perfektion. Nya sjuksköterskor trodde att de skulle blir mer 
bekväma och tidseffektiva i rollen när de blev mer vana (Martin & Wilson, 2011). Nya 
sjuksköterskor upplevde besvikelse över arbetsuppgifterna och skam när de behövde utföra 
basal omvårdnad (Al Awaisi et al., 2015). De lärde sig mycket under första tiden och fick så 
småningom en bättre förmåga att få en överblick av okända patienter (Wangensteen et al., 
2008). Sjuksköterskor var nöjda när de kunde förse patienterna efter deras önskemål (Martin 
& Wilson, 2011).  
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4.1.4 Svårigheter i transitionen 
Sjuksköterskor upplevde att skolan inte speglade verkligheten (Al Awaisi et al., 2015). Det 
var ett stort steg mellan att vara student till att bli sjuksköterska och detta speglades i ansvaret. 
Det var tufft att börja arbeta på sommaren på grund av kaoset med många patienter som hade 
olika diagnoser (Wangensteen et al., 2008). Arbetsplatserna upplevdes både som positiva och 
negativa (Brown et al., 2018). De visste lite om den kliniska verksamheten (Malouf & West, 
2011), och upplevde att det inte fanns en vanlig dag (Clark & Springer, 2012). Det upplevdes 
ibland komplext att anpassa sig efter vårdkulturen (Martin & Wilson, 2011), och 
sjuksköterskor var tvungna att anpassa sig på nytt när de började på en ny avdelning (Malouf 
& West, 2011). Det var också svårt att hantera en ny arbetsplats (Rheaume et al., 2011). De 
upplevde flera hinder i introduktionen till sjukhuskulturen, allt från att lära sig om rutiner och 
principer till att bygga relationer med kollegor (Rheaume et al., 2011). Yrket upplevdes som 
energikrävande (Lilja Andersson & Edberg, 2010), och det var viktigt med hydrering och 
nutrition för att orka med arbetet (Brown et al., 2018). Yrket upplevdes som emotionellt 
ansträngande och de blev känslomässigt involverade med döende patienter och hade svårt att 
hantera känslorna som uppkom (Al Awaisi et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att 
utbildningen inte förberedde dem på att vårda patienter i livets slut, vårda familjer i sorg samt 
förstå outtalade koder på arbetsplatsen. Detta var energikrävande och de kände sig 
otillräckliga vid tröst av patienter och anhöriga. 
 
Sjuksköterskor tyckte att det var högt tempo och att de hade många arbetsuppgifter (Rheaume 
et al., 2011). Mer förberedelsetid behövdes inför varje arbetspass (Clark & Springer, 2012; 
Rheaume et al., 2011), förberedelsetid som de tidigare hade haft som studenter (Rheaume et 
al., 2011). Tiden räckte inte till för att utföra viktiga uppgifter och de hann inte ge den 
omvårdnaden som patienten behövde. Beslut som var tagna i ett högt tempo var inte alltid 
lyckade och det fanns inte tid för att prata med patienterna. Det var svårt att hantera nya 
relationer och hög arbetsbelastning (Rheaume et al., 2011), och arbetsbelastningen ledde till 
press (Al Awaisi et al., 2015). De kände inte patienterna eller personalen vilket gjorde 
transitionen komplex (Wangensteen et al., 2008). Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att 
vara ny och att arbetsbelastningen påverkade transitionen till att bli sjuksköterska (Martin & 
Wilson, 2011). Vissa tyckte att det var svårt att arbeta tillsammans med utlandsfödda (Al 
Awaisi et al., 2015). Transitionen till sjuksköterska upplevdes vara mellan 6-12 månader 
(Lilja Andersson & Edberg, 2010). Det var viktigt att samla på sig kunskap och erfarenhet 
(Clark & Springer, 2012), och de lärde sig något nytt på varje arbetspass (Brown et al., 2018). 
 
4.2 Arbetsplatsens förutsättningar  
4.2.1 Betydelsen av relationer med kollegor 
De upplevde att teamarbete var betydelsefullt (Brown et al., 2018; Clark & Springer, 2012). 
En välkomnande atmosfär var viktigt (Clark & Springer, 2012; Wangensteen et al., 2008) och 
det gjorde att nya sjuksköterskor kände sig som en del av teamet (Clark & Springer, 2012). 
Det var viktigt med bra relationer till kollegorna (Malouf & West, 2011; Martin & Wilson, 
2011) samt att känna deras stöd (Malouf & West, 2011). En stöttande arbetsmiljö resulterade i 
en positiv transition (Zinsmeister & Schafer, 2009). Sjuksköterskor upplevde att god 
kommunikation gav en bra arbetsplats (Brown et al., 2018). Kommunikation ansågs vara en 
grund för bra teambuilding (Clark & Springer, 2012). De upplevde att relationerna med 
kollegorna kunde bygga upp eller bryta ner dem (Brown et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev 
att relationen med kollegor och andra professioner påverkade anpassningen till vårdkulturen 
(Martin & Wilson, 2011). Relationen med läkarna påverkade transitionen till yrket (Al Awaisi 
et al., 2015; Martin & Wilson, 2011). Det var viktigt att ha goda relationer med läkarna 
(Martin & Wilson, 2011). Relationen mellan sjuksköterskor och läkare upplevdes jämlik, då 
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läkarna tog sjuksköterskors åsikter på allvar (Rheaume et al., 2011). Vissa sjuksköterskor 
upplevde dock att läkarna var överordnade sjuksköterskorna på arbetsplatsen (Al Awaisi et 
al., 2015). Efter ett år upplevde sjuksköterskor att de hade en bra relation med läkarna (Brown 
et al., 2018). Oftast upplevdes goda relationer med läkarna och sjuksköterskor upplevde att 
familje- och akutläkare var enklare att arbeta med än specialister (Rheaume et al., 2011).  
 
Det var viktigt att passa in i etablerade personalgrupper och processen upplevdes ta en månad. 
Att passa in i personalgruppen påverkade deras omvårdnadsarbete och funderingar fanns på 
om de passade in och hur de skulle bli en del av personalen (Malouf & West, 2011). Grad av 
stöd från kollegor påverkade deras transition (Martin & Wilson, 2011), och nyutbildade 
sjuksköterskor upplevde att de erfarna sjuksköterskorna kunde allt (Malouf & West, 2011). 
De lärde sig från andra sjuksköterskor (Rheaume et al., 2011), och upplevde att de kunde 
ställa frågor (Zinsmeister & Schafer, 2009). Chefssjuksköterskor upplevdes ofta vara 
upptagna men var villiga att hjälpa (Rheaume et al., 2011). Nyutbildade sjuksköterskor 
låtsades ha självförtroende och vara kompetenta för att få acceptans från kollegor. Acceptans 
hade två dimensioner där de både ville bli accepterade som en del av teamet och som en 
kompetent kollega (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Sjuksköterskerelationerna ansågs vara 
viktiga (Rheaume et al., 2011; Zinsmeister & Schafer, 2009), och de strävade i början efter 
acceptans och respekt från kollegor. Det var viktigare att först få acceptans av kollegor för att 
senare få det av patienterna (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Det var viktigt att ha bra 
relationer med handledare (Martin & Wilson, 2011), och att de tilläts vara nya (Wangensteen 
et al., 2008). Det fanns dagliga arbetskonflikter som gällde störningar i daglig drift, onödigt 
pappersarbete, dålig bemanning samt dåliga och hastigt påkomna scheman (Clark & Springer, 
2012). Upplevelsen fanns om att annan personal inte brydde sig om patienterna (Al Awaisi et 
al., 2015). 
 
4.2.2 Introduktion och handledare 
Sjuksköterskor upplevde att introduktionen var viktig (Al Awaisi et al., 2015; Zinsmeister & 
Schafer, 2009). Studier visar både att sjuksköterskor hade en bra introduktion (Brown et al., 
2018; Lilja Andersson & Edberg, 2010; Rheaume et al., 2011) och att vissa sjuksköterskor 
upplevde introduktionen som negativt (Wangensteen et al., 2008). Sjuksköterskor kände 
ångest i början av introduktionen när de blev tillfrågade att ha hand om alla patienter 
(Rheaume et al., 2011). Nyutbildade sjuksköterskor tyckte att handledarskap var viktigt 
(Zinsmeister & Schafer, 2009). Att ha fler än en handledare upplevdes som negativt (Brown 
et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde att handledaren inte alltid hade tid att undervisa dem. I 
början upplevde de sig vara övervakade av handledaren samt att de inte hade något ansvar för 
omvårdnaden (Al Awaisi et al., 2015). Handledarkontinuitet och en rimlig längd på 
introduktionen ansågs vara viktig och de hade behov av stöd och guidning under 
transitionsperioden (Brown et al., 2018). Sjuksköterskor saknade en instruktionssköterska att 
vända sig till. De tyckte att tidigare praktik på arbetsplatsen inte skulle påverka längden på 
introduktionen (Rheaume et al., 2011). Senare vid introduktionens slut kände de sig 
självständiga (Al Awaisi et al., 2015; Brown et al., 2018; Lilja Andersson & Edberg, 2010) 
och kunde axla ansvar (Al Awaisi et al., 2015). Nya sjuksköterskor uppmanades att ställa 
frågor. Den ledande sjuksköterskans feedback var viktig och det upplevdes som negativt när 
kollegor var dåliga på ge feedback (Wangensteen et al., 2008).  
 
4.3 Behov av balans mellan fritid och jobb 
Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att släppa jobbet på fritiden (Lilja Andersson & 
Edberg, 2010; Rheaume et al., 2011) och att det var en svår balans mellan arbetslivet och 
privatlivet (Rheaume et al., 2011). Det var viktigt att vara ledig och slappna av på fritiden för 
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att kunna vara fokuserad på jobbet (Brown et al., 2018). De upplevde en känsla av isolering 
första året på grund av att de arbetade mycket och saknade sina vänner från skolan som hade 
andra scheman. De kände sig trakasserade när chefen ringde på deras lediga tid. 
Sjuksköterskor upplevde press att jobba övertid vilket ledde till bitterhet och skuldkänslor när 
de tackade nej till arbetspass. Vissa kunde tacka nej till arbetspass (Rheaume et al., 2011).  
 
4.4 Yrkesval 
Sjuksköterskor upplevde missnöje med yrket på grund av svårigheter i omvårdnaden, hög 
arbetsbelastning och tuffa scheman. Sjuksköterskeyrket var mer komplext än de trodde. Vid 
stress och hög arbetsbelastning uppkom tankar om att sluta, som i grunden inte var allvarligt 
menat (Rheaume et al., 2011). Sjuksköterskor upplevde yrkesstolthet (Al Awaisi et al., 2015; 
Lilja Andersson & Edberg, 2010), och efter ett år var de nöjda med sina insatser och 
utveckling (Wangensteen et al., 2008). Vissa ångrade sitt yrkesval (Al Awaisi et al., 2015) 
och ibland kändes yrket inte roligt (Martin & Wilson, 2011). De hade respekt för yrket och 
omvårdnad, samt hade funderingar på om de skulle klara av yrket (Zinsmeister & Schafer, 
2009). Med tiden blev de mer bekväma i yrket (Rheaume et al., 2011). Bra teamarbete ledde 
till att de var nöjda med att arbeta som sjuksköterska (Brown et al., 2018) och de kände sig 
nöjda med jobbet när arbetsuppgifterna kunde prioriteras (Lilja Andersson & Edberg, 2010). 
 
4.5 Osäkerhet 
Sjuksköterskor kände oro över och inför olika situationer. De kände oro över oförmåga att 
svara på frågor, inför nästa arbetspass, inför oväntade situationer och över att begå misstag. 
Osäkerhet upplevdes kring preoperativa riktlinjer och de kände inte till rutiner (Wangensteen 
et al., 2008). Nya sjuksköterskor kände ångest om de glömt någonting eller när erfaren 
personal inte fanns att rådfråga (Rheaume et al., 2011). Det var viktigt hur andra uppfattade 
dem och de ställde färre frågor för att inte verka dumma (Malouf & West, 2011). De kände 
ångest över hur personalen uppfattade dem och att kollegorna skulle vara dömande (Lilja 
Andersson & Edberg, 2010). Ångest uppkom även vid små interaktioner med personal som de 
kände skulle ha en inverkan på transitionen. Sjuksköterskor kände skam när de inte kunde 
utföra uppgifter på grund av bristande kunskap och de kände sig i dessa fall som den korkade 
på jobbet. De trodde att personalen skulle kritisera deras bristande kunskaper och tycka att de 
var dumma. Sjuksköterskor ville bli sedda som kompetenta och låtsades därför förstå 
indikationer i omvårdnaden (Malouf & West, 2011). Det var energikrävande att dölja sin 
osäkerhet för att bli accepterad, vilket ledde till att de kände sig mer ensamma. De funderade 
över om de skulle bli lika duktiga som deras kollegor och trodde att personalen förväntade sig 
mycket av dem (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Rädsla uppkom för att orsaka patienters 
död och för att inte veta hur de skulle vårda (Martin & Wilson, 2011). Nya sjuksköterskor var 
rädda för att säga eller göra fel, inför deras första rond och att läkarna inte skulle lyssna på 
dem (Lilja Andersson & Edberg, 2010). De var nervösa för att jobba tillsammans med läkare 
och upplevde läkarmöten som skrämmande baserat på vad de hört eller tidigare upplevt 
(Brown et al., 2018). Det var svårt att veta när de skulle kontakta läkare (Rheaume et al., 
2011), och det upplevdes som en utmaning att ifrågasätta läkarordinationer (Brown et al., 
2018). I början var de nervösa varje dag (Zinsmeister & Schafer, 2009), och upplevde 
nervositet över att ta beslut och att delegera (Martin & Wilson, 2011). Nya sjuksköterskor 
kände sig osäkra (Lilja Andersson & Edberg, 2010; Wangensteen et al., 2008) och hade höga 
förväntningar (Lilja Andersson & Edberg, 2010). De kände sig osäkra på kunskap, ifrågasatte 
sitt egna arbete och rådfrågade erfarna sjuksköterskor vid fattande av beslut (Rheaume et al., 
2011). Det var obekvämt att vårda patienter av motsatt kön (Al Awaisi et al., 2015). 
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4.6 Resultatsammanfattning 
Nyutbildade sjuksköterskor berättade om sina erfarenheter under första året i yrket. De 
beskrev olika faktorer som stress, självförtroende, sjuksköterskerollen, kollegor, arbetsplats, 
fritid, introduktion, svårigheter, yrkesval och osäkerhet. Det första året upplevdes stressigt 
och stressen kunde bland annat bero på dålig kommunikation och rädsla för att göra misstag. 
Sjuksköterskor beskrev att deras självförtroende växte över tid men kunde också variera. Att 
bli lyssnad på, få feedback av kollegor och känna sig säker i rutiner stärkte självförtroendet. 
Det upplevdes svårt att förstå sin roll i relation till omvårdnaden och trots tidigare erfarenheter 
av praktik och extrajobb var den nya rollen som sjuksköterska utmanande. Sjuksköterskor 
upplevde att det var viktigt att passa in bland kollegorna, då relationen kunde stärka eller 
bryta ner dem. De upplevde att stöd från kollegor var viktigt för transitionen. Sjuksköterskor 
tyckte att det var svårt att hantera en ny arbetsplats, men när de kände sig mer bekväma med 
rutinerna kunde de lita på sig själva. Sjuksköterskor upplevde en svår balans mellan fritid och 
jobb då det var svårt att släppa arbetet när de var lediga. De ansåg att introduktion och 
handledarskap var viktigt och de blev senare redo att bli självständiga. Sjuksköterskorna hade 
orealistiska förväntningar på sig själva och kände sig överväldigade och inkompetenta. Det 
var svårt att hantera den höga arbetsbelastningen och de hade svårt att delegera. De upplevde 
att tiden inte räckte till för att utföra arbetsuppgifterna. Yrket var mer komplext än de trott, 
men med tiden blev de mer bekväma och utvecklade en yrkesstolthet. Sjuksköterskor kände 
ångest över att ha glömt något och de kände skam på grund av bristande kunskaper. Det var 
viktigt att bli sedda som kompetenta då de trodde att kollegorna dömde deras arbete. De 
funderade mycket över hur andra uppfattade dem och var osäkra på deras egna arbete.  
 
5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design valdes för att genomföra 
studien (Kristensson, 2014). Att genomföra en kvalitativ intervjustudie kunde också ha varit 
aktuellt för att utforska nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter under första året. En 
litteraturstudie valdes för att få fler perspektiv av sjuksköterskornas erfarenheter. I studien 
ingick bara kvalitativa studier, men det var inget inklusionskriterium. Om kvantitativa artiklar 
hade hittats i urvalen hade de inkluderats om de svarat på syftet. Det vill säga att kvantitativa 
artiklar exkluderades inte, utan alla artiklar som inkluderades var kvalitativa. Artiklar som 
handlade om att utvärdera effekten av ett visst introduktionsprogram exkluderades i arbetet då 
detta inte ansågs svara på syftet. Databaser som användes var CINAHL och Medline då de är 
omvårdnadsinriktade. Sökning skedde även i PsycINFO där det också finns artiklar med 
omvårdnadsinriktning. För att få så lika sökningar som möjligt i alla databaserna användes 
samma sökord och kombinationer. Dock fanns inte samma sökord som ämnesord i alla 
databaser och i dessa fall utfördes en fritextsökning med trunkering för att sökningarna skulle 
likna varandra. Ämnesordet “New Graduate Nurses” i CINAHL användes inte. Medvetenhet 
finns att artiklar som hade kunnat svara på syftet kan ha missats genom att inte använda det 
specifika ämnesordet. En kombination av ämnesord och fritextord tillämpades med 
sökoperatorerna OR och AND för att få fram de mest relevanta artiklarna (Kristensson, 2014). 
Då databaserna hade flera artiklar som var samma kan detta ses som en styrka då sökningarna 
gav liknande sökträffar. Att sökningen prövades i fler databaser kan också ses som en styrka 
då artiklar annars kunde ha missats. Samtliga artiklar som slutligen användes i studien 
hittades i CINAHL, då artiklarna fanns som dubbletter i de övriga databaserna.  
 
Studiens giltighet stärks av att ha nyare artiklar så därför inkluderades artiklar som tidigast var 
publicerade år 2008. Utvidgning med fler ämnesord och sökord testades, dock tillkom inte 
fler antal artiklar. Att bredda tidsintervallet hade också kunnat ge fler artiklar. Trunkeringar 



	

11		

av sökorden ger utrymme för att hitta fler artiklar med sökordet i fritext med olika ändelser 
vilket kan vidga sökningen ytterligare.  
 
Internationella artiklar inkluderades i studien då det var ett område som inte var tillräckligt 
beforskat i Sverige för att endast använda sig av svenska artiklar. En styrka kan vara att 
artiklarna kommer från flera olika länder vilket kan bredda perspektivet kring det utforskade 
området och bidra till ökad tillförlitlighet. Dock så finns det fynd i studien som är kulturellt 
begränsade, vilket förhindrar överförbarhet av resultatet. En artikel som inkluderats i 
litteraturstudien är från Oman och dess resultat går inte att överföra i svensk kontext. Flera 
länder där studierna genomfördes har en kultur som liknar den svenska.  
 
För att värdera kvalitén på de vetenskapliga artiklarna användes SBU:s granskningsmall för 
kvalitativa studier (SBU, 2014). Först genomfördes granskningen individuellt av båda 
författarna innan värderingen diskuterades och jämfördes för att se om artiklarna ansågs hålla 
kvalité för att inkluderas i studien. När skillnader i bedömningarna uppstod granskades den 
aktuella artikeln gemensamt och en diskussion fördes vidare om den aktuella punkten i 
granskningsmallen. En skillnad kunde vara om en av författarna hittade något som den andra 
inte observerat. Då letades den aktuella punkten upp för att bekräfta att den fanns eller inte 
fanns i artikeln. Om båda författarna inte hade hittat en punkt i den individuella granskningen 
lästes artikeln igenom ytterligare en gång gemensamt för att vara säker på att punkten inte 
fanns beskriven i artikeln. Att granskningen genomfördes individuellt av författarna och att 
bedömningarna av artiklarnas kvalité var snarlika innan de jämfördes kan ses som en styrka 
då detta ökar studiens tillförlitlighet. En annan styrka kan vara att litteraturstudien endast 
inkluderade artiklar som bedömdes ha medelhög eller hög kvalité.  
 
Allt resultat från artiklarna som ansågs svara på syftet har redogjorts i studiens resultatdel. 
Reflektioner har gjorts kring egna förförståelser, förväntningar på resultat, värderingar och 
erfarenheter, vilket bidrar till att studien har en hög verifierbarhet och att författarna har fört 
ett etiskt resonemang. En av artiklarna i studien saknade etiskt godkännande, men 
inkluderades ändå då Lilja Andersson och Edberg (2010) förde ett etiskt resonemang utifrån 
Helsingforsdeklarationen att deltagarna inte befann sig i en sårbar situation och därmed var 
inte en etisk prövning nödvändig. Studien har till följd av detta utmärkts med ett etiskt 
förhållningssätt. Författarna valde att inte exkludera artiklar som hade flera mål med studien, 
men som ändå hade innehåll som kunde svara på studiens syfte.  
 
5.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att det var tufft att börja arbeta på sommaren (Wangensteen et al., 2008). En 
studie av Scott et al. (2008) har visat att nyutbildade sjuksköterskor gör entré i en kaotisk 
vårdmiljö som innefattas av svårt sjuka patienter och personalbrist. Slutsatsen kan dras att 
nyutbildade sjuksköterskor behöver extra stöd under sommaren, då det är tufft. Dock kan det 
vara svårt för arbetsplatsen att tillgodose det ökade behovet av stöd då det saknas personal.  
Studiens resultat visade att introduktionen var viktig (Al Awaisi et al., 2015; Zinsmeister & 
Schafer, 2009). Detta kan styrkas av Bisholt (2009) som beskrivit att introduktionen är viktig 
för nya sjuksköterskor. Hon har även visat att nya sjuksköterskor både har praktisk och 
teoretisk kunskap, men att de kan ha svårigheter med att bedöma vilken del av deras kunskap 
som ska användas i en viss situation. Därför måste introduktionsprogrammet ge nya 
sjuksköterskor möjligheter att använda och utöva sina kunskaper i olika situationer och 
självständigt utföra sina uppgifter (ibid.). Det är därför av vikt för arbetsplatsen att tillgodose 
de behov som nya sjuksköterskor har med introduktion och handledare. Komplementerande 
utbildningsdagar om verksamheten skulle kunna underlätta för nya sjuksköterskor.  
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Enligt resultatet kände sig de nya sjuksköterskorna otillräckligt förberedda för yrket samt att 
de upplevde att skolan inte speglade verkligheten. Bisholt (2009) har beskrivit att enligt den 
svenska utbildningsplanen ska studenten uppfylla de kunskaps- och färdighetskrav som krävs 
för att kunna arbeta som sjuksköterska och utöva yrket självständigt. Bisholt (2012) har  
också beskrivit att nyutbildade sjuksköterskor menar att transitionen från utbildningen till den 
professionella rollen är svår, och ibland även chockerande. Detta kan också förklaras av vad 
Benner (1984) beskrivit i stadiet novis, där de nya sjuksköterskorna är nybörjare och saknar 
erfarenhet i kontexten. Odland, Sneltvedt och Sörlies (2014) studie har visat att nyutbildade 
sjuksköterskor upplever begränsad kompetens på deras första arbetsplats. Kompetensgapet 
var relaterat till en klyfta mellan teori och praktik (Odland et al., 2014; Ortiz, 2016).  
 
Sjuksköterskor upplevde missnöje med yrket på grund av hög arbetsbelastning (Rheaume et 
al., 2011) vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt arbete (Statistiska 
centralbyrån, 2017). Detta styrks av Ahlstedt el al. (2018) som beskriver att 20% av svenska 
sjuksköterskor övervägde att lämna yrket fem år efter examen relaterat till utbrändhet. Det är 
av relevans att fler sjuksköterskor väljer att stanna i yrket, då Aiken et al. (2011) beskrivit att 
fler legitimerade sjuksköterskor bidrar till lägre patientdödlighet. Att ha en god bemanning av 
sjuksköterskor är därför inte bara relevant för arbetsgivarna, utan även för samhället då fler 
sjuksköterskor visar sig ha en inverkan på patientsäkerheten. 
 
Studiens resultat visade att det första yrkesverksamma året var stressigt (Rheaume et al., 
2011; Clark & Springer, 2012). Denna stress gjorde att nya sjuksköterskor inte kunde tänka 
kritiskt eller göra noggranna bedömningar (Clark & Springer, 2012). Att stress förekommer i 
den första tiden av yrket är vanligt förekommande i stadiet novis (Benner, 1984). Resultatet 
kan styrkas av Chandler (2012) och Adlam et al. (2009) som beskrivit att börja arbeta inom 
vården, oavsett yrkeskategori, som en process med mycket stress.  
 
Litteraturstudien visade att nya sjuksköterskor var rädda för att de skulle missa viktiga behov 
hos patienten (Clark & Springer, 2012). Resultatet beskrev även oro över att begå misstag 
eller glömma något viktigt (Clark & Springer; Rheaume et al., 2011). Detta kan förklaras av 
Benner (1984) som beskrivit att i det första stadiet, novis och i det andras stadiet, avancerad 
nybörjare, har sjuksköterskorna svårigheter att tolka en hel situation då de koncentrerar sig på 
regler de lärt sig. En slutsats är att om en sjuksköterska klarar av att tolka en hel situation, 
minskar risken för att missa viktiga behov och patienten. Det bidrar även till lugn och 
trygghet i yrkesrollen. Att de koncentrerar sig på regler de lärt sig kan bero på oron över att 
begå misstag. Detta har Faskunger (2013) beskrivit med hjälp av begreppet self-efficacy som 
handlar om en persons tilltro till sig själv och den egna förmågan. Det är inte detsamma som 
självförtroende, utan en bedömning av ens egen förmåga att utföra en särskild uppgift. Vid 
hög self-efficacy gör personen, i detta fall sjuksköterskan, många försök för att förändra sitt 
beteende. Om sjuksköterskan vågar utföra uppgifter som verkar skrämmande så kommer self-
efficacy att öka och därmed känna att uppgifterna är hanterbara (ibid.). Detta kan jämföras 
med nya sjuksköterskors rädsla över att begå misstag. 
 
Sjuksköterskeyrket har sedan första utbildningens start, år 1851 (Ohlsson, 2009) utgjorts av 
kvinnor och könsfördelningen är ännu inte jämlik. Då majoriteten av studiens deltagare var 
kvinnor kan resultatet vara påverkat av detta, det vill säga att det mestadels är kvinnors 
erfarenheter som beskrivs. En egen uppfattning kan det antas att män och kvinnor blir 
bemötta på olika sätt på arbetsplatsen. Hade utfallet blivit annorlunda om män varit majoritet i 
studien? Ohlsson (2009) tar också upp att nya manliga sjuksköterskor upplevde att läkare, 



	

13		

undersköterskor och patienter behandlar dem annorlunda än de nya kvinnliga 
sjuksköterskorna. Dock utgjorde kvinnor 88% av de yrkesverksamma sjuksköterskorna i 
Sverige år 2015 (Socialstyrelsen, 2018c), vilket gör att studiens resultat ändå kan spegla 
verkligheten och ge en sann bild av sjuksköterskors erfarenheter. 
 
Resultatet visade att det var av vikt för nya sjuksköterskor att etablera sig i arbetsplatsernas 
personalgrupper och skapa goda relationer till kollegorna (Malouf & West, 2011; Martin & 
Wilson, 2011). De uppgav även att stöd från annan personal underlättade transitionen (Martin 
& Wilson, 2011). Detta kan styrkas av Ebrahimi, Hassankhani, Gillespie och Azizi (2016) 
som beskrivit nyutbildade sjuksköterskors behov av stöd för att de inte ska vilja lämna yrket. 
Med detta i åtanke kan det därför vara relevant för personal på arbetsplatsen att ge ett gott 
bemötande och stöd för att nya sjuksköterskor ska stanna i yrket.  
 
I resultatet framkommer att sjuksköterskor låtsades förstå indikationerna av olika åtgärder 
(Malouf & West, 2011). Ett annat fynd var att det var energikrävande att gömma osäkerheten 
och detta resulterade i att de kände sig mer ensamma än tidigare (Lilja Andersson & Edberg, 
2010). Detta kan styrkas av Ohlsson (2009) som berättat att nya sjuksköterskors utseende 
påverkade bemötandet de fick. Nyutbildade sjuksköterskor på arbetsplatsen som såg äldre ut 
fick ett annat bemötande än de med ett ungt utseende. Sjuksköterskor upplevde att läkarna 
antog att de som var äldre hade mer erfarenhet än de som såg unga ut. En äldre sjuksköterska 
som inte talade om att hon var ny uppfattades då ha mer erfarenhet än vad hon egentligen 
hade (ibid.). Slutsatsen kan dras att yngre nya sjuksköterskor är mer accepterade att ställa fler 
frågor än de äldre. Det kan även antas att äldre nya sjuksköterskor inger ett intryck av att de 
har mer erfarenhet till patienter eller annan personal som inte ifrågasätter deras kompetens 
eller val av åtgärder. En annan aspekt är att patientsäkerheten kan påverkas negativt om nya 
sjuksköterskor låtsas förstå indikationer. Därför är det av vikt att nya sjuksköterskor får vara 
nya och uppmanas av annan personal att ställa frågor.  
 
Litteraturstudiens resultat visade att vissa fynd kan ifrågasättas om de var kulturellt betingade. 
En artikel i studien beskrev att läkarna var överordnade sjuksköterskorna, att de kände skam 
vid basal omvårdnad och att kvinnliga sjuksköterskor var obekväma med att utföra basal 
omvårdnad på manliga patienter (Al Awaisi et al. 2015). Denna studie var den enda i 
resultatet som lyfte fram dessa erfarenheter. Kan kulturella skillnader vara orsaken till att 
deras erfarenheter skiljer sig från de andra artiklarna? Sjuksköterskor i samma studie beskrev 
även att de hade lågt självförtroende då yrket hade en låg status (Al Awaisi et al. 2015). Beror 
detta på att vårdyrken är kvinnodominerade och att den historiska kvinnosynen på så sätt 
avspeglat synen på yrket idag? Sjuksköterskeutbildningen ser olika ut världen över, det finns 
både skillnader gällande utbildningslängd och innehåll. När utbildningarna skiljer sig åt kan 
sjuksköterskorna ha olika förväntningar på yrket samt ha olika arbetsuppgifter beroende på 
vilket land de utbildat sig i. 
 
Nyutbildade sjuksköterskor beskrev att de utvecklade ansvarstagande i transitionen från 
student till sjuksköterska. Sjögren (2012) har också beskrivit ansvar som en bärande grund, 
där ansvar kan gälla praktiska uppgifter men också bekantskap med sina egna känslor. 
Dessutom så innebär legitimationen att sjuksköterskan har ett självständigt ansvar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). I och med legitimationen har nyutbildade sjuksköterskor 
samma ansvar som de erfarna, men det kan vara komplext i början att axla ansvaret.  
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6. Slutsats 
Studiens resultat belyser sjuksköterskors erfarenheter av det första året i yrket som stressigt 
och överväldigande. Stöd från kollegor upplevs vara av stor vikt och kan göra denna period 
mindre komplex för den nya sjuksköterskan. Förändringar som minskar personalbrist och 
övertid som bidrar till nya sjuksköterskors upplevda stress, måste ske för att få dem att vilja 
stanna kvar i yrket. Personal och chefer på arbetsplatser behöver belysa vikten av en 
välkomnande atmosfär för nya kollegor för att få dem att vilja stanna kvar. De nya 
sjuksköterskorna behöver få möjlighet att utveckla erfarenheter och kompetens i en trygg och 
stöttande miljö.  
 
6.1 Klinisk nytta och förslag till fortsatt forskning  
Genom att belysa nyutbildade sjuksköterskors transition till yrket kan studenter förbereda sig 
mentalt. Avdelningschefer och annan personal på arbetsplatsen kan öka möjligheterna för en 
lyckad transition om de är medvetna om vilken vikt arbetsplatsen och kollegor har under 
transitionen för nya sjuksköterskor. Det är av vikt att nyutbildade sjuksköterskor har en 
erfaren handledare som kan hjälpa till med utvecklingen och kompetensen hos den nya 
sjuksköterskan. En bra handledare kan stärka den nya sjuksköterskans självförtroende och 
handledarkontinuitet är att föredra. Att handleda nyutbildade sjuksköterskor kan vara 
tidskrävande och svårt för handledaren i den arbetsplatsmiljö som har beskrivits. Ett förslag är 
att handledare kan få minskad arbetsbelastning för att ge ökad tid åt lärandet samt en 
löneförhöjning för att få fler sjuksköterskor att vilja bli handledare. Avdelningschefer bör 
även tydliggöra för personal att nyutbildade sjuksköterskor ska tillåtas vara nya och 
uppmuntra till stöd och hjälp för dessa. Svårigheter i yrket leder till att sjuksköterskor lämnar 
och detta i sin tur bidrar till stora samhällskostnader och ökar risken för att misstag begås som 
kan leda till fler vårdskador. Därmed kan bibehållande av vårdpersonal som har fått en lyckad 
transition bidra till minskade samhällskostnader och minskat lidande för patienter.  
 
Arbetsplatsen visade sig ha stor inverkan på nyutbildade sjuksköterskors transition. Däremot 
finns det inte lika mycket forskning kring denna faktor av påverkan på nyutbildade 
sjuksköterskors transition. Arbetsgivare, avdelningschefer och verksamheten skulle då kunna 
ge fler exempel på vad som är viktigt i arbetsmiljön kring transitionen och bidra med positiva 
förändringar i denna. Mer forskning kring nya sjuksköterskors upplevelser i arbetsmiljön 
skulle kunna leda till att fler stannar kvar i yrket, minskade samhällskostnader och minskad 
risk för vårdskador. Att vidare bedriva forskning kring varför de nyutbildade sjuksköterskorna 
känner sig oförberedda kan ge möjlighet för universitet och högskolor att utveckla 
utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet. Detta skulle kunna förbereda nyutbildade 
sjuksköterskor mer inför de utmaningar som de stöter på som nya i yrket och samtidigt hjälpa 
dem att utveckla strategier för att kunna hantera det.  
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Bilaga 1. Sökmatris                                                                      1(1) 

Databas Sökord Resultat 
Antal 
träffar 

Urval 
1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Antal 
lästa 
artiklar i 
fulltext 

Urval 4 
Antal 
artiklar 
till 
studien 

CINAHL 
2018-12-
06 

S.1 “New 
graduate*” 
(frassökning med 
trunkering) 

8 084     

 S.2 (MH 
"Nurses") 

57 177     

 S.3 Nurs* (fritext 
med trunkering) 

810 505     

 S.4 Experienc* 
(fritext med 
trunkering) 

353 708     

 S.5 (MH "Life 
Experiences") 

19 588     

 S.6 (MH "Life 
Change Events") 

6 604     

 S.7 “First year” 
(frassökning) 

13 329     

 S.8 S2 OR S3 810 505     

 S.9 S4 OR S5 
OR S6 

358 116     

 S.10 S1 AND S7 
AND S8 AND 
S9 

119     

 S.11 Limits: Peer 
reviewed, 
Engelska och 
2008-2018 

67 67 31 13 9 

 
                                                                                        
 
 
 
 



	

	

                                                                                                       1(2) 

Databas Sökord Resultat 
Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Antal lästa 
artiklar i 
fulltext 

Urval 4 
Antal 
artiklar 
till 
studien 

Medline 
2018-12-
06 

S.1 “New 
graduate*” 
(frassökning 
med trunkering) 

1 604     

 S.2 (MH 
"Nurses") 

36 674     

 S.3 Nurs* 
(fritext med 
trunkering) 

789 161     

 S.4 Experienc* 
(fritext med 
trunkering) 

994 770     

 S.5 Life 
Experienc*  

4 769     

 S.6 (MH "Life 
Change Events") 

21 957     

 S.7 “First year” 
(frassökning) 

49 970     

 S.8 S2 OR S3 789 161     

 S.9 S4 OR S5 
OR S6 

1 008 989     

 S.10 S1 AND S7 
AND S8 AND 
S9 

53     

 S.11 Limits: 
Engelska och 
2008-2018 

42 42 
(35)** 

18 
(16)** 

9 
(9)** 

6 
(6)** 

 
                                     
 
 
 
 



	

	

                                                                                                        1(3) 

Databas Sökord Resultat 
Antal 
träffar 

Urval 
1 Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Antal 
lästa 
artiklar i 
fulltext 

Urval 4 
Antal 
artiklar 
till 
studien 

PsycINFO 
2018-12-06 

S.1 “New 
graduate*” 
(frassökning 
med trunkering) 

610     

 S.2 DE "Nurses" 25 769     

 S.3 Nurs* 
(fritext med 
trunkering) 

155 862     

 S.4 Experienc* 
(fritext med 
trunkering) 

645 001     

 S.5 DE "Life 
Experiences" 

25 239     

 S.6 "Life 
Change Event*" 
(frassökning 
med trunkering) 

13 466     

 S.7 “First year” 
(frassökning) 

15 872     

 S.8 S2 OR S3 155 862     

 S.9 S4 OR S5 
OR S6 

651 336     

 S.10 S1 AND S7 
AND S8 AND 
S9 

23     

 S.11 Limits: 
Peer reviewed, 
Engelska och 
2008-2016 

14 14 
(13)** 

8 
(8)** 

5 
(5)** 

3 
(3)** 

*=fritextsökning med trunkering 
**=dubbletter, finns även i CINAHL 
 
 
 



	

	

Bilaga 2. Sökblock                                                                      2(1) 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 

CINAHL “New graduate*” Nurses (MH) 
Nurs* 

Life Change Events (MH) 
Life Experiences (MH) 
Experienc* 

“First year” 

Medline “New graduate*” Nurses (MH) 
Nurs* 

Life Change Events (MH) 
Life Experienc* 
Experienc* 

“First year” 

PsycINFO “New graduate*” Nurses (DE) 
Nurs* 

Life Experiences (DE) 
Life Change Event* 
Experienc* 

“First year” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bilaga 3. Artikelmatris                                                                                                                                   3(1) 
Artikel 
och land 

Syfte Metod 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

Al Awaisi, H., Cooke, H., & 
Pryjmachuk, S. (2015). The 
experiences of newly graduated 
nurses during their first year of 
practice in the Sultanate of Oman: 
A case study. International 
Journal of Nursing Studies, 
52(11), 1723-1734. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.06.009  

  
Oman. 
 

The aim was to explore the 
experiences of new graduate 
nurses during their transition 
period in the Sultanate of 
Oman. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ fallstudie. 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som tog 
examen från utbildningen juni 
2009 och januari 2010.  
Urvalsförfarande:  
Det verkar vara det avsiktliga 
urvalet. 
Urvalsbortfall: 
Redovisas inte.  
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 
Nyutbildade sjuksköterskor 
anställda från och med juni 
2009 och januari 2010. Studien 
hade 15 stycken deltagare 
mellan 22-25 år. 60% var 
kvinnor och 40% var män.  
Datainsamlingsmetod: 
Enskilda intervjuer, 
fokusgruppintervjuer, 
observationer och analys av 
dokument. Det var individuella 
semistrukturerade intervjuer 
som skedde ansikte mot 
ansikte. De intervjuades 2 
gånger med ett intervall på 6 
månader mellan tillfällena. 
Analysmetod: 
Kvalitativ analysmetod 
 

Styrkor:  
Det är den första studien som 
undersöker upplevelser hos 
nyutbildade sjuksköterskors i 
Oman. Bra beskrivning av 
tillvägagångssättet, metod och 
analys för att ge läsaren 
möjlighet att själv avgöra 
överförbarheten till sin egna 
omgivning. Relevant urval med 
tydligt beskrivet urvalsförande. 
Tydligt beskriven 
datainsamling. Relevant 
datainsamlingsmetod. 
Datamättnad råder. Tydlig 
beskrivning av dataanalys. 
Relevant analysförande i 
relation till datainsamlingen. 
Analysmättnad råder. 
Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. Resultatet 
redovisas i förhållande till 
teoretisk referensram. Teori 
inom området presenteras. 
Citat finns i studien.  
Svagheter: 
Ej tydligt beskrivet 
urvalsbortfall. Otydlig 
beskrivning av relationen 
mellan forskare och urval. 
Materialet skickades inte till 
deltagarna för verifikation. 
 

Under transitionsperioden 
upplevde nyutbildade 
sjuksköterskor en 
verklighetschock, 
huvudsakligen orsakad av en 
klyfta mellan teori och praktik. 
De kom på att de hade 
begränsad praktisk kunskap, 
men goda teorietiska 
kunskaper som var svåra att 
använda i praktiken. De 
upplevde många konkurrerande 
prioriteringar i sin arbetsmiljö, 
vilket resulterade i 
arbetsorientering och 
kompromisser med 
patientvården. Många 
nyutbildade sjuksköterskor 
blev upprörda över att behöva 
utföra basal omvårdnad, vilket 
de inte tyckte skulle vara en del 
av deras yrke som 
sjuksköterskor. 

 



	

	

                                                                                                                                                                          3(2) 
Artikel 
och land 

Syfte 
 

Metod 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

Brown, J., Hochstetler, G. A., Rode, S. 
A., Abraham, A. P., & Gillum, D. R. 
(2018). The lived experience of first-
year nurses at work. Health Care 
Manager, 37(4), 281-289. 
Doi:10.1097/HCM.0000000000000228  
  
USA. 
 
 

The purpose 
was to gain 
insight on the 
lived 
experiences of 
newly licensed 
nurses. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ studie med 
fenomenologisk design.  
Population: 
Inklusionskriterier:  
Nyutbildade sjuksköterskor i deras 
första yrkesverksamma år som är 
äldre än 18 år. 
Urvalsbortfall: 
Finns ej beskrivet. 
Urvalsförfarande:  
Urvalet var insamlat genom 
snöbollsurval. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
12 nyutexaminerade sjuksköterskor 
som alla var kvinnor. 9 av deltagarna 
var i åldrarna 21-23 år, 2 var mellan 
24 till 26 år och 1 var över 27 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer som varade minst 30 
minuter via Skype, telefon eller 
ansikte mot ansikte. Under 
intervjuerna insamlades 
ljudinspelningar samt anteckningar 
på deltagarnas icke-verbala språk.  
Analysmetod: 
Ordagrann transkription av de 
inspelade intervjuerna. Resultatet 
delades in i 6 kategorier från 
intervjuerna. 
 
 

Styrkor:  
Teman som identifierades i 
intervjuerna diskuterades eller 
skickades till deltagarna via e-post 
för verifikation. Den 
semistrukturerade intervjun gjorde 
att deltagarna fick tala fritt om sina 
erfarenheter. Författarna erkänner 
studiens begränsningar. Relevant 
urval med tydligt beskrivet 
urvalsförande. Tydligt beskriven 
datainsamling. Relevant 
datainsamlingsmetod. Datamättnad 
råder. Tydlig beskrivning av 
dataanalys. Relevant analysförande 
i relation till datainsamlingen. 
Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. Citat finns i 
studien. Teori inom området 
presenteras. 
Svagheter: 
Det finns inte tydligt beskrivet 
vilka exklusionskriterier som 
fanns. Designen som används 
framgår inte tydligt i studien. 
Otydlig beskrivning av relationen 
mellan forskare och urval. 
Otydligt om analysmättnad råder. 
Resultatet redovisas inte i 
förhållande till teoretisk 
referensram. 
 
 

Nyutbildade sjuksköterskor 
beskriver dåliga erfarenheter 
och svårigheter under det 
första året i yrket.  

 



	

	

                                                                                                                                                                                                       3(3) 
Artikel 
och land 

Syfte 
 

Metod 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

Clark, C. M., & Springer, P. J. 
(2012). Nurse residents' first-hand 
accounts on transition to practice.  
Nursing Outlook, 60(4), 2-8. 
doi:10.1016/j.outlook.2011.08.003  
  
USA. 

The purpose of this study was 
to examine new graduate 
nurses’ “lived experience” and 
job satisfaction during their 
first year of nursing practice. 
 

Metod och design:  
Deskriptiv kvalitativ studie.  
Population: 
Inklusionskriterier:  
Nyutexaminerade 
sjuksköterskor som var 
anställda på ett statligt sjukhus 
i nordvästra USA.  
Urvalsbortfall: 
Finns ej beskrivet. 
Urvalsförfarande: 
Det verkar vara det avsiktliga 
urvalet. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 
37 deltagare i Nordvästra USA. 
32 av dem var kvinnor och 5 
var män. Alla deltagarna var 
sjuksköterskor som jobbade 
under deras första år i yrket. 
Tiden för anställning varierade 
mellan 8 dagar till 19 veckor. 
Datainsamlingsmetod: 
9 stycken 
fokusgruppsintervjuer 
genomfördes som varade i 
cirka en timme. Samtliga 
intervjuer ljudinspelades och 
transkriberades. Sedan 
kategoriserades nyckelord eller 
fraser som bildade teman. 
Analysmetod: 
Kruegers systematiska process 
användes. 

Styrkor:  
Relevant urval med tydligt 
beskrivet urvalsförande.  
Tydligt beskriven 
datainsamling. Relevant 
datainsamlingsmetod. Tydlig 
beskrivning av dataanalys. 
Analysmättnad råder. 
Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. 
Teori inom området 
presenteras. Citat finns i 
studien. Teman som 
identifierades i intervjuerna 
skickades till deltagarna via e-
post för verifikation.  
Svagheter: 
Urvalsförfarandet är inte 
beskrivet.  
Otydlig beskrivning av 
relationen mellan forskare och 
urval. 
Otydligt beskrivet om 
datamättnad råder. Oklart om 
analysförande i relation till 
datainsamlingen är relevant. 
Oklart om resultatet redovisas i 
förhållande till teoretisk 
referensram. 

Nyutbildade sjuksköterskor 
beskrev erfarenheter relaterade 
till deras första år i yrket. 
Dessa erfarenheter var upplevt 
kaos, att känna sig värderad, 
stressen av att inte veta, det 
livslånga lärandet och 
bevarandet av yrket.  
 

 



	

	

                                                                                                                                                                                                      3(4) 
Artikel 
och land 

Syfte 
 

Metod 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

Lilja Andersson, P., & Edberg, 
A.-K. (2010). The transition 
from rookie to genuine nurse: 
narratives from Swedish nurses 
1 year after graduation. Journal 
of Continuing Education in 
Nursing, 41(4), 186-192. 
doi:10.3928/00220124-
20100326-05 
  
Sverige. 
 
 

The aim was to describe the 
experiences of newly 
qualified Swedish nurses 
during their first year in their 
new professional role. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ studie med narrativ 
design.  
Population: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskestudenter som 
började studera år 2003 och som 
hade varierande bakgrund, 
erfarenheter, förutfattade 
meningar om sjuksköterskeyrket 
och förmåga att uttrycka känslor 
och tankar.  
Urvalsbortfall: 
Redovisas inte. 
Urvalsförfarande: 
Det verkar vara det avsiktliga 
urvalet. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
8 nyutbildade sjuksköterskor 
mellan 24-40 år. 6 av dem var 
kvinnor och 2 av dem var män. 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer som varade 
mellan 45 till 90 minuter 
ljudinspelades och transkriberades 
ordagrant av en sekreterare för att 
sedan kontrolleras av den första 
författaren. Uppföljningsintervjun 
skedde cirka 1 år efter examen.  
Analysmetod: 
Intervjuerna analyserades i en 
kombination av latent- och 
manifest innehållsanalys. 
 
 

Styrkor:  
En annan forskare som inte hade 
någon relation till studien deltog i 
dataanalysen. Citat finns i resultatet. 
Intervjuerna skedde i neutrala rum på 
universitetet eller i deltagarnas hem. 
Relevant urval med tydligt beskrivet 
urvalsförande. Tydlig beskrivning av 
relationen mellan forskare och urval. 
Tydligt beskriven datainsamling. 
Relevant datainsamlingsmetod. 
Tydlig beskrivning av dataanalys. 
Relevant analysförande i relation till 
datainsamlingen. Analysmättnad 
råder. Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. Resultatet 
redovisas i förhållande till teoretisk 
referensram. Teori inom området 
presenteras. 
Svagheter: 
Saknar beskrivning av urvalsbortfall. 
Intervjuaren och deltagarna kom 
varandra nära då den totala tiden för 
studien var 4 år. Det kan även vara 
till fördel då det blir djup i datan, 
men samtidigt kan det påverka 
intervjuarens förutfattade meningar. 
Otydligt om datamättnad råder. 
Materialet skickades inte till 
deltagarna för verifikation. 
 
 

Nyutbildade 
sjuksköterskor upplevde 
en övergång från att vara 
ny till att bli en ”riktig” 
sjuksköterska”. Att vara 
ny handlade om att bli 
accepterad som en del av 
teamet och att bli 
respekterad som kollega. 
En ”riktig” sjuksköterska 
involverar känslan av att 
kunna axla ansvar, 
prioritera arbetsuppgifter 
och förmedla förtroende 
till patienterna. 
 



	

	

                                                                                                                                                                                                       3(5) 
Artikel 
och land 

Syfte 
 

Metod 
 

Värdering Resultat 
 

Malouf, N., & West, S. (2011). 
Fitting in: A pervasive new 
graduate nurse need.  
Nurse Education Today, 31(5), 
488-493. 
doi:10.1016/j.nedt.2010.10.002  
  
Australien. 
 
 

The aim of this study was to 
provide insight into how 
Australian New Graduate 
Nurses experienced their 
transition to acute care nursing 
practice. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ studie med grounded 
theory. 
Population: 
Inklusionskriterier: 
Nyutbildade sjuksköterskor 
som är i deras första 
yrkesverksamma år.  
Urvalsbortfall: 
Redovisas inte. 
Urvalsförfarande: 
Det verkar vara det avsiktliga 
urvalet. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 
9 nyutbildade sjuksköterskor 
deltog i studien. 8 deltagare var 
kvinnor och en man. De 
arbetade på privata och statliga 
sjukhus i Sydney. Ålder på 
deltagarna redovisades inte. 
Datainsamlingsmetod: 
Det var 3 djupgående enskilda 
intensiva intervjuer med 
kvartals intervaller. Intervjuerna 
varade mellan 45-90 minuter. 
De var digitalt inspelade och 
transkriberade ordagrant.  
Analysmetod: 
Grounded theory. 
 
 

Styrkor:  
Relevant urval. Tydligt 
beskriven datainsamling. 
Relevant datainsamlingsmetod. 
Datamättnad råder. Tydlig 
beskrivning av dataanalys. 
Relevant analysförande i 
relation till datainsamlingen. 
Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. Resultatet 
redovisas i förhållande till 
teoretisk referensram. Teori 
inom området presenteras. Citat 
finns i studien.  
Svagheter: 
Otydligt beskrivet 
urvalsförande.  Otydlig 
beskrivning av relationen 
mellan forskare och urval. 
Otydligt om analysmättnad 
råder. Materialet skickades inte 
till deltagarna för verifikation. 
 
 

Önskan av att passa in bland 
personalen var ett viktigt inslag 
i nya sjuksköterskors 
erfarenheter av transitionen. Att 
passa in handlade om att känna 
sig som en del av gruppen.  
 

 
 



	

	

                                                                                                                                                                                                       3(6) 
Artikel 
och land 

Syfte 
 

Metod 
 

Värdering Resultat 
 

Martin, K., & Wilson, C. B. 
(2011). Newly Registered 
Nurses' Experience in the First 
Year of Practice: A 
Phenomenological Study. 
International Journal for 
Human Caring, 15(2), 21-27. 
doi:10.20467/1091-
5710.15.2.21 
  
  
USA. 
 
 

The purpose of this study was 
to examine the lived experience 
of newly licensed registered 
nurses in their year practice. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ studie med 
fenomenologisk design.  
Population: 
Inklusionskriterier: 
Nyutbildade sjuksköterskor 
som har jobbat inom 
akutsjukvården i minst 1 år.  
Urvalsbortfall: 
Redovisas inte. 
Urvalsförfarande: 
Det avsiktliga 
bekvämlighetsurvalet.  
Beskrivning slutlig 
studiegrupp:  
Deltagarna i studien var 7 
nyutbildade sjuksköterskor, 6 
kvinnor och 1 man. De arbetade 
på olika arbetsplatser. Ålder 
redovisas inte.  
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade individuella 
intervjuer med kompletterande 
ljudinspelningar. Materialet 
transkripterades sedan 
ordagrant.  
Analysmetod: 
Colaizzi’s sju-stegs process för 
dataanalys för fenomenologiska 
undersökningar användes. 
 
 

Styrkor:  
Transkriptionerna gavs till 
deltagarna för att få 
möjligheten att ta bort 
information som inte kändes 
bra. Intervjuerna skedde i ett 
privat konferensrum tills 
överflöd av datamaterial 
hade uppnåtts. Relevant 
urval med tydligt beskrivet 
urvalsförande. Tydlig 
beskrivning av relationen 
mellan forskare och urval. 
Tydligt beskriven 
datainsamling. Relevant 
datainsamlingsmetod. 
Tydlig beskrivning av 
dataanalys. Relevant 
analysförande i relation till 
datainsamlingen. 
Analysmättnad råder. 
Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. 
Citat finns i studien. 
Resultatet redovisas i 
förhållande till teoretisk 
referensram. Teori inom 
området presenteras. 
Svagheter: 
Den första författaren var 
bekant med deltagarna. 
 
 

Sjuksköterskor beskrev orealistiska 
förväntningar, strävan efter 
perfektionism, lära sig att arbeta 
stressig miljö, relationer med 
handledare och läkare, 
arbetsbelastning och grad av stöd 
som faktorer i deras professionella 
övergång. Att anpassa sig efter 
vårdkulturen var ibland en 
bedräglig resa. Anpassningen 
berodde på hur bra de kom överens 
med kollegor och andra 
professioner som läkare. Det fanns 
en tid då yrket inte kändes roligt 
alls. Det fanns en känsla av 
belåtenhet när de kunde ge 
patienterna sådant som de ville ha. 
Det var svårt att vara ny utan 
erfarenhet. Det var viktigt med 
relationer och stöd mellan kollegor, 
både erfarna och nya. Det var 
viktigt med goda relationer med 
läkarna. I början var de nervösa 
över att ta rätt beslut och lära sig att 
delegera. De beskrev att de tror att 
de blir mer bekväma i rollen och 
kan ta sig igenom situationer 
fortare när de är vana. De var rädda 
att inte veta hur de skulle vårda en 
patient eller orsaka en patients död. 
Att växa i rollen som sjuksköterska 
är relaterad till kvaliteten av 
relationerna med kollegor. 
 
 



	

	

 
                                                                                                                                                                                                       3(7) 
Artikel 
och land 

Syfte 
 

Metod 
 

Värdering Resultat 

Rheaume, A., Clement, L., 
LeBel, N., & Robichaud, K. 
(2011). Workplace 
Experiences of New 
Graduate Nurses. Nursing 
Leadership, 24(2), 80-98.  
  
Kanada. 

The purpose 
of this study 
is to describe 
new 
graduate 
nurses’ 
experiences 
during their 
first year of 
practice and 
to explore 
factors that 
may lead 
them to 
consider 
leaving their 
employer. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ studie. 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Nyutbildade sjuksköterskor som jobbade inom hälso- och 
sjukvården i New Brunswick. 
Urvalsbortfall: 
Samtliga 93 nyutbildade sjuksköterskor som hade tagit 
examen 2008 i länet var inbjudna till att delta i studien. 
Deltagarna blev kontaktade via mail och telefon för frågan av 
eventuellt deltagande i studien. Utav dessa 93 personer så var 
det 23 som ville delta i studien. 
Urvalsförfarande: 
Det verkar vara det avsiktliga urvalet. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
I studien intervjuades 23 nyutexaminerade sjuksköterskor 
mellan åldrarna 22-30. 21 deltagare var kvinnor och 2 var 
män.   
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer skedde nära deltagarnas arbetsplats eller via telefon 
och varade mellan 40-80 minuter. Alla intervjuer 
ljudinspelades och transkriberades efteråt. Intervjuaren tog 
anteckningar under intervjuns gång för att få med uttryck som 
inte kunde fångas på ljudinspelningen.  
Analysmetod: 
De ljudinspelade intervjuerna var transkripterade och tolkade 
med Boejes analysmetod. Varje intervju lästes en gång, och 
sedan ytterligare en gång till för att få en bra överblick av 
innehållet. Sedan kodades allt material i den första intervjun 
till kategorier. Dessa kategorier jämfördes sedan med 
resterande intervjuer, och nya kategorier lades till tills 
analysmättnad uppstod. 

Styrkor:  
Tydligt beskrivande av datamättnad 
och att intervjuerna fortsatte trots 
upplevd datamättnad efter den 14:e 
intervjun. Författarna har reflekterat 
över tillförlitlighet, överförbarhet 
och giltighet i sin studie. Relevant 
urval med tydligt beskrivet 
urvalsförande. Tydlig beskrivning 
av relationen mellan forskare och 
urval. Tydlig beskrivning av 
dataanalys. Tydligt beskriven 
datainsamling. Relevant 
datainsamlingsmetod. Datamättnad 
råder. Tydlig beskrivning av 
dataanalys. Relevant analysförande 
i relation till datainsamlingen. 
Analysmättnad råder. Begripligt 
resultat. Tydligt beskrivet resultat. 
Resultatet redovisas i förhållande 
till teoretisk referensram. Citat 
finns.  
Svagheter: 
Författarna har inte reflekterat över 
verifierbarhet i sin studie. Teori 
inom området presenteras otydligt. 
Materialet skickades inte till 
deltagarna för verifikation. 

Resultatet tyder på 
att det första året i 
yrket var svårt för 
nyutbildade 
sjuksköterskor. 
Flera deltagare 
bytte jobb under 
sitt första år och 
flera övervägde att 
lämna yrket.  
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Wangensteen, S., Johansson, I., 
& Nordström, G. (2008). The 
first year as a graduate nurse: 
an experience of growth and 
development. Journal of 
Clinical nursing, 17(14), 1877-
1885. doi:10.1111/j.1365-
2702.2007.02229.x  
  
Norge. 
 
 

The aim of this 
paper was to 
illuminate how 
recently graduated 
nurses experience 
their first year as a 
nurse. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ metod.  
Population: 
Inklusionskriterier: 
Nyutbildade sjuksköterskor från ett 
Universitet i Norge som jobbar på 
sjukhus och i hemsjukvård.  
Urvalsbortfall: 
Redovisas inte. 
Urvalsförfarande: 
Det avsiktliga urvalet. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
12 sjuksköterskor som arbetade på 
sjukhus och inom hemsjukvård. 10 
av dem var kvinnor och 2 var män. 
Åldern var från 23-44 år med en 
medelålder på 30 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer mellan 45-
60 minuter som ljudinspelades. 
Intervjuerna fokuserade på 
särskilda teman och frågor ställdes 
till deltagarna utifrån dessa. 
Följdfrågor ställdes.  
Analysmetod: 
Den första författaren 
transkriberade varje intervju 
ordagrant innan nästa intervju 
påbörjades. Konventionell 
innehållsanalys användes och sedan 
analyserades texterna med hjälp av 
manifest och latent innehållsanalys. 
Texten delades in i kategorier och 
subkategorier.  
 

Styrkor:  
Transkriptionerna skickades ut till 
deltagarna för att få möjligheten att 
kommentera om något hade 
missuppfattats. Författarna har anpassat 
sig med vart intervjuerna ska äga rum 
utefter deltagarnas önskemål. 
Författarna har reflekterat över 
tillförlitlighet, överförbarhet, 
verifierbarhet och giltighet i sin studie. 
Relevant urval med tydligt beskrivet 
urvalsförande. Tydlig beskrivning av 
relationen mellan forskare och urval. 
Tydligt beskriven datainsamling. 
Relevant datainsamlingsmetod. 
Datamättnad råder. Tydlig beskrivning 
av dataanalys. Relevant analysförande i 
relation till datainsamlingen. 
Analysmättnad råder. Begripligt 
resultat. Tydligt beskrivet resultat. 
Citat finns.  
Svagheter: 
Den första författaren arbetade på 
skolan där sjuksköterskorna gått sin 
utbildning. Att intervjuerna gjordes 
cirka 1 år efter deras examen kan det ha 
påverkat hur de ser tillbaka på sin 
första tid som sjuksköterskor i takt med 
att de utvecklas yrket.  Resultatet 
redovisas inte i förhållande till teoretisk 
referensram. Teori inom området 
presenteras inte. 
 
 

Sjuksköterskor beskrev en tuff 
start som sjuksköterska, men de 
berättade framför allt att de växt 
och utvecklats.  
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Zinsmeister, L. B., & Schafer, D. 
(2009). The Exploration of the Lived 
Experience of the Graduate Nurse 
Making the Transition to Registered 
Nurse During the First Year of 
Practice. Journal for Nurses in Staff 
Development, 25(1), 28-34. 
doi:10.1097/NND.0b013e318194b58c 
  
USA. 
 
 

The aim was to gain insight 
into the transition period of 
graduate nurses. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ studie med 
fenomenologisk design.   
Population: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som har jobbat 
i minst 6 månader och högst 1 
år. Sjuksköterskor som jobbar 
på östkusten i USA.  
Urvalsbortfall: 
Redovisas inte. 
Urvalsförfarande: 
Det avsiktliga urvalet.  
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 
9 nyutbildade sjuksköterskor 
deltog i studien mellan 
åldrarna 22 till 38 år. Antalet 
kvinnor respektive män som 
deltog i studien redovisades 
inte. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
som ljudinspelades och varade 
cirka 30 minuter.  
Analysmetod: 
Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och analyserades 
enligt kvalitativ dataanalys. 
 
 

Styrkor:  
Det var fler personer som 
genomförde intervjuerna. Det 
finns beskrivna 
inklusionskriterer. Forskarna 
kodade materialet individuellt. 
Intervjuerna skedde i en ostörd 
miljö. Relevant urval med 
tydligt beskrivet 
urvalsförande. Tydligt 
beskriven datainsamling. 
Relevant 
datainsamlingsmetod. 
Datamättnad råder. Tydlig 
beskrivning av dataanalys. 
Relevant analysförande i 
relation till datainsamlingen. 
Analysmättnad råder. 
Begripligt resultat. Tydligt 
beskrivet resultat. Resultatet 
redovisas i förhållande till 
teoretisk referensram. Teori 
inom området presenteras. 
Citat finns.  
Svagheter: 
Otydlig beskrivning av 
relationen mellan forskare och 
urval. 
Materialet skickades inte till 
deltagarna för verifikation. 
 
 

En stöttande arbetsmiljö ger 
en positiv transition. 
Relationerna mellan 
sjuksköterskorna var viktiga 
och de kände att de kunde 
ställa frågor. Att ha en 
handledare och introduktionen 
på arbetsplatsen var viktigt. 
De har en respekt för 
sjuksköterskeyrket och 
omvårdnad. De var 
införstådda med vad som 
förväntades av dem. Med 
tiden blev de mer säkra på 
sina beslut och bedömningar. I 
början var de nervösa varje 
dag och kunde få panik i vissa 
situationer. De undrade hur de 
skulle klara av yrket som 
sjuksköterska. 
 

 


