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Introduktion: Efter att sjuksköterskan genomgått en treårig akademisk utbildning och börjar 
arbeta som sjuksköterska påbörjas transitionen från student till yrkesverksam sjuksköterska. 
Vad nyutexaminerade sjuksköterskor har för förutsättningar under första tiden är av betydelse 
för retentionen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket. Metod: Litteraturstudien utfördes enligt Polit 
och Becks (2012) niostegsmodell. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycINFO. Tretton artiklar återstod efter kvalitetsgranskning. Elva av artiklarna var 
kvalitativa, en kvantitativ och den sista var av mixad metod. Resultat: Artiklarnas resultat 
gav två huvudteman med fyra respektive två underteman. Det första temat var påfrestande 
och bekymmersam start med underrubrikerna: Nervositet och stress, oro och osäkerhet, 
transitionen var som en kalldusch och bristfälligt mottagande. Det andra temat var 
samhörighet och tillfredställelse i den nya yrkesrollen med underrubrikerna: En hjälpande 
hand och hemmastadd i rollen som sjuksköterska. Slutsats: Tillgängligheten av 
organisatoriskt- och socialt stöd var av betydelse för nyutexaminerade sjuksköterskors första 
tid i yrket. Sjuksköterskeyrket är utmanande men med hjälp av varandra upplevs yrket 
tillfredställande och givande. 
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Introduktion	  
Sedan 1850-talet har Sverige haft sjuksköterskeutbildning. Utbildningen har utvecklats över 
tid och är nu en treårig akademisk utbildning som grundar sig i ett humanistiskt synsätt. 
Sjuksköterskeutbildningen ger både en akademisk examen och en yrkesexamen (Ohlsson 
2009). För att erhålla examen ska studenten bland annat ha visat kunskap på självständighet, 
arbete utifrån omvårdnadsprocessen, hantering av läkemedel och lagarbete. För att kunna bli 
legitimerad sjuksköterska krävs 180 godkända högskolepoäng varav femton poäng är 
självständigt examensarbete (SFS 2006:1053). 
 
 I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) beskrivs tre viktiga arbetsområden som 
alla ska utföras med en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskans områden är 
omvårdnad i teori och praktik, forskning och utveckling, utbildning och ledarskap. 
Kompetensbeskrivningen belyser vikten av att nyutexaminerade sjuksköterskor får en bra 
introduktion och möjlighet att öva på yrkesuppgifter (Socialstyrelsen 2005). 
 
I Svensk sjuksköterskeförenings (2010) dokument om utbildningsfrågor tar de upp delar som 
anses vara viktiga för att bli en kompetent sjuksköterska. Sjuksköterskan ska alltid se till 
patientens bästa där integriteten och värdigheten bevaras samt möjliggöra för patient och 
närstående att vara delaktig i vården. I USA har sex förutsättande kompetensområden inom 
vårdarbete identifierats som ska tydliggöras genom utbildningen till sjuksköterska. Svensk 
sjuksköterskeförening anser att kompetensområdena bör finnas med som en röd tråd genom 
hela utbildningen. De innefattande områdena är; personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik 
(Svensk sjuksköterskeförening 2010).  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) har sammanställt en översättning på den etiska koden 
från International Council of Nurses (ICN). Den etiska koden har fyra punkter med 
sammanfattning av hur sjuksköterskan ska agera etiskt i olika vårdsammanhang. I den etiska 
koden står det exempelvis om sjusköterskans ansvar för hantering av personuppgifter samt att 
respektera mänskliga rättigheter, trosuppfattningar och värderingar. Den tar även upp vikten 
av att sjuksköterskan sköter sin egen hälsa för att upprätthålla förmågan att ge en god vård 
(Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

Från	  novis	  till	  expert	  
Patricia Benner är omvårdnadsforskare från USA. Genom sin forskning har hon skapat en 
grund för att skildra den kliniska verksamhet och kunnande hos sjuksköterskor. Med ett 
fenomenologiskt perspektiv genomfördes intervjuer samt observationer av sjuksköterskor. 
Sjuksköterskans kunskapsutveckling beskrivs som fem stadier där första stadiet benämns som 
novis, en nybörjare som helt saknar erfarenhet och behöver ständigt guidning genom arbetet. 
Vid det här stadiet förlitas den nyutexaminerade sjuksköterskan till mätbara parametrar så 
som vikt och blodtryck för att kunna påvisa patientens tillstånd. Dock är det inte enbart 
nyutexaminerade sjuksköterskor som befinner sig på novisnivå utan även sjuksköterskor med 
lång erfarenhet som byter patientklientel med okända arbetsuppgifter (Benner 1993). 
 
Andra stadiet benämns som avancerad nybörjare. Det menas att sjuksköterskan kan antingen 
på egen hand eller med hjälp av sin mentor identifiera betydelsefulla faktorer av en situation. 
Exempelvis uppmärksammande av en patient som verkar vara villig att lära sig att byta sitt 
eget förband genom att iaktta vid omläggning. För att kunna bedöma det krävs erfarenheter av 



	  

5	  

liknande situationer. Undervisning är fortfarande väldigt viktigt och den avancerade 
nybörjaren behöver hjälp med att prioritera arbetet (Benner 1993). 
 
Kompetent som är det tredje stadiet uppnås först efter två till tre års erfarenhet av liknande 
omvårdnadserfarenheter. Sjuksköterskan planerar sitt arbete med långsiktiga mål och har ett 
analytiskt tänkande. Hantering av oväntade situationer i den kliniska omvårdnaden är inget 
problem, men den kompetenta sjuksköterskan saknar snabbhet och anpassningsförmåga 
(Benner 1993). 
 
I det fjärde stadiet anses sjuksköterskan som skicklig. Lärande sker genom erfarenheter och 
med ett holistiskt synsätt. Här har sjuksköterskan utvecklats inom ansvarstagande och ser 
beslutfattande som mindre svårt (Benner 1993).  
 
Sista och femte stadiet är expert. Sjuksköterskan förlitar sig helt och hållet på sina 
erfarenheter för att vidta lämplig åtgärd utifrån situationen. Handlingarna kan inte alltid 
beskrivas av en sjuksköterska som är i expertstadiet eftersom mycket styrs av intuitionen 
(Benner 1993). 

Socialisation	  
Socialisationsprocessen startar efter födseln och fortsätter resten av livet. Socialisation 
innebär att individen anpassar sig till samhällets eller gruppens normer, regler och 
beteendemönster. Till dem största socialisationsrepresentanterna hör skolan, familjen, vänner, 
yrke och media (Brante & Rosén 2015).  

Sjuksköterskans	  yrkessocialisation	  	  
Socialisationen startar vid inträdandet av sjuksköterskeutbildningen och fortsätter vid inträdet 
i yrkeslivet (Dinmohammadi et al. 2013). När en nyutexaminerad sjuksköterska börjar på en 
ny arbetsplats sker en socialisering in i befintliga normer och värderingar som finns på 
arbetsplatsen. Socialiseringen sker genom öppna och dolda regler där öppna regler kan vara 
en målsättning eller lagstiftning och dolda regler kan gälla värderingar och lojaliteter (Bisholt 
2009).  

Transition	  
Begreppet transition innebär övergång (Ekman 2015) och beskrivs som en period där 
förändringar sker hos en individ eller i en miljö (Meleis et al. 2000). Meleis et al. (2000) har 
identifierat att det finns olika sorters transitioner exempelvis utvecklingsrelaterade 
transitioner, transitioner från frisk till sjuk, situationsrelaterad transitioner och 
organisationsrelaterade transitioner. Begreppet transition är flerdimensionellt, några 
gemensamma egenskaper har identifierats så som medvetenhet, förändring och skillnad samt 
kritiska moment och händelser. I medvetenhet inkluderas kunskap och erkännande av 
transitionsupplevelsen, förändring och skillnad ses tydligt genom hela transitionsupplevelsen 
och med kritiska moment och händelser menas vad som specifikt har resulterat i en transition 
exempelvis från frisk till sjuk eller från student till sjuksköterska (Meleis et al. 2000).   
 
Transition inom omvårdnad är en period som nyutexaminerade sjuksköterskor genomgår, en 
process av anpassning och lärande inom en ny arbetskultur och arbetsplats, något som krävs 
för att bli accepterad och passa in inom sin profession (Duchscher 2008). Transitionen 
innebär, för nyutexaminerade sjuksköterskor, att de befinner sig någonstans emellan 
utbildningen och yrkesverksamheten (Ohlsson 2009). Tastan et al. (2013) beskriver den första 
tiden i yrket som avgörande för en lyckad övergång från student till professionell 
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sjuksköterska. Det finns flera faktorer som påverkar övergången för den nyutexaminerade 
sjuksköterskan såsom utbildning, kompetens och självkännedom.  

Retention	  
Retention betyder kvarhållande eller att hålla kvar (Nilsson 2015). Det är av vikt att hålla kvar 
nyutexaminerade sjuksköterskor inom sjukvården då det är brist på grundutbildade 
sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2015). Oron som finns för att förlora kvalificerade 
sjuksköterskor är befogad då omvårdnadsyrkena beräknas vara snabbast växande till 2020 det 
vill säga att behovet kommer fortsätta att öka. Förutom ökad efterfrågning av sjuksköterskor 
finns yttre faktorer som bidragit till bristen så som svårigheter att behålla nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Nei et al. 2015). Kovner et al. (2007) studie visade att 37 procent av de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna hade för avsikt att byta arbetsplats inom det närmsta året. I 
Tuckett et al. (2015) studie framgår att faktorer som bidrar till att nyutexaminerade 
sjuksköterskor väljer att sluta inom yrket är brist på stöd från chefer och kollegor samt att 
chefer tar mer hänsyn till besparingar än kvalitén på vården (Tuckett et al. 2015). Forskning 
har påvisat att de som väljer att avsluta sin anställning är nyanställda och orsakerna till det är 
organisatoriska (Holtom et al. 2008). I Bisholt (2009) avhandling belyser hon betydelsen av 
stödresurser, handledare och mentorer, för den nyutexaminerade sjuksköterskans utveckling 
av yrkesrollen. Även erfarna sjuksköterskors råd och stöd är av betydelse för 
nyutexaminerade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse.   
 

Problemformulering	  
Efter en sjuksköterskeutbildning förväntas den nyutexaminerade sjuksköterskan ha 
förberedande grundkunskaper för att arbeta som allmänsjuksköterska. För nyutexaminerade 
sjuksköterskor sker en socialisering in i normer och värderingar på den nya arbetsplatsen. 
Tidigare forskning visar att den första tiden i yrket är avgörande för transitionen från student 
till yrkesverksam sjuksköterska och för retentionen av sjuksköterskor. Det tyder på att det är 
av betydelse att få fördjupad kunskap om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever första 
tiden i yrket.  

Syfte	  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin 
första tid i yrket. 
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Metod	  
En litteraturstudie innebär sökande, beskrivning och analys av befintlig evidens inom området 
som ska studeras. Litteratursökningar kan utföras manuellt eller via databaser (Polit & Beck 
2012; Forsberg & Wengström 2013). Litteraturstudieprocessen utfördes utifrån Polit och 
Beck (2012) niostegsmodell för en litteraturstudie som redovisas i figur 1.  

 

 

Figur.1. Niostegsmodellen, fri översättning från Polit och Beck (2012). 

Litteratursökning	  
I första steget ska studiens syfte utformas och i steg två ska databaser och sökord utses (Polit 
& Beck 2012). Litteraturstudiens syfte formulerades, databaser och sökord valdes ut. 
Databaserna som användes för sökning av litteratur var Cinahl, PubMed och PsycInfo.  

Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) är en databas för 
omvårdnadsforskning och är därför en databas för sjuksköterskor som inkluderar forskning 
från 1982 och framåt (Polit & Beck 2012; Forsberg & Wengström 2013). För att göra 
specifika sökningar i Cinahl används headings (Polit & Beck 2012). 

PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga tidsskriftartiklar från 1966 och framåt, 
inom områden medicin, omvårdnad och odontologi (Polit & Beck 2012; Forsberg & 
Wengström 2013). I PubMed används ett kontrollerat vokabulär som kallas MeSH (Medical 
Subject Headings). MeSH-termer möjliggör att få information om det ämne som studeras 
även fast de har använt sig av olika termer från början (Polit & Beck 2012). 

Databasen PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom bland annat medicin och 
omvårdnad. I databasen kan sökningar utföras efter artiklar och rapporter från så sent som 
1872 och framåt (Forsberg & Wengström 2013).  

 

1.	  Syftet	  utformas	  

2.	  Val	  av	  databaser	  
och	  sökord	  

3.	  Sökning	  och	  
insamling	  av	  artiklar	  

4.	  Primär	  
granskning	  av	  
artiklarna	  

5.	  Granskning	  av	  
källor	  ev.	  

kompletteringa	  av	  
artiklar	  

6.	  Granska	  
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valt	  syfte	  

7.	  Granska	  
artiklarna	  med	  hjälp	  

av	  
granskningsmallar	  	  

8.	  Analysera	  och	  
integrera	  materialet	  
samt	  identiXiering	  av	  

teman	  

9.	  Sammanställning	  
av	  artikelresultaten	  



	  

8	  

I Polit och Beck (2012) niostegsmodell för en litteraturstudie är tredje steget att utföra 
litteratursökningar i databaser. Databassökningarna påbörjades och sökorden som användes 
var: New graduated nurse, Novice nurses, Work experiences, Transition. Alla sökord i 
CINAHL är headings förutom transition som är sökt som key-word. Alla sökorden i PubMed 
var fritextsökningar då det inte fanns MeSH-termer inom valt område. Sökningen i PsycINFO 
var även den i fritext.  

De artiklar som inkluderades i studien var granskade det vill säga peer reviewed, publicerade 
mellan 2010-01-01 och 2015-08-28 samt skrivna på engelska, svenska eller norska. Studier på 
sjuksköterskor som har varit verksamma i yrket upp till 18 månader inkluderades i 
litteraturstudien. Studier på sjuksköterskor inom sjukhus och hemsjukvård inkluderades. 
Studier som exkluderades var reviewartiklar samt studier som berörde vidareutbildade 
sjuksköterskor 

Sökningar, urval samt totala antal artiklar till resultatet presenteras i tabell 1-4 nedan. 

Tabell 1. Sökningar i CINAHL med sökord, antal träffar samt urval. 

Databas  Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3	  
Cinahl New graduated nurse (S1) 787    
Cinahl Novice nurse (S2) 123    
Cinahl Work experiences (S3) 520    
Cinahl Transition (S4) 5434    
Cinahl S1 AND S3 23 6 5 5	  
Cinahl S2 AND S3 1 0   
Cinahl S1 AND S4 167 10(3*) 4 4	  
Cinahl S2 AND S4 15 1(1*)   
Cinahl Totalt  13 9 9	  

*=Interna dubletter 

Tabell 2. Sökningar i PubMed med sökord, antal träffar samt urval. 

Databas Sökord Träffar Urval 1  Urval 2 Urval 3	  
PubMed New graduated nurse (S1) 86    
PubMed Novice nurse (S2) 99    
PubMed Work experience (S3) 10727    
PubMed Transition (S4) 79434    
PubMed S1 AND S3 15 3(1**) 2 2	  
PubMed S2 AND S3 18 1 (1*)  	  
PubMed S1 AND S4 30 9(2**1*) 1 1 
PubMed S2 AND S4 34 6(4*) 0  
PubMed Totalt  10 3 3	  

**=Externa dubletter *=Interna dubletter 

Tabell 3. Sökningar i PsykINFO med sökord, antal träffar samt urval. 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

PsycINFO Newly graduated nurse 36 16(5**) 0 
PsycINFO Totalt  11 0 

**=Externa dubletter  
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Tabell 4. Sammanställning av totala artiklar i urval 1-3 för samtliga databaser och manuell 
sökning. 

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Cinahl 13 9 9 
PubMed 10 3 3 
PsycINFO 11 0 0 
Manuell sökning  1 1 
Totalt 34 13 13 

 

Urval	  
I Polit och Beck (2012) fjärde steg i niostegsmodellen ska funna artiklar efter sökningar i 
databaser primärgranskas genom att läsa sammanfattningar och syften. Artiklarna till urval ett 
valdes genom granskning utifrån titel och sammanfattning från artiklarna. Antal artiklar i 
urval ett som svarade på syftet efter granskningen var 34 stycken. 

Enligt Polit och Beck (2012) innebär steg fem och steg sex granskning av hela materialet från 
urval ett och att endast spara de relevanta artiklar som svarar på litteraturstudiens syfte. I urval 
två granskades artiklarna i sin helhet för att säkerställa att artiklarna svarade på studiens syfte. 
Nio av artiklarna exkluderades på grund av att de sjuksköterskor som studerades hade arbetat 
i mer än arton månader. Två artiklar uteslöts i urval två för att de visade sig vara utanför 
inklusionskriterierna för publiceringsdatum. Efter vidare läsning upptäcktes att fyra av 
artiklarna i urval ett inte uppfyllde kraven, en var inte en vetenskaplig artikel och de andra var 
reviewartiklar. De resterande sju artiklarna valdes bort i urval två, fem av dem var studier som 
undersökt betydelsen av arbetsmiljöfaktorer så som mobbning, respekt och krav i arbetet. En 
artikel studerade varför sjuksköterskor vill lämna arbetet och sista speglade kollegors syn på 
nyutexaminerade sjuksköterskor. En manuell sökning gav ytterligare en artikel utifrån att ha 
funnit referensen i en av artiklarna. Efter helhetsgranskning av artiklarna återstod tretton 
artiklar till litteraturstudien.  

I steg sju ska artiklarna från urval två kvalitetsgranskas (Polit & Beck 2012). Artiklarna 
granskades utifrån ”Guide to an Overall Critique of an Quantitative Research Report” och 
”Guide to an Overall Critique of an Qualitative Research Report”, mallar med kriterier för 
kvantitativ respektive kvalitativ metod (Polit & Beck 2012). Granskningen av urval två gav 
tretton artiklar till urval tre som svarade på studiens syfte och uppfyllde kriterierna, det vill 
säga inget bortfall från urval två. 

Databearbetning	  
I steg åtta enligt Polit och Beck (2012) ska analys och kodning av informationen utföras, 
likheter och skillnader ska identifieras. Det nionde steget i Polit och Beck (2012) modell 
innefattar sammanställning av resultatet.  

De tretton artiklarna skrevs ut i pappersformat och numrerades från 1-13 för att på ett enkelt 
sätt kunna särskilja dem åt vid bearbetningen. Artiklarna höglästes för varandra och sedan var 
för sig. Då artiklarna lästes var för sig identifierades upplevelser genom att använda 
överstrykningspennor i artiklarna och efter det jämfördes identifierade upplevelser. I studierna 
ingick upplevelser som sjuksköterskor hade beskrivit i intervjuer eller svarat på i enkäter. 
Genom att börja skriva ner de identifierade upplevelserna i ett dokument kunde likheter och 
skillnader upptäckas och sedan delades materialet in i två huvudteman med fyra respektive 
två underteman. Data bearbetades med ett induktivt arbetssätt, det vill säga utan att utgå från 
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tidigare forskning. En matrissammanställning av de tretton artiklarna gjordes för att 
tydliggöra artiklarnas syfte, metod och resultat.  

Etiska	  ställningstaganden	  
Artiklarnas studier hade genomgått etiska överväganden. Resultaten från artiklarnas studier, 
som svarade på syftet, redovisades på ett korrekt sätt. För att undvika plagiat har artiklarnas 
resultat formulerats med egna ord med hänvisning till ursprungskällan. Litteraturstudiens 
resultat har bearbetats på ett sätt där ingen skulle kunna komma till skada eller känna sig illa 
behandlad. Alla artiklar var skrivna på engelska och har med noggrannhet översatts till 
svenska med hjälp av lexikon vid oklarheter.  Citat som har använts till litteraturstudiens 
resultat var skrivna på originalspråk samt bevarade i sitt sammanhang för att undvika 
feltolkningar. Det etiska förhållningssättet stärks av Forsberg & Wengström (2013).	  
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Resultat	  
Litteraturstudiens resultat var byggt på resultaten från tretton vetenskapliga artiklar. De flesta 
av artiklarna var av kvalitativ ansats, totalt elva stycken. Det var en kvantitativ artikel och den 
trettonde var en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatets artiklar och 
innehåll redogjordes i en matris (bilaga 1). Artiklarnas resultat gav två huvudteman med fyra 
respektive två underteman till litteraturstudiens resultat. Första huvudtemat var påfrestande 
och bekymmersam start med underteman: Nervositet och stress, oro och osäkerhet, 
transitionen var som en kalldusch och bristfälligt mottagande. Andra temat var samhörighet 
och tillfredställelse i den nya yrkesrollen med underteman: En hjälpande hand och 
hemmastadd i rollen som sjuksköterska. Resultatets teman med underteman presenteras i 
figur 2. 

 

 

Figur 2. Resultatets två teman samt underteman. 

Påfrestande	  och	  bekymmersam	  start	  	  

Temat innefattar den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevda svårigheter vid inträdet i 
yrket. Temat gav fyra underteman: Nervositet och stress, oro och osäkerhet, transitionen var 
som en kalldusch och bristfälligt mottagande.	  

Nervositet	  och	  stress	    
Ge sig ut i arbetslivet som nyutexaminerad upplevdes som nervöst (Horsburgh & Ross 2013; 
Roziers et al. 2014; Lilja-Andersson & Edberg 2010). Nervositeten utgjordes av att det var 
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oklart vad som väntade (Roziers et al. 2014), höga förväntningar från andra (Horsburgh & 
Ross 2013; Lilja-Andersson & Edberg 2010) och höga förväntningar på sig själv (Lilja-
Andersson & Edberg 2010).  

Övergången till sjuksköterska och att vara nyutexaminerad sjuksköterska upplevdes 
stressande (Al Awaisi et al. 2015; Parker et al. 2012; Rhéaume et al. 2011). Parker et al. 
(2012) resultat visade att 77 procent av 282 nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde hög 
stress i arbetet som sjuksköterska. Nära hälften av de 282 nyutexaminerade sjuksköterskorna 
upplevde stress relaterat till deras förväntningar av rollen som sjuksköterska (Parker et al. 
2012). Den upplevda stressen kom från krav i arbetet och gav olika fysiska symtom (Parker et 
al. 2012; Rhéaume et al. 2011), bland annat huvudvärk och buksmärtor (Rhéaume et al. 
2011).  Stress i arbetet gav även psykiska symtom som sömnsvårigheter (Al Awaisi et al. 
2015; Odland et al. 2014), frustration och utmattning (Odland et al. 2014). 
 

Under den första tiden orsakades upplevd stress av rutininlärning och arbetsbörda (Parker et 
al. 2012; Rhéaume et al. 2011). Upplevd stress under arbetspasset berodde på hög 
arbetsbelastning och personalbrist vilket gjorde det svårt att få tiden att räcka till för de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna (Odland et al. 2014; Phillips et al. 2014; Parker et al. 
2012). Stress upplevdes under hektiska dagar vilket berodde på att de nyutexaminerade inte 
upplevde sig ha kunskapen som krävdes (Bjerknes & Bjørk 2012) eller ifrågasatte sin 
kunskap (Rhéaume et al. 2011). Upplevelsen av stress orsakades av ansvar och nya obekväma 
arbetsuppgifter. En informant upplevde stress då ytterligare arbetsuppgifter tillkommer så 
som att tillsätta personal på kort varsel vid sjukanmälan (Lea & Cruickshank 2015). Något 
som upplevdes stressande var att bli flyttad till en annan avdelning på grund av personalbrist, 
speciellt om det var en tidigare okänd avdelning (Rhéaume et al. 2011).  

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stress när de inför ronder behövde få en överblick 
över sina patienter (Bjerknes & Bjørk 2012). Stress upplevdes vid omvårdnaden av döende 
och avlidna patienter (Al Awaisi et al. 2015; Bjerknes & Bjørk 2012; Odland et al. 2014), 
speciellt när det var unga patienter (Bjerknes & Bjørk 2012; Odland et al. 2014). Ansvar för 
omvårdnaden av unga kritiskt sjuka patienter, som var i samma ålder som de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna, gav upplevelsen av stress (Odland et al. 2014).  

 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stress av att inte veta hur erfarna kollegor såg på 
deras prestationer (Parker et al. 2012). En deltagare menade att upplevd stress försvårade 
arbetet i att ge en medkännande omvårdnad (Horsburgh & Ross 2013). I Rhéaume et al. 
(2011) samt Bjerknes & Bjørk (2012) upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna stress 
då det inte fanns utrymme att prata med patienterna och ge den vården som ansågs nödvändig. 
 

Oro	  och	  osäkerhet	  
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde oro att ansvara för en stor mängd patienter i 
förhållande till sin kompetens och sina färdigheter (Phillips et al. 2012; Parker et al. 2012). 
Nyutexaminerade sjuksköterskorna uttryckte en brist på självförtroende och en oro att göra fel 
eller skada patienterna på grund av deras begränsade kliniska kunskaper och erfarenhet (Al 
Awaisi et al. 2015; Ostini & Bonner 2012; Parker et al. 2012). De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna tvivlade på sig själva och hade brist på självförtroende i rollen som ansvarig 
för övrig personal och delegering av arbetsuppgifter vilket resulterade i svårigheter med 
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ledarrollen (Lea & Cruickshank 2015). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde det 
skrämmande när de behövde kontakta läkare via telefon för bedömning (Lea & Cruickshank 
2015; Rhéaume et al. 2011), när de kommunicerade med läkare (Lea & Cruickshank 2015; 
Roziers et al. 2014; Rhéaume et al. 2011) i samband med ronder (Lilja-Andersson & Edberg 
2010), och vid förfrågning av receptbelagda mediciner (Rhéaume et al. 2011). Två 
nyutexaminerade sjuksköterskor hade utländsk bakgrund och på grund av det upplevde de oro 
för hur de skulle bli bemötta på nya arbetsplatsen (Ostini & Bonner 2012). I Al Awaisi et al. 
(2015), Rhéaume et al. (2011) samt Lilja-Andersson och Edberg (2010) beskrivs att nya 
sjuksköterskor hade oroande tankar kring arbetet, även under ledig tid, vilket var psykiskt 
påfrestande. I det följande citatet uttryckte en nyutexaminerad sjuksköterska i Al Awaisi et al. 
(2015) studie oroande tankar kring arbetet:  

The first 2 months I always hold my heart, you know sometimes, at home, 
I just remember did I do that one, did I check that for that patient, did I 
forgot something for that patient, like I am putting a list and just tick, not 
done, done, not done, like that, really even in my dreams, sometimes I 
dream about calculating urine output or maybe checking reflow for patient, 
so it is really the idea itself to become responsible for these patients after 
you were supported by your instructor and your preceptor. (Al Awaisi et al. 
2015 s.1729) 

 

Transitionen	  var	  som	  en	  kalldusch	  
Inledningsvis upplevdes förvirring kring rollen som sjuksköterska (Al Awaisi et al. 2015; 
Ostini & Bonner 2012; Rhéaume et al. 2011) och upplevelsen av att vara oförberedd (Odland 
et al. 2014; Horsburgh & Ross 2013; Parker et al. 2012; Rhéaume et al. 2011). Det antogs 
bero på skillnader mellan utbildningen och hur sjuksköterskeyrket var i verkligheten (Al 
Awaisi et al. 2015; Odland et al. 2014; Rhéaume et al. 2011; Horsburgh & Ross 2013). Några 
nyutexaminerade upplevde att de saknade kompetens för att vårda döende patienter och dess 
anhöriga på ett professionellt sätt (Phillips et al. 2014; Odland et al. 2014; Rhéaume et al. 
2011). Det upplevdes vara en stor skillnad på att vara ansvarig som student och ansvarig 
sjuksköterska (Bjerknes & Bjørk 2012; Odland et al. 2014; Horsburgh & Ross 2013; Lilja-
Andersson & Edberg 2010). Trots medvetenhet att sjuksköterskeyrket kräver en hel del 
ansvar upplevdes ansvaret större än väntat (Bjerknes & Bjørk 2012). Deltagarna upplevde att 
det krävdes tid att lära sig ansvarstagandet som ny sjuksköterska (Ostini & Bonner 2012). Det 
upplevdes krävande vid uppkommande av nya arbetsuppgifter (Ostini & Bonner 2012; 
Odland et al. 2014; Rhéaume et al. 2011).	  

	  

Bristfälligt	  mottagande	  
Informanterna upplevde stödet i form av introduktion som för kort (Phillips et al. 2014; 
Phillips et al. 2012; Lea & Cruickshank 2015; Odland et al. 2014; Rhéaume et al. 2011; 
Roziers et al. 2014) vilket i Odland et al. (2014), Roziers et al. (2014) och Rhéaume et al. 
(2011) orsakades av personalbrist. Några deltagare i Roziers et al. (2014) upplevde ett 
bristfälligt bemötande från sina nya kollegor. I Phillips et al. (2014) hade en nyutexaminerad 
sjuksköterska fått fem dagars introduktion på första arbetsplatsen, vilket upplevdes vara för 
lite och det kändes inte säkert att arbeta på egen hand (Phillips et al. 2014). Det ansågs även 
vara för lite introduktion till medicinteknisk apparatur (Phillips et al. 2012; Ostini & Bonner 
2012).  
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I början upplevde de sig orättvist behandlade på nya arbetsplatsen då de blev tilldelade 
uppgifter som låg utanför ansvarsområdet (Al Awaisi et al. 2015; Lilja-Andersson & Edberg 
2010). Det upplevdes också orättvist att mängden stöd var ojämnt fördelad mellan de nya 
sjuksköterskorna (Horsburgh & Ross 2013). Det upplevdes felaktigt att de nya 
sjuksköterskorna skulle ha ansvar för samma antal patienter som de erfarna sjuksköterskorna 
(Phillips et al. 2014; Phillips et al. 2012; Lea & Cruickshank 2015). De nyutexaminerade 
upplevde sig ibland pressade av kollegor att arbeta extratimmar, vilket gav känslor av skuld, 
bitterhet (Lee et al. 2012; Rhéaume et al. 2011) och intrång på privatlivet (Rhéaume et al. 
2011). I vissa fall upplevdes att de inte fick vara nya, då tillfällen där de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna var de mest erfarna och skulle ge stöd till andra nya kollegor förekom (Lea 
& Cruickshank 2015; Odland et al. 2014; Rhéaume et al. 2011). Det upplevdes även att de 
inte fick vara nya då det togs för givet att de kunde arbeta självständigt från start, för att de 
hade haft praktik där (Phillips et al. 2014; Rhéaume et al. 2011). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de blev överdrivet granskade av erfarna 
sjuksköterskor (Phillips et al. 2014; Lea & Cruickshank 2015; Lilja-Andersson & Edberg 
2010). Några upplevde det respektlöst när kollegor nonchalerade deras kompetens som 
sjuksköterska (Roziers et al. 2014) eller när det antogs att de inte hade någon tidigare 
erfarenhet på grund av ung ålder (Phillips et al. 2014). Nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplevde att ingen brydde sig om när de gav förslag kring arbetet då de var oerfarna (Bjerknes 
& Bjørk 2012; Horsburgh & Ross 2013). I Lee et al. (2012) upplevdes brist på respekt hos 
kollegor där de nya var i underläge på grund av hierarki (Lee et al. 2012). Nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevde även brist på respekt från läkarna, då de uttryckte att nya 
sjuksköterskor rådfrågade om sådant som erfarna sjuksköterskor hade löst på egen hand 
(Rhéaume et al. 2011). Liknande i Al Awaisi et al. (2015) upplevde fler av de nya 
sjuksköterskorna att läkarna inte behandlade dem som professionella, vilket gav känslor av 
ilska (Al Awaisi et al. 2015). Upplevd brist på respekt från andra på arbetet resulterade i sänkt 
självförtroende hos de nyutexaminerade (Phillips et al. 2014; Horsburgh & Ross 2013). 

Det upplevdes vara brist på givande och fortlöpande handledning det vill säga bra förebilder 
som skulle ge stöttning och konstruktiv kritik (Phillips et al. 2012; Lea & Cruickshank 2015; 
Bjerknes & Bjørk 2012). De nya sjuksköterskorna i Bjerknes och Bjørk (2012) upplevde att 
det varit för få tillfällen för reflektion kring utmanande situationer, som de varit med om som 
ovana sjuksköterskor. I Al Awaisi et al. (2015) samt Ostini och Bonner (2012) upplevde 
nyutexaminerade sjuksköterskor brist på bra handledning då tid för lärande sällan förekom. 
Av de nyutexaminerade sjuksköterskorna i Parker et al. (2012) studie upplevde 32 procent av 
282 deltagare missnöje med relationen av tilldelad handledare. I Ostini och Bonner (2012) 
upplevdes även svårigheter att samarbeta med handledarna (Ostini & Bonner 2012). Det 
upplevdes svårt att få stöd eftersom arbetet var hektiskt även för erfaren personal (Rhéaume et 
al. 2011) vilket resulterade i att de nya sjuksköterskorna fick improvisera vid utförande av 
uppgifter som de egentligen behövde hjälp med (Odland et al. 2014).  

Det upplevdes svårt att be om hjälp hos de erfarna sjuksköterskorna (Lee et al. 2012) vilket 
även uttrycktes i Phillips et al. (2014) som också upplevde brist på stöd (Phillips et al. 2014). 
Liknande upplevde en nyutexaminerad sjuksköterska att stöttning var svårt att få (Horsburgh 
& Ross 2013). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de fick för lite återkoppling på 
sina prestationer från erfarna sjuksköterskor (Phillips et al. 2012; Lea & Cruickshank 2015; 
Parker et al. 2012), då kommentarer gavs endast när de nyutexaminerade hade gjort något fel, 
de fick aldrig konstruktiv kritik eller positiv återkoppling om de gjort något bra (Phillips et al. 
2012; Parker et al. 2012). En deltagare i Phillips et al. (2012) uttrycker bristande stöd och 
respekt på arbetsplatsen, så här: 
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Many of the senior registered nurses were not good role models, gave very 
little feedback and support, given that I have had previous experience. Nurse 
educators and one nurse manager deliberately tried to 'knock me down'. For 
someone who loved nursing, I really struggled in my graduate year and 
nearly lost my passion for nursing altogether. (Phillips et al. 2012, s. 1319) 

Även i Lee et al. (2012) upplevde de nyutexaminerade bristande respekt från kollegor på 
grund av att de medvetet gjorde dem till åtlöje, exempelvis genom att kritisera dem öppet 
inför andra. En informant upplevde sig otillräcklig hos kollegor, det framkallade en känsla av 
nedstämdhet dagligen (Lee et al. 2012). Deltagarna upplevde att de behövde gömma sin 
osäkerhet, genom att maskera sig, för att bli accepterade (Lilja-Andersson & Edberg 2010) 
eller för att skydda sig från negativa reaktioner hos kollegor (Lee et al. 2012).  

Samhörighet	  och	  tillfredsställelse	  i	  den	  nya	  yrkesrollen	  
Temat behandlar sjuksköterskans upplevelser av hjälp, stöd, gemenskap och upplevelsen att 
känna sig bekväm i rollen som sjuksköterska. Temat gav två underteman: En hjälpande hand 
och hemmastadd i rollen som sjuksköterska. 

 

En	  hjälpande	  hand	  
Tillgängligheten av stöd, introduktion, handledning upplevdes vara viktiga delar för en bra 
transition från student till sjuksköterska (Phillips et al. 2014; Phillips et al. 2012; Al Awaisi et 
al. 2015; Lea & Cruickshank 2015; Ostini & Bonner 2012; Horsburgh & Ross 2013; Parker et 
al. 2012; Roziers et al. 2014; Lilja-Andersson & Edberg 2010) samt respekt från kollegor 
(Phillips et al. 2014; Phillips et al. 2012; Parker et al. 2012; Roziers et al. 2014; Lilja-
Andersson & Edberg 2010).  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde kollegorna som snälla och stöttande vilket de 
värdesatte (Rhéaume et al. 2011). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att stöd från 
erfaren personal inkluderade hjälp med; patientvård, tidshantering och prioritering av 
arbetsuppgifter, rutiner, främmande metoder och läkemedelshantering (Lea & Cruickshank 
2015; Ostini & Bonner 2012). 

På en avdelning upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor uppskattning genom en god 
introduktion, då arbetsgivaren ville att de skulle trivas och stanna på avdelningen (Phillips et 
al. 2014). I Ostini och Bonner (2012) studie visade resultatet att några nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevde gemenskap på arbetsplatsen från första dagen, handledarna var alltid 
tillgängliga för att svara på frågor utan att döma ut någon (Ostini & Bonner 2012). Det 
upplevdes tryggt och stödjande när övrig personal var hjälpsam (Phillips et al. 2014; Odland 
et al. 2014) och bekräftade att det var okej att göra misstag (Phillips et al. 2014). Lärande från 
de erfarna sjuksköterskorna var givande, en deltagare beskrev det som väldigt givande att se 
hur de erfarna sjuksköterskorna arbetade. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de 
lärde sig mycket av de erfarna exempelvis om omhändertagande av familjer och döende 
patienter (Rhéaume et al. 2011). Det upplevdes vara till stor hjälp, att som nyutexaminerad 
sjuksköterska få en timmes reflektion en gång i veckan med en erfaren sjuksköterska 
(Horsburgh & Ross 2013). I Parker et al. (2012) studie upplevde sig drygt hälften av de 282 
respondenterna nöjda med stödet de fick utav sjuksköterskekollegorna (Parker et al. 2012). 
Tack vare att kollegor var stödjande och visade respekt kände sjuksköterskorna att de kunde 
klara av arbetet, trots utmaningar och krav (Phillips et al. 2014; Rhéaume et al. 2011).  
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Nyutexaminerade sjuksköterskor fann sig mer självsäkra, trygga och vid god hälsa genom 
upplevd gemenskap på arbetsplatsen. Efter en tid i yrket var de bekväma i sjuksköterskerollen 
och kände acceptans av kollegor (Lea & Cruickshank 2015). Nyutexaminerade sjuksköterskor 
tyckte det var värdefullt att bli inkluderad i sociala evenemang, arrangerat av kollegor, utanför 
arbetsplatsen då det gav upplevelsen att bli accepterad som en i gänget (Lilja-Andersson & 
Edberg 2010). 

 

Hemmastadd	  i	  rollen	  som	  sjuksköterska	  
Sjuksköterskor upplevde efter en tid självständighet i arbetet och ökad självkänsla (Al Awaisi 
et al. 2015; Lea & Cruickshank 2015; Rhéaume et al. 2011; Lilja-Andersson & Edberg 2010). 
När nyutexaminerade upplevde självförtroende i rollen som sjuksköterska hade de lättare att 
fokusera på patientens behov. I takt med att de blev vana vid rutiner och arbetsuppgifter 
upplevdes ansvarstagandet hanterbart (Lilja-Andersson & Edberg 2010). Fler upplevde 
stolthet (Al Awaisi et al. 2015; Lilja-Andersson & Edberg 2010) och glädje (Roziers et al. 
2014; Rhéaume et al. 2011; Lilja-Andersson & Edberg 2010) över att vara sjuksköterska (Al 
Awaisi et al. 2015; Roziers et al. 2014; Rhéaume et al. 2011; Lilja-Andersson & Edberg 
2010). Det upplevdes tillfredsställande när omvårdnaden resulterade i nöjda patienter och alla 
arbetsuppgifter var utförda. Det upplevdes positivt att ha ett varierande arbete (Bjerknes & 
Bjørk 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde inträdet i yrket som positivt för 
lärandet (Ostini & Bonner 2012; Odland et al. 2014) när de fick en chans att applicera 
teoretiska kunskaper i praktiken (Ostini & Bonner 2012). Några upplevde ökat 
självförtroende när de hade lyckats att hantera en avdelning på egen hand (Roziers et al. 
2014). I det följande citatet förklarade en nyutexaminerad sjuksköterska i Al Awaisi et al. 
(2015) studie tillfredsställelsen av sin kompetensutveckling: 

I am really proud of my work; I have this feeling of the ability to work in 
any situation. So I am more confident really to become a nurse, I am 
confident, my selfesteem is going up, now I am really proud to be a 
nurse. (Al Awaisi et al. 2015, s. 1731)  
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Diskussion	  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin 
första tid i yrket. I litteraturstudiens tretton artiklar identifierades flera upplevelser hos 
nyutexaminerade sjuksköterskor som gav två huvudteman med fyra respektive två 
underteman till resultatet. Första huvudtemat var påfrestande och bekymmersam start med 
underteman: Nervositet och stress, oro och osäkerhet, transitionen var som en kalldusch och 
bristfälligt mottagande. Andra huvudtemat var samhörighet och tillfredställelse i den nya 
yrkesrollen med underteman: En hjälpande hand och hemmastadd i rollen som sjuksköterska. 
Resultatet visade att det var vanligt att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stress och 
oro i olika omvårdnadssammanhang. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att såväl 
organisatoriskt stöd som socialt stöd var av stor betydelse för en positiv första tid i yrket samt 
för att trivas på arbetsplatsen.   

Resultatdiskussion	  
I undertemat nervositet och stress, upplevde nyutexaminerade sjuksköterskorna stress relaterat 
till egna förväntningarna av rollen som sjuksköterska. Det styrks i Duchscher (2008) studie 
som handlar om nyutexaminerade sjuksköterskors transitionsupplevelser, där det beskrivs att 
förväntningarna som nyutexaminerade sjuksköterskor hade på rollen som sjuksköterska sågs 
som orealistiska (Duchscher 2008). Den nyutexaminerade sjuksköterskans orealistiska 
förväntningar på sig själv kan bero på tron att den nyutexaminerade sjuksköterskan förväntas 
ha kunskaper som en yrkeslegitimation ger. Eftersom det är orimligt att ha de kunskaper efter 
avslutade studier är det inte konstigt att känna stress när förväntningarna inte motsvarar 
verkligheten. Benner (1993) har i sin forskning om sjuksköterskans kompetensutveckling 
kommit fram till att en nyutexaminerad sjuksköterska inte har färdigutvecklats inom 
professionen vid avslutad utbildning. Att nya sjuksköterskor har begränsad kunskap stöds 
även av Ohlsson (2009) där nyutexaminerade sjuksköterskor har uttryckt att utbildningen 
endast förbereder dem på en begränsad del av sjuksköterskans arbetsuppgifter (Ohlsson 
2009). Med den vetskapen borde inte en nyutexaminerad sjuksköterska behöva uppleva stress 
angående höga förväntningar då de är nybörjare. Det är viktigt att de är medvetna om att de är 
nybörjare för att reducera stressen.  

 I undertemat transitionen var som en kalldusch, upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor 
förvirring när de under utbildningen hade lärt sig sådant som sedan gjordes på ett helt annat 
sätt i verkligheten. Vad de förväntade sig att göra i rollen som sjuksköterska stämde inte 
överens med vad kollegorna förväntade av dem vilket de upplevde orsakats av brister i 
utbildningen. I Duchscher (2009) studie om hur chefer och erfarna sjuksköterskor kan hjälpa 
nyutexaminerade sjuksköterskor beskrivs att övergången från rollen som student till 
nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock (Duchscher 2009). Trots att 
utbildningar är förberedande med verksamhetsförlagd utbildning så är sällan nyutexaminerade 
sjuksköterskor redo att stå på egna ben. Under utbildningen finns alltid en handledare 
tillgänglig som en trygghet. Upplevelsen av att transitionen känns som en kalldusch kommer 
säkert alltid att vara men skulle kunna lindras med hjälp av stöd från chefer och kollegor samt 
en trygg introduktion till yrket. 

I undertemat bristfälligt mottagande upplevdes det av nyutexaminerade sjuksköterskor vara 
felaktigt att de skulle ha samma antal patienter som de erfarna sjuksköterskorna. I Bisholt 
(2012) studie om hur nyutexaminerade sjuksköterskor lär och finner mening på den nya 
arbetsplatsen framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor saknade kunskap och erfarenhet 
för att hantera de yrkesmässiga krav som sjukvården krävde. Utbildningen gav de 
nyutexaminerade underlag för att hantera enstaka uppgifter åt gången, verkligheten krävde 
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dock hantering av många situationer på en och samma gång (Bisholt 2012). Undervisning och 
hjälp med prioriteringar är fortfarande viktigt för en nyutexaminerad sjuksköterska (Benner 
1993). Eftersom erfarenhet ger kunskap bör det vara uppenbart att erfarna sjuksköterskor har 
mer kunskap än nyutexaminerade sjuksköterskor. Tilldela en nyutexaminerad sjuksköterska 
samma antal patienter som en erfaren sjuksköterska kan vara att ge för mycket ansvar i 
förhållande till deras kompetens vilket kan vara ett hot mot patientsäkerheten. Det kan även 
resultera i att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever brist på respekt från 
verksamheten som skulle kunna leda till att de väljer att avsluta sin tjänst. Det är viktigt att 
kollegor och chefer bekräftar och accepterar att nyutexaminerade sjuksköterskor är nybörjare.  

I undertemat en hjälpande hand, beskrev de nyutexaminerade sjuksköterskorna det viktigt att 
uppleva gemenskap på arbetsplatsen. Resultatet stöds av Teoh et al. (2013) studie som 
beskrev att en förutsättning för att nyutexaminerade sjuksköterskor skulle lyckas i arbetet var 
att passa in i arbetsgruppen. Studien syftade till att identifiera varför nyutexaminerade 
sjuksköterskor lämnar professionen samt upplevelser av transitionen (Teoh et al. 2013). I 
litteraturstudien talade resultatet för att upplevt stöd och respekt från kollegor var av betydelse 
för att hantera utmaningar och krav. Bisholt (2009) bekräftar studiens resultat att stöd från 
kollegor har betydelse för arbetstillfredsställelsen. Även i Phillips et al (2015) studie som 
syftade till att prova en modell för stöd till nyutexaminerade sjuksköterskor visade det att stöd 
vara avgörande för en bra transition. I en studie om svenska sjuksköterskors avsikt att lämna 
arbetet inom de första fem åren av Rudman et al. (2014) framkom att var femte sjuksköterska 
hade en vilja att sluta arbeta som sjuksköterska. I Tuckett et al. (2015) framkom det att brist 
på stöd från kollegor var en faktor till att nyutexaminerade sjuksköterskor valde att avsluta att 
arbeta som sjuksköterska (Tuckett et al. 2015). Eftersom det är brist på sjuksköterskor bör det, 
för retentionen av sjuksköterskor, fokuseras på ett bra mottagande genom att inkludera 
nyutexaminerade sjuksköterskor i personalgruppen samt att ge stöd och visa respekt. 
Litteraturstudiens resultat pekar på att nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av stöd 
och gemenskap från kollegor ökar retentionen av nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Metoddiskussion	  
I PsycINFO utfördes en provsökning på ”Newly graduated nurse” vilket gav ett stort antal 
träffar i Cinahl och PubMed. Sökningen i PsycINFO gav 36 träffar där fem var dubbletter och 
elva artiklar valdes till urval ett men valdes sedan bort i urval två. Fler sökningar i PsycINFO 
genomfördes inte vid den tidpunkten. Med närmre eftertanke borde databasen PsycINFO 
utnyttjats mer. 

Att välja mellan kvalitativ och kvantitativ metod inom omvårdnadsforskning styrs av studiens 
syfte. Kvalitativa studier är lämpliga för att beskriva subjektiva upplevelser. Mixad metod det 
vill säga en studie med både kvalitativ och kvantitativ ansats är till nytta då fenomenet kan 
lyftas fram ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström 2013). Litteraturstudiens syfte var att 
ta reda på hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sin första tid i yrket. Största delen av 
litteraturstudiens artiklar var av kvalitativ ansats vilket styrker litteraturstudien. Trots det var 
det också en styrka att artiklarna var av kvantitativ ansats då upplevelserna kunde 
uppmärksammas ur olika synvinklar. 

Artiklar som inte var skrivna på engelska, svenska och norska exkluderades då risken för 
feltolkningar var för stor. Alla tretton artiklarna var skrivna på engelska. För att få en 
förståelse av artiklarnas helhet höglästes de två gånger om, vid misstanke av oklarheter av 
språket användes lexikon. Högläsning av de engelska artiklarna gav styrka eftersom det då var 
lättare att förstå språket och artiklarna i sin helhet. 
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I resultatet ingick studier från Australien, Canada, Norge, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, 
Oman och Taiwan. De två sistnämnda har inte västerländsk kultur vilket var tydligt genom 
skillnader på hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna blev mottagna av kollegor. I studierna 
från Oman och Taiwan upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna till största del 
negativa upplevelser och endast en av studierna presenterades i underkategorierna en 
hjälpande hand och hemmastadd i rollen som sjuksköterska. Hade syftet varit att studera 
nyutexaminerade ur ett nationellt perspektiv så hade artiklar utanför norden exkluderats. Ur 
ett globalt perspektiv är det en styrka att artiklar från olika världsdelar har inkluderats i 
litteraturstudien.  

Ålder och tidigare erfarenhet hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna framgick inte i alla 
artiklar och har därför inte tagits hänsyn till i studien. Det skulle kunna vara en svaghet i 
studien därför att erfarenhet och ålder skulle kunna ha inverkan på upplevelser av den första 
tiden i yrket. Eftersom ålder och erfarenhet inte inkluderades i syftet var det heller inte 
relevant att lyfta fram dess inverkan på upplevelserna.	  

Klinisk	  betydelse	  
Litteraturstudien ger kunskap om vad nyutexaminerade sjuksköterskor har för upplevelser 
under första tiden i yrket. Litteraturstudien belyser vikten av tillgången av stöd för att främja 
retention hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Kunskapen leder förhoppningsvis till att 
sjukvården uppmärksammar att socialt stöd, handledning och en god kommunikation med 
kollegor ger nyutexaminerade tillfredställelse i yrket. Kunskapen från litteraturstudien hoppas 
kunna leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor får uppleva ett tryggt inträdande i yrket. 
Genom att ansvariga inom utbildningen tar del av litteraturstudien kan eventuellt en 
utveckling av utbildningen ske relaterat till att nyutexaminerade inte upplever sig förberedda.  

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning 
Det krävs vidare forskning inom området eftersom bristen på sjuksköterskor ökar och där med 
vikten av att behålla personal blir påtaglig. Genom att forska vidare på vad nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever kan både utbildning och hälso- och sjukvården utvecklas. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde brister gällande organisatoriskt- och socialt stöd. 
Vidare forskning på hur förutsättningarna för organisatoriskt- och socialt stöd skulle kunna 
öka kanske kan underlätta för framtida nyutexaminerade sjuksköterskor. 
 

Slutsats	  
Flertalet olika upplevelser identifierades hos nyutexaminerade sjuksköterskor under den första 
tiden i yrket. Upplevelser är subjektiva och där med blev resultatet omfattande, trots det fanns 
det tydliga likheter bland upplevelserna hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Flera av 
upplevelserna tyder på att tillgängligheten av organisatoriskt- och socialt stöd var av betydelse 
för nyutexaminerade sjuksköterskor under deras första tid i yrket. Det bör anpassas utifrån 
den nyutexaminerade sjuksköterskans behov för att ge upplevd trygghet och välbefinnande på 
arbetsplatsen. Sjuksköterskeyrket är utmanande men med hjälp av varandra upplevs yrket 
tillfredställande och givande. 
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Författare/ 
Årtal /Land 

Syfte Metod/Urval Resultat 

Al Awaisi,H. 
et al. (2015) 

Oman 

Att utforska 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser under 
övergångsperioden 
från student till 
sjuksköterska 

En kvalitativ fallstudie 
med latent 
innehållsanalys. 
Metoder: Intervjuer, 
observationer och 
dokumentanalyser. Vid 
första intervjutillfället 
(n= 15). Vid andra 
intervjutillfället (n=9). 
Deltagarna var inom sitt 
första yrkesverksamma 
år. 

Yrket som sjuksköterska stämde 
inte överens med de 
nyutexaminerades förväntningar. 
Några av sjuksköterskornas 
upplevelser var: tidspress, 
utmanande, förvirrande, brist på 
självförtroende, samt rädsla för 
att göra fel. Trots det var de 
flesta nöjda och stolta över valet 
av yrke 

Bjerknes, 
M.I. & 
Bjørk, I.T. 
(2012) 

Norge 

Att belysa 
möjligheter och 
begränsningar som 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor har 
mött under inträdet 
i yrket 

En kvalitativ fallstudie 
med etnografisk analys. 
Observationer, 
intervjuer och 
dokumentanalyser 
tillämpades på (n=13) 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor under 
sitt första 
yrkesverksamma år. 

Informanterna upplevde att det 
var mer ansvar som 
sjuksköterska än förväntat och 
det upplevdes som svårt och 
utmanande. De upplevde yrket 
som givande och kände sig 
ivriga att lära mer.  

Horsburgh, 
D. & Ross, J 
(2013) 

Storbrit-
annien 

 

Att studera 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors syn 
på medkännande 
vård och faktorer 
som påverkar 
utförandet av det.  

Kvalitativ metod med 
latent innehållsanalys. 
Sju fokusgrupper med 
4-11 deltagare i varje. 
Totalt 42 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor inom sitt 
första yrkesverksamma 
år. 

Deltagarna upplevde övergången 
från student till sjuksköterska 
som skrämmande. De som fick 
stöd upplevde det positivt, 
medan de som inte fick det 
upplevde starkt behov av det. 

Lea, J. & 
Cruickshank, 
M. (2014) 

Australien 

Att utforska 
upplevelser av 
rolltransitionen hos 
sjuksköterskor i ett 
sjukhus på 
landsbygden 

En deskriptiv kvalitativ 
fallstudie med latent 
innehållsanalys. 15 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor inom sitt 
första yrkesverksamma 
år. 

Informanterna upplevde en brist 
på självförtroende i det nya yrket 
exempelvis i rollen som ansvarig 
för en grupp. Möjligheter till 
reflektion och stöd upplevdes 
som viktigt för lärandet i yrket.   



	  

	  

Lee, H-Y 
et al. 
(2012) 

Taiwan 

Att få en större 
förståelse för 
upplevd 
transitionsprocess 
hos nya 
sjuksköterskor 

En fenomenologisk 
kvalitativ metod. 
Intervjuer med en 
fokusgrupp om 16 
sjuksköterskor inom sitt 
första yrkesverksamma år. 

Nya sjuksköterskor i Taiwan 
upplever sig i utanförskap den 
första tiden i yrket. När 
sjuksköterskan med tiden blev 
mer van upplevdes acceptans av 
de andra. 

Lilja 
Andersson, 
P & 
Edberg, A-
K. (2010) 

Sverige 

Beskriva 
nyutexaminerade 
Svenska 
sjuksköterskors 
upplevelser under 
första året i yrket 

En kvalitativ 
uppföljningsstudie med 
semistrukturerade 
intervjuer med 8 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor ett år efter 
examen. Kombination av 
manifest- och latent 
innehållsanalys.  

Upplevelsen av att bli accepterad 
av andra, främst erfarna 
sjuksköterskor, var av stor 
betydelse för att känna sig säker i 
den nya rollen.  

Odland, L-
H. et al. 
(2014) 

Norge 

Att 
uppmärksamma 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta inom 
medicin och 
kirurgi 

En kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Urvalet i studien var åtta 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor som hade 
jobbat i 9- 16 månader 

Vid inträdet i yrket upplevde sig 
sjuksköterskorna oförberedda 
med många nya intryck och 
uppgifter. De upplevde att 
effektivitet gick före kvaliteten 
av omvårdnaden. De upplevde 
att de hade för stort ansvar som 
nya sjuksköterskor.  

Ostini, F. 
& Bonner, 
A. (2012) 

Australien 

Syftet med studien 
var att undersöka 
nyutexaminerades 
upplevelser av 
övergången till 
legitimerad 
sjuksköterska på 
landsbygden. 

En semistrukturerad 
kvalitativ studie. 
Intervjuer med 5 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 
Innehållsanalys användes 
vid dataanalysen.  

Resultatet visade att de upplevde 
sjuksköterskerollen som oklar, 
exempelvis vad och hur mycket 
som var deras ansvar. De 
upplevde att erfarna kollegor var 
stöttande och gav dem hjälp när 
det behövdes. Som ny 
sjuksköterska upplevdes det 
utmanande och gav känslor som 
oro och ängslan. 

Parker, V. 
et al. 
(2012) 

Australien 

Att undersöka 
nyutexaminerades 
upplevelser av 
inträdet i yrket, 
samt faktorer som 
upprätthåller 
retention 

En kvalitativ/kvantitativ 
tvärsnittsstudie. I den 
kvantitativa studien deltog 
282 nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Bortfall 
1322. I den kvalitativa 
studien var det 55 
sjuksköterskor uppdelade i 
sju fokusgrupper (6-10 
personer/grupp). Alla 
sjuksköterskor var inom 
deras första 
yrkesverksamma år. 
Dataanalysen var latent 
innehållsanalys. 

Flera uppgav upplevelser av att 
känna sig välkomna och stöttade 
i nya yrket. Det största 
uppmärksammade problemet var 
att stöd som blivit lovat uteblev 
pga. Stress och brist av respekt 
från erfarna sjuksköterskor. 



	  

	  

 

 

 

 

Phillips, C. 
et al. 
(2012) 

Australien 

Att ta reda på 
förutsättningar till 
en lyckad 
övergång från 
studerande till 
legitimerad 
sjuksköterska och 
om tidigare 
erfarenhet har 
inverkan på 
övergången 

En kvantitativ 
tvärsnittstudie där urvalet 
var 5638 sjuksköterskor 
som hade jobbat upp till 
tolv månader. Deltagare 
392 nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de 
fick för lite tid för introduktion 
på arbetsplatsen. Vad som 
upplevdes som en bra transition 
enligt de nya sjuksköterskorna 
var när de fick en trygg ingång i 
en ny miljö, när de blev 
respekterade av kollegor och fick 
möjligheten att lära sig om 
behoven hos komplext sjuka 
patienter.  

Phillips, C. 
et al. 
(2014) 

Australien 

Att identifiera 
faktorer som 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor tror 
kan hjälpa dem för 
en lyckad 
transition till 
yrkesverksam 
sjuksköterska. 

En sekundär dataanalys av 
två existerande kvalitativa 
studier. I ena 
fokusgruppsintervjuer 
(n=67) den andra studien 
var en onlineundersökning 
med öppna frågor (n= 
392). Alla sjuksköterskor 
var inom sitt första 
yrkesverksamma år. 
Analysen var 
innehållsanalys.  

Det upplevdes utmanande att 
vara ny då de ofta kände sig att 
det krävdes mer än vad de hade 
kompetens för. Deltagarna 
upplevde brist på respekt och 
upplevelsen av stöd 
(organisatoriskt och individuellt), 
varierade bland informanterna. 

Rhéaume, 
A. et al. 
(2011) 

Canada 

 

Att undersöka hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
upplever första 
året i yrket och vad 
som orsakar ett 
möjligt 
övervägande att 
lämna arbetet. 

Kvalitativ innehållsanalys 
med semistrukturerade 
intervjuer med 23 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor som hade 
jobbat i 12 månader. 

Under första året i yrket 
upplevdes att den mesta tiden 
gick åt tankar på arbetet även på 
fritiden orsakat av brist på 
personal och oro över tidigare 
arbetsinsatser. 

Roziers, R-
L. et al. 
(2014) 

Sydafrika 

Att utforska 
upplevelsen av 
rolltransitionen 
hos 
nyutexaminerade 
sjusköterskor. 

En kvalitativ 
fenomenologisk metod 
med två semistrukturerade 
intervjuer med sex 
veckors mellanrum. 
Deltagarna var 8 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 

Alla deltagarna kände sig stolta 
av att fullföljt utbildningen och 
de upplevde känslor som glädje 
rädsla, osäkerhet, spänning och 
förväntan inför den nya 
yrkesrollen 



	  

	  

Bilaga 2. Fördelning av resultatets artiklar. 
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Nervositet och stress • Al Awaisi,H. et al. (2015) 
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