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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett mångfacetterat yrke och den första tiden som 

nyutexaminerad sjuksköterska är viktig. Det finns ett samband mellan en bra start i 

professionen och att de nyutexaminerade sjuksköterskorna stannar inom yrket. Det är av 

stor vikt att nyutexaminerade sjuksköterskor stannar kvar i professionen för att på så sätt 

bibehålla kontinuitet och erfarenhet, då detta är komponenter som leder till en ökad 

patientsäkerhet. 

Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av sin första tid som 

yrkesverksam samt beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

hämtades från databaserna Cinahl och PubMed via högskolan i Gävle. 

Resultat: Resultatet i denna litteraturstudie beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevelser i övergången till yrkesverksam. För att få en tillfredställande övergång till 

den nya professionen är det många bitar som ska stämma överens. De komponenter som 

framkom tydligast var arbetsplatsintroduktion, handledning, arbetskollegor samt den 

nya yrkesrollen. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde arbetsplatsintroduktionen 

som både positiv och negativ. Hur handledningen upplevdes berodde till stor del på 

handledarens yrkeserfarenhet. Handledningen upplevdes betydande för 

kompetensutvecklingen. Om den nyutexaminerade sjuksköterskan integrerades och 

accepterades på ett bra sätt av nya kollegor så ökade det professionella självförtroendet. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde svårigheter att hantera den nya 

yrkesrollen på grund av avsaknad av kunskap och klinisk erfarenhet. Det totala antalet 

deltagare i studien var 396 stycken och fyra världsdelar finns representerade såsom 

Europa, Asien, Oceanien och Nordamerika.  

Slutsats: Vikten av en bra arbetsplatsintroduktion och första tid i yrket kan inte nog 

poängteras. Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att det var av största vikt att de 

fick det stöd de behövde samt tilläts vara noviser i sin nya yrkesprofession, detta för att 

få en trygg och stabil grund att stå på. Stödet till de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

borde ingå som en självklar del inom vården.  

 

Nyckelord: nyutexaminerade sjuksköterskor, upplevelse, övergång. 

 

              

 



 

 

Abstract 
Background: The nursing profession is a multi-faceted profession in which the first 

time as a newly qualified nurse is important. There is a correlation between a good start 

in the profession and that newly graduated nurses stay in the profession. It is very 

important that graduated nurses remain in the profession to maintain continuity and 

experience, as this components leading to increased patient safety. 

Aim: To describe newly graduated nurses first experience as a registered nurse and to 

describe the included articles study-group. 

Method: A descriptive literature review based on twelve scientific articles. The articles 

were retrieved from databases CINAHL and PubMed through the University of Gävle. 

Results: The results of this study described the experiences of newly graduated nurses 

in their transition to professional. To obtain a satisfactory transition to the new 

profession, many details must be considered. Topics that emerged most clearly were the 

workplace induction, supervision, colleagues and the new professional role. Newly 

graduated nurses experienced workplace introduction as both positive and negative. 

How the supervision was experienced depended on the supervisor's professional 

experience and that the experience was described as significant for the development of 

skills. If the newly graduated nurses were integrated and accepted in a good way of new 

colleagues, the professional confidence increased. The newly qualified nurses 

experienced difficulties in dealing with their new professional role because of lack of 

knowledge and clinical experience. The total number of participants in the study were 

396 and four continents were represented, such as Europe, Asia, Oceania and North 

America. 

Conclusion: The importance of a good workplace introduction and first time in the 

profession can’t be emphasized enough. Newly graduated nurses described that it was 

imperative that they got the support they needed and that they were permitted to be 

novices in their profession to have a solid foundation to stand on. Support for the newly 

graduated nurses should be an integrated part of healthcare. 
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1.0 Introduktion 
 
 
Sjuksköterskeyrket är ett mångfacetterat yrke. Som sjuksköterska fungerar du som 

spindeln i nätet. Sjuksköterskeprofessionen kräver många egenskaper såsom kunskap, 

förståelse, kunna prioritera samt planera då detta bidrar till en god och patientsäker 

omvårdnad. (Finnström, 2010). Den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska är 

viktig. Det finns en koppling mellan en bra start i professionen och att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna i större utsträckning stannar inom yrket. Det är av 

stor vikt att nyutexaminerade sjuksköterskor stannar kvar i professionen för att på så sätt 

bibehålla kontinuitet och erfarenhet, då detta är faktorer som leder till en ökad 

patientsäkerhet (Carter & Tourangeau, 2012, Flinkman & Salanterä, 2015). Denna 

studie fokuserar på nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under sin första tid 

som yrkesverksam.  

 

1.1 Sjuksköterskeutbildningen  

Emmy Rappe var Sveriges första medicinskt utbildade sjuksköterska som bidrog till att 

den första sjuksköterskeutbildningen startade år 1867. Från början ingick ingen teori i 

utbildningen utan eleven utbildades i disciplin, tålamod och uppoffring för att på så sätt 

formas till sjuksköterska (Dahlborg Lyckhage, 2010). Utbildningen har genom åren 

förändrats från att endast ha fokuserat på fysiska faktorer som orsakar sjukdom till ett 

mera holistiskt synsätt. 1982 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning. 

Utbildningen är numera treårig och leder till en kandidatexamen i omvårdnad vilket ger 

en möjlighet att studera vidare på forskarnivå (Bentling, 2013). Efter avslutade studier 

skall den grundutbildade sjuksköterskan ha förmåga till självständigt arbete, förmåga att 

samarbeta med patienter och närstående samt kunna ge adekvat vård och behandling 

(SFS 1993:100).  I fokusgrupper och enkätundersökningar ansåg sjuksköterskestudenter 

och nyutexaminerade sjuksköterskor  att  kommunikation, social kompetens och 

ledarskapsförmåga bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. Även professionella och etiska 

värderingar framkom som viktiga komponenter i utbildningen (Kajander-Unkuri, 

Salminen, Saarikoski, Suhonen & Leino-Kilpi, 2013). I en enkätundersökning med 98 

sjuksköterskestudenter i slutfasen av sin utbildning, kände 53 % att studierna hade 

förberett dem tillräckligt inför den kommande yrkesrollen. 29,6 % ansåg dock att den 

kliniska kompetensen var bristfällig och borde utökas under utbildningen. Övervägande 
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del av sjuksköterskestudenterna såg dock fram emot sin nya yrkesroll med spänning 

(Doody, Tuohy & Deasy 2012). Sjuksköterskestudenterna kände en viss oro i att möta 

de förväntningar och krav som ställdes från omgivningen, men även svårigheter i att 

möta sina egna krav (Heslop, McIntyre & Ives 2001). De räknade med regelbundet stöd 

och återkoppling på den kommande arbetsplatsen. (Doody, et al., 2012).  

 

1.2 Sjuksköterskeprofessionen 

En profession beskrivs som ett yrke som bygger på en utbildning vid högskola eller 

universitet och som  därigenom upprätthåller en viss status och auktoritet 

(Nationalencyklopedin). Sjuksköterskeprofessionen har gått från att vara ett kall till 

yrke (Dahlborg Lyckhage, 2010).  Från början var sjuksköterskan endast läkarens 

assistent, utan möjlighet att fatta egna beslut. Dagens sjuksköterskor har helt andra 

befogenheter då de har huvudansvaret för omvårdnaden kring patienten (Rehn, 2013).  

Sjuksköterskan har många och varierande arbetsuppgifter inom både offentlig och privat 

verksamhet (Falk, 2015). Sjuksköterskan arbetar efter fyra grundläggande 

metapardigmer: människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Människan defineras som alla 

människors lika värde och rättigheter där personliga egenskaper, ursprung samt funktion 

i samhället inte skall påverka vården. Hälsa innebär, för sjuksköterskan, att lindra och 

bota sjukdom samt försöka återställa ohälsa. Miljö är det sammanhang inom vilket 

omvårdnaden utövas. Begreppet omvårdnad innebär att försöka förstå människors 

omvårdnadsbehov och hur dessa på bästa sätt kan tillgodoses. Färdigheter som en 

sjuksköterska bör ha är förståelse och respekt för människans unika behov av 

omvårdnad samt att ha ett mediciskt perspektiv där fokus ligger på sjukdom och 

behandling (Jakobsson & Lützen, 2009). Omvårdnad är sjuksköterskans största och 

viktigaste ansvarsområde samt specialitet. I professionen ingår att planera, utvärdera 

och följa upp omvårdnadsinsatser samt hantering av läkemedel och 

läkemedelsadministration (Falk, 2015). Utmaningar som sjuksköterskor ställs inför är 

de allt högre kraven på produktivitet och kostnadseffektiv behandling samtidigt som 

patienten ska vara i fokus (Grønseth & Nortvedt, 2011). För att förbättra och utveckla 

sin omvårdnadskompetens behöver den nyutexaminerade sjuksköterskan konstant 

reflektera över sitt arbetssätt och det som händer i mötet med patienten samt samspelet 

med arbetskollegor (Finnström, 2010). Två faktorer att ta hänsyn till för att bli en bra 

sjuksköterska var: att ta del av den kunskap som mer erfarna sjuksköterskor har samt att 
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själv vara uppdaterad så arbetet utförs enligt praxis (Grønseth & Nortvedt, 2011). 

Genom att ha en stödjande organisation där kunskap hos medarbetare tillvaratas bidrar 

arbetsgivaren till en gynnsam arbetsmiljö för personalen (Nilsson Kajemo & Wallin, 

2009). Viktiga komponeneter för att uppnå mål och kunna hantera krav i arbetet är: 

kompetens och bemanning, tydliga mål, positiv och negativ feedback, socialt stöd från 

chef och kollegor samt tid för återhämtning (Zelmin-Ekenhem, Jonsson & Middelman, 

2016). 

 

1.3 Sjuksköterskans första tid 

De första åren som nyutexaminerad sjuksköterska innebär många påfrestningar och den 

första tiden är svår. I en undersökning av Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn & 

Salanterä (2006) uppger så mycket som 76 % av sjuksköterskorna att de funderade på 

att lämna professionen. Av dessa uppger 42 % hög arbetsbelastning och 

utbrändhetssymtom som orsak. I en svensk studie uppges arbetsvillkor som den främsta 

orsaken till funderingar på att lämna yrket, 26 % av sjuksköterskorna uppgav att 

arbetsbelastningen var så hög att den ledde till ohälsosam grad av stress.(Sjögren, 

Fochsen, Josephson & Lagerström, 2005). 

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetsuppgifter anvisade arbetstagare inte 

orsakar ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. 

Ohälsosam arbetsbelastning är när kraven i arbetet är större än resurserna. Denna 

obalans blir osund om den är lågvarig och chanserna till återhämtning är allt för liten  

(Zelmin-Ekenhem, et al., 2016). Arbetsplatsintroduktion innebär att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan får stöd den första tiden. Detta stöd kan innebära 

handledning. Handledning går ut på att den nyutexaminerade sjuksköterskan får hjälp 

att utveckla sin kompetens i form av ökad klinisk kunskap, planering av arbetet, ställas 

inför nya utmaningar samt tid för reflektion (Lima, Jordan, Kinney, Hamilton & 

Newall, 2015). Introduktion och handledning defineras av ett utövande som uppmuntrar 

utveckling och autonomi samt att sätta upp mål och metoder för att uppnå arbetsplatsens 

kunskapskrav.  För att skapa en ömsesidig respekt bör arbetsgivaren klargöra sina 

förväntningar av den nya medarbetarens roll samt att även medarbeteren  får chans att 

delge sina önkemål och förväntningar (Falender & Shafranske, 2014). 
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1.4 Teoretisk referensram 

Patricia Benner´s teori från novis till expert identifierar fem steg i sjuksköterskans 

utveckling: nybörjare/novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Som 

nybörjare menar Benner att sjuksköterskan saknar bakgrundsförståelse för olika 

situationer som kan uppkomma inom vården, detta på grund av otillräckliga 

erfarenheter. Som nybörjare styrs man i större utsträckning av regler och riktlinjer vilket 

begränsar sjuksköterskan i sitt agerande. Även den avancerade nybörjaren har 

begränsade resurser att klara av olika vårdsituationer och kan behöva hjälp att prioritera 

arbetet. Skillnaden mellan nybörjaren och den avancerade nybörjaren är att den senare 

börjar känna igen och kan identifiera samt åtgärda bekanta situationer. Vidare kan 

nämnas att Benner menar att den kompetenta sjuksköterskan beräknas har två till tre års 

erfarenhet. Utvecklingen sker gradvis under många år, det är dock inte säkert att graden 

expert uppnås. Enligt Benner är det många faktorer som spelar in för att över huvud 

taget utvecklas i de olika stegen. Dessa faktorer är att kunna kombinera teoretisk 

kunskap med erfarenhet samt ha en reflektiv förmåga och lyckas förena den tillsammans 

med den egna personligheten och yrkesrollen (Benner, 1993). 

 
I denna studie defineras nyutexaminerade sjuksköterskor såsom grundutbildade 

sjuksköterskor som avslutat sin utbildning och skall påbörja sin nya profession. 

Första tid defineras som de två första yrkesverksamma åren efter avslutade studier. 

 
 

1.5 Problemformulering 

Sjuksköterskeprofessionen har förändrats genom åren vilket har inneburit högre krav på 

kunskap och skicklighet. För att nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna uppfylla 

dessa kunskapskrav är det viktigt att övergången blir så gynnsam som möjligt. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskestudenter har positiva förväntningar men känner en viss 

oro inför sin debut inom professionen. Företrädelsevis handlar den forskning som finns i 

området om stress och utbrändhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor samt funderingar 

på att lämna professionen. Det saknas dock en sammanställning avseende upplevelser 

som påverkar den första tiden som yrkesverksam nyutexaminerad sjuksköterska vilket, 

tillsammans med ett personligt intresse för ämnet ligger till grund för litteraturstudien. 

Genom att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid kan 



 

5 
 

detta bidra till att de i mindre utsträckning känna sig ensam i sin situation och gör 

övergången lättare att hantera.   

Litteraturstudien kan för arbetsgivaren innebära en ökad förståelse för hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever den första tiden som yrkesverksam och 

därmed uppmärksammas på områden där stödjande insatser bör sättas in.   

1.6 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av sin första tid som yrkesverksam samt att beskriva de inkluderade 

artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

1.7 Frågeställning 

Vilka upplevelser har nyutexaminerade sjuksköterskor av sin första tid som 

yrkesverksam? 

Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 

 

 

2.0 Metod 
 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie.  

En litteraturstudie innebär granskning av ett ämne för att belysa ett problemområde 

(Polit & Tatano Beck, 2012). 

 

2.2 Databas  

Författarna valde databaserna Cinahl och PubMed vid sökningen. Cinahl och PubMed 

är två viktiga databaser som täcker alla områden inom omvårdnad och hälsa (Polit & 

Tatano Beck, 2012) 

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Sökord som använts och kombinerats: new graduate, nurses, transition, experience samt 

work. Författarna undersökte om sökorden fanns som nyckelord i databasernas 
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ämnesordlista, thesaurus. Nyckelord innebär en term eller ett ord som finns i den 

vetenskapliga artikeln. Detta gör det lättare att hitta artiklar om ett visst ämne samt gör 

att alla relevanta vetenskapliga artiklar hittas. I databasen PubMed kallas dessa 

nyckelord MeSh-termer och i Cinahl kallas de Cinahl Headings (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Sökord som inte fanns i databasernas thesaurus användes som 

fritextsökning. I Cinahl är new graduate nurses Cinahl Heading och experience* och 

transition* fritext. MeSh-term i PubMed är new graduate och nurses, experience* samt 

transition* är fritext. Fritextorden har författarna sökt med trunkering (*) för att hitta 

olika ändelser på sökorden. Trunkering anses av Willman et al. (2006) vara en bra 

metod att använda för syftet att hitta olika ändelser. Sökningen började brett på enskilda 

ord för att sedan kombineras med hjälp av den booleska termen AND. Den booleska 

termen hjälper till att fånga upp relevant litteratur samt rikta sökningen mot ett mer 

specifikt område (Willman, et al., 2006). Detta gjorde att sökningen smalnades av. 

Sökorden kombinerades tills dess att de genererade ett hanterbart antal vetenskapliga 

artiklar, d.v.s. cirka 200 artiklar.  

 

Inklusionskriterier, i form av begränsningar, som användes i databaserna i Cinahl och 

PubMed var att artiklarna inte var äldre än tio år, skrivna på engelska och svenska samt 

fritt tillgängliga i full text via högskolan i Gävle. I Cinahl markerades även 

begränsningen peer review, denna begränsning fanns dock inte att välja i PubMed. 

Övriga inklusionskriterier för sökta artiklar var att de besvarade syftet och 

frågeställningen. Endast empiriska vetenskapliga artiklar har inkluderats. De 

inkluderade artiklarna skulle beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser 

varpå endast kvalitativa artiklar användes. De bearbetade vetenskapliga artiklarnas 

ansats var av kvalitativ och mixad ansats. I de två artiklar som hade mixad ansats 

inkluderades endast det resultat som analyserats kvalitativt.  

Exkluderades gjorde artiklar som inte handlade om nyutexaminerade grundutbildade 

sjuksköterskor samt artiklar där de nya sjuksköterskorna arbetat mer än två år. 

Sökord och sökstrategi kan utläsas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av databaser, begränsningar, söktermer & utvalda artiklar. 

 
Förkortningar: ch=Cinahl Heading, msh=MeSH-term, ft=Fritext 
 
 

2.4 Urvalsprocess  

Sökningarna genererade sammanlagt träffar på 212 artiklar. Artiklarnas titlar lästes för 

att bedöma relevans utifrån syfte och frågeställning. 38 av dessa var dubbletter och 

exkluderades därmed. 124 artiklar exkluderades då de varken svarade på syfte och 

frågeställning, då titlarna tolkades handla om förväntningar, specialistutbildade 

sjuksköterskor, handledare, utbildning, ledaregenskaper, utbrändhet och organisation. 

50 artiklar återstod och i dessa lästes abstract. 23 av dessa artiklar visade sig inte 

motsvara syfte och frågeställning då de handlande om utbrändhet, handledare samt 

specialistutbildade sjuksköterskor. Därmed återstod 27 passande artiklar, åtta av dessa 

artiklar gick dock inte att läsa i fulltext. Återstående 19 artiklar lästes i fulltext där en 

 

Databas 

 

Begränsningar 

Sökdatum 

 

Söktermer 

 

Antal 

träffar 

 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

 

Utvalda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

 

Cinahl 

 
År 2006-2016 

engelska/svenska, 
Full text,  

peer reviwed 
2016-09-13 

new graduate 
nurses (ch) 

AND 
transition* (ft) 

AND 
experience* 

(ft) 

 

113 

 

42 

 

8 

 

PubMed 

 
10 år, 

engelska/svenska, 
Full text,  

2016-09-13 

new graduate 
(msh) nurses 
(msh) AND 

transition* (ft) 
AND 

experience* 
(ft) 

 

99 

 

8 

 

3 

 
Manuell sökning 
genom 
artikelreferens  
 

 

 
Relevans för 
syfte och 
frågeställningar.  

 

    

1  

 
Summa 
 

   

212 

 

 

50 

 

12 
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noggrann genomgång gjordes av de återstående artiklarnas syfte, metod och innehåll. 

Fyra artiklar hade en kvantitativ ansats och exkluderades därför, ytterligare fyra passade 

inte syfte och frågeställning då de handlade om specialistutbildade sjuksköterskor. De 

återstående elva artiklarna valdes ut för denna litteraturstudie. Ytterligare en artikel 

inkluderades för litteraturstudien utifrån annan vetenskaplig artikels referenslista.  

Denna urvalsprocess presenteras även i flödesschemat Figur 1, s.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1. Flödesschema urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys  

Samtliga artiklars metod och resultatdel lästes enskilt upprepade gånger av författarna 

för att få en känsla för materialet, med utgångspunkt från syfte och frågeställning. För 

att få trovärdighet och minimera risken att författarna påverkar varandra i granskningen 

bör artiklarna studeras enskilt (Willman, et al., 2006). Vid den enskilda granskningen 

färgkodades artiklarna, utifrån studiens syfte och frågeställning, för att identifiera 

återkommande och gemensamma teman. Under denna färgkodning fördes även 

212 artiklars titlar 
lästes och 162 

exkl. 
50 artiklar återstod 
där abstract lästes 

Ytterligare 23 
artiklar exkl. då de 
ej var relevanta för 

syftet 

27 passade artiklar 
återstod 

19 artiklar återstod 
och lästes i full text 

 
8 exkluderades 

Ytterligare en 
artikel 

inkluderades 
utifrån annan källa 

 

8 exkluderades 
11 artiklar återstod 
och inkluderades 
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anteckningar angående artiklarnas innehåll och resultat. Enlig Polit & Tatano Beck 

(2012) ska dataanalys hjälpa forskare tolka, strukturera samt analysera insamlat material 

i olika steg. I nästa steg utfördes en gemensam diskussion beträffande artiklarnas 

färgkodning, resultat samt förda anteckningar. För att få tydligare överblick över 

resultatet sammanställdes detta i två bilagor, en s.k. resultatöversikt som redovisas i 

bilaga 1, där författare, syfte och reslutat presenteras. Därefter sammanställdes på 

samma sätt en metodologisk översikt som redovisas i bilaga 2. Där presenteras 

författare, publikationsår, land, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod.  

Ytterligare en färgkodning gjordes av likheter och skillnader. Vid denna bearbetning 

och färgkodning framkom upprepade teman som motsvarade studiens frågeställningar. 

Teman och deras innehåll diskuterades och ändrades tills konsensus uppstod. Dessa 

teman sammanställdes som rubriker i resultatdelen.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då studien är en litteraturstudie gjordes ingen etisk prövning. Författarna har stävat efter 

en objektiv inställning, då det enligt Polit & Tatano Beck (2012) anses viktigt för att 

minimera personliga värderingar och undvika exkludering av artiklar och resultat 

författarna upplever ointressanta. Därmed har alla artiklar som svarat mot syfte och 

frågeställning inkluderats. Vidare ämnade vi inte plagiera eller falsifiera resultat. 

Författarna ämnade även vara noggrann i granskning och referenshantering av artiklarna 

inkluderade i studien. 

 

3.0 Resultat 
Resultatet baseras på tolv vetenskapliga artiklar och presenteras i fyra rubriker: 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsplatsintroduktion, handledning, 

arbetskollegor och den nya yrkesrollen. Den metodologiska frågeställningen gällande 

de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp redovisas i slutet av resultatet.  
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3.1.1  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsplatsintroduktion  

Flera av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde sin introduktionstid som viktig 

och värdefull. Viktiga komponenter som framkom var att få lära sig professionen, 

rutiner och undersökningar samt känna sig som en i personalgruppen (Cubit & Lopez, 

2011, Parker, Giles, Lantry & McMillan, 2012). Under introduktionen upplevde dock 

vissa nyutexaminerade sjuksköterskor, att ny var synonymt med okunnig och att de 

betraktades som svaga (Lee, Hsu, Li & Sloan, 2012). 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna poängterade vikten av att introduktionen 

fullföljdes. Upplevelsen av längden på introduktionsperioden var varierande. Vissa 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att en lång introduktion var betydligt bättre 

än en kort och intensiv (Glynn & Silva, 2013) medan andra beskrev att en innehållsrik 

och välplanerad introduktion upplevdes mer avgörande och lärorik än längden 

(Wangensteen, Johansson & Nordström, 2007). De nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde att de saknade en mer strukturerad och individanpassad introduktion (Cleary, 

Horsfall, Jackson, Muthulakshmi & Hunt, 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor som 

fått en längre introduktionsperiod, 7 månader,  upplevde trygghet i att inte ha något eget 

ansvar då de arbetade under ständig övervakning av handledare. Detta gjorde att de fick 

en god inblick i sjuksköterskeprofessionen. Efter introduktion upplevde sig vissa av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna fullärda, självgående samt kunna hantera många 

patienter (Al Awasi, Cooke & Pryjmachuk, 2015) medan andra upplevde det motsatta, 

d.v.s. fortfarande osäkra i sin yrkesroll (Cubit & Lopez, 2011, Feng & Tsai, 2011, 

Leong & Crossman, 2016).  

 

3.1.2  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av handledning 

Deltagarna ansåg att handledaren var viktig under övergången till yrkesverksam 

sjuksköterska och spelade en stor roll för de nyutexaminerades kompetensutveckling 

(Cleary, et al., 2012, Cubit & Lopez, 2011, Glynn & Silva, 2013, Henderson, Ossenberg 

& Tyler, 2015, Leong & Crossman, 2016). Handledare som delade med sig av sin 

kunskap och erfarenhet beskrevs av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som positiva 

förebilder (Cleary, et al., 2012). De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev dock att 

vissa handledare inte var redo för uppgiften, på grund av för lite yrkeserfarenhet (Al 

Awasi, et al., 2015). Kontinuerlig uppföljning och stöd av en och samma person under 
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introduktionen upplevdes som viktigt för deltagarnas professionella tillväxt och 

utveckling som sjuksköterska (Cubit & Lopez, 2011). De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde handledarna som stöttande (Al Awasi, et al., 2015, Glynn & 

Silva, 2013), respektfulla, tillgängliga när det behövdes (Glynn & Silva, 2013) samt 

uppmuntrande vilket upplevdes stärka självförtroendet i den nya yrkesrollen (Al Awasi, 

et al., 2015). Stödbehovet varierade hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna beroende 

på tidigare vårderfarenhet (Parker, et al., 2012). Handledare gjorde att de kände sig 

trygga och bekväma. Allt eftersom de nyutexaminerade sjuksköteskorna upplevde sig 

mera självständiga och fick ett ökat självförtroende i sin nya yrkesroll övergick 

handledaren på ett naturligt sätt tillbaka in i den övriga arbetsgruppen (Henderson, et al., 

2015). De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev att de blev förvirrade när 

handledare lärde ut annorlunda i jämförelse med vad de fått lära sig under utbildningen 

(Al Awasi, et al., 2015). Handledaren upplevdes sammantaget betydelsefull  för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna och deras utveckling (Cleary, et al., 2012, Glynn & 

Silva, 2013, Henderson, et al., 2015, Leong & Crossman, 2016).  

 

3.1.3  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetskollegor 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev att de saknade information om vad som 

förväntades av dem vilket ledde till osäkerhet i den nya professionen (Parker, et al., 

2012). Detta resulterade i upplevelsen av allt för höga förväntningar från andra 

medarbetare, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor (Leong & Crossman, 

2016, Malouf & West, 2010, Parker, et al., 2012).   

 

En bra personalgrupp på arbetsplatsen samt att känna sig som en i gruppen upplevdes 

bidra till att övergången till yrkeslivet blev lättare (Feng & Tsai, 2011, Henderson, et 

al., 2015, Parker, et al., 2012, Wangensteen, et al., 2007). Arbetskollegor med ett icke-

diskriminerande förhållningsätt uppskattades. När det förelåg ett positivt arbetsklimat 

med en tillåtande och stödjande miljö vågade de nya sjuksköterskorna ställa ”dumma” 

frågor, därmed växte självförtroendet och en känsla av trygghet infann sig. (Cleary, et 

al., 2012, Malouf & West, 2010). Det upplevdes som viktigt att medarbetare gav både 

positiv och negativ feedback för att som nyutexaminerad sjuksköterska få ett ökat 

professionellt självförtroende samt få tid att utveckla sin kompetens (Ortiz, 2015). Att få 

negativ feedback upplevdes som bättre än utebliven feedback (Wangensteen, et al., 
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2007). När de nyutexaminerade sjuksköterkorna upplevde brist på stöd och hjälp från 

medarbetare kände de sig oorganiserade, nervärderade samt att de tvivlade på sin egen 

roll (Feng & Tsai, 2011). Vid ett negativt bemötande från andra medarbetare upplevde 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna ett utanförskap (Glynn & Silva, 2013).  De 

nyutexaminerade sjuksköterskor som tidigare varit anställd eller gjort sin slutpraktik på 

arbetsplatsen beskrev det både som positivt och negativt. Det positiva var att de 

snabbare kom in i arbetsgruppen samt kände till avdelningen och dess rutiner. Det 

negativa var upplevelsen av högre krav från medarbetare på grund av sin tidigare 

kunskap kring avdelniningens rutiner. Detta ledde till svårigheter att hantera sin nya 

yrkesroll (Cubit & Lopez, 2011, Glynn & Silva, 2013). Detta gjorde att några av 

deltagarna försökte dölja det faktum att de gjort sin slutpraktik på arbetsplatsen (Cubit 

& Lopez, 2011). De nyexaminerade sjuksköterskorna berättade om den nya tiden som 

hierarkisk, där de mer erfarna sjuksköterskorna hade all makt och utövade den. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att de blev kritiserade, öppet och inför alla. 

Vidare ansåg de nyutexaminerade sjuksköterskorna det svårt att be om hjälp då de oftast 

resulterade i en utskällning (Cleary, et al., 2012, Lee , et al., 2012,Leong & Crossman, 

2016). 

3.1.4  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av den nya yrkesrollen 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände frustration under de första månaderna, på 

grund av avsaknad av kunskap och klinisk erfarenhet (Feng & Tsai, 2011), de upplevde 

dock att den kliniska kompetensen ökade genom ”learning by doing” (Feng & Tsai, 

2011, Ortiz, 2015). Att kliva ur sin trygghetszon, det vill säga att börja tänka och agera 

som en sjuksköterska, upplevdes som överväldigande. Att utföra undersökningar på 

egen hand, fatta egna beslut samt delegera arbetsuppgifter till mer erfarna 

sjuksköterskor beskrevs som utmanande (Cubit & Lopez, 2011). Den första tiden 

uppfattades som kaotisk. Nyutexaminerade sjuksköterskor berättade då om svårigheter 

kring att hantera rutiner, patienter och medarbetare samt att hela tiden behöva fråga om 

allt (Feng & Tsai, 2011, Wangensteen, et al., 2007), där blev tydliga PM och riktlinjer 

ett stöd (Henderson, et al., 2015). Det medicinska ansvaret upplevdes svårt samt 

utmaningen att hantera vissa patientkategorier, där dementa och psykiskt sjuka nämns 

(Parker, et al., 2012). De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som 

fysiskt ansträngande på grund av hög arbetsbelastning samt känslomässigt utmanande 

med mycket stress (Parker, et al., 2012). Vissa nyutexaminerade sjuksköterskorna 
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tyckte det var bättre att arbeta dagtid då det fanns mer sjuksköterskor att tillgå vid behov 

av hjälp (Feng & Tsai,  2011, Wangensteen, et al., 2007). Dock beskrev andra 

nyutexaminerade sjuksköterskor det lättare att jobba nattetid då det innebar ett lugnare 

arbetstempo (Glynn & Silva, 2013). Redan efter några månders arbete upplevde de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna allt mindre stress och ett ökat självförtroende i det 

kliniska arbetet samt att det blev lättare att hantera negativa händelser (Feng & Tsai, 

2011, Wangensteen, et al., 2007). Även om den första tiden beskrevs som kaotisk var 

det en tid de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte ville vara utan. Den gav 

betydelsefulla erfarenheter i förlängningen, erfarenheter som ledde till en ökad trygghet 

i rutiner samt kring den egna yrkesrollen (Wangensteen, et al., 2007). 

3.2 Metodologisk frågeställning 

Samtliga artiklar redovisade sin undersökningsgrupp. För att kunna bedöma artikelns 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är undersökningsgrupper av betydelse (Polit 

& Tatano Beck, 2012). 

 

Antal deltagare 

Totala antalet deltagare i artiklarna var 396 stycken och alla dessa var nyutexaminerade 

sjuksköterskor (Al Awasi, et al., 2015, Cleary, et al., 2012, Cubit & Lopez, 2011, Feng 

& Tsai, 2011, Glynn & Silva, 2013, Henderson, et al., 2015, Lee , et al., 2012, Leong & 

Crossman, 2016, Malouf & West, 2010, Ortiz, 2015, Parker, et al., 2012, Wangensteen, 

et al., 2007). Storleken på undersökningsgrupperna i artiklarna varierade, 7-17 deltagare 

(Cleary, et al., 2012, Cubit & Lopez, 2011, Feng & Tsai, 2011, Glynn & Silva, 2013, 

Henderson, et al., 2015, Lee , et al., 2012, Malouf & West, 2010, Ortiz, 2015, 

Wangensteen, et al., 2007), 26-55 deltagare (Leong & Crossman, 2016, Parker, et al., 

2012) samt 214 deltagare (Al Awasi, et al., 2015).  

 

Ålder 

Tre av artiklarna angav medelålder på sina deltagare, 21,8- 34 år (Feng & Tsai, 2011, 

Lima, et al., 2015, Pennbrant, et al., 2012). Sex artiklar angav åldersspann, 20-56 år (Al 

Awasi, et al., 2015, Cubit & Lopez, 2011, Glynn & Silva, 2013, Lee , et al., 2012, Ortiz, 

2015, Parker, et al., 2012). I en artikel framgick ingen ålder på deltagarna (Malouf & 

West, 2010).  
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Fyra av artiklarna angav varken ålder eller kön på sina deltagare (Cleary, et al., 2012, 

Henderson, et al., 2015, Leong & Crossman, 2016, Wangensteen, et al., 2007).  

 

Könsfördelning 

Feng & Tsai (2011) samt Glynn & Silva (2013) uppgav att det i deras studier endast 

deltog kvinnor. I en artikel anges antalet kvinnor och män i procent, 60% kvinnor och 

40% män (Al Awasi, et al., 2015). I fyra artiklar anges könsfördelningen i siffror, 1-42 

män samt 7-240 kvinnor (Cubit & Lopez, 2011, Malouf & West, 2010, Ortiz, 2015, 

Parker, et al., 2012).  

 

 

Geografisk spridning 

Undersökningsgruppernas geografiska spridning såg ut enligt följande: en artikel från 

Oman (Al Awasi, et al., 2015), en från Singapore (Cleary, et al., 2012), fem artiklar var 

från Australien (Cubit & Lopez, 2011, Henderson, et al., 2015, Leong & Crossman, 

2016, Malouf & West, 2010, Parker, et al., 2012), två från Taiwan (Feng & Tsai, 2011, 

Lee , et al., 2012), två från USA (Glynn & Silva, 2013, Ortiz, 2015), samt en från Norge 

(Wangensteen, et al., 2007). 

 

Inklusion och exklusion 

Endast Ortiz (2015) angav inklusionkriterier för sin urvalsgrupp: grundutbildade 

sjuksköterskor som arbetat max ett år. Ingen artikel angav exklusionskriterier för 

urvalsgruppen (Al Awasi, et al., 2015, Cleary, et al., 2012, Cubit & Lopez, 2011, Feng 

& Tsai, 2011, Glynn & Silva, 2013, Henderson, et al., 2015, Lee , et al., 2012, Leong & 

Crossman, 2016, Malouf & West, 2010, Parker, et al., 2012, Wangensteen, et al., 2007) 

Artiklarnas undersökningsgrupper presenteras närmare i bilaga 2. 

 

4.0 Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie beskrev upplevelser för nyutexaminerade 

sjuksköterskor i övergången till yrkesverksam. De komponenter som framkom var 

arbetsplatsintroduktion, handledning, arbetskollegor och den nya yrkesrollen. 
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Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev arbetsplatsintroduktionen som både positiv 

och negativ. Hur handledningen uppfattades berodde till stor del på handledarens 

yrkeserfarenhet och att handledning visade sig betydande för kompetensutvecklingen. 

Om den nyutexaminerade sjuksköterskan integrerades och accepterades på ett bra sätt 

av nya kollegor så ökade det professionella självförtroendet. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna berättade om svårigheter att hantera den nya yrkesrollen på grund av 

avsaknad av kunskap och klinisk erfarenhet.  

Det totala antalet deltagare i studien var 396 stycken och fyra världsdelar finns 

representerade såsom Europa, Asien, Oceanien och Nordamerika.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Arbetsplatsintroduktionen 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde arbetsplatsintroduktionen som viktigt, 

där viktiga beståndsdelar så som att lära sig professionen, rutiner, undersökningar samt 

att känna sig som en i personalgruppen var betydande (Cubit & Lopez, 2011, Parker, et 

al., 2012). Även sjuksköterskor med många år i yrket beskrev att det var viktigt för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att bli accepterad som en i personalgruppen. Detta 

tillsammans med stöd och uppmuntran är av betydelse för lärandet och utvecklingen till 

att stå på egna ben. De beskrev även att en bra arbetsplatsintroduktion föranleds av ett 

bra planerat introduktionsprogram (Cubit & Ryan, 2011). Erfarna sjuksköterskor ansåg 

att stöd och hjälp vid delegering av arbetsuppgifter, utföra medicinska åtgärder, hantera 

hög arbetsbelastning samt föra den dagliga dokumentationen borde ingå i 

arbetsplatsintroduktionen för nyutexaminerade sjuksköterskor (Lea & Cruickshank, 

2015). Benner (1993) skriver att under arbetsplatsintroduktionen betraktas den 

nyutexaminerade sjuksköterskan som novis där beteendet är begränsat och stelt. Det 

svåra för novisen är avsaknaden av erfarenheter att hantera situationer de ställs inför, 

just därför blir regler en vägledning att arbeta efter. När de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna styrs av regler, hindras utvecklingen eftersom det genom dessa regler 

inte framgår vilka av uppgifterna som är relevanta i en verklig situation. 

4.2.2 Handledning 

Handledning ansågs viktig för kompetensutveckling samt utveckling till sjuksköterska 

av de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Cleary, et al., 2012, Cubit & Lopez, 2011, 
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Glynn & Silva, 2013, Henderson, et al., 2015, Leong & Crossman, 2016). Kontinuerligt 

stöd och uppföljning av samma handledare beskrevs som viktigt (Cubit & Lopez, 2011). 

Sjuksköterskestudenter upplevde på liknade sätt att konstruktiv feedback under 

handledning skapar en medvetenhet inom olika kunskapsområden och möjliggör att 

novisen får en gynnsam övergångsperiod (Doody, et al., 2012). Handledarens stöd 

uttalades i föreliggande studie, stärka självförtroendet (Al Awasi, et al., 2015) vilket 

ledde till att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig trygga och bekväma 

(Henderson, et al., 2015). Benner (1993) anser att kontinuitet och tygghet är viktiga 

komponeter som hjälper novisen framåt i sin utveckling. Som yrkesverksam 

sjuksköterska ingår det att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor in den nya 

professionen. Uppgiften är att försöka överbrygga kunskapsglappet mellan teori och 

praktik hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Trots att handledning ingår i 

sjuksköterskeyrket, kan det vara svårt att ha tillräckligt med tid för denna uppgift. 

Utöver arbetsuppgiften som handledande sjuksköterska skall även de ordinarie 

sjuksköterskeuppgifterna utföras (Pilhammar, 2012). Handledande sjuksköterskor anser 

att handledningen påverkas negativt vid underbemanning då fokus ligger på att klara av 

dagen och att det inte finns utrymme för lärande och reflektion (Lea & Cruickshank, 

2015). De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev att vissa handledare inte var redo 

för uppgiften, på grund av för lite yrkeserfarenhet (Al Awasi, et al., 2015). Detta stöds 

av Benner (1993) som anser att en sjuksköterska bör ha uppnått nivån expert för att 

kunna handleda på bästa sätt. Dessa erfarenheter som sjuksköterskan förvärvat kan då 

överföras till den nyutexaminerade sjuksköterskan genom praktiska exempel. Detta kan 

öka den nyutexaminerade sjuksköterskans kunskap och medvetenhet vid kliniska 

situationer samt i mötet med patienten. 

4.2.3 Arbetskollegor 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att övergången till yrkeslivet underlättades 

genom att accepteras in i arbetsgruppen på den nya arbetsplatsen (Feng & Tsai, 2011, 

Henderson, et al., 2015, Parker, et al., 2012, Wangensteen, et al., 2007). I ett tillåtande 

klimat på arbetsplatsen upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor känslan av trygghet 

och därmed stärktes det professionella självförtroendet (Malouf & West, 2010). Erfarna 

sjuksköterskor stödjer de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevelser, då de anser att 

goda relationer till kollegor leder till professionell mognad och ger utveckling. 

Finnström (2010) menar då att ovan nämnda komponenter bidrar till att den 
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nyutexaminerade sjuksköterskan får en starkare yrkesidentitet som leder till ytterligare 

mognad och framsteg. Positiv och negativ feedback från arbetskollegor upplevdes vara 

utvecklande för kompetensen (Ortiz, 2015, Wangensteen, et al., 2007). Andra 

medarbetare menade att för att skapa en ständig utveckling av ny kunskap fordrades att 

även de var motiverade att dela med sig av sina färdigheter och kunna ge och ta  positiv 

samt negativ feedback (Fransson Sellgren, 2009). Sjuksköterskor ansåg det viktigt att 

som nyutexaminerad sjuksköterska vara öppen och mottaglig för mera rutinerade 

sjuksköterskors, men även annan vårdpersonals, erfarenheter och kunskaper (Grønseth 

& Nortvedt, 2011). Vissa nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde den första tiden 

som hierarkisk där erfarna sjuksköterskor hade all makt (Lee , et al., 2012, Leong & 

Crossman, 2016). Detta negativa bemötnade gav en känsla av utanförskap (Glynn & 

Silva, 2013). Andra sjuksköterskor menade att adekvat stöd från kollegor visat sig vara 

gynnsamt för ett positivt arbetsresultat samt stärkte de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas självförtroende. Uteblivet stöd kan dessutom leda till ett utanförskap 

för de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Flinkman & Salanterä, 2015). I 

förlängningen kan det leda till utbrändhet samt tankar om att lämna professionen 

(Rudman & Gustavsson, 2011). För att behålla sjuksköterskor i professionen krävs 

uppskattning och belöning som motsvarar den kunskap, skicklighet och ansvar som 

sjuksköterskor besitter (Benner, 1993). 

Fransson Sellgren (2009) skriver, för att få ett gott medarbetarskap på arbetsplatsen 

krävs det att alla bidrar. Genom att ta ansvar för utveckling och förbättring gynnas 

arbetsplatsklimatet på ett positivt sätt.  Det som ansågs gynnsamt för ett gott 

arbetsplatsklimat är att vara initiativrik, lojal, motiverad och ansvarstagande samt 

medverka till ett bra klimat arbetskollegor emellan. 

4.2.4 Yrkesrollen 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde avsaknad av kunskap och klinisk 

erfarenhet under sin första tid samt svårigheter att hantera rutiner, patienter och 

medarbetare (Feng & Tsai, 2011, Wangensteen, et al., 2007).  De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde sin nya profession som fysisk ansträngande med hög 

arbetsbelastning och mycket stress (Parker, et al., 2012). Efter några månader upplevdes 

stressen minska samt att självförtroendet ökade (Feng & Tsai, 2011, Wangensteen, et 

al., 2007). Trots att den första tiden upplevdes som kaotisk gav den betydelsefulla 

erfarenheter i förlängningen (Wangensteen, et al., 2007). Nya sjuksköterskor beskrev att 



 

18 
 

de oftast styrdes av regler och normer medan mer erfarna sjuksköterskerskor berättade 

att de i större utsträckning arbetade genom erfarenhetsbaserad kunskap som förvärvats 

under många år inom professionen (Furåker & Nilsson, 2013), detta styrks även av 

Benner (1993). För att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska komma vidare i sin 

professionella utveckling anser sjuksköterskor att det borde avsättas tid och utrymme 

för kritisk reflektion och diskussion kring erfarenheter. Om det inte ges tid till detta är 

risken stor att lärandet blir stillastående och utvecklingen stannar av (Nilsson Kajemo & 

Wallin, 2009). I en stressad situation kunde mer erfarna sjuksköterskor, experten,  ha 

fokus på det som var viktigt utan att för den delen förlora viktig information under 

vägen (Benner, 1993). Den höga arbetsbelastningen och bristande möjlighet att 

orientera ny personal ledde till en hög personalomsättning. Erfarna sjuksköterskor 

beskrev för lite tid till eftertanke och att de egna möjligheterna till lärdom och tillväxt 

tog slut (Carter & Tourangeau, 2012). 

4.2.5 Metodologisk aspekt 

Det finns inga specifika regler för hur stor undersökningsgruppen bör vara vid 

kvalitativa studier. Storleken på undersökningsgruppen baseras på den information som 

eftersöks. Huvudsyftet med kvalitativa studier är att belysa mönster, kategorier och 

dimensioner (Polit & Tatano Beck, 2012). 

Att storleken på undersökningsgruppen varit beskriven i alla de valda artiklarna anses 

vara en styrka då det utan denna information kan vara svårt att bedöma om 

tillvägagångssättet varit effektivt (Polit & Tatano Beck, 2012). 

 

I föreliggande studie har undersökningsgruppen varit mixad där både män och kvinnor 

deltagit, dock övervägande del kvinnor (Al Awasi, et al., 2015, Cubit & Lopez, 2011, 

Malouf & West, 2010, Ortiz, 2015, Parker, et al., 2012). Detta bevisar att yrket 

fortfarande domineras främst av kvinnor. Då könsfördelningen är ojämnt fördelad kan 

detta påverka överförbarheten till andra yrkesgrupper (Polit & Tatano Beck, 2012). Två 

av artiklarna har enbart kvinnliga deltagare (Feng & Tsai, 2011, Glynn & Silva, 2013). 

Fyra av artiklarna i resultatet anger dock inte undersökningsgruppens könsfördelning 

(Cleary, et al., 2012, Henderson, et al., 2015, Leong & Crossman, 2016, Wangensteen, 

et al., 2007) det kan därför inte uteslutas att dessa artiklars undersökningsgrupp endast 

varit män. 
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Det redovisade åldersspannet i artiklarna är 20-56 år. Den åldersmässiga spridningen 

anses av författarna ha varit tillräcklig för ett trovärdigt resultat. Polit & Tatano Beck 

(2012) menar emellertid att ålder spelar mindre roll då alla någon gång varit nybörjare 

inom sin profession. Det har dock varit intressant om undersökningsgruppen i vissa 

artiklar varit 20-30 år samt 30-56 år för att kunna jämföra och se likheter samt 

skillnader mellan nyutexaminerade yngre kontra nyutexaminerade äldre sjuksköterskor. 

Författarna misstänker att resultatet då sett annorlunda ut med tanke på yrkes- och 

livserfarenhet. 

 

Kön, ålder och antalet deltagare är av vikt för tillförlitligheten enligt Polit & Tatano 

Beck, (2012) då resultatet kan ses som generaliserbart om detta redovisas. 

Inklusions- och exklusionskriterier bör framgå i vetenskapliga artiklar då detta ökar  

validiteten (Polit & Tatano Beck, 2012). 

Endast en artikel anger inklusionskriterier (Ortiz, 2015), ingen av artiklarna anger 

exlusionskriterier för urvalsgruppen. Alla artiklar har angivit att endast 

nyutexaminerade sjuksköterskor ingår uteslutande i urvalsgrupperna, detta har dock inte 

angivits som ett inklusionskriterie. 

 

I alla artiklar framgick publikationsland. För att öka studiens trovärdighet menar Polit & 

Tatano Beck (2012) att publikationsland tydligt bör framgå i de vetenskapliga 

artiklarna. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelse av sin första tid som yrkesverksam. En litteraturstudie 

innebär att granska tidigare samlad forskning, då det redan finns vetenskapligt material 

att utgå ifrån blir det lättare att sammanställa data kring det valda ämnet (Polit & Tatano 

Beck, 2012).  

 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, dessa databaser täcker största 

delen av begreppet omvårdnad och kan då ses som en styrka (Polit & Tatano Beck, 

2012). För att litteraturstudien skulle bygga på så aktuell forskning som möjligt 

användes endast artiklar publicerade från 2006 och framåt. 
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De valda artiklarna var skrivna på engelska. Detta kan möjligen anges som en svaghet 

då feltolkningar kan uppstå eftersom författarnas modersmål var svenska. Artiklarna 

begränsades till full text samt fritt tillgängliga via högskolan i Gävles databaser. Detta 

kan ses som en begränsning då författarna kan ha gått miste om relevanta vetenskapliga 

artiklar. Författarna hävdar dock att de granskade vetenskapliga artiklarna bidragit till 

ett brett och varierat resultat av olika upplevelser och anser det vara en styrka. 

För att beskriva en upplevelse ska endast kvalitativa studier användas då detta ökar 

studiens trovärdighet (Polit & Tatano Beck, 2012). Kvalitativa studier förordas då de 

ger en djupare skildring av upplevelser än en kvantitativ studie (Willman, et al., 2006). 

Av denna litteraturstudies tolv artiklar har två artiklar haft en kvalitativ och en 

kvantitativ del, dock har endast den kvalitativa delen använts. Den kvantitativa delen 

har helt förkastats (Henderson, et al., 2015, Parker, et al., 2012).  

 

Författarna har först granskat, färgkodat och fört anteckningar enskilt för att bibehålla 

objektiviteten till artiklarna. Därefter fördes en gemensam diskussion där teman 

framkom och ur dessa teman skapades rubriker. Detta kan ses som en styrka och stärka 

arbetes pålitlighet (Polit & Tatano Beck, 2012, Willman, et al., 2006).  

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Författarna vill med denna litteraturstudie bidra med kunskap och vägledning till 

nyutexaminerade sjuksköterskor vilket skulle kunna underlätta övergången till 

professionen. Litteraturstudien ger en bild av hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever sin första tid som yrkesverksam och belyser positiva och negativa upplevelser 

i övergången.  En medvetenhet kring dessa upplevelser kan ge ett ökat självförtroende 

för de nyutexaminerade sjuksköterskorna samt bidra till att de i större utsträckning 

ställer krav på introduktion och handledning. 

För att ge de nyutexaminerade sjuksköterskorna bättre förutsättningar och belysa vikten 

av introduktion, handledning och bra stöd från omgivningen kan studien förtydliga 

bristfälliga delar i dessa moment för arbetsgivaren. Denne kan då eventuellt vidta 

förbättringsåtgärder för detta.  

Fortsatta studier kring nyutexaminerades sjuksköterskors övergång till yrkesverksam är 

nödvändiga då det kan leda till förbättringar gällande bland annat introduktion och 

handledning. Fortsatta studier kan även bidra till att ytterligare åskådliggöra för 

arbetsgivaren vilken form av stöd den nya medarbetaren behöver från kollegor och 
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organisation. Genom fortsatt forskning kan högskolor informera studenter och 

därigenom göra dem uppmärksamma på svårigheter de kan möta under sin första tid 

som yrkesverksam.  

 

4.5 Slutsats 

En lyckad övergång för nyutexaminerade sjuksköterskor till den nya professionen 

berodde på arbetsplatsintroduktionen, handledningen och arbetskollegorna på den nya 

arbetsplatsen. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde avsaknad av ett professionellt 

självförtroende. Ett bra stöd på arbetsplatsen bidrog dock till att självförtroendet ökade. 

Stödet till de nyutexaminerade sjuksköterskorna bör ingå som en självklar del inom 

omvårdnad och kan förbättras genom strukturerad och individanpassad introduktion.  
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Bilaga 1: Resultatöversikt 
Författare Syfte Resultat 

 
Al Awaisi, Cooke  

& Pryjmachuk 
 

 
Att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av sin övergångsperiod till 
yrkesverksam i Oman. 

 
De nya sjuksköterskorna upplevde ett glapp mellan 

teori och praktik, de upplevde begränsning i det 
praktiska arbetet men ansåg sig ha stor teoretisk 

kunskap. 
 
 

Cleary, Horsfall, Jackson, 
Muthulakshmi & Hunt 

 

Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplever övergången till yrkesverksam samt 

upplevelsen av introduktion, handledning, förebilder 
karriärsmöjligheter och vad som gör att man stannar 

eller lämnar professionen. 

 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde behov 
av stöd och handledning, behov av bra förebilder och 

en stödjande omgivning på arbetsplatsen. 

 
Cubit & Lopez 

 

 
Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever övergången till yrkesverksam. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde behov 
av stöd och handledning. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kliva ur sin 
trygghetszon och ta sig an de nya arbetsuppgifterna. 

 
Feng & Tsai 

 

 
Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever sin nya roll som yrkesverksam. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter att lära sig rutiner, att hantera den höga 

arbetsbelastningen samt hitta sin plats i arbetsgruppen. 

 
Glynn & Silva 

 

 
Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplever ett strukturerat introduktionsprogram inför 

sin nya roll som yrkesverksam. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att 
introduktionsprogrammet gav dem ny kunskap, ökad 

skicklighet genom utmaningar samt att de fick stöd och 
hjälp i sin nya roll av en handledare. 

 
Henderson, Ossenberg  

& Tyler 
 

 
Att undersöka om den nyutexaminerade 

sjuksköterskan upplever ett utbildningsprogram som 
värdefullt i övergången till sin nya yrkesroll. 

 

 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde 

handledning, utbildningsdagar och kollegor som en 
viktig del i övergången. 



 

 
 

Författare Syfte Resultat 
 

Lee, Hsu, 
Li & Sloan 

 
Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever sin övergångsperiod till yrkesverksam. 

 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter i övergången till yrkesverksam på grund av 
den hierarki som rådde på arbetsplatsen samt upplevde 

att ny var synonymt med okunnig och att de 
betraktades som svaga. 

 
 

Leong & Crossman 
 

 
Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever övergången till yrkesverksam. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde hur 
vikten av en bra introduktion och en bra handledning 

påverkade övergången på ett positivt sätt. 
Negativa upplevelser under introduktion och 

handledning ledde till tvivel om att stanna inom 
professionen. 

 
Malouf & West 

 

 
Att bidra med insikt om hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever sin övergång till 
yrkesverksam inom akutsjukvården. 

 
Behovet av att passa in i arbetsgruppen upplevdes som 

extremt viktigt för de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna. 

 
 

Ortiz 
 

 
Att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever att det yrkesmässiga självförtroendet byggs 
upp under första tiden som yrkesverksam. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att 
självförtroendet byggdes upp genom att tillåtas göra 

fel, ha en öppen kommunikation mellan kollegor samt 
att få positiv och negativ feedback. 

 
Parker, Giles, 

Lantry & McMillian 
 

 
Att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av att kliva in i sin nya yrkesroll. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde vikten 
av ett bra arbetsklimat, att ha stöd av kollegor samt 
kunna hantera egna och andras förväntningar vid 

övergången till yrkesverksam. 
 

Wangesteen, Johansson 
 & Nordström 

 

 
Att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever sitt första år som yrkesverksam 
sjuksköterska. 

 

Resultatet visade att de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna upplevde att de fick en tuff start. Allt 
efter som upplevde de ett ökat självförtroende samt att 

de utvecklades. 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2: Metodologisk översikt 
Författare År Land Titel Design och ev. 

ansats 
Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Al Awaisi, Cooke 
& Pryjmachuk 

2015 
England 

The experiences of 
newly graduated 

nurses during their 
first year of practice 
in the Sultanate of 

Oman – A case 
study 

 

Fallbaserad 
design 

Kvalitativ 

214 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

20-25 år 
60 % Kvinnor 

40 % Män 

Intervjuer & 
observationer 

Tematisk 
dokumentanalys 

Cleary, Horsfall, Jackson, 
Muthulakshmi & Hunt 

2012 
Singapore 

 

Recent graduate 
nurse views of 

nursing, work and 
leadeship 

Beskrivande 
design 

Kvalitativ 

17 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

Intervjuer Tematisk analys 

Cubit & Lopez 
2011 

Australien 
 

Qualitative study of 
Enrolled Nurses 

transition to 
Registered Nurses 

 

Beskrivande 
design 

Kvalitativ 

10 (varav en hoppade 
av) Nyutexaminerade 

sjuksköterskor 
24-56 år 

8 kvinnor 
1 man 

 

Fokusgruppsintervjuer Innehållsanalys 

Feng & Tsai 
2011 

Taiwan 

Socialisation of 
new graduate 

nurses to practising 
nurses 

Beskrivande 
design 

Kvalitativ 

7 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

Medelålder 21,8 år 
Endast kvinnliga 

deltagare 
 
 

 
Inspelade intervjuer med 
semi strukturerade frågor 

 
Konstant 

jämförande analys 



 

 
 

Författare År Land Titel Design och ev. 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Glynn & Silva 
2013 
USA 

Meeting the Needs 
of New Graduater 
in the Emergency 

Department: A 
Qualitative Study 
Evaluating a New 

Graduate Internship 
Program 

 

Beskrivande 
design 

Kvalitativ 
 

8 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

24-54 år 
Endast kvinnliga 

deltagare 

Intervjuer med 
strukturerade frågor 

utvecklad från en 
tidigare studie 

Innehållsanalys 

Henderson, Ossenberg 
& Tyler 

2015 
Australien 

’What matters to 
graduates’: An 
evaluation of a 

structures clinical 
support program for 

newly graduated 
nurses 

 

Mixed methods 
design 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

180 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor varav 10 

st i fokusgrupp 
 

Enkätundersökning 
Fokusgrupp 

Beskrivande 
statistik 

Cronbach Alpha 
Tematisk analys 

 
 

Lee, Hsu, 
Li & Sloan 

2012 
Taiwan 

 
 

’Struggling to be an 
insider’: a 

phenomenological 
design of new 

nurses’ transition 

Fenomenologisk 
design 

Kvalitativ 

16 nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

22-32 år 

Fokusgruppsintervjuer Innehållsanalys 

Leong 
& Crossman 

2016 
Australien 

Tough love or 
bullying? New 

nurse transitional 
experiences 

Konstruktiv- 
grounded theory 

approach 
Kvalitativ 

 

26 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

Intervjuer med semi 
strukturerade frågor 

Jämförande analys 



 

 
 

Författare År Land Titel Design och ev. 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Malouf  & West 
2010 

Australien 
 
 

Fitting in: A 
pervasive new 
graduate nurse 

need 

Beskrivande 
Kvalitativ 

9 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

8 Kvinnor 
1 Man 

 

Djupintervjuer Analys och 
tolkning i enlighet 

med 
Grounded theory 

Ortiz 
2015 
USA 

 
 

New graduate 
nurses’  experiences

about lack of 
professional 
confidence 

Beskrivande 
design Kvalitativ 

 

12 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

20-56 år 
7 Kvinnor 

5 män 
 

Inspelade intervjuer Innehållsanalys 

Parker, Giles, 
Lantry & McMillian 

2012 
Australien 

New graduate 
nurses’ experiences 
in their first year of 

practice 

Mixes methods 
cross-sectional 

design 
Kvalitativ 
Kvantitativ 

282 Nyutexaminerade 
sjuksköterskor varav 55 

st i fokusgrupp 
21-54 år 

240 Kvinnor 
42 Män 

 

Enkätundersökning 
Fokusgrupper 

Kruskal Wallis & 
Cronbach Alpha 
Innehållsanalys 

 

Wangesteen, Johansson 
& Nordström 

2007 
Norge 

 

The first year as a 
graduate nurse – 
An experience of 

growth and 
development 

 

Beskrivande 
Kvalitativ 

12 nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

Intervjuer Innehållsanalys 



 

 
 

 


