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Sammanfattning 
Bakgrund: Varje år examineras över 4000 sjuksköterskor i Sverige. De blivande 

sjuksköterskorna beskriver rädsla och stress relaterat till den kommande yrkesrollen, 

men känner sig ändå redo för yrkeslivet. Syfte: Att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser under första året som yrkesverksamma. Metod: Allmän 

litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt. Resultatet bygger på en manifest 

innehållsanalys baserat på tjugo vetenskapliga artiklar samt två doktorsavhandlingar. 

Resultat: Övergången från student till yrkesverksam upplevs ofta som traumatisk och 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner sig dåligt förberedda för verkligheten som 

legitimerad sjuksköterska. De finner att ansvaret är större än de tidigare uppfattat, en 

konstant tidsbrist samt att det var svårt att bli socialt accepterad på avdelningen. 

Diskussion: De centrala fynd som diskuterades är verklighetschocken, svårigheterna 

med att passa in på avdelningen samt den ifrågasatta kompetensen. Slutsats: Det första 

året upplevdes som påfrestande och det blev tydligt för författarna att något bör göras 

för att underlätta övergången. 
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Abstract 
Background: Every year over 4000 new registered nurses graduates in Sweden. The 

nurses to-be describe fear and stress related to the upcoming role, but still they feel 

ready for the nursing profession. Aim: To describe new graduate nurses experiences 

during first year of practice. Method: Literature review done systematically. The result 

is based on twenty scientific articles and two dissertations and interpreted with a 

manifest content analysis. Result: The transition from student to registered nurse is 

often perceived as traumatic and the new graduated nurses feel inadequately prepared 

for the reality as a registered nurse. They found the responsibility to be greater then they 

previously had perceived, a constant lack of time and it´s hard to be socially accepted 

on the ward. Discussion: Central key findings that were discussed are reality shock, 

difficulties to fit in on the wards and the questioned competence. Conclusion: The first 

year was experienced as stressful and it became clearly to the authors that something 

should be done to facilitate the transition. 
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BAKGRUND 
Sjuksköterskor som ännu inte klivit in i arbetslivet kände sig oftast förberedda för att 

träda in i den nya rollen som legitimerad sjuksköterska (Ross & Clifford 2001) och de 

var förväntansfulla på vad de skulle kunna bidra med som sjuksköterskor (Cooper, Taft 

& Thelen 2005). Enligt sjuksköterskestudenterna upplevdes praktiken som viktig för 

lärandet (Nash, Lemcke & Sacre 2008) och den stärkte deras självförtroende (Fagerberg 

& Ekman 1998). Det var under den sista verksamhetsförlagda praktiken som de flesta 

började känna sig kompetenta för yrkeslivet (Kim 2007) men det fanns även de som 

kände sig mindre förberedda (Magnussen & Amundson 2003). Anledningar som gjorde 

att de inte kände sig redo var till exempel att de upplevde sig ha begränsad klinisk 

erfarenhet (Heslop, McIntyre & Ives 2001) och de ansåg att ansvaret var skrämmande 

eftersom ett enda misstag kunde bli förödande (Cooper et al. 2005). En del 

sjuksköterskestudenter uttryckte även att de kände sig mer säkra på att skriva 

vetenskapliga papers än att vårda människor (Kelly & Courts 2006) och de beskrev en 

önskan om att träna mer på kliniska uppgifter, till exempel blodprov (Holmström & 

Larsson 2004). Många ansåg sig vara oorganiserade och oroade sig för hur de skulle 

klara av att planera arbetet (Cooper et al. 2005).  

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

Socialstyrelsen (2005) har skapat en kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor vars funktion är att förtydliga sjuksköterskans profession och 

yrkesutövning för att sjuksköterskorna ska kunna ge god och säker patientvård. Enligt 

kompetensbeskrivningen finns tre arbetsområden för sjuksköterskor; omvårdnadens 

teori och praktik, ledarskap samt forskning, utveckling och utbildning. Arbetet ska 

präglas av helhetssyn samt etiskt förhållningssätt.  

 

Vidare redogör kompetensbeskrivningen att preventivt arbete ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskan är även den som är omvårdnadsansvarig och ska ha en 

arbetsledande roll i vårdteamet samt samverka med andra vårdgivare. De ska delta, 

genomföra och stödja vid behandlingar och undersökningar. En annan viktig del av 

yrket är att informera, hjälpa och undervisa både patienter och anhöriga samt studerande 

och medarbetare. I kompetensbeskrivningen belyses även vikten av att medverka i och 
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följa utbildningsarbete och forskning. Socialstyrelsen (2002) har även till uppgift att 

utfärda sjuksköterskornas legitimation. Legitimationen innebär att yrkesutövaren står 

under samhällets uppsikt samt att sjuksköterskan kan utföra sitt arbete med 

yrkesskicklighet oberoende utbildningsort och oavsett i vilken verksamhet de tjänstgör 

inom. 

Från novis till expert 

Benner (1993) har arbetat fram fem utvecklingsstadier där sjuksköterskans kliniska 

kunskap beskrivs. Det första stadiet är novis vilket innebär att de har avsaknad av 

erfarenhet, koncentrerar sig på parametrar och rutiner (Boychuk Duchscher 2003). De 

har till en början svårt att tillämpa den inlärda kunskapen (Benner 1993) och novisen 

har också behov av mycket vägledning och förlitar sig på att medarbetarna kan hjälpa 

dem och svara på frågor (Boychuk Duchscher 2003). Under första året av 

sjuksköterskeutbildningen är många noviser men när de är nyutexaminerade är 

majoriteten avancerade nybörjare, vilket är nästa utvecklingsstadie. De avancerade 

nybörjarna kan hantera arbetet bättre men är fortfarande i behov av stöd för att 

säkerställa att patientens behov inte bortses. De behöver viss hjälp att prioritera men kan 

uppfatta viktiga aspekter i olika situationer. Den avancerade nybörjaren kan ännu inte se 

helheten men visar tecken på mognad och blir kapabla för mer ansvar (Benner 1993). 

 

Det tredje utvecklingsstadiet kallar Benner (1993) för kompetent vilket 

sjuksköterskorna oftast är om de arbetat inom samma eller liknande omständigheter i 

två till tre år. Sjuksköterskorna kan urskilja det väsentliga från det oväsentliga och 

omvårdnaden planeras mer kompetent och organiserat. Den kompetenta sjuksköterskan 

har fortfarande avsaknad av snabbhet och anpassningsförmåga men pusselbitarna faller 

nu på plats. De börjar känna igen inlärd kunskap och yrkesrollen får ett sammanhang 

(Boychuk Duchscher 2003). Enligt Benner (1993) tar det fjärde stadiet, skicklig, 

ytterligare ett till två år att uppnå. Sjuksköterskan kan nu se situationer ur ett 

helhetsperspektiv och åtgärder utförs med automatik. De har tillräckligt mycket kunskap 

för att varsebli avvikande tecken och tidiga varningssignaler. Den beslutsfattande rollen 

har blivit mindre påfrestande och de låter sig vägledas av tidigare erfarenheter.  
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Det sista utvecklingsstadiet benämner Benner (1993) som expert. Experten styrs inte 

längre av regler och rutiner utan har integrerat dem i sitt handlande och förlitar sig på 

sin intuition. Deras breda erfarenhet gör det möjligt att hitta det relevanta i problemet 

direkt utan att slösa tid på alternativa diagnoser. De utför åtgärder för att det känns bra 

och verkar rätt, baserat på deras erfarenhet och kunskap. Expertstadiet kan endast 

uppnås då sjuksköterskan får utöva och förfina teoretisk och praktisk kunskap i verkliga 

situationer. 

 

Lilja Andersson (2007) följde i en avhandling åtta sjuksköterskestudenter som 

intervjuades vid flera tillfällen genom utbildningen. I slutet av sista terminen verkade 

samtliga se på sin kommande yrkesroll med spänning och förväntan. En av studenterna 

uttryckte att det både var skrämmande och spännande att bli legitimerad sjuksköterska. 

En annan ansåg att hon hade en bra grund att stå på men hade samtidigt insikt att hon 

inte kunde allt, trots det trodde hon att hon skulle klara arbetet. De åtta studenterna 

upplevdes inte vara anmärkningsvärt oroliga eller stressade över det faktum att de snart 

var färdigutbildade sjuksköterskor.  

 

I en annan studie beskrevs det att blivande sjuksköterskor hade höga förväntningar på 

sig själva inför det kommande yrket (Nash et al. 2008) och de oroade sig över hur de 

skulle kunna hantera arbetet (Fagerberg & Ekman 1998). Vissa upplevde att de visste så 

lite när yrket kräver så mycket och de var överväldigade av allt de skulle veta. De kände 

även stress relaterat till de krav som de har på sig som legitimerade sjuksköterskor 

(Magnussen & Amundson 2003). Samtidigt som de beskrev rädsla kände många sig 

ändå redo för yrkeslivet (Nash et al. 2008). Den kunskap som erhölls under utbildningen 

kände de sig trygga och säkra med och de såg sig själva som sjuksköterskor (Fagerberg 

& Ekman 1998).  

 

Examensarbetet är viktigt eftersom över 4000 sjuksköterskor examineras varje år i 

Sverige (Högskoleverket 2010). Ämnet berör vårdpersonal i alla kategorier då förståelse 

för de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser kan göra dem till bättre 

medarbetare. Det kan även ge ökad insikt om de känslor som de nyutexaminerade kan 

uppleva den första tiden som yrkesverksamma. 
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SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser 

under första året som yrkesverksamma. 

METOD 
Examensarbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie på ett systematiskt sätt 

vilket innebär att data kommer från primärkällor i form av vetenskapliga artiklar samt 

doktorsavhandlingar (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Fokus låg på 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under det första året som 

yrkesverksamma. I de redovisade artiklarna användes olika benämningar så som 

informanter, nyfärdiga sjuksköterskor samt nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Författarna valde att konsekvent använda termen nyutexaminerad sjuksköterska i 

examensarbetet. Med nyutexaminerad menas i examensarbetet det första året som 

yrkesverksam.  

Urval 

Examensarbetets urval är nyutexaminerade sjuksköterskor under första året som 

yrkesverksamma. Examensarbetet har inget genus- eller åldersperspektiv och inga 

globala skillnader gjordes. Vetenskapliga artiklar söktes i de kvalitetskontrollerade 

databaserna (Friberg 2006) Pubmed och Cinahl. Pubmed är en databas i bland annat 

medicin och omvårdnad. Databasen innehåller cirka 3500 tidskrifter från 70 länder. 

Cinahl är en bibliografisk databas som täcker alla aspekter av omvårdnad och 

vårdvetenskap. Den innehåller cirka 550 engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter.  

 

För att resultatet i examensarbetet skulle bli aktuellt var målet att det inte skulle 

innehålla vetenskapliga artiklar eller doktorsavhandlingar publicerade innan år 2000. 

Några av de sökord som användes var transition, new graduate, experience, 

expectations och nurse. Sökorden användes i olika kombinationer för att hitta så många 

artiklar som möjligt som svarade på examensarbetets syfte (Forsberg & Wengström 

2003). Från de vetenskapliga artiklar som svarade på syftet utlästes ytterligare sökord 

från artiklarnas nyckelord (Polit & Beck 2008). Exklusionskriterier för resultatet var 

bland annat att deltagarna i de vetenskapliga artiklarna inte skulle ha arbetat som 

sjuksköterskor i mer än ett år samt att artiklarna inte skulle fokusera på tiden före 
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examinationen. För mer detaljerad information hänvisas till sökschema (se bilaga 1). De 

artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext söktes i tidskiftsdatabaser genom 

Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet samt Malmö Högskola. Då andra 

vetenskapliga artiklars referenslistor granskades hittades fyra artiklar som svarade på 

examensarbetets syfte (Backman 1998). De artiklarna söktes manuellt på Google 

Scholar och sökningen gjordes på artikelns titel.  I examensarbetets resultat användes 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Utöver vetenskapliga artiklar användes även 

doktorsavhandlingar. 

Undersökningens genomförande 

För att få sökträffar på vetenskapliga artiklar som innehöll samtliga böjningar av ett 

sökord användes trunkering och för att kunna söka på fler än ett sökord användes 

booleska söktermer (Friberg 2006). Vid stort antal sökträffar granskades främst 

artiklarnas titlar eftersom de ger mycket information om vad artikeln handlar om (Polit 

& Beck 2008). Om titeln var intressant för resultatet granskades sedan artikelns abstract 

då det ger möjlighet att orientera sig i artikelns innehåll (Rienecker & Stray Jørgensen 

2008) och utläsa om artikeln var användbar för examensarbetets syfte. Begränsningarna 

peer reviewed samt English användes i samtliga sökningar då det var möjligt. För att 

säkerställa artiklarnas kvalitet och trovärdighet skapade författarna ett poängsystem 

inspirerat av Forsberg & Wengströms (2003) checklistor för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar (se bilaga 3). På så sätt underlättades bedömningen av artiklarnas kvalitet och 

kvaliteten och trovärdigheten kunde därmed poängsättas. 

 

Examensarbetets författare läste båda igenom de delar av materialet som skulle 

analyseras i resultatet för att minska risk för missuppfattning och felaktig tolkning. 

Materialet lästes även upprepade gånger för att kunna fördjupa sig i texten. En 

artikelöversikt över resultatets material gjordes för att få hjälp att avgöra om artiklarna 

stämde överens med syftet (Friberg 2006) (se bilaga 2). 

 

Analys innebär att göra stora mängder data förståeliga, minska volymen av information 

samt identifiera mönster. En manifest innehållsanalys gjordes vilket innebär en analys 

av direkt synliga mönster eller teman i texten (Forsberg & Wengström 2003). Analysen 

innebär främst att tolka texten och fokus läggs på att beskriva variationer genom att 
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identifiera skillnader och likheter i textens innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen 

2008). Kärnan i innehållsanalysen är att kategorisera data (Graneheim & Lundman 

2003) med syftet att få bred beskrivning samt mening och förståelse för 

sjuksköterskornas övergång. Texten delades in i meningsbärande enheter som genom 

sitt innehåll och sammanhang hörde ihop. Data kategoriserades i subkategorier som 

sedan parades ihop och bildade nya kategorier vilka i sin tur blev huvudkategorier i 

resultatet (Elo & Kyngäs 2007). Preliminärt fanns tio huvudkategorier som efter 

noggrann fördjupning och analys begränsades till sju. Kategorierna gjordes så 

välutformade som möjligt för att inga data skulle bli exkluderad likväl som data inte 

skulle kunna passa in i fler än en av kategorierna (Graneheim & Lundman 2003).  

 

Under analysens gång förde författarna anteckningar som var av vikt för 

examensarbetets nästa steg. Till exempel antecknades tankar och reflektioner av 

resultatet som redan då lades till grund för utformningen av den kommande 

diskussionen (Booth, Colomb & Williams 2004).  

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Det var av vikt att utvalda studier fått tillstånd av etisk kommitté eller haft noggranna 

etiska överväganden (Forsberg & Wengstöm 2003). Därför var målsättningen att 

samtliga vetenskapliga artiklar skulle vara etiskt granskade vilket innebär att en 

oberoende person tagit ställning till moralen i forskningen (Forsman 1997). Om artikeln 

inte var etiskt granskad var det av vikt att noggranna etiska överväganden istället gjorts.  

 

Författarna var väl medvetna om risken för att eventuell förförståelse kunde prägla 

resultatet. Det motverkades genom att båda författarna kontinuerligt diskuterade om de 

uppfattat artiklarna likvärdigt. Därmed förmodades risken minska för att den egna 

förförståelsen skulle genomsyra det lästa i artiklarna. Författarnas förförståelse var 

begränsad då det var ett ämne de hade lite kunskap om. Dock hade de uppfattningen om 

att övergången till yrkesverksam sjuksköterska nog inte alltid är så lätt men då de inte 

tidigare fördjupat sig i ämnet hade de begränsad kunskap om vad som kunde orsaka 

problem i samband med övergången. 
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Andra etiska problem som kunde uppstå i fördjupningsarbetet var tolkningsfel i 

samband med översättningen från engelska till svenska. För att motverka detta läste 

båda författarna samtliga texter. Alla texter som svarade på examensarbetets syfte togs 

med i resultatet, eftersom det är oetiskt att endast presentera data som stödjer 

författarnas egna åsikter och förförståelse (Forsberg & Wengstöm 2003).   

 

Ämnet är relevant för allmänsjuksköterskans yrkesområde (Friberg 2006), eftersom det 

är känt att övergången från student till yrkesverksam ofta upplevs som påfrestande. 

Studien skulle därför kunna öka vårdpersonalens förståelse för de nya och oerfarna 

sjuksköterskorna. 

RESULTAT 
Resultatet bygger på tjugo vetenskapliga artiklar och två doktorsavhandlingar. 

Resultatet kommer att redovisas utifrån sju kategorier där innehållet speglar det mest 

relevanta för examensarbetets syfte. 

 

 

Figur 1. Figuren beskriver antal vetenskapliga artiklar samt doktorsavhandlingar i 

kategorierna som resultatet bygger på.  
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Mötet med verkligheten 

En del av de nyutexaminerade såg övergången till sjuksköterska som traumatisk 

(Boychuk Duchscher 2001). Många insåg inte verkligheten som sjuksköterska förrän de 

examinerats (Gerrish 2000) och de kände sig då dåligt förberedda (Goh & Watt 2003, 

Mooney 2006). Därför upplevde många övergången från student till yrkesverksam som 

ett stort steg (Boychuk Duchscher 2001, Ohlsson 2009) och känslor som rädsla och 

nervositet upplevdes (Delaney 2003, O‟Shea & Kelly 2007).  De hade inte förväntat sig 

att övergången skulle vara så problematiskt och deras förväntningar på yrket var långt 

från den sanna verkligheten (Mooney 2006). Samtidigt resonerade de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att det är svårt att lära sig om verkligheten innan de är i den (Kelly & 

Ahern 2008).  

 

Den första tiden upplevdes som påfrestande (Lindberg-Sand 1996) och en del 

förvånades över att det var så stressigt. De trodde inte att det skulle vara ett konstant 

springande och tänkande (Etheridge 2007) och det var en tid full av nya saker, mycket 

lärande, lite oro men många belöningar (Delaney 2003). De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde det även svårt att möta alla krav som arbetet medförde 

(Lindberg-Sand 1996) och de kände att förväntningarna från chefer, läkare, anhöriga 

och patienter var höga och ibland orimliga (Goh & Watt 2003, Mooney 2006). Den 

första tiden blev för en del en djup besvikelse, dels på arbetet och dels på hur vården 

tagit emot dem. De upplevde att ingen såg dem vilket blev en stor kontrast jämfört med 

hur de hade det som studenter (Lindberg-Sand 1996, Boychuk Duchscher 2001) och de 

nyutexaminerade kunde inte längre skylla sin okunskap genom att säga: ”jag är student” 

(Delaney 2003, s.440). En del såg handledaren som sin flytväst och de var konstant 

rädda för att göra fel (Olson 2009).  

 

”Surviving, just holding my head above water” (Ellerton 2003, s.105-106) 

 

En del nyutexaminerade hade svårigheter att delegera (Casey, Fink, Krugman & Propst 

2004) och orsaken till det trodde de var att de inte hade tillräcklig översikt och varken 

kände patienterna eller medarbetarna (Wangensteen, Johansson & Nordström 2008). De 

upplevde också att de till en början fick göra icke-sjuksköterskearbetsuppgifter eftersom 
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de inte hade förmåga att delegera (Mooney 2006). Svårigheter med delegeringen gav en 

känsla av att förlora kontrollen vilket skapade en ond cirkel då det blev ännu svårare att 

delegera (Wangensteen et al. 2008).  

 

I början uttryckte en del ångest över att ha utbildat sig till sjuksköterska. De mådde 

dåligt, fick kämpa sig till arbetet och funderade på att säga upp sig. Det var dock 

övergående känslor som var särskilt påtagliga till en början (Lindberg-Sand 1996). 

Många uttryckte även att de kände sig snuvade på konfekten (Belcher & Jones 2008) 

bland annat därför att de trodde att det skulle finnas mer tid för patienterna (Mooney 

2006, Etheridge 2007, O‟Shea & Kelly 2007) vilket gav känslor som skuld och 

frustration (Mooney 2006). De nyutexaminerade var även väl medvetna om att de var 

omvårdnadsansvariga men kände samtidigt att de inte hann vara ute på golvet och att 

det därför blev undersköterskorna som skötte omvårdnaden (Ohlsson 2009). De blev 

också varse om att ansvar var en stor del av yrket (Etheridge 2007). 

Det oväntade och överväldigande ansvaret 

De nyutexaminerade upplevde både stolthet och obehag första gången de satte på sig 

skylten ”legitimerad sjuksköterska”, då det med den titeln följer vissa förväntningar från 

omgivningen (Ohlsson 2009). Den första tiden upplevde de att de inte var redo att 

arbeta som sjuksköterska men inte heller inkompetenta (Etheridge 2007). Det stora 

ansvaret upplevdes som oväntat (Mooney 2006, Wangensteen et al. 2008) och den 

känslan var överväldigande för vissa (Boychuk Duchscher 2001, Delaney 2003, Casey 

et al. 2004). En del uttryckte även oro för sin kapacitet (Delaney 2003). De var ovetande 

om sin brist på självförtroende i att fatta beslut (Etheridge 2007) och kände sig inte 

heller förberedda på rollen som beslutsfattare (Boychuk Duchscher 2001, O‟Shea & 

Kelly 2007, Kelly & Ahern 2008).  

 

En del unga nyutexaminerade beskrev känslor relaterat till åldern då de kände sig för 

unga för att ensamma ansvara för vården samt livet på människor (Mooney 2006, 

Etheridge 2007). Ansvaret stressade dem och de var oroliga för konsekvenser ifall de 

skulle göra något fel (Goh & Watt 2003, Etheridge 2007). Många beskrev rädsla för 

rättstvister och att förlora legitimationen.  De var också rädda för att inte ha kontroll, 

inte förstå all information och därmed missa något som kunde skada patienten 
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(Etheridge 2007). Somliga förvånades även över känslan av att känna sig utelämnad då 

en patient snabbt fick försämrat hälsotillstånd (Lindberg-Sand 1996). Vissa 

nyutexaminerade beskrev att de efter varje avslutat arbetspass i början tänkte att de inte 

hade haft ihjäl någon idag (Lindberg-Sand 1996, Boychuk Duchscher 2001). Att klara 

en hel dag blev en positiv upplevelse (Wangensteen et al. 2008) och sågs som en 

prestation (Jackson 2004).  

 

De nyutexaminerade insåg att en del av ansvaret var att ha insikt i sina egna 

begränsningar och att det var okej att be om hjälp (Gerrish 2000, O‟Shea & Kelly 

2007). Samtidigt kände de sig skyldiga att ta reda på saker de inte kände till (Mooney 

2006). Den första tiden efter examinationen krävde mycket mental energi av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna då de hade svårt att släppa arbetet vilket påverkade 

fritiden och familjelivet (Lilja Andersson & Edberg 2010). Många uppgav hur de på 

fritiden fick en känsla av att de gjort fel under arbetspasset eller att de till och med hade 

glömt någonting, nästan som om de letade efter misstag (Lindberg-Sand 1996). Trots 

överväldigande känslor av ansvar var det ändå tack vare ansvaret som de med tiden fick 

ökat självförtroende (Wangensteen et al. 2008). 

 

Att gå rond beskrevs som en komplicerad arbetsuppgift och de nyutexaminerade ansåg 

att rondarbetet handlade om att ligga tre steg före och hela tiden ha kontroll. Svårigheter 

upplevdes även i samband i kommunikationen med läkare (Boychuk Duchscher 2001, 

Casey et al. 2004) och somliga upplevde att det var ett stort glapp mellan läkare och 

patient och att sjuksköterskan därför blev enda länken mellan dem. Det genererade till 

ett stort ansvar att sjuksköterskan ständigt skulle uppmärksamma rätt saker. Det som 

även bidrog till att ronden upplevdes som svår var att olika yrkeskategorier har olika 

språk. Exempelvis använder läkare latin i högre grad vilket gjorde att de 

nyutexaminerade upplevde kommunikationsproblem vilket i sin tur skapade en barriär 

för lärandet (Ohlsson 2009).  

 

En del upplevde att yrket handlade om att vara spindeln i nätet vilket innebär att 

sjuksköterskan måste hålla i alla trådarna. Den metaforiska innebörden med det är att 
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övriga inte klarar sig utan sjuksköterskan samtidigt som uttrycket att vara spindeln i 

nätet signalerar både yrkesstolthet och självständighet (Ohlsson 2009). 

Upplevelsen av kunskapsbrist 

En del nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig osäkra på sina kliniska kunskaper 

(Casey et al. 2004) vilket gav upphov till känslor av stress (Gerrish 2000) och skam 

(Malouf & West 2010). En utmaning i övergången verkade vara att matcha teori och 

praktik (Oermann & Garvin 2002). Många kände sig kompetenta att genomföra kliniska 

arbetsuppgifter (O‟Shea & Kelly 2007) men erkände samtidigt att de inte förstod vikten 

av sina fynd (Boychuk Duchscher 2001, Ellerton & Gregor 2003). Till exempel kunde 

de lägga om sår men visste inte hur sårets omläggning skulle ändras beroende på sårets 

utveckling (Gerrish 2000).  

 

De nyutexaminerade kände oro inför läkemedelshanteringen (Mooney 2006, O‟Shea & 

Kelly 2007). Många upplevde att läkemedeladministration, exempel injektioner och 

infusioner, var en kompetensbrist men som blev bättre efter några månader (Gerrish 

2000). Trots osäkerhet kring läkemedelshanteringen ansåg många att medicindelning 

gav uttryck för självständighet (Ohlsson 2009). 

 

En del beskrev att de ångrade att de inte tog skolans kurser i kommunikation på allvar 

och att de hade underskattat deras betydelse. Då de var färdiga sjuksköterskor upplevde 

de att de saknade kunskap i att skapa meningsfulla och hjälpsamma samtal med 

patienter och deras anhöriga vilket gav känslor av frustration. De upplevde även 

osäkerhet kring kommunikationen och fann till och med ibland den del av arbetet som 

obehaglig trots att de flesta ansåg sig vara personer med god social förmåga (Ellerton & 

Gregor 2003). Osäkerhet kring kommunikationen gav brist på självförtroende till 

exempel då de skulle svara på frågor och för vissa ledde det till att de tog distans från 

patienten (Belcher & Jones 2008). Även att svara på anhörigas frågor upplevdes som en 

svårighet (Boychuk Duchscher 2001). 

 

De nyutexaminerade upplevde även brist på erfarenhet och beredskap gällande 

existentiella frågor som död och döende och det var en känslomässig utmaning för dem 

(Delaney 2003). En del kände sig nervösa för döden och hur de skulle hantera den 
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(Casey et al. 2004, O‟Shea & Kelly 2007, Ohlsson 2009). Att vårda patienter nära 

döden innebar känslor som hjälplöshet och att vara bedrövad bortom ord (Olson 2009). 

Upplevelsen av tidsbrist – att tävla mot klockan 

Många upplevde en konstant tidsbrist (Chang & Hancock 2003, Goh & Watt 2003), 

något de inte upplevde under den verksamhetsförlagda utbildningen. En 

nyutexaminerad sjuksköterska förklarade det som en jakt där hon alltid låg tre steg efter 

(Ohlsson 2009) och arbetet var en ständig kamp mot klockan (Gerrish 2000, Goh & 

Watt 2003). Att inte hinna skapa en relation till patienten gav känslan att inte klara 

arbetet tillfredsställande (Belcher & Jones 2008). Tidsbristen påverkade även 

dokumentationen, de kände att den tog mycket tid och de hade svårt att formulera sig. 

Ibland var dokumentationsdelen något de sparade till sist på dagen och därför fick de 

stanna kvar efter ordinarie arbetstid (Ohlsson 2009). I början blev det värdefullt att 

finna genvägar i arbetet för att spara tid (Ellerton & Gregor 2003) och många 

nyutexaminerade upplevde att andra bedömde deras förmåga utifrån om de hann färdigt 

med arbetsuppgifterna eller inte (Gerrish 2000, Goh & Watt 2003). De ansåg därför att 

det var viktigt att klara av arbetsuppgifterna i tid för de inte skulle framstå som mindre 

kapabla (Boychuk Duchscher 2001). Stressen att alltid behöva springa för att hinna blev 

en psykisk utmaning (Olson 2009). 

 

”Men det är ingen som tackar mig för att jag inte går på rast, för att jag inte äter, för 

att jag inte pinkar, fast jag egentligen har tid med det…” (Lindberg-Sand 1996, s.248) 

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg det problematiskt att planera sitt arbete 

(Casey et al. 2004, O‟Shea & Kelly 2007) och de upplevde svårigheter att prioritera 

arbetsuppgifter (Gerrish 2000). När de lärde sig hantera tiden och var klara innan passet 

var slut kände de sig inte längre som nybörjare (Lilja Andersson & Edberg 2010) och att 

klara av en sak i tid gav tillfredsställelse (Ellerton & Gregor 2003). Att prioritera tiden 

gjorde det lättare att sluta tänka på arbetet när de kom hem eftersom de då kände att de 

haft kontroll och klarat genomföra alla arbetsuppgifter (Lilja Andersson & Edberg 

2010).  
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Vad som hjälpte och stjälpte lärandeprocessen 

De tre första månaderna var en intensiv lärandeperiod (Ellerton & Gregor 2003) och de 

nyutexaminerade kände stort behov av god introduktion. En del beskrev att de tilläts 

vara nya och var välkomna att ställa frågor. Vissa kände att skrivna instruktioner var till 

stor hjälp i lärandeprocessen till en början (Wangensteen et al. 2008). Att observera 

erfarna sjuksköterskor gav även goda möjligheter att lära sig olika handlingsmönster 

(Ohlsson 2009) och en annan möjlighet till lärande blev att de kunde gå tillbaka till 

litteraturen (Gerrish 2000).  

 

Lärandet underlättades av öppen kommunikation med handledaren och om de sågs som 

stödjande gynnades lärandet samt utvecklande av självförtroende (Oermann & Garvin 

2002, Goh & Watt 2003). Om de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade en kunnig 

handledare fick de lära sig mycket till skillnad från de som hade en mindre erfaren 

(Delaney 2003). Många reflekterade mycket med handledaren i början för att få 

bekräftelse på att de tänkte rätt (Gerrish 2000, Etheridge 2007). Även att reflektera själv 

över dagen var en viktig del av lärandeprocessen (Gerrish 2000, Boychuk Duchscher 

2001). När sjuksköterskorna klarade av utmanande situationer kände de att deras 

kompetens ökade då de även kunde reflektera över dem (Wangensteen et al. 2008). Det 

fanns också många nyutexaminerade som efterfrågade mer feedback från medarbetarna 

(Lindberg-Sand 1996, Wangensteen et al. 2008) för att veta vad de gjorde rätt och fel. 

Därmed utvecklades de (Lindberg-Sand 1996, Jackson 2004) och självförtroendet ökade 

(Goh & Watt 2003). 

 

Det fanns fall då de nyutexaminerade sjuksköterskorna var osäkra på situationer och 

undvek att be om hjälp. Istället läste de PM och gjorde handlingar trots osäkerhet. Vissa 

beskrev att de inte ville riskera att verka dumma och undvek därför att fråga då de inte 

förstod. Exempelvis antecknades inte ord och termer de inte förstod vilket innebar att de 

inte tog itu med sin okunskap vilket påverkade lärandeprocessen negativt (Malouf & 

West 2010).  

 

”You put yourself in a tricky situation when you pretend that you know when you 

actually don’t.” (Lilja Andersson & Edberg 2010, s.188) 
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De nyutexaminerade sjuksköterskorna ställde mycket höga krav på sig själva (Lindberg-

Sand 1996, Goh & Watt 2003, Casey et al. 2004, Mooney 2006) och de tog för givet att 

allting skulle vara prickfritt från början (Lindberg-Sand 1996). De ansåg att nyckeln till 

att klara yrket var att ha översikt, känna patienten och medarbetarna samt framför allt 

kunna delegera. Trots att den första tiden beskrevs som tuff uppskattades den i 

efterhand eftersom det var en lärorik period (Wangensteen et al. 2008) och att lära sig 

nya saker var en positiv upplevelse (Jackson 2004). 

Upplevelsen av att bli en i gänget 

Att bli sjuksköterska beskrevs som en process som började med att vara nybörjare, 

vilket involverade strävan efter acceptans och respekt från kollegor. Ett tydligt mål var 

att bli accepterad som en i gänget (Boychuk Duchscher 2001, Goh & Watt 2003, 

Jackson 2004, Lilja Andersson & Edberg 2010) och det var viktigt att känna sig 

välkommen till avdelningen (Olson 2009). De flesta kände sig både välkomnade och 

stöttade men för vissa var det en utmaning och mottagandet från personalen påverkade 

starkt upplevelsen av första tiden som yrkesverksam (Delaney 2003). Att känna sig 

respekterad bekräftade att de var medlemmar av hierarkin på avdelningen (Lilja 

Andersson & Edberg 2010) och de ville att medarbetarna skulle lita på dem (Casey et 

al. 2004). När kollegorna lyssnade på dem ökade självförtroendet för deras 

professionella egenskaper och det hjälpte dem att växa in i yrkesrollen. Det var 

samtidigt viktigt att bli inbjuden att delta i kollegornas sociala liv, till exempel 

personalfester, eftersom det gav ökad känsla av acceptans (Lilja Andersson & Edberg 

2010). 

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att andras uppfattningar om dem var 

väldigt viktiga till en början för att fastställa förmågan att passa in i den kliniska miljön 

(Malouf & West 2010). De upplevde att tidigare arbete i vården inte bara var en 

säkerhetsfaktor utan framförallt värdesattes högt av kollegorna (Ohlsson 2009). 

Medarbetarna hade en stor roll att muntra upp de nyutexaminerade sjuksköterskorna till 

en början (Wangensteen et al. 2008) och de erfarna undersköterskorna beskrevs som 

betydelsefulla den första tiden. De stöttade, lyfte, hjälpte och kom med goda råd och de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna såg undersköterskornas kompetens som en trygghet i 

sitt arbete (Ohlsson 2009). Samtidigt ansåg somliga att de fick mer stöd hos andra 
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nyutexaminerade vilket resulterade i en situation där en blind leder en annan blind 

(Casey et al. 2004, Kelly & Ahern 2008). Många beskrev att de inte var förberedda på 

makten som utspelades på avdelningarna, att vissa verkade vilja förödmjuka dem och att 

de erfarna inte ville hjälpa dem. Exempel på förödmjukelse var när de ställde frågor till 

vissa kollegor så svarade de ”vet du inte det?”. Deltagarna i en studie av Kelly & Ahern 

(2008, s.913) använde sig av metaforen ”eating their young”. Med det menade dem 

maktspel, hierarki och ”bitchiness”. 

 

En strategi för att bli en del av teamet var ibland att dölja osäkerheten bakom en mask 

av självförtroende och kompetens. För de unga, kvinnliga nyutexaminerade var det svårt 

att inta en arbetsledande roll då en del av de äldre undersköterskorna stundvis hade 

uttryckt sig nedsättande. Som arbetsledare ansåg de att deras främsta uppgift var att 

hålla ett positivt klimat och se till att alla var glada (Ohlsson 2009). 

Att växa in i rollen som sjuksköterska 

Övergången från student till legitimerad sjuksköterska sågs som en utvecklingsprocess. 

Till en början hade de identitet som studerande men under första året omskapades den 

till sjuksköterska vilket för många innebar att bli sjuksköterska i sina handlingar 

(Ohlsson 2009). Att vara en nybörjare innebar för många stort behov av godkännande 

från andra medarbetare vilket var viktigt för att utveckla självförtroende i den nya rollen 

(O‟Shea & Kelly 2007, Lilja Andersson & Edberg 2010). De lärde sig att tänka som en 

sjuksköterska genom kliniska erfarenheter med varierande patienter, hjälp från kollegor 

samt diskussion med andra nyutexaminerade. En del av utvecklings- och 

lärandeprocessen handlade om att lära sig tänka kritiskt. Att tänka kritiskt var ett större 

problem än vad många trodde och det tankesättet blev en stor del av yrket eftersom de 

hela tiden var tvungna att tänka igenom alla beslut och vilka konsekvenser olika 

handlingar kunde medföra (Etheridge 2007).   

 

Det första året handlade om att utvecklas från ett osjälvständigt subjekt som är i behov 

av hjälp från erfarna kollegor till att bli ett självständigt subjekt som kan agera utan 

hjälp (Ohlsson 2009). En nyutexaminerad sjuksköterska i studien av Newton & 

McKenna (2006) beskrev att hon till en början sprang runt som en ”yr höna”. Efter sex 

månader ansåg de att de skapat självförtroende samt utvecklat förmågan att fatta egna 
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beslut (Etheridge 2007) och de lärde sig även efter hand att få snabbare överblick över 

patienterna (Wangensteen et al. 2008). Efter nio månader började de även tänka utanför 

ramarna. De blev även mer självsäkra på sin förmåga att tänka som en sjuksköterska 

och oroade sig allt mindre över att inte veta allt (Etheridge 2007). Då de arbetat nästan 

ett år var de nöjda med sin prestation och utveckling som sjuksköterska (Wangensteen 

et al. 2008). Utvecklingen de gjort märktes och de uttryckte tillfredsställelse över att ha 

klarat första året som sjuksköterska. De kände att de genomgått en stor förändring och 

förändringen handlade främst om att agera och känna sig som en sjuksköterska 

(Ohlsson 2009). Då de nyutexaminerade sjuksköterskorna varit färdiga i ett år tittade de 

tillbaka på tiden då de var färdigutbildade och insåg att de inte hade kontroll i början 

(Clark & Holmes 2006). Efter ett år såg de sig ännu inte som rutinerade men på god väg 

att bli erfarna (Ohlsson 2009).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen beskriver de tre starkaste fynden från examensarbetets resultat. I 

det första fyndet diskuteras den upplevda verklighetschocken. Det andra fyndet belyser 

svårigheterna med att passa in på avdelningen och det tredje och sista fyndet handlar 

om ifrågasättandet av kompetens.  

Verklighetschocken 

Ett centralt fynd i examensarbetet var att många nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde att de var dåligt förberedda på verkligheten som legitimerade sjuksköterskor 

(Goh & Watt 2003, Mooney 2006). Resultatet visade att första tiden i yrket för en del 

blev en djup besvikelse och de nyutexaminerade upplevde praktiken som en skyddad 

verkstad (Lindberg-Sand 1996).  Många beskrev kontrasterna mellan att vara student 

och färdigutbildad och bland annat hade de som studenter inte uppfattat det stora ansvar 

som sjuksköterskeyrket innebar. De förstod ändå att det inte var möjligt att lära sig om 

verkligheten och verksamheten innan de var i den (Kelly & Ahern 2008).  Dock verkade 

det som om det stora problemet låg i att de inte gavs möjligheten att tänka själva under 

praktiken. 

 

Michele Kramers begrepp ”reality shock” har i över fyrtio år beskrivits av 

nyutexaminerade sjuksköterskor under övergången till legitimerad sjuksköterska (Kelly 

& Ahern 2008). Chocken innebär att de är oförberedda för yrkesrollen (Newton & 

McKenna 2006) vilket leder till besvikelse (Kelly & Ahern 2008). Verklighetschocken 

beskrivs som en kulturchock mellan skola och verklighet (Lindberg-Sand 1996) samt 

mellan studentroll och yrkesroll (Bisholt 2009). Ett av Socialstyrelsens (2002) förslag 

på åtgärder för att minska gapet mellan utbildning och yrke är att skapa tydliga mål för 

praktikplatserna. Det kan i sin tur ge positiva effekter på framtidens nyutexaminerade 

sjuksköterskors kliniska kunskaper. Socialstyrelsen föreslår även att de sjuksköterskor 

som handleder måste vara väl medvetna om vad som kommer förväntas av studenterna 

då de är färdigutbildade. Enligt Benner (1993) är det också effektivt med realistiska 

övningar och fallstudier som kräver handling och beslut. Benner poängterar även att 
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sjuksköterskestuderande måste förberedas för de kliniska bedömningar som de så 

småningom kommer behöva göra.  

 

Vi tror att problemet med att de nyutexaminerade sjuksköterskorna är dåligt förberedda 

för verkligheten kan bero på att utbildningens verksamhetsförlagda praktikplatser 

behöver förändras. Handledarna borde bli införstådda i att de bör exponera studenten för 

yrkets fördelar så väl som nackdelar så att studenterna inte skolas till visioner om ett 

idylliskt arbete. Praktikplatserna borde ge studenten utrymme att tänka och handla 

själva. De blivande sjuksköterskorna behöver också möjlighet att träna på 

beslutsfattande och delegering vilket vi tidigare i resultatet nämnt varit ett 

problemområde. Om den verksamhetsförlagda utbildningen blivit mer verklighetstrogen 

kanske framtidens sjuksköterskor inte behöver uppleva sådana kontraster mellan den 

verksamhetsförlagda utbildningen och verkligheten som legitimerad sjuksköterska. 

Svårigheterna med att passa in på avdelningen 

Ett annat centralt fynd i examensarbetet var att det för de nyutexaminerade var av stor 

vikt att passa in på avdelningen (Delaney 2003) och att känna sig som ”en i gänget” 

(Lilja Andersson & Edberg 2010). Resultatet visade att det för en del var en utmaning 

(Delaney 2003) men även en farhåga och att passa in visade sig bli betydelsefullt för 

deras framgång på avdelningen (Malouf & West 2010). Vissa uttryckte besvikelse på 

hur vården tagit emot dem (Lindberg-Sand 1996) och en del beskrev även att de inte var 

beredda på makten som utspelade sig på avdelningarna. I studien av Kelly & Ahern 

(2008) använde sig de nyutexaminerade av metaforen ”eating their young”. 

 

Sedan mitten av 60-talet har uttrycket ”nurses eat their young” varit välkänd och 

sjuksköterskor känner igen problemet men är samtidigt övertygade om att de inte är en 

del av det och att det borde lösas av någon annan (Hippeli 2009). Enligt Kelly (1998) är 

utebliven social acceptans den största faktorn till att en del nyutexaminerade 

sjuksköterskor slutar på sina avdelningar och resonemanget är ”fit in or get out”. I 

Bisholts (2009) avhandling slutade två av arton medverkande på sina avdelningar under 

de första sex månaderna på grund av att de kände sig uteslutna från övrig personal. En 

annan studie visade att cirka 60% slutade inom de första sex månaderna på grund av hur 

de blev behandlade av sina kollegor (Hippeli 2009). Faktum är att om nyutexaminerade 
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sjuksköterskor inte får social support får de svårare att hantera jobbrelaterad stress och 

stöd från erfarna medarbetare krävs för att de ska kunna bygga upp sitt självförtroende 

och utvecklas till det Benner (1993) benämner som kompetent sjuksköterska (Boswell, 

Lowry & Wilhoit 2004). De nyutexaminerade borde få ett korrekt erkännande från 

kollegorna för det högst ansvarsfulla, betydelsefulla och även besvärliga arbete som 

sjuksköterskornas yrke innebär (Benner 1993). 

 

Vi anser att vårdens avdelningschefer bör ta mer ansvar över avdelningarnas bemötande 

mot de nyutexaminerade och att det borde ske ett aktivt arbete med att följa upp hur de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna mottages. Avdelningarnas kultur borde förändras så 

att hälso- och sjukvården i Sverige inte förlorar framtida kollegor på grund av att de inte 

känner sig socialt accepterade. Medarbetarna måste bli påminda om att de också varit 

nya och att det är viktigt med en socialt välkomnande miljö. De måste även förstå att 

sjuksköterskan inte uppnår expertstadiet förrän de arbetat minst fyra år inom likande 

omständigheter. Istället för att döma borde de stödja och underlätta den 

nyutexaminerade sjuksköterskans utveckling från novis till expert.   

Ifrågasättandet av kompetens 

Examensarbetets tredje fynd fokuserar på att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde att deras yrkeskompetens stundvis var ifrågasatt av medarbetarna. Resultatet 

visade att de nyutexaminerade upplevde förödmjukelse från kollegorna, exempelvis 

svarade dem ”vet du inte det?” då de ställde frågor (Kelly & Ahern 2008) och vissa 

medarbetare uttryckte sig nedsättande (Ohlsson 2009). En del hade därför strategin att 

dölja sin osäkerhet bakom en mask av självförtroende och kompetens (Ohlsson 2009). 

Kraven som yrket medförde upplevdes som svåra att hantera (Lindberg-Sand 1996) och 

medarbetarnas förväntningar uppfattades som höga och ibland orimliga (Mooney 2006). 

De nyutexaminerade upplevde även att deras förmåga bedömdes utifrån om de hann 

klart med alla arbetsuppgifterna eller inte (Gerrish 2000) och det blev därför viktigt att 

klara allt i tid för att inte uppfattas som mindre kapabel av kollegorna (Boychuk 

Duchscher 2001). 

 

Diskussionen om hur vidare nyutexaminerade sjuksköterskor är redo för arbetslivet är 

inte ny (Wolff, Reagan, Pesut & Black 2010) och medarbetarna tvivlar på hur de ska 
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klara av yrket (Bisholt 2009). I Socialstyrelsens (2002) översyn av nyutexaminerade 

sjuksköterskors yrkeskompetens visade det sig att hälften av Sveriges sjukhus har 

rapporterat klagomål på nyutexaminerade sjuksköterskors kompetens. Även i en 

debattartikel i Dagens Nyheter (2010) kritiserade två sjukhuschefer deras kompetens. 

De anser att så som utbildningen idag är upplagd krävs tre till sex månaders 

inskolningstid vilket leder till större arbetsbörda för de erfarna kollegorna. 

Sjukhuscheferna tycker inte det är fel att sjuksköterskeutbildningen blivit mer 

akademisk men efterlyser mer schemalagd verksamhetsförlagd utbildning alternativt 

införande av AT-tjänstgöring. Då skulle de nya sjuksköterskorna kunna uppfylla de krav 

som arbetsgivarna och patienterna har och inskolningsperioderna kunde förkortas. Även 

Socialstyrelsen (2002) har som förslag att införa AT-tjänstgöring under sex månader 

vilket hade kunnat öka förutsättningarna för utvecklandet av kompetens i yrkesrollen. 

Benner (1993) anser att sjuksköterskeutbildningen måste förbereda 

sjuksköterskestudenterna så att de kan fungera som avancerade nybörjare direkt efter 

examen. 

 

Enligt Benner (1993) upplevs nyutexaminerade sjuksköterskor som mindre kompetenta 

av sina medarbetare än vad de egentligen är vilket dels beror på att medarbetarna har 

negativa generaliseringar. I studien av Wolff et al. (2010) diskuterade deltagarna att 

vården faktiskt sänder ut dubbla signaler till de nyutexaminerade sjuksköterskorna. De 

får höra att de är nya och inte ska klara allt, trots det ges samma uppgifter till dem som 

till de erfarna sjuksköterskorna. Förväntningarna på de nyutexaminerade skiljer sig 

markant eftersom en del anser att nyutexaminerade ska kunna arbeta fullt ut som 

sjuksköterskor medan andra enbart förväntar sig att de har kunskap att känna igen 

situationer och frågar om de behöver hjälp. 

 

Införande av AT- tjänstgöring är ett bra alternativ men som vi tror kommer ta lång tid 

att genomföra. Förslagsvis skulle parallelltjänstgöring under en tid kunna underlätta 

övergången från student till yrkesverksam. Enligt Socialstyrelsens (2002) översyn 

erbjöd samtliga svenska sjukhus parallelltjänstgöring men den varierade allt ifrån två 

dagar till tre månader. Vi tror att en längre period av parallelltjänstgöring skulle kunna 

öka den nyutexaminerades kunskaper, stärka självförtroendet och tryggheten i det egna 
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arbetet samt öka patientsäkerheten. Det skulle även kunna ge de nyutexaminerade en 

god grund för att utvecklas i rollen som legitimerad sjuksköterska. Om de 

nyutexaminerade får en grundlig och trygg start hade det möjligen kunnat underlätta 

arbetsbördan som erfarna kollegor får när en nyutexaminerad sjuksköterska börjar på 

avdelningen.  

Slutsats 

Det första året var påfrestande för de nyutexaminerade sjuksköterskorna och utifrån 

resultatet blev det tydligt att problemen bör åtgärdas för att underlätta övergången, så att 

sjuksköterskan intar rollen som spindeln i nätet istället för spindeln i klistret. 

Förslag till fortsatt forskning 

Av de sjuksköterskor som årligen examineras i Sverige är enbart 14% män (Statistiska 

Centralbyrån 2010). Det är något som blev tydligt då de vetenskapliga artiklarna lästes 

eftersom andelen män som deltog i studierna var relativt låga (se bilaga 2). Förslag till 

fortsatt forskning är att undersöka om upplevelsen av att vara nyutexaminerad 

sjuksköterska skiljer sig beroende på genus. 

Metoddiskussion  

För att resultatet skulle bli trovärdigt och starkt användes tjugo artiklar samt två 

doktorsavhandlingar. I var kategori fanns mellan sex och tretton vetenskapliga artiklar 

samt en till två avhandlingar representerade. Det talar för att artiklarna som analyserats 

kommit fram till likvärdiga resultat trots att de hade olika fokus. Mängden data stärkte 

kategorierna och ökade därmed trovärdigheten. Eftersom författarna inte är vana att 

skriva vetenskapliga examensarbeten användes inte fler än tjugo artiklar eftersom 

svårigheter då kan uppstå med att hantera all data (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). 

Genom att använda två olika databaser för artikelsökning minskade risken att missa 

material som svarade på studiens syfte. Eftersom endast titel och abstract granskades 

vid sökningarna kan information ha gått förlorad. Att använda sig att både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar kan vara en fördel i examensarbetet då det kan bidra till att 

författarna får olika perspektiv av ämnet, vilket ger bra möjlighet att förstå den egentliga 

verkligheten (Granskär & Höglund-Nielsen 2008).  
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Avgränsningar som att artiklarna i resultatet inne skulle vara publicerade innan år 2000 

kan ha begränsat sökträffarna vilket både kunde bli till fördel och nackdel för resultatet 

(Rienecker & Stray Jørgensen 2008). Nackdelen är att trovärdiga studier som gjordes 

innan 2000 kan ha gått till miste trots att de än är aktuella. Fördelen är att endast den 

senaste forskningen inkluderats i examensarbetet. Trots att målsättningen var att enbart 

presentera resultatet med denna tidsbegränsning valdes avhandlingen av Lindberg-Sand 

(1996) ”Spindeln i klistret: den kliniska praktikens betydelse för utveckling av 

yrkeskompetens som sjuksköterska” att ingå i resultatet. Anledningen till det är att 

avhandlingen svarade väl på examensarbetets syfte. Då Benner och Kramers teorier 

fortfarande är applicerbara idag beslutade författarna att nyttan att inkludera en 

avhandling äldre än tio år övervägde riskerna.  

 

En brist i artikelsökningen var att det enbart söktes artiklar publicerade på engelska. 

Resultatet kunde påverkats av det då artiklar kan ha missats eftersom de varit skrivna på 

språk som författarna inte behärskade. Möjligen kunde artiklar skrivna på norska och 

danska inkluderats (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Författarna gjorde dock 

enstaka sökningar utan språkbegränsningar men inga relevanta artiklar hittades då på de 

skandinaviska språken. 

 

Upplevelsen av en läst text är alltid beroende av subjektiva tolkningar (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2008). Data talar aldrig för sig själv (Backman 1998) utan författarnas 

uppfattning kan påverka resultatet av examensarbetet samt hur ett fenomen undersöks 

(Forsberg & Wengstöm 2003). Avsikten var hela tiden att spegla källans verkliga 

innehåll (Booth, Colomb, & Williams 2004) för att minska risken att förförståelsen 

skulle prägla resultatet. 

 

Det bör tas i åtanke att författarna själva står som nyutexaminerade inom en snar framtid 

och därför fanns det risk för att texten lästes med visst inflytande av den vetskapen. 

Trots att författarna ansåg sig ha begränsad förförståelse blev de ändå förvånade över att 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade svårigheter med att bli socialt accepterade. 

Det var något som författarna inte ens hade reflekterat över skulle kunna vara ett 

problem men som visade sig bli en stark kategori i examensarbetets resultat. 
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I tre artiklar beskrev inte forskarna deras etiska överväganden. Författarna valde då att 

kontakta de berörda via e-post för att få reda på etiken i de vetenskapliga artiklarna. Två 

av de tre förfrågningarna besvarades och artiklarnas författare bekräftade att etiska 

överväganden gjorts. Den tredje författaren som kontaktades hade vid tidpunkt för 

inlämning av examensarbetet inte svarat. Trots det beslutades att artikeln ändå skulle 

inkluderas i arbetet då kvalitetsbedömningen visade att kvaliteten på den vetenskapliga 

artikeln ändå ansågs vara hög.  

 

En manifest innehållsanalys låg till grund för analysen av resultatets data för att lättare 

kunna identifiera mönster och teman (Forsberg & Wengstöm 2003). Innehållsanalysen 

underlättade även identifiering av data som svarade på syftet. Då en grundlig analys 

gjordes av datamaterialet underlättades framställandet av resultatet. Efter att det 

preliminära resultatet var färdigställt hittades ytterligare vetenskapliga artiklar som 

svarade på examensarbetets syfte. För att de inte skulle exkluderas försökte författarna 

stärka resultatet med dem samt återanvända dem i resultatdiskussionen. Dock finns risk 

för att data som svarade på syftet i de artiklarna av misstag förbisetts. Alternativet hade 

varit att göra en helt ny innehållsanalys men på grund av tidsbegränsningen fanns ingen 

möjlighet till det.  

 

På grund av examensarbetets tidsramar valde författarna att inte fördjupa sig i något 

speciellt land. Det gjordes heller inte några djupare undersökningar i hur 

sjuksköterskeutbildningen skiljer sig och är uppbyggd i olika länder. Likväl undersöktes 

inte hur introduktionsfasen skiljer sig från olika länder, eftersom det bara i Sverige kan 

skilja sig från tre dagar till en månad (Ohlsson 2009). Att artiklar oavsett ursprungsland 

inkluderades samt att inga skillnader gjordes beroende på vilket land artikeln kom från 

kan ses som positivt globalt sätt men som en nackdel ur ett nationellt perspektiv. 

Nackdelen nationellt kan vara att examensarbetet ses som orrelevant då det inte enbart 

fokuserar på svenska sjuksköterskor och den svenska sjuksköterskeutbildningen. Dock 

ska det understrykas att studier visat att övergången är likvärdig oavsett vilket land den 

nyutexaminerade sjuksköterskan kommer från (Andersson, Cederfjäll & Klang 2005) 

men det är ändå något som bör finnas i åtanke då det inte kunde uteslutas att det 
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påverkat resultatet. Trots det var målet att få en bred och samlad uppfattning av de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser. Resultatets giltighet är ur olika 

aspekter både starkt och svagt. Sju länder är representerade i resultatet vilket gav 

examensarbetet viss bredd. Dock fallerar genusperspektivet då sjuksköterskeyrket är 

överrepresenterat av kvinnor och så också i artiklarna. 

 

Det ingår inte en beskrivning av artiklarna i resultatet eftersom det gjordes en grundlig 

artikelöversikt (se bilaga 2) som presenterar artiklarna närmre. Dock inkluderades en 

figur (se figur 1) som ger överblick över resultatets kategorier samt ger information om 

hur många artiklar och avhandlingar som representerade varje kategori.  
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Bilaga 1 - Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator 

Begränsningar Typ av 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 

i sökningen 

vars abstract 

granskades 

 

Motivation till varför artikeln 

exkluderades efter att abstract lästes 

Utvalda artiklar 

100912  Artikelns titel Inga Manuell 

sökning på 

Google 

Scholar 

34 1 st eftersom 

det endast var 

en specifik 

artikel som 

söktes 

 1 st. ”Still fumbling along? A comparative 

study of the newly qualified nurse‟s 

perception of the transition from student to 

qualified nurse” 

 

101029 Pubmed new graduate* AND 

nurs* AND 

experience* 

English. 10 

year. 

Title/abstract 106 23 st  Till exempel 

- Ingen metod var beskriven. 

- Artikelns syfte var att beskriva 

handledarens upplevelser, inte 

sjuksköterskans. 

- Beskriver SSK:s upplevelser två år efter 

examination, vårt syfte är att beskriva 

upplevelserna ett år efter examination. 

- Blandat urval; nya SSK, erfarna SSK, 

studenter. 

- Vissa artiklar valdes att ha med i bakgrund 

och diskussion istället. 

 

6 st. “Fitting in: a pervasive new graduate 

nurse need” 

 

“Graduate nurses‟ experiences of 

developing trust in the nurse-patient 

relationship” 

 

“Preparing nurses for practice: A 

phenomenological study of the new 

graduate in Australia” 

 

“The first year as a graduate nurse – an 
experience of growth and development” 
 

“A study of transition: the new nurse 

graduate at 3 months” 

 

“Stresses and challenges for new graduates 

in hospitals” 



 

 

 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator 

Begränsningar Typ av 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 

i sökningen 

vars abstract 

granskades 

 

Motivation till varför artikeln 

exkluderades efter att abstract lästes 

Utvalda artiklar 

101029 Pubmed nurs* AND 

expectation* AND 

transition* 

English. 10 

year. 

Title/abstract 77 14 Till exempel 

-Handlar om handledares upplevelser 

-Användes i diskussion och bakgrund istället 

-Beskriver ej hur länge de intervjuade 

arbetat som sjuksköterska 

-Syftet var att beskriva erfarna 

sjuksköterskors upplevelser av de nya 

 

1 st. “Facing registration: the expectations 

and the unexpected” 

101029 Cinahl nurs* AND novice* 

AND experience* 

AND perception* 

English. Peer 

reviewed. 

2000-2010. 

Abstract. 14 3 st Till exempel 

- Beskriver endast akutsjuksköterskors 

upplevelser 

- Beskriver sjuksköterskestudenters 

upplevelser – inte nyutexaminerades 

- Vissa artiklar hade redan setts i tidigare 

sökningar 

 

1 st. “The “Millennials”: first year in 

practice” 

 

101110 Pubmed nurs* AND 

transition* AND 

experience* AND 

confidence* 

English. 10 

year. 

Title/abstract. 36 5 st Till exempel 

- Beskriver neonatalsjuksköterskors 

upplevelser 

- Vissa artiklar valdes att användas I 

bakgrund och diskussion istället. 

- Sjuksköterskestudenters upplevelser  

 

2 st. ”The transition from rookie to genuine 

nurse: narratives from Swedish nurses 1 

year after graduation” 

 

“Walking a fine line: graduate nurses‟ 

transition experiences during orientation” 

 

101123 Cinahl newly qualified 

AND nurs* AND 

competence AND 

expect* 

English. Peer 

reviewed. 

2000-2010. 

Abstract. 4 2 st -Hade fokus på medarbetarnas 

uppfattningar, inte sjuksköterskans. 

1 st. ”Fit for practice? An exploration of 

the development of newly qualified nurses 

using focus groups” 

 

 



 

 

 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator 

Begränsningar Typ av 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 

i sökningen 

vars abstract 

granskades 

 

Motivation till varför artikeln 

exkluderades efter att abstract lästes 

Utvalda artiklar 

101123 Cinahl nurs* AND 

graduate* AND 

perceptions AND 

transition 

English. Peer 

reviewed. 

2000-2010. 

Abstract. 14 3 st Till exempel 

- Studenters upplevelser 

- Barnsjuksköterskors upplevelser 

- Sjuksköterskorna hade varit färdiga i mer 

än 1 år 

 

1 st. “Learning to think like a nurse: stories 

from new nurse graduates” 

101201 Cinahl nurs* AND 

graduate* AND 

stress 

English. Peer-

reviewed. 

2000-2010. 

Abstract. 66 15 st. Till exempel 

-Handlar om studenters upplevelser 

-Beskriver modeller för att underlätta 

övergången, ej sjuksköterskans upplevelser 

-Handledarnas upplevelser 

-Handlar om att göra ett program för de 

nyutexaminerade 

-En artikel skulle istället användas i 

diskussionen 

-Hade funnits i tidigare sökningar 

4 st. ”The graduate nurse experience” 

 

“The transitional journey through the 

graduate year: a focus group study” 

 

“Role stress and role ambiguity in new 

nursing graduates in Australia” 

 

“From „dependent on‟ to „depended on‟: 

the experience of transition from student to 

registered nurse in a private hospital 

graduate program” 

 

101201  Artikelns titel Inga Manuell 

sökning på 

Google 

Scholar 

80 1 st eftersom 

det endast var 

en specifik 

artikel som 

söktes 

 

 ”Out in the real world: newly graduated 

nurses in acute-care speak out” 

 



 

 

 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator 

Begränsningar Typ av 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 

i sökningen 

vars abstract 

granskades 

 

Motivation till varför artikeln 

exkluderades efter att abstract lästes 

Utvalda artiklar 

101201  Artikelns titel Inga Manuell 

sökning på 

Google 

Scholar 

23 1 st eftersom 

det endast var 

en specifik 

artikel som 

söktes 

 

 ”The experience of a good day: a 

phenomenological study to explain a good 

day as experienced by newly qualified RN” 

101201  Artikelns titel Inga Manuell 

sökning på 

Google 

Scholar 

15 1 st eftersom 

det endast var 

en specifik 

artikel som 

söktes 

 

 ”The lived experiences of newly qualified 

nurses on clinical placement during the 

first six months following registration in 

the Republic of Ireland” 



 

 

Bilaga 2 – Artikelöversikt 

 

Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Belcher, M. & 

Jones, L.K. 

 

Australien, 2008 

Graduate nurses‟ 

experiences of 

developing trust in the 

nurse-patient 

relationship 

Att undersöka och 

beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors tankar 

och upplevelser av att 

skapa förtroende i 

relationen med 

patienten 

7 kvinnliga 

sjuksköterskor som 

arbetar sitt första år.  

 

Intervju. 

Intervjuer med öppna frågor där 

deltagarna blev ombedda att beskriva 

deras uppfattning av vad förtroende är, 

hur viktigt det är samt hur man kan skapa 

förtroende. 

 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes. 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades. Teman växte fram vilka 

delades in i kategorier som diskuterades 

kritiskt. 

En bra relation med förtroende 

ökar självförtroendet och får 

sjuksköterskan att känna att hon 

klarar sitt arbete bra. Ska erkänna 

sina brister istället för att dölja 

dem. Svårt med medicinska frågor 

och självförtroendet minskar om 

man inte kan besvara patienters 

frågor. 

15p 

 

Hög kvalitet 

Boychuk 

Duchscher, J.E. 

 

Canada, 2001 

 

Out in the real world: 

newly graduated nurses 

in acute-care speak out 

Att beskriva hur fem 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde deras 6 första 

månader som 

sjuksköterska 

 
 

5 nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

 

Intervju. Dagböcker. 

Intervjuer genomfördes vid två tillfällen 

– 2 mån efter examination samt 6 mån 

efter examination. Deltagarna skrev 

dessutom dagdöcker om deras 

upplevelser. 

 

En jämförelseanalys gjordes för att 

upptäcka teman samt för att kategorisera 

data. Tre huvudteman växte fram. 

Vill utföra omvårdnad med 

kvalitet, men det kan de inte efter 

som de saknar både kunskap, tid 

och energi. Att inte veta ses som 

en svaghet. Fokuserar på sitt eget 

handlande istället för på patienten 

och de utför arbetsuppgifter utan 

att veta varför. Övergången var 

traumatisk. 

13p 

 

Hög kvalitet 

 

Casey, K., Fink, 

R., Krugman, M. 

& Propst, J. 

 

USA, 2004 

 

 

The graduate nurse 

experience 

Att identifiera 

stressorer och 

utmaningar som 

nyutexaminerade 

upplevde 

270 nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

 

Intervju samt 

självskattningsskalor 

 

Tre intervjuer genomfördes vid 3 mån, 6 

mån samt 12 månader efter 

examinationen. De fick rata bl.a. deras 

självförtroende i självskattningsskalor. 

 

Svaren analyserades av en 

forskningsassistent i ett datorprogram. 

Övergången var stressig och de 

kände att de var inadekvat 

förberedda. Det anser att tar minst 

12 mån att känna sig trygg i rollen 

som sjuksköterska. Handledaren 

är viktig för hur sjuksköterskan 

ska trivas och utvecklas. 

13p  

 

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Chang, E. & 

Hancock, K. 

 

Australien, 2003 

Role stress and role 

ambiguity in new 

nursing graduates in 

Australia 

Att undersöka 

anledningar till stress 

relaterat till rollen som 

sjuksköterska. Även att 

undersöka hur denna 

stress förändras med 

tiden. 
 

154 nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 97% 

var kvinnor. 110 st i 

uppföljningen. 

 

Frågeformulär 

Frågeformulär delades ut där 

sjuksköterskorna fick ranka sina 

upplevelser om t.ex. trivsel på arbetet, 

svårigheter i samband med nya rollen. 

Två undersökningstillfällen; en 2-3 mån 

efter de blivit anställda, samt en gång 11-

12 mån efter anställning. 

 

En faktoranalys gjordes där två teman 

framträdde. T-test gjordes. 

Övergången innebär stress 

relaterat till att anpassa sig till den 

nya rollen som sjuksköterska. De 

känner sig överbelastade i sin roll 

och tvetydighet upplevs relaterat 

till rollen som sjuksköterska. 

13p  

 

Hög kvalitet 
 

Clark, T. & 

Holmes, S. 

 

England, 2006 

Fit for practice? An 

exploration of the 

development of newly 

qualified nurses using 

focus groups 

Att undersöka om de 

nyutexaminerade 

känner sig redo för 

yrket 

5 ward managers, samt 

50 nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 50 

erfarna sjuksköterskor. 

 

Fokusgrupper. 

12 fokusgrupper med 6-10 deltagarna i 

varje.  

 

Bandinspelades och transkriberades. En 

innehållsanalys gjordes och teman växte 

fram. Deltagarna fick ta del av 

materialet. 

Nyutexaminerade har större krav 

på sig själva än vad medarbetarna 

verkar ha på dem. 

13p 

 

Hög kvalitet 

Delaney, C.  

 

USA, 2003 

 

 

Walking a fine line: 

graduate nurses‟ 

transition experiences 

during orientation. 

Att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

övergången till 

sjuksköterska. 

10 kvinnliga 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

 

Intervju. 

Sjuksköterskorna fick berätta om deras 

upplevelser då de höll på att anpassa sig 

till yrket. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. 224 

påståenden blev reducerade till 10 teman. 

Känslor av lycka och stolthet att 

vara färdig varvas med oro. 

Handledarna har stor betydelse 

för om det ska bli en lyckad 

övergång eller inte. Stress 

förekom ofta. Känner mening och 

betydelse i deras arbete.  

14p 

 

Hög kvalitet 

Ellerton, M-L. & 

Gregor, F. 

 

Canada, 2003 

A study of transition: 

the new nurse graduate 

at 3 months 

Att beskriva hur 

förberedda och mogna 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor känner 

sig för yrket 

11 sjuksköterskor som 

arbetat 3 månader.  

10 kvinnor, 1 man. 

 

Intervju. 

Tre intervjuer genomfördes. Kvalitativ 

intervjumetod. Öppen och informell, 60-

90 minuter. 

  

Bandinspelades och transkriberades. 

Analyserades tillsammans för att hitta  

huvudteman. 

Noviserna beskriver att yrket 

handlar om färdigheter. De kände 

sig mest osäkra på 

kommunikation med patienter och 

anhöriga. 

13p 

 

Hög kvalitet 



 

 

 
Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Etheridge, S.A. 

 

USA, 2007 

 

Learning to think like a 

nurse: stories from new 

nurse graduates. 

Att undersöka 

nyutexaminerades 

upplevelser hur de gör 

kliniska bedömningar. 

 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

Kvinnor. 

 

Intervju. 

 

Intervjuer genomfördes vid tre tillfällen. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant av en 

utomstående. 

De nyutexaminerade saknar 

självförtroende och förvånas över 

det stora ansvar och upplever 

svårigheter med att lära sig tänka 

kritiskt. 

13p 

 

Hög kvalitet 

Gerrish, K. 

 

England, 2000 

Still fumbling along? A 

comparative study of 

the newly qualified 

nurse‟s perception of 

the transition from 

student to qualified 

nurse 

Att jämföra 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 1998 med 

nya sjuksköterskors 

upplevelser år 1985. 

1985: 10 

sjuksköterskor som 

arbetat 3-6 mån. 

1998. 25 

sjuksköterskor som 

arbetar 4-10 mån. 

 

Intervju. 

 

Kohortstudie. Öppna, enskilda intervjuer.  

 

Intervjuerna spelades in för att göra en 

jämförelseanalys. 

Känslan av att vara otillräckligt 

var samma för båda. De som 

examinerats 1998 hade utvecklat 

ett mer aktivt sätt att lära sig på 

och de hade en mer utvecklad 

handledningsperiod vilket gjorde 

att de 1998 verkade finna 

övergången lite mindre stressfull. 

Båda känner att de inte är 

tillräckligt förberedda. 

13p 

 

Hög kvalitet 

Goh, K. & Watt, 

E. 

 

Australien, 2003 

 

From „dependent on‟ to 

„depended on‟: the 

experience of transition 

from student to 

registered nurse in a 

private hospital 

graduate program. 

Att undersöka 

upplevelsen i samband 

med övergången från 

student till 

sjuksköterska hos 

australienska 

sjuksköterskor som 

genomgått ett graduate 

nursing program 

4 kvinnor och en man. 

 

Intervju. 

Intervjuer genomfördes där de 

nyutexaminerade fick beskriva hur de 

upplevde övergången, hur bra support de 

fick m.m. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades. Data jämfördes och 

likande påståenden blev kategorier som 

sammanställdes under tre teman. 

Övergången innebar en oväntad 

chock och de kände att de inte var 

tillräckligt förberedda. Kollegorna 

hade orealistiska förväntningar på 

dem. Övergången innebar många 

stressorer på det personliga 

planet. 

15p 

 

Hög kvalitet 



 

 

 
Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Jackson, C. 

 

England, 2004 

The experience of a 

good day: a 

phenomenological 

study to explain a good 

day as experienced by 

newly qualified RN 

Att beskriva vad en är 

bra dag är för 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor och hur 

de upplever den. 

8 kvinnliga 

sjuksköterskor som 

arbetat mindre än ett år. 

De ingick i ett 

rotationsprogram. 

 

Intervju. 

Fenomenologisk metod. Öppna frågor, 

en fråga som ställdes till samtliga var: 

kan du minnas en bra dag och kan du 

beskriva den? 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades. Författarna reflekterade 

fortlöpande och läste materialet 

upprepade gånger. Teman identifierades, 

blev tillslut 5 huvudtema. 

Det var en bra dag om de 

genomfört något bra, om de hade 

bra relation och kunskap om 

patienten, om de hann göra klart 

jobbet samt om teamarbetet 

fungerade bra. De strävar efter att 

nå en nivå av kompetens trots att 

de saknar kunskap och erfarenhet. 

14p 

 

Hög kvalitet 

Kelly, J. & 

Ahern, K. 

 

Australien, 2008 

 

Preparing nurses for 

practice: a 

phenomenological 

study of the new 

graduate in Australia 

Att beskriva de första 

sex månaderna som 

nyfärdig sjuksköterska.  

14 nyutexaminerade. 

 

Intervju. 

Tre intervjuer genomfördes under de sex 

första månaderna. Använde sig av 

fenomenologisk metod. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. En 

innehållsanalys gjordes och teman växte 

fram. 

 

Det är svårt för de 

nyutexaminerade att ta sig in i den 

sociala arbetsmiljön och bli 

accepterad av kollegorna. 

13p 

 

Hög kvalitet 

Lilja Andersson, 

P. & Edberg,  

A-K. 

 

Sverige, 2010 

The transition from 

rookie to genuine 

nurse: narratives from 

Swedish nurses 1 year 

after graduation 

Att beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser under deras 

första år i den nya 

yrkesrollen. 

2 män och 6 kvinnor. 

 

Intervju. 

Studien är en uppföljningsstudie av 

studenter som följts under 

sjuksköterskeutbildningen. Intervjuer 

genomfördes ett år efter examination. 

Fokus på deras upplevelser det första året 

som yrkesverksamma. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. Texterna 

delades in i meningsbärande enheter 

vilka delades in i kategorier. 

Att ha handledare ger 

självförtroende. Viktigt att känna 

sig accepterad på avdelningen, 

därefter kan man börja fokusera 

på patienten istället för att 

fokusera på sitt eget agerande. 

Kräver mycket energi vilket går ut 

över familjelivet och fritid. 

15p 

 

Hög kvalitet 
 



 

 

 
Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Lindberg-Sand, 

Å. 

 

Sverige, 1996 

 

Doktors-

avhandling 

Spindeln I klistret: den 

kliniska praktikens 

betydelse för 

utveckling av 

yrkeskompetens som 

sjuksköterska– en 

etnografisk-

fenomenografisk studie 

Beskriva hur 

kompetensen utvecklas 

dels under praktiken 

men även som nyfärdig 

sjuksköterska. 

Följer 19 stycken 

(varav en man). 

 

Intervjuer och 

veckorapporter. 

I veckorapporterna skrev deltagarna bl.a. 

om upplevelser den första tiden på 

arbetet. Även enskilda intervjuer. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades. Hade individen som 

utgångspunkt i analysen. 

Fenomenografisk och etnografisk. 

 

Yrkeskompetensen är något som 

växer fram i den arbetskultur där 

yrkes utövas. De jämför 

övergången som ett stålbad som 

kännetecknas av: självkontroll, 

underordning och ensamansvar. 

15p 

 

Hög kvalitet 

Malouf, N. & 

West, S. 

 

Australien 2010 

 

Fitting in: a pervasice 

new graduate nurse 

need 

Att ge en inblick i hur 

nyutexaminerade 

australienska 

sjuksköterskor 

upplevde deras 

övergång. 

Sjuksköterskor som 

arbetar första året. 8 

kvinnor, 1 man.  

 

Intervju. 

 

Tre fördjupade intervjuer, kvartalsvis, 

där de fick beskriva deras upplevelser av 

övergången från student till 

sjuksköterska.  

 

Utgick från grounded theory. 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. Analys skedde 

fortlöpande och teman utvecklades. 

 

Viktigt för de nya 

sjuksköterskorna att inte känna 

sig dum på arbetsplatsen. Därför 

undviker några att fråga och låtsas 

att de vet även fast de inte vet. 

Viktigt att känna att de passar in 

på avdelningen och bland 

personalen. 

13p 

 

Hög kvalitet 

 

Mooney, M. 

 

Irland, 2006 

Facing registration: the 

expectations and the 

unexpected. 

Att undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde deras 

övergång till yrket. 

12 sjuksköterskor som 

varit färdiga mindre än 

12 månader. 

 

Intervju. 

Fortlöpande intervjuer genomfördes. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

översattes ordagrant. Intervjuerna 

delades upp i koder och delades in i 

underkategorier från vilka kategorier 

sedan växte fram. 

 

Det ökade ansvaret samt bristen 

på tid med patienten kom som en 

överraskning. Andras 

förväntningar på dem, det ökade 

ansvaret och att de inte hade så 

mycket erfarenhet gjorde inte 

övergången så enkel. 

14p 

 

Hög kvalitet 

 

 



 

 

 
Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Newton, M.J. & 

McKenna, L. 

 

Australien, 2006 

The transitional 

journey through the 

graduate year: a focus 

group study 

Att undersöka hur de 

utvecklar kunskaper 

och färdigheter det 

första året som 

sjuksköterskor 

35 nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

precis börjat arbeta. 31 

kvinnor, 4 män. 

 

Fokusgrupper. 

Intervjuer i fokusgrupperna under första 

året som yrkesverksam, varje träff varade 

40 minuter. 3 tillfällen.  

 

Intervjuerna transkriberades och 

analyserade enligt Colaizzi. Teman 

identifierades. Deltagarna fick ta del av 

materialet och ge feedback på det. 

 

Övergången innebar att de 

genomgick sex stadier; glida 

igenom, överleva, börja förstå, ta 

skydd, veta hur och kommit en 

bit. 

14p 

 

Hög kvalitet 

O‟Shea, M. & 

Kelly, B. 

 

Irland, 2007 

The lived experiences 

of newly qualified 

nurses on clinical 

placement 

during the first six 

months following 

registration in the 

Republic 

of Ireland 

Att undersöka 

upplevelserna från 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor i Irland 

under deras första 6 

månader då de arbetade 

som sjuksköterskor. 

10 sjuksköterskor som  

varit examinerade max 

7 månader. 

 

Intervju. 

Fenomenologisk metod. Först gjordes en 

pilotstudie. Varje intervju började med 

att deltagarna fick frågan: beskriv hur det 

är att vara nyutexaminerad sjuksköterska. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. En 

innehållsanalys gjordes. Meningsbärande 

enheter identifierades och teman växte 

fram. 

Första tiden på avdelningen var 

stressig. Stressen var relaterad till 

ansvaret, brist på förmåga att 

planera och organisera samt brist 

på kliniska färdigheter. Att kunna 

göra skillnad var en positiv del av 

arbetet. 

14p 

 

Hög kvalitet 
 

Oermann, M.H. 

& Garvin, M.F. 

 

USA, 2001 

Stresses and challenges 

for new graduates in 

hospitals 

Att beskriva stressorer 

och utmaningar som 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde på deras 

första arbete på sjukhus 

46 nyutexaminerade. 

  

Clinical Stress 

Questionnaire (CSQ) 

användes samt  

intervju. 

Deltagarna fick rata graden av stress, 

utmaningar samt känslor som de 

upplevde medan de lärde sig arbetet på 

en skala från 0-4. Även öppna frågor för 

att få reda på vilka situationer som var 

stressande och utmanande. 

 

Faktoranalys gjordes och koefficienter 

användes. 

 

Början var stressig, men hjälpte 

dem att nå en högre nivå. De 

upplevde stress på grund av 

rädslan att göra fel och att inte 

vara kompetenta. Handledaren har 

en viktig roll. 

15p 

 

Hög kvalitet 
 



 

 

 
Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

 

Resultat Kvalitet 

Ohlsson, U. 

  

Sverige, 2009 

 

Doktors-

avhandling  

Vägen in i ett yrke – en 

studie av lärande och 

kunskapsutveckling. 

Att undersöka 

nyutbildade 

sjuksköterskors lärande 

och utvecklande av 

kunskap. 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

arbetat ett år. 3 män, 5 

kvinnor. 

 

Intervju. 

Intervjuer var tredje månad under första 

året. Efter varje intervju gav författaren 

varje deltagare sin version av vad de sagt 

för minska risken för feltolkningar. 

 

Narrativ analys på hermeneutiskt sätt. 

Författaren reflekterade fortgående under 

analysen om sin förförståelse. 

 

Sjuksköterskor behöver mer stöd i 

sin nya yrkesroll och glappet 

mellan student och sjuksköterska 

är för stort. De uppfattade inte 

sjuksköterskans administrativa 

uppgifter då de varit på praktik 

under utbildning. 

16p 

 

Hög kvalitet 

Olson, M.E. 

 

USA, 2009 

The ”millennials”: first 

year in practice. 

Att belysa novisa 

“millennials” (födda på 

80 eller 90-talet) 

sjuksköterskors 

upplevelser. 

12 nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 2 män 

och 10 kvinnor. 

 

Intervju. 

Utgick från fenomenologin. Intervjuer 

med öppna frågor samt följdfrågor. 

3 intervjuer genomfördes. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades till text. Inför nästa 

intervju fick deltagarna ta del av 

materialet från föregående intervju och 

reflektera över vad som hänt sedan sist. 

Teman växte fram. 

 

Verkligheten som sjuksköterska 

var överväldigande och 

förvirrande. De kände ständig 

rädsla för att göra fel. 

Handledaren har stor betydelse 

och det är viktigt att få feedback. 

13p 

 

Hög kvalitet 
 

Wangensteen, S., 

Johansson, I.S. & 

Nordström, G. 

 

Norge 2008 

The first year as a 

graduate nurse – an 

experience of growth 

and development 

Att undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplever deras första år 

som sjuksköterska 

12 nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 10 

kvinnor, 2 män. 

 

Intervju. 

Individuella intervjuer genomfördes, 45-

60 min. De fick beskriva deras 

upplevelser. 

 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades efter varje intervju. 

Innehållsanalys gjordes och materialet 

delades in i meningsbärande enheter 

vilka sedan delades in i underkategorier. 

Det är tufft att börja arbeta som 

sjuksköterska men tiden 

upplevdes ändå som utvecklande. 

14p 

 

Hög kvalitet 
 



 

 

Bilaga 3 – Granskningsmallar för vetenskapliga artiklar 
 

Kvalitativ granskningsmall 

För varje svar som blir ja får artikeln 1 poäng. Maxpoäng: 16. 

 

1-5 poäng = låg kvalitet 

6-11 poäng = medel kvalitet 

12-16 poäng = hög kvalitet 

 

1. Finns ett syfte väl beskrivit? 

2. Beskrivs vilken kvalitativ metod som använts? 

3. Är designen relevant för att besvara frågeställningen? 

4. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

5. Beskrivs det var undersökningen genomfördes? 

6. Beskrivs var och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

7. Beskrivs undersökningsgruppen? 

8. Är undersökningsgruppen lämplig? 

9. Beskrivs metoden för datainsamling tydligt? 

10. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

11. Är tolkning av resultatet diskuterade? 

12. Är resultatet trovärdigt (ex. källor) 

13. Är resultatet pålitligt? (ex. undersökningen och forskarens trovärdighet) 

14. Finns originaldata presenterade? (ex. citat) 

15. Har resultatet klinisk relevans? 

16. Är studien etiskt granskad av etisk kommitté alternativt haft noggranna etiska 

överväganden?



 

 

 

Kvantitativ granskningsmall 

För varje svar som blir ja får artikeln 1 poäng. Maxpoäng: 15 poäng 

 

1-5 poäng = låg kvalitet 

6-10 poäng = medel kvalitet 

11-15 poäng = hög kvalitet 

 

1. Finns ett syfte väl beskrivit? 

2. Är designen lämplig utifrån syftet? 

3. Beskrivs inklusions- och exlusionskriterier? 

4. Är undersökningsgruppen representativ? 

5. Beskrivs var och när undersökningen genomfördes? 

6. Är gruppstorleken adekvat? 

7. Beskrivs vilka mätmetoder som använts? 

8. Är reliabiliteten beräknad? 

9. Är validiteten beräknad? 

10. Beskrivs bortfallet? 

11. Är bortfallet acceptabelt? 

12. Var den statistiska analysen lämplig? 

13. Är resultatet generaliserbart? 

14. Kan resultatet ge klinisk betydelse? 

15. Är studien granskad av etisk kommitté alternativt haft noggranna etiska 

överväganden? 

 

 

 


