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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. En yrkeslegitimation tilldelas 

efter godkänd och genomförd utbildning på högskola eller universitet som bevis på att 

sjuksköterskeyrket är en profession. Som nyutexaminerade sjuksköterska saknas 

erfarenheter för att klara av ett självständigt arbete. Syfte: Syftet är att beskriva hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever det första året i arbetslivet samt att beskriva 

undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna. Metod: Föreliggande litteraturstudie 

gjordes med en deskriptiv design. Resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar som 

alla är empiriska. Artiklarna hämtades från sökdatabasen Cinahl. Artiklarnas innehåll 

granskades av båda författarna för att urskilja likheter och olikheter i artiklarnas resultat 

samt undersökningsgrupp. Resultat: Resultatet presenterades utifrån fyra teman, 

Upplevelser av förberedelserna, Upplevelser av stöd på arbetsplatsen, Upplevelser av 

rutiner och att organisera arbetet, utmaningar i kommunikation med patienter och 

anhöriga. Den metodologiska aspekten av undersökningsgruppen presenterades under 

en egen rubrik. Slutsats: Många delar är med och påverkar hur den nyutexaminerade 

sjuksköterskan upplever det förta yrkesverksamma året, självförtroendet, stöd, 

introduktion samt den kliniska utbildningen.  

 

Nyckelord: Novis, Nyutexaminerad sjuksköterska, Sjuksköterskeutbildning, 

upplevelser.   
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Abstract 

Background: The main subject for nurses is nursing and caring. After completed the 

nursing education program you awarded a professional certificate. New graduated 

nurse’s don´t have the experience to be able to work independently. The aim: of this 

study is to describe how new graduate nurses experiences their first year in practice and 

to describe the participation in the included articles. Method: The present literature 

study was done with a descriptive design. The result is based on 13 scientific articles 

which were empirical. The articles were found from the database Cinahl. The content of 

the articles were reviewed by both authors to identify similarities and differences in the 

included articles. Results: The results were based on four themes, Experiences of 

preparation, the experiences of support in the workplace, Experiences of the routines 

and organizing the work, challenges in communication with patients and their families. 

The methodological aspect of the participants in the included articles was presented 

under a separate heading. Conclusion: Many parts were influencing how the new 

graduate nurses experience their first year in practice, confidence, support, introduction 

and clinical training.  

 
Keywords: Novice, New graduate nurse, nursing, experiences.  
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 

Bolognaprocessen kallas den reform som infördes år 1999. Reformen möjliggör för 

studerande och arbetssökande till mer mobilitet över gränserna genom att lägga upp de 

akademiska programmen lika i Europa (universitet- och högskolerådet 2015).  I en 

studie av Öhlen, Furåker, Jacobsson, Bergh & Hermansson (2011) har det undersökts 

vad som karakteriserar utbildningar med omvårdnad som huvudämne efter införandet av 

Bolognaprocessen. Det framkom att de svenska sjuksköterskeprogrammen innehåller 

omvårdnad eller vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. De olika 

sjuksköterskeprogrammen innehåller samma delar, men varierar i poäng.  

 

1.2 Sjuksköterskans profession  

År 1958 infördes den svenska sjuksköterskelegitimationen. Från början var utbildningen 

mestadels inriktad på medicin. År 1970 började ett mer holistiskt synsätt träda fram, 

fokus hamnade på hela människan och inte bara dess kropp (Jakobsson & Lutzén 2009). 

  

Sjuksköterskeyrket är en profession. Det finns inget begrepp som kan sammanfatta 

ordet profession, men det finns kännetecknande egenskaper om vad profession är. 

Exempelvis att utbildningen ska vara på universitet eller högskolenivå samt leda till en 

examen med yrkeslegitimation. Yrket ska även vara till nytta för samhället, att det 

bedrivs självständigt samt att det finns forskning som ständigt pågår. 

Sjuksköterskeutbildningens huvudområde är omvårdnad. Inom omvårdnad finns fyra 

bärande begrepp, människa, hälsa, miljö och vårdande. Med omvårdnad menas att 

tillgodose personliga och allmänmänskliga behov. För att kunna ge god omvårdnad 

krävs det att alla bärande begreppen är med. Alla begreppen länkas samman och behövs 

då människans upplevelse är subjektiv vad det gäller hur hälsa, miljö och vårdande 

uppfattas (Jakobsson & Lutzén 2009).  

 

En profession har ofta en yrkesetisk kod. Den etiska koden för sjuksköterskor är 

utarbetad av International Council of Nurses, ICN. Den etiska koden vägleder 

sjuksköterskor världen över och har som mål att stärka professionen. I den etiska oden 

beskrivs att sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, förebygga 
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sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 

2014). 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS:2010:659) beskriver att sjukvårdspersonal har ett 

yrkesansvar. Det innebär att varje person är ansvarig för beslut, åtgärder och 

bedömningar inom sitt yrkesområde. Legitimationen är ett bevis på genomförd 

högskoleexamen eller annan utbildning, samt den kliniska utbildningen som krävs för 

att få ansöka och beviljas legitimation (SFS:2013:1149). Om sjukvårdspersonal varit 

oansvarig inom yrket, som kan påverka patientsäkerheten så kan legitimationen 

återkallas eller att det beslutas om tre års prövotid, en plan som den legitimerade 

sjuksköterskan ska följa för att komma tillrätta med problemet (SFS:2012:957). 

 

1.3  Påväg mot en ny yrkesroll  

Milton-Wildey, Kenny, Parmenter & Hall (2013) har gjort en studie där studenter på 

sjuksköterskeprogrammet intervjuats. Det framkom att tillfredsställelsen med 

utbildningen var lägst bland studenter i tredje året. Studenterna kände att programmet 

inte förberedde dem tillräckligt för det kommande yrket. Studenterna på 

sjuksköterskeprogrammet önskade att mer timmar placerades på den 

verksamhetsförlagda delen istället för på forskning och skrivande. Avhopp i 

utbildningen upplevdes bero på känslor av otillräcklighet för kommande yrke. Walker 

et. al. (2015) hävdar att det är i den kliniska utbildningen sjuksköterskestudenter börjar 

utforma sin kommande yrkesroll. Det framkom att fem komponenter som spelar in för 

skapandet av sin identitet som sjuksköterska. Det är positiva förebilder, tillhörighet, 

kamratstöd, kritiskt tänkande förmågor och förtroende. Milton-Wildey et. al. (2013) 

beskriver även att vissa studenter saknade tillräckligt med stöd i den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

En läkares allmäntjänstgöring varar 18 månader och handleds av kompetenta läkare. 

Syftet är att komplettera den grundläggande utbildningen med praktiska erfarenheter 

och öka den personliga utvecklingen (SOSFS 1999:5). Brennan et. al. (2010) beskrev i 

sin studie att nyutexaminerade läkare kände att övergången från student till läkare varit 

stressig, detta på grund av ansvaret som yrket för med sig men även osäkerheten. 

Stressen minskade dock när läkarna fick praktik och erfarenhet genom deras 

allmäntjänstgöring. 
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1.4 Teoretisk referensram 

Ingen är expert på sitt yrke från början. För att utvecklas krävs erfarenhet genom 

kliniskt arbete. Den första tiden som legitimerad sjuksköterska är man enligt 

omvårdnadsteoretikern Patricia Benner novis. Från novis sker utvecklingen stegvis till 

expert (Benner 1993). 

 

Som novis saknas erfarenheter kring händelser i arbetet som förväntas klaras av. En 

novis sjuksköterska är därför mycket regelstyrd och behöver dessa regler som 

vägledning i sitt arbete. Vid andra steget som är avancerad nybörjade börjar 

sjuksköterskan få viss erfarenhet. De har klarat av tillräckligt med verkliga situationer 

för urskilja återkommande och betydelsefulla delar ur en situation. Den avancerade 

nybörjaren kan fortfarande behöva hjälp att prioritera för att inte något viktigt ska falla 

bort i arbetet kring patienten. När sjuksköterskan har 2-3 års erfarenhet på samma 

arbetsplats kommer tredje steget som innebär att vara kompetent, det tredje steget nås 

genom att lära sig från praktiska situationer. Nu har sjuksköterskorna tillräckligt med 

kunskap för att kunna planera mer medvetet och effektivt. Dock så är det fortfarande 

svårt att prioritera och vara flexibel. Skicklig är det fjärde steget mot expert. Den 

skickliga sjuksköterskan uppfattar en helhet i situationen och inte bara delar, som var 

karakteriserat för den avancerade nybörjaren. Helhetsbilden gör att de ser avvikelser 

snabbt. Därefter kommer femte stadiet, expert. Experten förlitar sig inte på regler och 

riktlinjer utan handlar efter erfarenheter och magkänsla. En expertsjuksköterska litar på 

sin instinkt och urskiljningsförmåga. I situationer där expertsjuksköterskan saknar 

tidigare erfarenheter behöver dem också använda sig av riktlinjer. För 

expertsjuksköterskan kan det ibland vara svårt att förklara och förmedla sina kunskaper 

då de handlar mycket på magkänsla med hjälp av sina erfarenheter. Som novis kan det 

därför vara svårt att lära sig av en expert då de inte alltid har en förklaring på varför de 

gjorde som de gjorde i en situation (Benner 1993).  

 

Hoffman et. al. (2009)  jämförde hur novis och expertsjuksköterskor arbetar. De 

framkom att experterna uppfattade dubbelt så många signaler från patienterna än vad en 

novis sjuksköterska gjorde.  Novis sjuksköterskorna hade inte tillräckligt med erfarenhet 

för att göra en egen bedömning med hjälp av sin kliniska blick. De oerfarna 
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sjuksköterskorna har visat sig lägga mer tid på att utvärdera patienten än att sätta in 

åtgärder snabbt (Bucknall 2000). 

 

1.5 Problemformulering  

Efter genomförd och godkänd sjuksköterskeutbildning kan man ansöka om en 

sjuksköterskelegitimation. Legitimationen ska bekräfta den kompetens som krävs av 

sjuksköterskan för att genomföra arbetet. Utan erfarenheter i ett yrke är man novis. 

Studenter på sjuksköterskeprogram känner att de ej är tillräckligt förberedda för 

arbetslivet och det är ovist hur nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattar och upplever 

första året i arbetet. Genom att sammanställa litteratur om hur sjuksköterskor uppfattar 

sitt första yrkesverksamma år, kan det få betydelse för att förbättra sjuksköterskans väg 

till ett självständigt arbete.  

 

1.6 Syfte 

Syftet är att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattar och upplever det 

första året i arbetslivet samt att beskriva undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna 

 

1.7 Frågeställningar  

Hur upplever och uppfattar nyutexaminerade sjuksköterskor första året i arbetslivet? 

Vilka personer ingår i undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna?  

  

2. Metod 
 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. En litteraturstudie med en 

deskriptiv design sammanställer tidigare forskningsresultat inom ämnet (Polit & Beck 

2012).  

 

2.2 Databaser 

I denna litteraturstudie har data hämtas från databasen Cinahl, som enligt Polit och Beck 

(2012) är en databas med referenser inom studier i vårdvetenskap. Cinahl är mer 

inriktad på omvårdnad än Pubmed som är mer medicinskt inriktad. Artiklar söktes även 
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i Pubmed med samma sökord som användes i Cinahl. Då samma artiklar återfanns i 

Pubmed begränsades sökningen endast till Cinahl.  

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

Sökord valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Sökorden som användes var ”New 

graduate nurses” och användes som Cinahl headings, sökordet har sedan valts som 

Major Concept. Detta har i sin tur kombinerats med ytterligare sökord i fritext för att 

smalna av sökningen, ”experience”, ”nursing practice”, ”education”, ”satisfaction” och 

“clinical competence”. Sökorden har kombinerats med den boolenska söktermen 

”AND”, detta begränsar sökningen enligt Polit och Beck (2012). “New educated 

nurses” och “Newly examine nurses” har gjorts i separata sökningar i fritext. I tabell 1 

visas sökorden och dess utfall.  

 

Begränsningar som ställdes in i databasen var Peer Review och linked full text samt att 

artiklarna ska vara skrivna på engelska. Det har inte gjorts någon årtalsbegräsning på 

sökningarna. Av artiklarna som valts ut har ingen varit äldre än från år 2000. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Söktabell visar utfall av databassökningar, sökord, antal träffar samt tänkbara artiklar. 

Databas Begränsningar & 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Tänkbara 

Artiklar 

Antal valda 

artiklar 

Cinahl Peer Review, 

Linked full text, 

2015-11-01 

*New graduate nurses AND 

experience AND nursing 

practice 

147 6 5 

Cinahl Peer Review, 

Linked full text, 

2015-11-01 

*New graduate nurses AND 

education AND satisfaction 

 

50 3 0 

Cinahl Peer Review, 

Linked full text, 

2015-11-01 

*New graduate nurses AND 

clinical competence 

183 6 5 

Cinahl Peer Review, 

Linked full text, 

2015-11-01 

New educated nurses  136 4 1 
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* Cinahl headings  

 

2.5 Urvalskriterier och urvalsprocess 

Med hjälp av sökorden som användes har sammanlagt 23 artiklar exklusiv dubbletter 

valts ut som svarar på litteraturstudiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012) så ska 

artiklar till en litteraturstudie sorteras ut stegvis. Artiklarna sorterades ut genom att först 

läsa titlarna och sedan abstracten. För att begränsa en litteratursökning behövs 

inklusionskriterier. Inklusionskriterierna i litteraturstudien var att artiklarna skulle svara 

på syftet, sjuksköterskorna i studierna ska ha varit yrkesverksamma max ett år och 

enbart empiriska studier valdes. Tio artiklar exkluderades efter noggrannare genomgång 

av artikelns innehåll, då artikeln inte svarade på föreliggande litteraturstudiens syfte. 

 

2.6 Dataanalys 

Dataanalys innebär att kritiskt bedöma och värdera den litteratur som ska ingå under 

resultatet i litteraturstudien (Polit & Beck 2012). I föreliggande litteraturstudie ingick 13 

artiklar.  

 

Dataanalysen skedde stegvis. Artiklarna bearbetades i sin helhet av båda författarna för 

att garantera att artiklarna svarade på litteraturstudiens syfte. Artiklarna sammanställdes 

kortfattat i tabell 2 och 3 (se bilaga). Bearbetningen fortsatte genom att författarna 

färgmarkerade i artiklarna med överstrykningspennor för att urskilja vad som hörde till 

frågeställning ett och två. Artiklarna byttes mellan författarna för att inte missa något 

relevant innehåll. Det som markerats som relevant till syftet sammanfattades i ett Word 

dokument. Detta för att kunna urskilja likheter och olikheter, därefter kunde teman 

utformas. De fyra teman som framkom var: Upplevelser av att vara förberedd, 

upplevelser av stöd på arbetsplatsen, upplevelser av rutiner och att organisera arbetet, 

Utmaningar i kommunikation och samspel med patienter och anhöriga. Subteman 

identifierades under tre av teman. Utifrån den metodologiska frågeställningen 

Cinahl Peer Review, 

Linked full text, 

2015-11-01 

Newly examined nurses  84 3 2 

 Totalt 

tänkbara 

   23 

 

13 
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identifierades artiklarnas undersökningsgrupp och sammanställdes genom att räkna 

samman och se likheter och skillnader. Enligt Polit och Beck (2012) ska 

undersökningsgruppen innehålla, antal, ålder, kön och inklusions -och/eller 

exklusionskriterier.   

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden ska enligt Polit och Beck (2012) göras innan en 

deskriptiv litteraturstudie påbörjas, för att fusk och ohederligheter inte ska förekomma. I 

litteraturstudien har artiklarna lästs opartiskt, inte utelämnat information som är av vikt 

för hur det slutgiltiga resultatet kommer bli, refererat till rätt personer, hållit oss till det 

som är skrivet och inte gjort våra egna tolkningar.   

 

 

3. Resultat  
 

Resultatet bygger på 13 artiklar som presenteras i tabell 2 och 3 i bilaga 1. I resultatet 

framkommer fyra teman som pressenteras som underrubriker utifrån litteraturstudiens 

syfte: Upplevelser av förberedelserna, Upplevelser av stöd på arbetsplatsen, 

Upplevelser av rutiner och att organisera arbetet och Utmaningar i kommunikation och 

samspel med patienter och anhöriga. Tre av teman följs av subteman som kan ses i 

figur 1. Den metodologiska aspekten av undersökningsgruppen, pressenteras som en 

egen rubrik.  
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• Hur upplever och uppfattar 
nyutexaminerade sjuksköterskor  

första året i arbetslivet 

Upplevelser av förberedelserna 
- Bristande förberedelser 
- Tidigare erfarenheters påverkan 
-Brist på introduktion på arbetsplatsen 
 

Upplevelser av stöd på arbetsplatsen 
- Medarbetarens betydelse 
- Behovet av feedback 
- Svårigheter att visa okunskap 

 

Upplevelser av rutiner och att 
organisera arbetet 
- Lära sig rutiner 
- Svårigheter att organisera arbetet 
- Svårigheter att leda och ansvara för 
omvårdnadsarbetet 

 

Utmaningar i kommunikation och 
samspel med patienter och anhöriga 

• Vilka personer ingår i 
undersökningsgruppen i de 

inkluderade artiklarna?   Pressentation av den metodologiska 
aspekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En översikt av teman samt den metodologiska aspekten. 

 

 

3.1. Upplevelser av förberedelserna   
 

Något som har en stor betydelse för hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

uppfattade första tiden som yrkesverksam var vilka förberedelser de fått inför och efter 

övergången. 
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Bristande förberedelser 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att de inte förberetts tillräckligt väl 

under utbildningen för att komma ut och jobba som legitimerad sjuksköterska (Awaisi, 

Cooke, Pryjmachuk 2015; Gerrish 2000; Odland, Sneltveldt & Sörlie 2014; Pennbrant, 

Nilsson, Öhlen & Rudman 2013;). Flera nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att 

deras kliniska placeringar hade varit för korta för att utveckla den praktiska 

kompetensen som krävs för sjuksköterskeyrket (Awaisi et. al. 2015; Gerrish 2000; 

Pennbrant et. al. 2013). De menade att mer klinisk utbildning skulle gjort det lättare att 

se sambandet mellan teori och praktik samt bedöma omvårdnadsbehov (Gerrish 2000; 

Pennbrant et. al. 2013). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att utbildningen la 

för mycket tid på det teoretiska, de ansåg att den praktiska biten skulle få ta mer plats. 

Några sjuksköterskor upplevde att det var först när de kom ut i arbetslivet som lärandet 

började (Gerrish 2000). 

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna som saknade kliniska kunskaper och erfarenheter 

från vissa situationer, som att handskas med döden, läkemedels administrering och/eller 

att handha medicinteknisk utrustning, upplevde övergången som stressfylld (O´Shea & 

Kelly 2007; Pennbrant et. al. 2013) vilket påverkade deras självförtroende negativt 

(Awaisi et. al. 2015).  Många upplevde att kurser angående pedagogik underlättade i 

kommunikationen med patienter. Några upplevde dock att det var svårt att ge adekvat 

information till patienterna då de saknade teoretiska faktakunskaper (Ivarsson & 

Nordström 2009). En del hade under sin praktik fått erfara att de inte behövde ha någon 

kontakt eller prata med doktorn, de behövde heller inte hålla i rapporter och ronder. När 

de senare började arbeta så visste de inte hur de skulle bete sig i dessa situationer (Olson 

2009). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde ett stort ansvar vid övergången från 

student till sjuksköterska. Nu var det plötsligt de som hade huvudansvaret som deras 

handledare tidigare hade haft (Gerrish 2000; Odland et. al. 2014; Wangensteen, 

Johansson & Nordström 2008). Stress förknippades ofta med ansvaret som kom med 

yrket (Gerrish 2000; Olson 2009), det upplevdes skrämmande att vara oerfaren i en 

krävande och hektisk miljö samtidigt som de skulle möta många ansvarsfulla uppgifter 

(Odland et. al. 2014; O´Shea & Kelly 2007).  



10 

 

Att vara ny skapade känslor av nervositet och rädsla. Vissa upplevde att de led av 

psykisk stress den första tiden och på grund av oron de kände påverkades sömnen 

(O´Shea & Kelly 2007). De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev att mycket av 

energin gick åt till jobbet de första månaderna, samtidigt som det kändes lärorikt 

(Odland et. al. 2014). Många hade svårt att släppa jobbet när det gick hem för dagen, de 

hoppades att inget gått fel och om alla arbetsuppgifter hade hunnits med. Detta 

upplevdes som fysiskt och psykiskt utmattande (Awaisi et. al. 2015; Gerrish 2000; 

Olson 2009).  

 

Tidigare erfarenheters påverkan  

Någonting som upplevdes göra övergången lättare var att känna till miljön och en del av 

personalen (Parker, Giles, Lantry & McMillan 2014; Watt & Pascoe 2013). Tidigare 

erfarenheter inom vården bidrog till att de upplevdes förstå arbetskulturen bättre 

samtidigt som det var lättare att undvika svåra situationer (Parker et. al 2014). En del 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde dock att tidigare erfarenheter inom vårdyrket 

inte alltid underlättade, då det nya yrket handlade om andra arbetsuppgifter 

(Wangensteen et. al. 2008). Nyutexaminerade sjuksköterskor som tidigare inte hade 

erfarenhet av att jobba inom vården upplevde att även enkla saker var svårt i början, 

eftersom allt var nytt (Ostini & Bonner 2014). 

 

Brist på introduktion på arbetsplatsen 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som inte fick någon introduktion på grund av personal 

brist och därmed ingen handledare upplevde att de kastas ut i en annan värld och var 

därför väldigt oförberedda (Gerrish 2000; Odland et. al 2014). Vissa upplevde att deras 

mentorer som introducerade dem på avdelningen inte kunde föregå som en bra förebild, 

de hade inte tid för att lära ut eller lärde ut på ett felaktigt sätt (Awaisi et. al. 2015). 

Dock upplevde flera nyutexaminerade sjuksköterskor i en studie av Laschinger och 

Heather (2012) att introduktionen gjorde att övergången till sjuksköterska gick 

smidigare.  

 

 3.2. Upplevelser av stöd på arbetsplatsen  

Vilket stöd de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att det fick berodde dels på 

hur de blivit bemötta, vilken feedback de fått samt vad de hade för förväntningar på sig 

själva.  
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Medarbetarnas betydelse 

Som dels ny på en arbetsplats och även i en helt ny yrkesroll upplevde de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att det var av stor vikt att känna sig välkommen av 

andra medarbetare (Olson 2009; Wangensteen et. al. 2008). Många hade bra 

erfarenheter av arbetsplatsens mottagande av dem (Laschinger & Heather 2012; Odland 

et. al. 2014; Olson 2009; Parker et al. 2014Wangensteen et. al.  2008). Positiva 

upplevelser som de nyutexaminerade sjuksköterskorna fått erfara av medarbetare, var 

att de uppmanades och tilläts att ställa frågor (Odland et. al. 2014; Ostini & Bonner 

2014; Wangensteen et. al. 2008). Andra upplevde att det var skönt med medarbetare 

som visade intresse för deras utveckling och att de gärna delade med sig av sina egna 

erfarenheter. De upplevde medarbetarna som förstående och stöttande när de påminde 

om att det också varit nya och mindes hur tufft det kunde vara (Olson 2009). 

 

En annan aspekt som upplevdes viktigt av de nyutexaminerade sjuksköterskorna var att 

medarbetarna och cheferna hade realistiska förväntningar på dem. En chef som inte 

själv arbetat som sjuksköterska var någonting som kunde upplevas som problematiskt 

första tiden, då sjuksköterskorna upplevde att chefen inte förstod sig på dom (Pennbrant 

et. al. 2013). Vissa hade dåliga erfarenheter av medarbetarna den första 

yrkesverksamma tiden. De kunde vara att erfarna sjuksköterskor inte hade tid eller 

intresse för att hjälpa till och lära ut (Awaisi et. al.  2015; Parker et. al. 2014). En annan 

nyutexaminerad sjuksköterska beskriver att det fanns kollegor som ställde sig kritisk till 

deras kompetens och kunskap, vilket ledde till att deras arbetssätt blev nervöst och 

trevande (Pennbrant et. al. 2013). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde en oro för att passa in och bli en del av 

gruppen. Frågor som uppkom handlade om de skulle skaffa vänner på avdelningen, 

genomföra ett lika bra jobb och vilken roll skulle de få på arbetsplatsen. De menade att 

det krävs ett bra teamarbete för att kunna arbeta, samtidigt som det då var lättare att 

utvecklas (Malouf & West 2011). 

 

Behovet av feedback 

Att få konstruktiv kritik och feedback ansågs vara av stor betydelse för utveckling av 

yrkesrollen och självförtroendet hos nyutexaminerade sjuksköterskor (Olson 2009; 
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Pennbrant et. al. 2013; Parker et. al 2014; Wangensteen et. al. 2008). De som fick 

positiv återkoppling och tips på vad de kunde ändra på i sitt arbetssätt, upplevde inte 

kritiken som negativt, utan att det var en lättnad att få feedback (Wangensteen et. al 

2008). De nya sjuksköterskorna angås att det var bra med kritik och att negativ feedback 

var bättre än ingen feedback, det fanns ett stort behov av att veta vad kollegorna tyckte 

(Olson 2009; Parker et. al. 2014; Wangensteen et. al 2008). Många ansåg dock att 

medarbetarna inte gav dem tillräckligt med feedback (Parker et. al. 2014; Wangensteen 

et. al. 2008) någonting som ansågs som mycket jobbigt och stressande var att inte veta 

om de gjort bra ifrån sig (Olson 2009). 

  

Svårigheter att visa okunskap  

Något som nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde som viktigt, var att inte uppfattas 

som okunnig på sin nya arbetsplats och inför sina medarbetare. De ville passa in och var 

rädda för att deras kunskapslucka skulle påverka hur bra de kom in i arbetsgruppen. De 

trodde att bristande kunskap kunde få medarbetarna att uppfatta dem på fel sätt och 

därav ta avstånd (Malouf & West 2011). Flera kände rädsla för att ställa frågor som 

kunde få dem att uppfattas som okunniga (Gerrish 2000; Malouf & West 2011) Rädslan 

att göra bort sig var stor, nyutexaminerade sjuksköterskorna kunde trots bristande 

kunskap ändå ta sig an uppgifter vilket förde med sig en inre stress och oro (Malouf & 

West 2011). Samtidigt som de ville ställa frågor hela tiden (Malouf & West 2011; 

Wangensteen et. al. 2008). Andra situationer när de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

inte vågade fråga om hjälp var när kollegorna hade fullt upp och de inte ville störa 

(Parker et. al 2014). Vissa vågade erkänna sina begränsningar och frågade om hjälp, 

istället för att låtsas kunna någonting (Gerrish 2000; Malouf & West 2011). De 

upplevde att det var till fördel att vara öppen för medarbetarna med vad som var oklart, 

det ansåg att det ledde till mindre stress i längden (Malouf & West 2011). Vissa som fått 

erfara att vara den enda sjuksköterskan på avdelningen upplevde det osäkert om när det 

var aktuellt att ringa doktorn om hjälp (Wangensteen et. al. 2008). 

 

3.3. Upplevelser av rutiner och att organisera arbetet 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna tyckte att mycket av tiden gick åt till att lära sig 

arbetets rutiner, samtidigt kände de sig oförberedda på att organisera arbetet och att 

delegera arbetsuppgifter åt andra medarbetare.  
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Svårigheter att organisera arbetet 

Att inte kunna rutinerna upplevdes för nyutexaminerade sjuksköterskor som påfrestande 

(Wangensteen et. al. 2008) och mycket av den stress som uppstod första tiden upplevdes 

bero på att de inte var helt insatt på hur rutinerna fungerade (Parker et. al. 2014). 

 

En del nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de hade mycket kunskap om hur de 

skulle ta hand om patienter men att de var oförberedda på att organisera arbetet (Gerrish 

2000; Odland et. al. 2014; O´Shea & Kelly 2007; Pennbrant et. al. 2013). Att organisera 

och kontakta alla nödvändiga personer som ingår i teamet runt patienten ansågs som 

stressande (O´Shea & Kelly 2007) och mycket tid gick åt till det (Gerrish 2000). Vissa 

nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg att den höga arbetsbelastningen och att hela tiden 

bli avbruten i sitt arbete av telefonsamtal, vårdplanering eller kontakt med andra 

vårdgivare gjorde det omöjligt att utveckla sina kliniska färdigheter (Pennbrant et. al. 

2013). 

 

När mycket tid gick åt till att organisera arbetet och veta vilka som skulle kontaktas 

upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de inte hade möjlighet att lägga tid 

på patienterna (Gerrish 2000; Ivarsson & Nordström 2009; O´Shea & Kelly 2007). En 

del upplevde att de inte hann prata tillräckligt med patienterna (O´Shea & Kelly 2007), 

andra beskrev att de inte fanns tid till att ge patienterna bra information (Ivarsson & 

Nordström 2009). Några nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att mycket tid och 

engagemang på vårdavdelningen gick åt till att hålla nere kostnader och effektivisera 

arbetet. De upplevde därför att vikten av att ge en god omvårdnad till patienterna 

hamnade i andra hand (Odland et. al. 2014). Efter cirka ett år som yrkesverksam 

beskrev några nyutexaminerade sjuksköterskor att rutiner och att organisera arbetet blev 

lättare, rollen som sjuksköterska blev då mer trivsam (Wangensteen et. al.  2008). 

 

Svårigheter att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet 

Det framkom från nyutexaminerade sjuksköterskor att det var svårt att delegera 

arbetsuppgifter åt andra medarbetare, då man inte var förberedd på det (Gerrish 2000; 

Odland et. al.2014; Wangensteen et. al. 2008). De ville inte bli uppfattade som bossig, 

eller att de la över arbetet på andra (Gerrish 2000). Det var speciellt svårt att delegera 
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arbetsuppgifter när sjuksköterskorna inte kände medarbetarna så väl, samtidigt som 

vissa upplevde att det förlorade kontrollen (Wangensteen et. al. 2008). 

 

När de nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle ta hand om studenter uppkom ännu en 

stressfull situation. De upplevde inte att de var kvalificerade för att lära upp en student 

när de själva inte hade tillräckligt med erfarenhet inom yrket (O´Shea & Kelly 2007). 

Något annat som de upplevde att de inte var kvalificerade för var när vikarierande 

sjuksköterskor kom till avdelningen och de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick ta på 

sig ansvaret för att vara gruppledare (Odland et al. 2014). 

 

  

3.4. Utmaningar i kommunikation och samspel med patienter och 

anhöriga 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att kommunikationen med patienter som var 

allvarligt sjuka och dess anhöriga kunde kännas jobbigt, samtidigt som det var 

utvecklande att möta patienter i svåra situationer.  

  

Situationer som nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde som extra jobbiga var att 

bemöta patienter som fått svåra besked eller som var i livets slutskede (Odland et. al. 

2014; Olson 2009; O´Shea & Kelly 2007). Den här typen av situation upplevdes som 

påfrestande dels för att de saknade tidigare erfarenheter från liknande situationer 

(O´Shea & Kelly 2007) och dels för att det var svårt att svara på patientens frågor och 

funderingar (Olson 2009). Att tala med anhöriga till allvarligt sjuka patienter upplevdes 

även de som en utmaning (Ivarsson & Nordström 2009; Olson 2009). Svårigheterna att 

tala med anhöriga upplevdes bero på att de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte hade 

samma relation till patientens närstående som till patienten (Ivarsson & Nordström 

2009). Många nyutexaminerade sjuksköterskor tyckte att det var svårt att anpassa sitt 

språk så att patienter och anhöriga skulle förstå (Ivarsson & Nordström 2009). När 

positivt samspel uppstod i mötet med patienter och närstående upplevde många 

sjuksköterskor en känsla av att deras förmåga att klara yrket ökade (Pennbrant et. al. 

2013; Wangensteen et. al. 2008), när de kände att de kunde göra skillnad och att hjälpa 

patienter upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de växte i sin yrkesroll 
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(Awaisi et. al. 2015; O´Shea & Kelly 2007) och självförtroendet ökade (Awaisi et. al. 

2015; Pennbrant et. al. 2013; O´Shea & Kelly 2007; Wangensteen et. al. 2008). 

  

3.5. Metodologiska aspekten av undersökningsgruppen 

 

Samtliga tretton artiklar tar upp inklusionskriterier som svarar på föreliggande 

litteraturstudies syfte. 

 

 I tio av tretton artiklar som används i ovanstående resultat framkom det att 

undersökningsgruppen bestått av både män och kvinnor (Ivarsson & Nordström 2009; 

Laschinger & Heather 2012; Malouf & West 2011; Odland et al. 2014; Olson 2009; 

Ostini & Bonner 2014; Parker el al. 2014; Pennbrant et al. 2014; Watt & Pascoe 2013; 

Wangensteen et. al. 2008). I de resterande tre artiklarna som inte uppgav kön på 

deltagarna framkom det inte om undersökningen enbart gjorts på kvinnor, män eller 

båda (Awaisi et al. 2015; Gerrish 2000; O´Shea & Kelly 2007). 

  

Åtta av tretton artiklar uppgav deltagarnas ålder (Awaisi et al. 2015; Ivarsson & 

Nordström 2009; Laschinger & Heather 2012; Odland et al. 2014; Ostini & Bonner 

2014; Parker el al. 2014; Pennbrant et al. 2014; Wangensteen et al. 2008). I sex av dessa 

artiklar framkom det att åldern varierat från 20-54 år. Laschinger et al. (2012) och 

Pennbrant et al. (2014) uppgav endast medelåldern på deltagarna. Resterande artiklar 

(Gerrish 2000; Malouf & West 2011; O´Shea & Kelly 2007; Olson 2009; Watt & 

Pascoe 2013) har ej angett åldern på deltagarna i sina studier.   

  

Laschinger et al. (2012), Pennbrant et al. (2014) och Parker. et al. (2014) har alla ett 

urval på fler än 100 deltagare. Gerrish (2000) har även en större undersökningsgrupp på 

35 stycken. Resterande artiklar (Awaisi et al. 2015; Ivarsson & Nordström 2009; 

Malouf & West 2011; Odland et al. 2014; Olson 2009; Ostini & Bonner 2014; O´Shea 

& Kelly 2007; Parker el al. 2014; Watt & Pascoe 2013; Wangensteen et al. 2008) har 

färre än 15 deltagare.  

  

I fyra av tretton artiklar framkom det att visa av deltagarna i undersökningsgrupperna 

hade tidigare erfarenheter av att arbeta innan vården (Ivarsson & Nordström 2009; 

Parker 2014; Pennbrant et al. 2014; Wangensteen et al 2008). Resterande artiklar har 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
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inte angett om sjuksköterskorna tidigare haft erfarenheter av arbete inom vården 

(Awaisi et al. 2015; Gerrish 2000 Laschinger & Heather 2012; Malouf & West 2011; 

Odland et al. 2014; Olson 2009; Ostini & Bonner 2014; O´Shea & Kelly; 2007 Watt & 

Pascoe 2013)  

 

 

 

4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande litteraturstudie har redovisats utifrån fyra teman i resultatet. Dessa 

innehåller delar som påverkar hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde det första 

yrkesverksamma året. I stor utsträckning framkommer det att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sig otillräckligt förberedda, att utbildningen och introduktionen 

inte gett dem en tillräckligt bra grund för yrket. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde att de fått ett bra stöd från framförallt stöttande medarbetare, däremot 

bristande feedback. Gemensamt för många nyutexaminerade sjuksköterskor var att de 

upplevde svårigheter med att organisera arbetet, därför tog det lång tid i början. 

Svårigheter i kommunikationen upplevdes som störst när patienterna var svårt sjuka. I 

den metodologiska aspekten av undersökningsgruppen granskas de inkluderade 

artiklarna i resultatets undersökningsgrupp. Undersökningsgruppen inkluderar ålder, 

kön, antal deltagare, inklusions/exklusionskriterier. Vissa av de inkluderade artiklarna 

tar inte upp alla aspekter av undersökningsgruppen.  

 

4.2 Resultat diskussion  

I fyra artiklar från resultatet (Gerrish 2000; Odland et. al. 2014; O´Shea & Kelly 2007; 

Wangensteen et. al. 2008) framkom det att många nyutexaminerade sjuksköterskor 

kände stor oro för att komma ut och arbeta självständigt, samt organisera arbetet 

(Pennbrant et. al. 2013). Sjuksköterskestudenter hade redan innan de börjat arbeta en 

känsla av att de var oförberedda och inte tillräckliga för yrket (Milton-Wildey et. al. 

2013). I Sverige är sjuksköterskeyrket styrt av patientsäkerhetslagen, som innebär att de 

har ett yrkesansvar. Ett ansvar för alla beslut, åtgärder och bedömningar som 

sjuksköterskan fattar (SFS:2010:659). Ansvaret som yrket för med sig kan i sig skapa 
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oro. Oron skulle också kunna bero på att de nyutexaminerades sjuksköterskorna är novis 

utifrån Benners teori (1993), och att det är en del av att vara ny. En annan sak som 

bidrog till att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att första tiden var tuff var 

bristande erfarenheter från verkliga händelser (Awaisi et. al. 2015; Olson 2009; O´shea 

& Kelly 2007; Pennbrant et.al. 2013) något som bland annat fås genom klinisk 

utbildning. För att få en legitimation i Sverige så måste sjuksköterskor ha genomfört en 

viss del klinisk utbildning i sjuksköterskeprogrammet (SFS:2013:1149). 

Sjuksköterskeprogrammen i Sverige ska innehålla lika delar, delarna kan dock variera i 

omfång (Öhlen et.al. 2011). Detta kan göra att nyutexaminerade sjuksköterskor fått 

varierad mängd av den kliniska utbildningen i Sverige. De 

nyutexamineradesjuksköterskorna (Awaisi et. al. 2015; Gerrish 2000; Pennbrant et. al. 

2013) och även sjuksköterskestudenter (Milton-Wildey et. al 2013) ansåg att den 

kliniska utbildningen varit otillräcklig. Benner (1993) menar att oavsett den kliniska 

utbildningens längd så kommer den nyutexaminerade sjuksköterskan ändå vara novis i 

början av sitt arbete. Även om de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade erfarenheter 

från tidigare arbete och/eller klinisk placering så var den första tiden ändå utmanande 

(Wangensteen et. al 2008), dock kunde det underlätta om de kände igen arbetsmiljön 

(Parker et. al  2014; Watt & Pascoe 2012).  Flera nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg 

att den kliniska utbildningen förberett dem väl för att ge omvårdnad till patienten, men 

inte för att organisera arbetet (Gerrish 2000; Odland et. al. 2014; O´Shea & Kelly 2007; 

Pennbrant et. al. 2013).  Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde, för att ge god 

omvårdnad skall sjuksköterskan ha ett holistiskt synsätt och se hela människan 

(Jakobsson & Lutzén 2009). För att se hela människan behöver den som har 

omvårdnadsansvaret även kunna organisera och se till att hela teamet runt patienten är 

involverade, någonting som ansågs vara svårt för den nyutexaminerade sjuksköterskan 

(Gerrish 2000; O´Shea & Kelly 2007; Pennbrant et. al. 2013; Odland et. al. 2014). Det 

kan återigen bero på att de nyutexaminerade sjuksköterskorna var novis, de saknar 

tillräckligt med erfarenhet för att kunna se helheten och koppla ihop olika delar med 

varandra (Benner 1993). Anledningen till varför de kände en oro i början samt att de 

hade svårt att organisera arbetet, skulle kunna bero på att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna inte fått ta del av hela organisationen under de kliniska utbildningarna 

(Gerrish 2000; Odland et. al.2014; Olsson 2009; Wangensteen et. al. 2008).  
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Efter cirka ett år som yrkesverksam upplevde många nyutexaminerade sjuksköterskor 

att stressen avtog och de blev mer bekväma i sin yrkesroll (Wengensteen et. al. 2008). 

Det kan bero på att arbetserfarenheter gjorde att de utvecklades från novis till avancerad 

nybörjare och kunde då koppla samman flera delar i vårdandet som styrks av Benners 

teori (1993).  Att den nyutexaminerade sjuksköterskan kände att det första året var 

kantat av mycket oro och stress, kan jämföras med läkare som har allmäntjänstgöring i 

18 månader med handledare, innan de får arbeta självständigt (SOSFS 1999:5). Läkare 

som upplevde stressen för att bli klar, menade att de minskade efter deras 

allmäntjänstgöring, då de fick mer erfarenhet och kunskap (Brennan et. al. 2010). 

 

Flera nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ett bra bemötande från medarbetare 

men att de inte fick tillräckligt med feedback (Parker et. al. 2014; Wangensteen et. al. 

2008).  Enligt Milton-Wildey et. al. (2013)är det viktigt med positiva förebilder, 

kamratstöd och förtroende för varandra på arbetsplatsen för att kunna växa i sin 

yrkesroll.  I en studie av Lofmark et. al. (2006) har det framkommit att erfarna 

sjuksköterskor upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor som kunniga. Samtidigt som 

de framkom i resultatet att nyutexaminerade sjuksköterskorna kände en stor osäkerhet, i 

och med okunskap, i början av arbetet (Gerrish 2000; Malouf & West 2011; Olson 

2009; Parker et. al. 2014; Wangensteen et. al 2008). Detta kan bero på att 

nyutexaminerade sjuksköterskor inte alltid har den tron på sig själva, som de erfarna 

sjuksköterskorna uppfattade att de hade. Att erfarna sjuksköterskor upplevde de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna som kunniga kan vara orsaken till varför de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna kanske inte fick den feedback som de önskade, då 

den erfarna sjuksköterskan inte såg behovet av det. Att heller inte fråga medarbetare om 

hjälp vid kunskapsbrister (Gerrish 2000; Malouf & West 2011) kan vara en anledning 

till varför de erfarna sjuksköterskorna i Lofmark et. al. (2006) studie upplevde de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna som mer kunniga än de faktiskt var.  

 

En anledning till att inte våga fråga om hjälp kan vara de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas självförtroende samt bristande tillit till sin egen förmåga (Pennbrant 

et. al. 2013).  Dock har det visat sig att nyutexaminerade sjuksköterskors agerande i 

olika situationer inte beror på lågt självförtroende, utan på för lite klinisk och teoretiska 

förberedelser, orealistiska förväntningar och dåligt stöd (Cleary et. al. 2009). En annan 

förklaring till varför de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte vågade fråga om hjälp 
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(Gerrish 2000; Malouf & West 2011) skulle kunna bero på att förväntningarna på dem 

var för höga. En nyutexaminerad sjuksköterska som är novis kan inte ha samma krav på 

sig som en erfaren sjuksköterska. Hoffman et. al (2009) menar att de novisa 

sjuksköterskornas bristande erfarenheter gör att de inte har samma förmåga som en 

erfaren sjuksköterska, när det kommer till att bedöma patienter. Det har även visat sig i 

en studie av Buknall (2000) att novisa sjuksköterskor har svårt för att sätta in åtgärder i 

tid för patienterna på grund av kunskapsbrist.  

 

Något som kan upplevas som skrämmande för nyutexaminerade sjuksköterskor var att 

kommunicera med svårt sjuka patienter (Odland et. al. 2014; O´Shea & Kelly 2007).  

I en studie av Bannerjee, Manna, Coyle, Johnson Shen, Pehrson, Zaider, Hammonds, 

Krueger, Parker, & Bylund (2016) studerades hur sjuksköterskor som arbetade inom 

onkologi, upplevde kommunikationen till svårt sjuka patienterna. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde att det var en utmaning att kommunicera. De upplevde sig ha 

för lite kunskap för att kunna förmedla empati gentemot patienterna. Oavsett hur länge 

en sjuksköterska har arbetat så kommer sjuksköterkan hamna i situationer som känns 

främmande. Att ha erfarenheter från liknande situationer kommer dock att göra 

situationerna lättare (Benner 1993). Att kommunicera med patienter som alla är olika 

individer kan därför, oavsett hur länge en sjuksköterska arbetet, vara anledningen till att 

det upplevs som en utmaning.  

 

4.6 Metodologiska aspekten av undersökningsgruppen 

 Polit och beck (2012) menar att resultatet kan påverkas av hur undersökningsgruppen 

ser ut, ålder, kön, antal samt vilka inklusions och/eller exklusionskriterier är det som ska 

tas till hänsyn när vetenskapliga artiklar bearbetas. Det är därför till fördel för 

föreliggande litteraturstudies trovärdighet att granska artiklarnas undersökningsgrupp.  

 

Kön, ålder och antal deltagare ska uppges i vetenskapliga artiklar för att öka 

tillförlitligheten på studien (Polit & Beck 2012). I föreliggande litteraturstudie har de 

inkluderade artiklarna tagit upp dessa delar av undersökningsgrupperna. Dock har inte 

alla artiklar tagit upp alla tre aspekter i undersökningsgrupperna. Åldrarna i artiklarnas 

undersökningsgrupp framkom inte i fem av artiklarna (Gerrish 2000; Malouf & West 

2011Olson 2009; O´Shea & Kelly 2007; Watt & Pascoe 2013). Detta kan ses som 
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bristfälligt då avsaknad av åldern på deltagarna försvårar överförbarheten då åldern kan 

ha betydelse för resultatet.   

 

I samtliga av de inkluderade artiklarna som har uppgett kön på deltagarna, har 

majoriteten bestått av kvinnor. Är könsfördelningen inte jämt fördelad kan det påverka 

överförbarheten av resultatet på hela populationen (Polit & Beck 2012). 

Sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat och därför gör det att överförbarheten till just 

den gruppen inte blir lika missvisande. O´Shea & Kelly (2007) och Gerrish (2000) har 

inte uppgett kön på deltagarna. Det går därför inte att utesluta att studien enbart gjorts 

på män, det skulle kunna ge ett helt annat resultat än de artiklar där majoriteten på 

deltagare varit kvinnor. Vid artikelgranskningen framkom det att inget avvikande 

resultat gentemot de andra artiklarna framkom i Gerrishs (2000) och O´Shea & Kellys 

(2007) studier.  

 

En stor undersökningsgrupp ses oftast som mer representativt för populationen än ett 

litet urval (Polit & beck 2012). I elva av artiklarna i föreliggande litteraturstudie var 

undersökningsgruppen liten (Awaisi et al. 2015; Gerrish 2000; Ivarsson & Nordström 

2009; Malouf & West 2011; Odland et al. 2014; Olson 2009; Ostini & Bonner 2014; 

O´Shea & Kelly 2007; Parker el al. 2014; Watt & Pascoe 2013; Wangensteen et al. 

2008). Enligt Polit och Beck (2012) behöver inte en liten undersökningsgrupp vara till 

nackdel för studien, det beror på vad artiklarna har undersökt. I tio av de inkluderade 

artiklarna har datainsamlingen skett genom intervjuer (Awaisi et al. 2015; Gerrish, 

2000; Ivarsson & Nilsson 2009; Malouf & West 2011; Odland et al. 2014; Olson 2009; 

O´Shea & Kelly 2007; Ostini & Bonner 2014; Watt & Pascoe 2013; Wangensteen et al. 

2008), då kan en liten undersökningsgrupp ge mer uttömande och nyanserande 

information. (Polit & Beck 2012) 

 

Även inklusions/exklusions kriterier i vetenskapliga artiklar ska stå beskrivna, det ökar 

studiens validitet (Polit & Beck 2012). I samtliga av artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie har inkulsionskriterier tagits upp. Det medför att det är lättare att få en 

överblick på hur studiens deltagare matchar den berörda populationen till studien (Polit 

& Beck 2012).  
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4.6 Metoddiskussion  
 

En litteraturstudie är en sammanställning av tidigare forskning inom valda ämnet (Polit 

& Beck 2012). Anledningen till varför föreliggande litteraturstudie har gjorts var för att 

mycket empiriska studier fanns inom det valda ämnet. En deskriptiv design har används 

till den föreliggande litteraturstudien då den har till syfte att beskriva egenskaper hos en 

population (Polit & Beck 2012).  I föreliggande litteraturstudie inkluderades 

sammanlagt 13 artiklar till resultatet. I en litteraturstudie på grundnivå är 13 artiklar ett 

rimligt antal.  

 

 

För att göra en litteraturstudie krävs det att lämplig data samlas in genom strukturerad 

sökning, det kan göras i Cinahl och Pubmed som båda är vårdvetenskapliga (Polit & 

Beck 2012). Då samma artiklar hittades i båda databaserna användes enbart Cinahl för 

att undvika dubbletter samt för att Cinahl är mer omvårdnadsinriktat. I Cinahl görs 

sökningar till fördel med Cinahl Headings (Polit & Beck 2012), som används i tre av 

sökningarna. För att få mer strukturerad sökning kunde Cinahl Headings ha använts i 

samtliga sökningar. Då de resterande sökningarnas sökord ansågs som relevanta till 

föreliggande litteraturstudies syfte gjordes de som fritextsökningar.  

 

Begränsningar är nödvändigt för att eliminera artiklar som inte är relevanta för 

litteraturstudien. Begränsningar som ställdes in var Peer Rewied och linked full text.  

Åldersbegränsning kan göras för att träffarna i databasen ska vara aktuella (Polit & 

Beck 2012), detta har inte gjorts i föreliggande litteraturstudie. Inga språkbegränsningar 

gjordes i sökningen men endast engelska artiklar har inkluderas, det kan ses som en 

svaghet då viktiga forskningsresultat kan ha gått förlorade (Polit & Beck 2012). Då 

Engelska inte är författarnas till föreliggande litteraturstudies modersmål kan även de 

ses som svaghet. Översättningar kan leda till att innehållet förändras och tolkningen blir 

då missvisande (Polit & Beck 2012). För att undvika feltolkingen har lexikon använts 

som hjälpmedel i föreliggande litteraturstudie.  

 

 

4.7 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning  

För att arbetsmiljön kring nyutexaminerade sjuksköterskor, handledande sjuksköterskor, 

patienter och annan hälsopersonal ska bli bättre är föreliggande litteraturstudie av 
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betydelse. Föreliggande litteraturstudie leder till en förståelse kring hur förberedda 

nyutexaminerade sjuksköterskor är under deras första yrkesverksamma år. I 

föreliggande litteraturstudies resultat framkommer det att det mest centrala inom ämnet 

har varit brister i den kliniska utbildningen. Det är därför viktigt att föreliggande 

litteraturstudie publiceras för att påvisa att mer klinisk utbildning önskas av både 

studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor. Fortsatt forskning skulle kunna syfta till 

att se kvalitén på den kliniska utbildningen för att hitta förbättringsåtgärder.  

 

 

4.8 Slutsats  

 I föreliggande litteraturstudie framkom det att upplevelserna av det första året som 

nyutexaminerad sjuksköterska påverkades av vilka förväntningar de hade på sig själva, 

självförtroendet och tillit till sin egen förmåga, hur väl utbildningen förberett dem på 

arbetslivet, vilket stöd de fick, kvalitén på introduktionen samt om de hade tidigare 

erfarenheter inom vården. Klinisk utbildning är av största vikt för att minska den oro 

som finns hos majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna.  
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Bilaga 1 

   
Tabell 2. 

Författare 

 
Titel Design och eventuellt 

ansats  
 

Undersökningsgrup

p 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Awaisi, Cooke & 

Pryjmachuk 

(2015). 

Oman 

The experiences of 

newly graduated 

nurses during their first 

year of practice in the 

Sultanate of Oman – A 

case study 

Explorativ design med 

Kvalitativ ansats 

Nio deltagare. Ålder och 

kön framkommer ej.  

Semistrukturerade intervjuer och 

observationer. 

Innehållsanalys  

Gerrish (2000). 

England 

Still fumbling along? A 

comparative study of 

the newly qualified 

nurse´s preception of 

the transition from 

student to qualified 

nurses 

Komparativ studie med 

kvalitativ ansats  

35 deltagare. Kön och 

ålder anges ej.  

Semistrukturerade intervjuer  Innehållsanays 

Ivarsson & Nilsson 

(2009). Sverige 

The subject of 

pedagogy from theory 

to practice – The view 

of newly registered 

nurses 

Deskriptiv design med 

kvalitativ ansats 

Tio deltagare. Sju kvinnor 

och tre män. Ålder 23-40.  

Semistrukturerade intervjuer. Fenomenologisk analys  
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Laschinger, 

Heather 

K.Spence 

(2012). 

England  

Job and career 

satisfaction and 

turnover 

intentions of 

newly graduated 

nurses 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansatts 

153 deltagare. 142 

kvinnor och 11 män. 

Medelålder 28.22 år.  

Enkäter via mejl Oberoende t-test. 

Korrelation och 

regressions analys  

Malouf & West 

(2011). 

Australien 

Fitting in: A 

pervasive new 

graduate nurse 

need 

Deskriptiv design med 

Kvalitativ ansats  

Nio deltagare. Åtta 

kvinnor och en man. 

Ålder anges ej. 

Semistrukturerade intervjuer Innehålsanalys 

Odland, 

Sneltvedt & 

Sörlie (2014). 

Norge 

Responsible but 

unprepared: 

Experiences of 

newly educated 

nurses in hospital 

care 

Deskriptiv design med 

kvalitativ ansats. 

Åtta deltagare. Sju 

kvinnor och en man. 

Ålder 23-31 år 

Semistrukturerade intervjuer Fenomenologisk analys 

Olson (2009). 

England  

The ”millenials”: 

first year in 

practice 

En deskriptiv design med 

kvalitativ ansats 

12 deltagare. Tio 

kvinnor och två män. 

Åldern anges ej.  

Semistrukturerade intervjuer Fenomenologisk analys 

O´Shea & Kelly 

(2007). Irland  

The lived 

experience of 

newly qualified 

nurses on qlinical 

placement during 

the first six 

Explorativ design med 

kvalitativ ansats 

Tio deltagare. Kön 

och ålder anges ej. 

Semistrukturerade intervjuer  Fenomenologisk analys 
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months following 

registration in the 

Republic of Irland  

Ostini & 

Bonner. (2014). 

Australien. 

Australian new 

graduate 

experience during 

their transition 

program in 

rural/regional 

acute care setting. 

Explorative 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Fem deltagare. Tre kvinnor och 

två män. Ålder 20-30 år 

Semistrukturerade intervjuer Innehållanalys 

Parker, Giles, 

Lantry & 

McMillan 

(2014). 

Australien. 

New graduate 

nurses in their 

first year of 

practice. 

Tvärsnittsdesi

gn med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats. 

282 deltagare. 240 kvinnor och 42 

män. Ålder 21-54 år 

Online enkätundersökning 

och ostrukturerade intervjuer 

Chi-square och 

innehållanalys 

Pennbrant, 

Nilsson, Öhlen 

& Rudman. 

(2013). Sverige. 

Mastering the 

professional role 

as a newly 

graduate 

registered nurse. 

Kohort 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

330 deltagare. 310 kvinnor och 20 

män. Medelåldern 34 år.  

Enkätundersökning Innehållanalys 

Wangensteen, 

Johansson & 

Nordström 

(2008). 

Norge 

The first year as a 

graduate nurse – 

an experience of 

growth and 

Development 

En deskriptiv 

design med 

en kvalitativ 

ansats 

12 deltagare. Tio kvinnor och två 

män. Ålder 23-44 år. 

Semistrukturerade intervjuer  Innehållsanalys 
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Watt & Pascoe 

(2013). 

Australien 

An exploration of 

graduate nurses' 

perceptions of 

their preparedness 

for practice after 

undertaking the 

final year of their 

bachelor of 

nursing degree in 

a university-based 

clinical school of 

nursing. 

 

En deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Tio deltagare. Nio kvinnor och en 

man. Ålder anges ej.  

Semistrukturerade intervjuer Fenomenologisk analys 
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Tabell 3.  

Författare Syfte Resultat  

Awaisi, Cooke & 

Pryjmachuk (2015). 

Oman 

Undersöka upplevelserna för nyutexaminerade 

sjuksköterskor under deras första verksamma år i 

Oman. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde en chock under deras första 

tid inom yrket, främst på grund av de upplevda glappen mellan teori och 

praktik. De upplevde sig ha bra teoretiska kunskaper som var svårt att 

kunna använda i praktiken då de hade bristande kliniska erfarenheter 

inom yrket.  

Gerrish (2000). 

England 

Undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever förvandlingen mellan student till 

kvalificerad sjuksköterska samt jämföra med de 

nykvalificerade sjuksköterskorna år 1985. 

Sjuksköterskorna kände sig väl förberedda inför deras roll. De hade även 

en bra handledning i början som underlättade. Upplevelser av stress på 

grund av rädslan att göra fel var vanligt.   

Ivarsson & Nilsson 

(2008). Sverige 

Beskriva från nyutexaminerade sjuksköterskans 

perspektiv, specifika händelser i det dagliga 

arbetet när de använde sig av sin pedagogiska 

kunskap.  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att trots att de läst 

mycket om kommunikation under utbildningen så ansåg de att mer 

faktakunskap hade givit dem större möjlighet till att ge patienter bra 

pedagogisk information.  De upplevde svårigheter att översätta 

informationen till patienter/anhörigas nivå.  

Laschinger,Heather 

K.Spence (2012). 

England  

Beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

arbetserfarenheter första året och första två åren 

som yrkesverksamma. 

I det stora hela var de nya sjuksköterskorna nöjda med sina 

arbetsförhållanden. Fem faktorer skilde sig mellan de som jobbat i ett år 

och  de som varit verksamma i två år.  

Malouf & West (2010). 

Australien 

Se hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

deras resa mot sjuksköterskeyrket.  

Vikten att passa in i arbetsgruppen ansåg som en betydande aspekt i det 

första året som sjuksköterska.  

Odland, Sneltvedt & 

Sörlie. (2014). Norge. 

Syftet med denna studie var att beskriva 

upplevelsen av att vara nyutexaminerad 

sjuksköterska som arbetar inom medicin eller 

kirurgi.  

 

Studiedeltagarna var förvånad över skillnaden mellan deras ideal, 

teoretiska och praktiska kunskaper som de lärt sig under utbildningen 

jämfört med sjukhusets arbetsrutiner. Mer fokus låg på medicinsk 

diagnostik och behandling samt effektivitet, omvårdnad ansågs inte som 

en prioriterad fråga. Sjuksköterskorna ansåg att ansvaret yrket för med 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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sig var överväldigande 

Olson (2009). England  Beskriva vilka erfarenheter nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplever i övergången till 

arbetslivet det första yrkesverksamma året. 

Erfarenheter om att självförtroendet växte med tiden och även hur det 

emotionella och psykiska faktorerna utvecklades under det första 

yrkesverksamma året.  

O´Shea & Kelly (2007). 

Irland  

Undersöka nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevelser av att börja jobba på en klinisk 

avdelning i Irland och vilken mening deras 

upplevelser ledde till. 

De nya sjuksköterskorna upplevde arbetet som stressande. Särskilt 

påtaglig stress vid oväntade situationer.  

Ostini & Bonner. 

(2012). Australien. 

Syftet är att undersöka erfarenheterna hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor i deras övergång 

till en sjuksköterska.   

Sjuksköterskors upplevelser i övergångsperiode handlade om stöd, 

utmaning, reflektioner om att vara ny och hur utbildningen har förberett 

dom. 

Parker, Giles, Lantry & 

McMillan. (2014). 

Australien 

Studien syftar till att utforska nyutexaminerade 

sjuksköterskors erfarenheter av att komma in i 

yrket. Framförallt försökte de identifiera faktorer 

som påverkar övergången till yrket, 

tillfredställelsen av att vara ny och sannolikheten 

av att vara kvar i yrket. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde stress då det var hög 

arbetsbelastning, okunskap och att inte känna till avdelningens rutiner. 

De menade också att deras utveckling skulle kunna främjats om det hade 

fått bättre feedback av sina medarbetare.  

Pennbrant, Nilsson, 

Öhlen & Rudman. 

(2013). Sverige. 

Studien syftar till att utveckla en modell som 

beskriver den professionella utvecklingen av 

nyutexaminerade sjuksköterskor under det första 

Utvecklingen är en pågående process som bygger på sjuksköterskans 

upplevelser och samspel med omgivningen. Upplevelserna påverkas av 

bland annat sociala värderingar, normer, sjukvårdens organisation, 
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yrkesverksamma året. medarbetare, patienter och sjuksköterskans egen familj.  

Wangensteen, Johansson 

& Nordström (2008) 

Norge 

Belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever deras första år som sjuksköterska. 

Upplevelser av att det var en tuff start i yrket. De hade behov av 

erfarenheter. Upplevde stor utveckling under första året.  

Watt & Pascoe (2013). 

Australien 

Beskriva hur sjuksköterskor upplever sig 

förberedda inför arbetslivet efter att de tagit deras 

kandidatexamen i sjuksköterskeutbildningen. 

Känslor om att vara redo för jobbet var betydande faktorer för att minska 

rädslan kring att göra fel, utföra ett bra jobb och för att förstå hur 

organisationen fungerade under det första yrkesverksamma året som 

sjuksköterska.  
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