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Sammanfattning  

Bakgrund: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever skillnader i övergången 
från student till behörig legitimerad sjuksköterska. Professionens ansvar innebär 
kvalificerade tolkningar, bedömningar och omvårdnadsbehov för att kunna 
genomföra åtgärder tillsammans med patienten och det kan för många nyutbildade 
innebära känslor av oro och osäkerhet när arbetslivet ska börja. Syfte: Syftet med 
studien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter från första 
året på arbetsplatsen. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på 
10 kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2012 och 2022. Datainsamling 
gjordes genom en systematisk sökning i två databaser. Artiklarna granskades 
genom HKR:s mall för kvalitativa artiklar samt Fribergs femstegs-modell vid 
dataanalys. Resultat: Erfarenheterna från de nyutexaminerade sjuksköterskorna 
kategoriserades i fyra huvudkategorier; Sjuksköterskans erfarenhet av 
transitionsfasen, Sjuksköterskans erfarenhet av stress, Sjuksköterskans erfarenhet 
av att ta sig an arbetsrollen och Sjuksköterskans erfarenhet av 
arbetsplatskulturen. Diskussion: Resultaten diskuterades genom tre huvudfynd; 
Utbildningens betydelse, Tidsbegränsning och En stärkande arbetsroll. Dessa 
fynd diskuterades utifrån Karasek och Theorells Krav- kontroll- och stödmodell 
samt utifrån etiskt och samhällsperspektivet. Denna studie visar att första tiden 
som nyutexaminerad sjuksköterska är en utmaning och att de inte alltid känner sig 
förberedda inför arbetslivet på grund av påverkande faktorer såsom för lite 
kunskap och tidsbrist. Stödet har visat sig vara av betydelse för de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna vilket har bidragit till en stärkande arbetsroll. 
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Abstract 
Background: Newly graduated nurses’ experience differences in the transition 
from student to qualified registererd nurse. The profession’s responsibility 
involves qualified interpretations, assessments and nursing needs in order to be 
able to implement measures together with the patient, and for many new graduates 
this can mean feelings of anxiety and insecurity when working life is to begin. 
Aim: The aim of the study was to describe experiences of newly graduated nurses 
from the first year in the workplace. Methods: A general literature study was 
implemented based on 10 qualitative articles published between year 2012 and 
2022. Data collection was made through systematic searching in two databases. 
The reviews followed HKR:s template for qualitative articles and Fribergs model 
of five stages was used during data analysis. Results: The experience of newly 
registered nurses were categorized into four main themes; The nurses’ experience 
of the transition phase, The nurses’ experience of stress, The nurses’ experience 
of taking on the role as a nurse, The nurses’ experience of the workplace culture. 
Based on the result a total of eight subthemes were created. Discussion: The 
results were discussed and three main findings were selected; The importance of 
education, Lack of time and A strengthening work role. These main findings were 
discussed based on Karasek and Theorell’s model of Demand-Control-Support 
related to ethics and societal perspective. This study shows that the first time as a 
newly graduated nurse is a challenge and that they do not always feel prepared for 
working life due to influencing factors such as too little knowledge and lack of 
time. The support has proven to be important for the newly graduated nurses, 
which has contributed to a strenghtening work role. 
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Inledning 
En sjuksköterskeexamen innefattar både en akademisk och yrkesexamen som 

grundar sig i teoretiska och praktiska kunskaper inom omvårdnad, medicin och 

folkhälsovetenskap. Det kan för många nyutbildade ge känslan av oro och 

osäkerhet när arbetslivet ska börja eftersom ansvaret innebär kvalificerade 

tolkningar, bedömningar och omvårdnadsbehov för att kunna genomföra åtgärder 

tillsammans med patienten. En studie gjord i USA, (Bowles & Candela, 2005) 

visade att 30 % av sjuksköterskorna slutade efter första året och att 57 % slutade 

efter andra året efter sin examen där de tre vanligaste anledningarna var 

förhållandet mellan sjuksköterska och patient, en bristande patientsäkerhet samt 

stress relaterat till omvårdnaden. En rapport från World Health Organization 

(2021), i samarbete med International Council of Nurses (ICN) och Nursing Now, 

visade att det finns knappt 28 miljoner sjuksköterskor över hela världen. Mellan 

2013 och 2018 ökade antalet sjuksköterskor med 4,7 miljoner, men detta lämnar 

fortfarande ett underskott på 5,9 miljoner. Enligt Statistiska centralbyrån (2021) 

ligger examensfrekvensen för sjuksköterskeutbildningen i Sverige på cirka 4 300 

examinerade per år. Samtidigt är det en stor brist på nyutexaminerade 

sjuksköterskor och hösten 2020 uppskattades underskottet ligga på cirka 2 500 

personer. I en enkätundersökning utförd av Sveriges Kommuner och Regioner 

(2017) fick sjuksköterskor frågan om de idag hade valt att utbilda sig till 

sjuksköterska. Statistiken påvisade att 61 % svarade JA då de ansåg att arbetet var 

stimulerande, utmanande samt att de trivdes och hade kul på sitt arbete. 

Resterande 39 % hade inte valt utbildningen igen eller var osäkra då det som 

upplevdes som negativt var arbetsvillkoren, lönen och stressen (Sveriges 

Kommuner och Regioner, 2017). För att få en bättre förståelse för 

nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenhet från första året på arbetsplatsen och 

för att kunna belysa de behov som finns krävs mer kunskap inom området.  

Bakgrund 
Sjuksköterskan som nyligen har lämnat högskolan får en legitimation som 

innefattar en kompetensbeskrivning på det självständiga ansvaret utifrån sex 

kärnkompetenser som Svensk sjuksköterskeförening (2017a) hänvisar till. 



 7 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Kärnkompetenserna är – personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan 

i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Att vara teoretiskt påläst är 

en förutsättning för att ge säker vård samt för att upprätthålla de nya 

evidensbaserade kunskaperna inom området vilket bidrar till förbättringskunskap. 

God och tydlig kommunikation är också en kvalitet som yrket omfattar, samt att 

vara informativ vilket handlar om att effektivisera informationshanteringen för att 

ge en säkrare vård av högre kvalitet. Det främjar även den samverkan i team som 

råder inom de olika instanserna inom sjukvården. En annan kompetens handlar 

om den personcentrerade vården. Den utgår ifrån ett förhållningssätt där 

sjuksköterskan ska kunna identifiera och respektera patientens behov och 

önskningar. Kommunikation och delaktighet är en central del där patientens 

autonomi måste respekteras kring de beslut som ska fattas, samtidigt har 

sjuksköterskan ett ansvar att arbeta hälsofrämjande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Som ny kan dessa krav bli påfrestande och 

upplevelsen av att ha kontroll kan komma att påverkas.  

En modell som relaterar till upplevelsen av att vara ny som sjuksköterska är krav- 

kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1992). Modellen (Se Figur 1) 

som beskriver den psykosociala arbetsmiljön utgår ifrån två aspekter som är 

arbetskrav och kontroll. Det innebär att kombinationen mellan krav och kontroll 

ska vara i rätt balans för en optimal arbetsform. Vid obalans där kraven är för 

höga och kontrollen för låg kan resultatet leda till ohälsa och psykisk belastning. 

Alla sjuksköterskor har olika nivåer på hanterbarhet beroende på vilken sårbarhets 

tröskel hen har, det är upp till arbetsplatsen att balansera arbetet väl. Vid 

situationer där arbetskraven är höga och kontrollen är låg kan det sociala stödet 

bidra med en lindrande effekt (Karasek & Theorell, 1992). I jämförelse med en 

annan kontext kan krav- kontroll- och stödmodellen vara ändamålsenlig. En studie 

gjord i Sverige (Arakelian & Rudolfsson, 2021) beskriver sjuksköterskechefers 

erfarenheter av att leda och organisera arbetet där cheferna stod inför utmaningar 

på grund av den överväldigande mängd ansvar som arbetet innebar. Känslor av att 

alltid vara tillgänglig för de anställda, fördela arbetet, hitta lösningar vid 

konflikter, rekrytera ny personal och ersätta sjuka medarbetare samt att arbeta 

med en ständigt föränderlig organisation var de huvudsakliga utmaningarna kring 
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att vara en ledare. Idén kring denna modell (Karasek & Theorell, 1992) är att 

fördela de krav, kontroll och stöd som ska finnas på arbetsplatsen där cheferna 

kan utnyttja sin position för att skapa struktur och rättvisa i förhållandet till 

arbetet. 

 

 

Figur 1. Krav- kontroll- och stödmodellen. 

Krav- kontroll- och stödmodellen visar att det finns goda möjligheter att påverka 

arbetssituationen genom ett bra stöd från organisationen där ett socialt stöd ska få 

individen att känna en trygghet och tillhörighet på sin arbetsplats. Förutom det 

stöd som organisationen ska kunna erbjuda finns det även subjektiva aspekter på 

varje arbetsplats som den nyanställde måste förhålla sig till. Birkler (2007) 

beskriver de subjektiva aspekterna som handlar om värderingar och normer på 

arbetsplatsen, jargongen som finns kollegor emellan samt sociala och kulturella 

regler. Wheelan (2016) beskriver första tiden som ny i en grupp där strävan efter 

acceptans och trygghet samt rädsla för avvisande är vanligt. Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan måste möta denna utmaning samt anpassa sig till den grupp och 

teamsamverkan som finns inom vården. 

En kvantitativ studie gjord i Sverige (Blomberg et al., 2014) jämförde stress hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor på olika arbetsplatser där resultatet visade ett 

behov av stöd i den kliniska handledningen och ledarskap vilket var avgörande för 

att uppnå välbefinnande hos den nyanställde. I jämförelse med en annan kontext 

beskrevs läkares erfarenheter av att vara nyutexaminerad. Denna studie (Peterson 
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et al., 2006) gjord i Danmark beskriver att den teoretiska delen hade gett dem en 

solid grund i arbetet men att riktningen mot det kliniska arbetet inte hade 

uppfyllts. Många ansåg att det kliniska arbetet ändå hade stärkt deras självkänsla i 

professionen, men 41 % ansåg att det kliniska arbetet hade orsakat dem personliga 

problem, såsom psykisk ohälsa. Faktorer som samarbete med de andra 

yrkesverksamma inom vården och otillräckligt stöd i handledningen var 

bidragande till deras osäkerhet i arbetslivet (Peterson et al., 2006).  

Sveriges sjukvård bedrivs främst av regionerna som har det generella ansvaret att 

bedriva sjukvårdsverksamhet inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen. Även 

kommuner bedriver sjukvårdsverksamhet men inom avgränsade ansvarsområden 

(Sveriges riksdag, 2022). Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är något som 

ingår i utbildningsplanen samt är ett obligatoriskt moment för 

sjuksköterskeutbildningen (Vårdförbundet, 2021). Vårdförbundet student (2016) 

belyser önskan om mer praktisk träning under utbildningen då professionen är 

såväl praktisk som akademisk. Studenterna informerar om att verksamhetsförlagd 

utbildning ger en god möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna in i 

praktiskt lärande för att skapa en bättre förbereddhet. 

Syftet med studien är att undersöka de erfarenheter som finns hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan ute på arbetsplatsen. Studien kan också vara 

vägledande för sjuksköterskestudenten inför kommande förväntningar och 

utmaningar. 

Syfte 
Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av första året på 

arbetsplatsen. 

Metod 

Design  
Metoden som användes var en allmän litteraturstudie vilket innebär en 

sammanställning baserat på tidigare vetenskapliga artiklar för ett särskilt område 
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(Polit & Beck, 2021). Studiens syfte var att forska kring nyutexaminerade 

sjuksköterskors erfarenheter från första året på arbetsplatsen där kvalitativ metod 

används. Inom kvalitativa studier används ofta färre personer där målet är att hitta 

informanter med rika beskrivningar och erfarenheter på det fenomen som syftet 

hänvisar till (Henricson & Billhult, 2017). I en upplevelse finns det inget som är 

sanning och inte heller något som är fel. Denna metod är lämplig när forskaren till 

exempel söker förståelse eller kunskap kring det fenomen som ska undersökas 

(Henricson, 2017). Studien har ett induktivt synsätt som utgångsläge vilket menas 

med att författarna inte utgår från någon teori vid forskningens början, men kan 

innebära att forskningsprocessen slutligen leder till en teori (Henricson, 2017). 

Sökvägar och urval 
Med utgångspunkt från syftet identifierades nyckelbegrepp som ansågs vara 

relevanta och därefter gjordes en pilotsökning med orden; nyutexaminerad 

sjuksköterska, erfarenhet, och arbetsplats för att undersöka om det fanns material 

att hämta data ifrån. Begreppen översattes från svenska till engelska och sedan 

identifierades synonymer. Nyckelbegreppen delades upp i tre olika sökblock och 

användes i databasen CINAHL Complete. Se sökschema (bilaga 1). Användning 

av ämnesord ingick också i sökningen. Dessa används för att beskriva innehållet i 

artikeln där registret för ämnesord inte bara visar det specifika ordet utan ger 

också förslag på andra användbara synonymer (Karlsson, 2017). Dessa hittades 

genom CINAHL Headings som är CINAHLS system för ämnesord. I CINAHL 

Complete användes även fritextsökning som är en mindre specifik sökning och 

ger fler träffar (Karlsson, 2017). Därefter översattes begreppen till engelska. 

Några begrepp avslutas med en trunkering som enligt Karlsson (2017) används 

för att ge olika böjningar av ordets rotform i CINAHL. Booleska operatorer 

applicerades i CINAHL Complete genom att söka med termen “OR” vilket gör att 

sökningen expanderas och att endast en av söktermerna behöver finnas med för att 

det ska bli en träff (Friberg, 2020a). Efter sökningen på relevanta ämnesord och 

fritextord användes denna term vilket ledde till det expanderande resultat som 

efterfrågades. Karlsson (2017) beskriver att när sökningen i stället behöver 

specificeras och avgränsas används termen ”AND” och då måste sökningen 
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innehålla alla sökord. När blocken sattes ihop användes ”sök med AND” för att 

inkludera alla begrepp. Andra avgränsningar som gjorts för att få fram väsentliga 

artiklar är: “peer-reviewed” och forskningsartikel. Resultatet blev 110 träffar.  

Sökningen i PubMed bestod av fyra sökblock med nyckelbegreppen 

”sjuksköterska”, ”nyutexaminerad”, ”erfarenhet” och ”arbetsplats”. Dessa 

nyckelbegrepp översattes från svenska till engelska och andra synonymer hittades 

på Svensk MeSH vilket är en typ av ämnesord och CINAHL Headings 

motsvarighet i PubMed (Karlsson, 2017). För att begränsa sökningen användes 

termen ”Title/abstract”. Alla nyckelbegrepp söktes därefter med ”AND” och en 

begränsning med publiceringsår från 2012 till 2022 gjordes. Resultatet blev 31 

träffar (se bilaga 1). Inklusionskriterierna var att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan inte hade arbetat mer än ett år på arbetsplatsen. Alla verksamheter 

var inkluderade samt deltagarnas ålder och kön. Efter databassökningarna lästes 

titel och abstrakt för att få en överblick om vad de 141 artiklarna handlade om. 

Slutligen valdes 10 artiklar ut från både Cinahl Complete och Pubmed som 

svarade på vårt syfte. I de båda databaserna hittades sju dubbletter. 

Granskning och analys 
Ett verktyg som användes för att granska de 10 artiklarna var HKR:s 

granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) för kvalitativa studier för bedömning av 

deras kvalitet. Vid sammanställning av artikelöversikterna för kvalitativa artiklar 

exkluderades ytterligare två artiklar då kvaliteten sänktes på grund av att 

deltagarnas erfarenhet av antal år inom yrket inte framkom. Två nya artiklar 

söktes fram genom manuell sökning vilket återigen gav 10 användbara artiklar. 

Granskningen av dessa artiklar sammanställdes först individuellt i enskilda 

artikelöversikter (se bilaga 2) för att sedan läsas igenom gemensamt av 

författarna. 

För att analysera materialet användes Fribergs (2017b) femstegsprocess i vilken 

det första steget i analysen var att noggrant läsa igenom resultaten för att få fram 

ett sammanhang av innehållet. Detta genomfördes flertalet gånger av författarna. I 

steg två identifierades nyckelfynd enligt Fribergs (2017b) analysmall där likheter 
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och skillnader togs fram från artiklarna. Nyckelfynden blev: "Utbildningens 

betydelse, förväntningar på arbetsrollen, jobbrelaterad stress, tidsbegränsning, 

yrkesidentiteten, en stärkande arbetsroll, relationen till arbetskollegor och 

relationen till patienter och anhöriga". Vidare i steg tre menar Friberg (2017b) att 

resultatets helhet ska beskrivas och sammanställas för att därefter sorteras. I steg 

fyra delades nyckelfynden in i kategorier som sedan blev grunden i studiens 

resultat. Friberg (2017b) beskriver fjärde steget genom att hitta likheter och 

skillnader mellan de olika artiklarna för att komma fram till kategorier och 

subkategorier. Kategorierna fick en preliminär titel under analysens gång som 

sedan diskuterades fram för att komma så sanningsenligt som möjligt relaterat till 

studiens syfte. Sista steget i analysprocessen presenterar de slutgiltiga kategorier 

och subkategorier som författarna överensstämmer med. Friberg (2017b) lyfter 

vikten av kategoriens innebörd genom att skapa text utifrån de analyserade 

artiklarna samt citera de refererade erfarenheterna och på så vis ge en helhet för 

att stärka kvaliteten på studien.   

Etiska överväganden 
Innan pilotsökningen skrevs en förförståelse kring ämnet ned för att urskilja 

författarnas personliga erfarenheter för att inte påverka studiens resultat.  

De etiska kraven på artiklarna var att det skulle finnas beskrivet om de etiska 

överväganden som forskarna gjort under processen samt samtycke för respektive 

deltagare. Då studien grundar sig i en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats 

är det lämpligt att utgå ifrån de olika trovärdighets- och kvalitetsbegrepp som 

finns beskrivna i artikelöversikterna. Allt resultat som svarade på syftet har 

inkluderats oavsett förförståelsen. 

Förförståelse 
Vår förförståelse grundar sig till stor del i våra egna erfarenheter vid observation 

av nyexaminerade sjuksköterskor där upplevelsen tycks variera mycket beroende 

på tidigare arbetserfarenheter, men också den praktik som skolan har anordnat. 

Utifrån våra egna perspektiv finns det en oro för det stora ansvarstagandet som 

arbetsrollen innebär. Framför allt kring rädslan att göra fel vilket kan leda till ökat 
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lidande för patienten, som exempelvis felaktiga bedömningar eller 

läkemedelshanteringar. 

Resultat 
Resultatet utformades efter 10 artiklar och studiens kontext berör 

nyutexaminerade sjuksköterskor, under sitt första år och arbetsplats. 

Erfarenheterna är hämtade från deltagare som både arbetar på sjukhus samt i 

hemsjukvården. Dessa utfördes i olika delar av världen där respektive artiklar kom 

från Australien (3), Sverige (1), Taiwan (1), England (1), Scotland (1), Nya 

Zeeland (1), Oman (1) samt Kina (1). Vissa av artiklarna hade mixad metod av 

kvalitativ och kvantitativ ansats där endast kvalitativa data användes i 

föreliggande studie. Några artiklar beskrev både nyutexaminerad sjuksköterskors 

samt erfarna sjuksköterskor upplevelse av arbetsplatsen där enbart den 

nyutexaminerades perspektiv användes. Artiklarna innehöll blandade åldrar från 

19 år och uppåt och bestod av både kvinnor och män. Sammanställningen av 

resultatet utformade fyra huvudkategorier och åtta subkategorier. (Se Figur 1). 

 

Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier. 
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Sjuksköterskans erfarenhet av transitionsfasen 
Definitionen av transition innebär att en förändring sker och betyder övergång. 

Transitionen från student till sjuksköterska framstår som överväldigande då de 

finner svårigheter i att leva upp till den nya arbetsrollen samt de utmaningar som 

arbetsplatsen omfattar. Känslor av oförbereddhet visar sig vara påtagliga för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna på grund av den otillräckliga praktik som 

utbildningen har gett. Under denna kategori kommer subkategorierna 

Utbildningens betydelse och Förväntningar på arbetsrollen att presenteras. 

Utbildningens betydelse 
Flera nyutexaminerade sjuksköterskor har erfarenheten av att praktiken är av stor 

betydelse och efterfrågan på mer praktik under utbildningens gång är stor 

eftersom den har en förberedande roll inför arbetslivet. Vid transitionsfasen 

besitter de nyutexaminerade sjuksköterskorna en grundutbildning inom 

omvårdnad. Då avdelningarna och verksamheterna har specifika 

omvårdnadsområden påverkar detta de nyutexaminerade sjuksköterskorna då det 

kräver fördjupad kunskap kring patienten och sjukdomen och ger erfarenheten av 

oförbereddhet.  

En studie gjord i Australien (McKenzie et al., 2021) undersökte erfarenheter från 

nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetade på en neonatal avdelning. 

Deltagarna beskrev utbildningens betydelse då den inte tillgodosett tillräcklig 

kunskap och färdigheter som bidrog till känslor av oförbereddhet och ångest samt 

att känslorna inte avtog vid transitionsfasen. En nyutexaminerad sjuksköterska 

ifrån Sverige (Andersson et al., 2022) beskrev en större strävan efter en säkerhet 

kring den medicinska hanteringen: 

If a tracheal tube comes out, nobody has shown me exactly what 

I have to do… if anything happens in that situation, I´m 

completely powerless. (Andersson et al., 2022, s. 4).  

Samtidigt beskrev en annan deltagare sin erfarenhet från praktiken som något 

positivt och en stor lärdom:  
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You go into a four-bed room and try something out on a patient, 

practice, not just looking at that patient, but seeing the other 

three patients as well. You listen, you hear their breathing and 

one patient is limping... you see his swollen legs straight away... 

call it clinical insigh. (Andersson et al., 2022, s. 4).  

Nyutexaminerade sjuksköterskor från Oman (Al Awaisi et al., 2015) trodde att 

den bristande beredskapen berodde på den stora skillnaden mellan vad det fick 

lära sig på högskolan jämfört med vad som förväntades i verkligheten. De ansåg 

även att litteraturen var anpassad för västerländska organisationer och 

återspeglade därför inte den kultur som fanns i Oman. De menade att den kultur 

och de prioriteringar som fanns i deras arbetsmiljö var nya och annorlunda till 

skillnad från den läroplan de hade fått betyg efter. Deltagarna lyfte också vikten 

av att ha en mer balanserad undervisning mellan teori och praktik (Al Awaisi et 

al., 2015). Nyutexaminerade sjuksköterskor från England (Ho et al., 2021) lyfte 

att de saknade kunskap i att kommunicera med anhöriga, brist på 

medicinskteknisk träning samt undervisning i datorsystemet under praktikens 

gång. 

Förväntningar på arbetsrollen 

Nyblivna sjuksköterskors beskrivning av transitionsfasen är väldigt varierad. 

Några ser fasen som utmanande medan andra ser den som utvecklande och även 

deras förväntningar på arbetsrollen ser olika ut. Från att ha en handledare som 

trygghet till att självständigt ansvara för andra patienter och att prioritera och 

bedöma vård anses som utmanande. Samtidigt beskriver några att de snabbt får 

kunskap och erfarenheter och att utvecklingen sker fort.  

Nyutexaminerade sjuksköterskor (Hoppe & Clukey, 2021) från första året på 

arbetsplatsen i USA beskrev erfarenheten där tiden för att anpassa sig till 

arbetsrollen varierade mycket. Allt från ett par veckor till några månader. Endast 

ett fåtal deltagare nämnde att de i princip kom in i arbetsrollen direkt och kände 

inget jobbigt med transitionsfasen. Sjuksköterskorna ifrån Taiwan (Ke & Stocker, 

2019) berättade om deras sätt att anpassa sig till sin nya roll genom att 
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självständigt ta hand om patienter, få en ökad kontroll över sin tid och kompetens, 

hitta en passion för arbetet samt att bekräfta ett stöd från sina medarbetare. Detta 

gav en positiv erfarenhet som gjorde att de levde upp till förväntningarna på 

arbetsrollen. Hoppe och Clukey (2021) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskors 

erfarenhet av att kunna vara flexibel, medan deltagarna på akutavdelningen 

beskrev ansvaret och att göra bedömningar i triagen som något överväldigande. I 

en intervju (Ho et al., 2021) beskrev en deltagare övergången som: 

…I found it quite a jump and I found that transition quite 

difficult... you had no one to fall back on, you were the nurse, 

you were in charge. (Ho et al., 2021, s. 2377). 

De nyblivna sjuksköterskorna från Taiwan (Ke & Stocker, 2019) beskrev de första 

sex till nio månaderna som över förväntan på arbetsrollen då det bidragit till att de 

blivit mer erfarna och tillräckligt kunniga för att uttrycka sig självsäkert och agera 

mer självständigt. De hade lärt sig att reflektera över svåra stunder och att förutse 

framtida handlingar och reaktioner. En deltagare (Ho et al., 2021) beskrev sin 

första tid som:  

So the transition has been stressful at times but there has been a 

lot of support to help that transition be as smooth as possible. 

(Ho et al., 2021, s 2378). 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av stress 
Att vara sjuksköterska innebär många gånger att arbeta i stressig miljö. Samtidigt 

som sjuksköterskan ska arbeta för patientens bästa kan vården bli bristfällig på 

grund av tidsbegränsningen. Att planera och prioritera den tid som 

omvårdnadsarbetet tar är svårt då sjuksköterskan arbetar med människor och 

måste anpassa sig därefter. Denna kategori kommer att presentera subkategorierna 

Jobbrelaterad stress och Tidsbegränsning. 
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Jobbrelaterad stress 
Flertalet av de nyblivna sjuksköterskorna beskriver sin erfarenhet av stress som 

relaterat till skiftarbete. De lyfter även att de oregelbundna arbetstiderna leder till 

en rubbad balans mellan privat- och arbetsliv. Majoriteten av sjuksköterskorna 

beskriver att arbetet är för stressigt och ser detta som något negativt då den 

psykiska och fysiska hälsan påverkas.  

Deltagare från Kina (Ho et al., 2021) beskrev att deras första år inom hälso- och 

sjukvården ofta innebar skiftarbete och att detta bidrog till ökad stress då det 

påverkade både sömn- och ätvanor samt den sociala interaktionen då 

sjuksköterskan ofta arbetade obekväma tider.   

I don't  have  a  life.  I’ve  lost  all  my  kind  of  regular friends, 

not lost them, but I’ve lost touch with a lot of people. Long 

hours, weekends, nightshifts, it's quite a bad work-life balance 

to be honest. (Ho et al., 2021, s. 2380).  

En nyutexaminerad sjuksköterska (Al Awaisi et al., 2015) beskrev sin erfarenhet 

av att arbeta i skift:  

Changes in the shifts and working late and then next day we are 

having night and then another night and then off and then 

evening, we feel that even we will not get that much sleep. 

Sleeping hours is not regulated and sometimes we cannot eat 

and feel fatigue, tired all the time. (Al Awaisi et al., 2015, s. 

137). 

Deltagarna (Al Awaisi et al., 2015) beskrev erfarenheterna kring hälsoproblemen 

som den jobbrelaterade stressen bar med sig när de började arbeta efter 

utbildningen. De beskrev även att vardagsrutinerna blev oregelbundna och det var 

svårt att hitta en balans i de livsnödvändiga rutiner som berörde deras sömn- och 

matvanor. Många upplevde detta som en rubbning i det professionella arbetslivet 

relaterat till privatlivet. De kvinnliga nyblivna sjuksköterskorna belyste även 

stressen av att arbeta i skift och den problematik som skulle uppstå när de väl 
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hade gift sig och skaffat familj men att skiftarbetet fungerade så länge de levde 

ensamma (Al Awaisi et al., 2015).  

En deltagare beskrev erfarenheten av stress som: 

I am tired quite a lot ... part of me is stressed, other part of me 

is just tired. I just can't concentrate on any-thing ... all I want to 

do is rest but I mean, I am not being very productive outside of 

work. And I am not, I guess, not socializing enough, not sort of-  

looking after my... mental health. I‘m throwing everything at the 

job and I am realizing now that I can't continue to do that 

because I will burnout. (Ho et al., 2021, s. 2380).  

Tidsbegränsning 
Majoriteten talar för att tidsbegränsningen är ett stort hinder för att utföra ett bra 

arbete då det leder till stress. Deltagarna upplever även en ökad stress på grund av 

de dåliga rutiner samt bristfällig informationshantering som finns och blir på så 

vis bidragande till tidsbristen. Andra beskriver också pressen av att vara lika 

effektiva som de erfarna kollegorna för att spara tid.  

Deltagarna från Australien (Parker et al., 2012) informerade om den 

tidsbegränsning som nyutexaminerade sjuksköterskor hade i förhållande till den 

arbetserfarenheten de hade: 

We were expected to perform and provide care like other nurses 

that had been there for 20 years! Same amount of patients, and 

sometimes the most difficult ones because no-one wanted them, 

and then you would get in trouble for not having completed all 

the necessary tasks by the end of the day shift. (Parker et al., 

2012, s. 154). 

De nyblivna sjuksköterskorna beskrev även problematiken kring den tidsåtgång 

som gick åt på att försöka förstå och hitta svar på mycket enkla procedurer och 

rutiner då arbetskamraterna lagrade informationen i huvudet i stället för att göra 

den lättillgänglig för framtida kollegor (Parker et al., 2012). Alla deltagarna från 
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Nya Zeeland (Taylor et al., 2021) nämnde ”mer tid” som en gemensam faktor 

oavsett arbetsplatsområde för att kunna förbättra deras kliniska arbete. 

Pressure to get other tasks done hinders my ability to spend 

time with patients & (sic) thoroughly assess them. (Taylor et al., 

2021, s. 934). 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna från första året (Ke & Stocker, 2019) 

beskrev tidsbegränsning utifrån en annan situation då deltagarna berättade om 

erfarenheten under akuta kontexter. Deltagare förklarade att det var enbart de 

sjuksköterskor som hade arbetat under en livshotande situation som hade 

vetskapen om hur det kändes att ha kroppen full av adrenalin som verkligen hade 

upplevt tidsbrist då situationen krävde snabba åtgärder. En deltagare (Taylor et al., 

2021) beskriver fördelen som kommer med erfarenheten: 

Now when I feel more confident in my time management & (sic) 

assessment skills, I think this will improve my ability to use 

these skills in a timely manner. (Taylor et al., 2021, s. 935). 

Sjuksköterskans erfarenhet av att ta sig an 
arbetsrollen 
Att titulera sig som sjuksköterska beskrivs både med en negativ och positiv 

benämning då arbetet framställs som låg status men främst med en stolthet då det 

innebär en samhörighet i samhället. Under denna kategori kommer 

subkategorierna Yrkesidentiteten och Stärkande arbetsroll att presenteras. 

Yrkesidentiteten 
Att ta sig an sjuksköterskerollen under första året på arbetsplatsen visar varierade 

erfarenheter då det ibland kan ha en negativ benämning med låg status. Medan 

majoriteten beskriver den motsatta erfarenheten av att titulera sig som 

sjuksköterska främst förknippas med stolthet. Respekten som professionen bär 

med sig i samhället präglar sjuksköterskan och flertalet beskriver att de upplever 

en samhörighet både i och utanför arbetet.  
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Deltagarna från Kina (Hu et al., 2017) beskrev erfarenheterna av att bli 

missförstådda av omgivningen gällande sin yrkesidentitet som sjuksköterska. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna hade fått jobb på en pediatrisk avdelning och 

deras huvudsakliga erfarenhet var att deras status var låg på grund av de negativa 

kommentarer de hade fått från både andra sjuksköterskor och från 

familjemedlemmar: ”hårt slitande”, ”smutsigt”, ”riskfullt”, ”låg lön”, ”upptagen” 

och ”dålig” var ord som användes för att beskriva sjuksköterskeyrket av både 

sjuksköterskor och familjemedlemmar. Några berättade också om de nära och 

käras missnöje med deras arbetsvillkor och en sjuksköterska sa:  

My parents were unhappy. In their opinion, I could get a job 

which was better than being a nurse, who seemed like a servant. 

(Hu et al., 2017 s. 189). 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna från USA (Hoppe & Clukey, 2021) beskrev 

deras känslor av att vara legitimerad sjuksköterska från första året. Ord som 

”spännande” och ”belönande” var de vanligast orden som kommenterades. 

Deltagarna beskrev även känslan av att identifiera sig som sjuksköterska och 

äntligen vara en del av ett team. En deltagare beskrev även att respekten ute i 

samhället ökade på grund av hennes jobb:  

You know, like everyone around here, they…well they, everyone 

knows everyone (laughs heartily). You can’t escape that, but I, 

feel like people look at me with more respect ‘cause I’m an RN. 

I think the average person doesn’t realize, or they think that oh 

my gosh, RNs, they go through so much school they’re the 

smartest people around, you know, so…. and at the hospital, 

like RNs I feel like are kind of put on that pedestal, too. Which 

I’m okay with! It’s nice to be in a community that, I didn’t grow 

up here, so I’m just kind of a stranger but it’s nice to come into 

a community where I’m applauded at where I am at. (Hoppe & 

Clukey, 2021, s. 58). 
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Samtidigt beskrev deltagarna (Hoppe och Clukey, 2021) den positiva självbild 

som nyutexaminerade sjuksköterskor kunde uppleva sin yrkesidentitet och sin roll 

som att de alltid var i sin profession. Oavsett vilken tid på dygnet identifierade de 

alltid sig själva som sjuksköterskor, innanför eller utanför sjukhuset. 

En stärkande arbetsroll 
Majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna beskriver deras erfarenhet 

från det första året av att komma in i arbetsrollen som något positivt. Avgörande 

faktorer är det stöd som erbjuds och de rutiner som finns på arbetsplatsen samt att 

låta erfarenheten komma med tiden. 

Andersson et al. (2022) beskrev deltagarnas erfarenheter av rutiner på 

arbetsplatsen såsom att diskutera sina patienter och läsa på i journaler och 

relevanta behandlingar gjorde att dem kände sig mer bekväma och säkra på sitt 

jobb. Alla deltagarna beskrev också vikten av att utveckla en självstyrd läranderoll 

som innefattade engagemang och ansvar för ens egna lärande. Även kunskapen 

om att identifiera sina egna styrkor och svagheter samt att hitta 

inlärningsstrategier. En annan studie (Walker et al., 2012) beskrev också 

erfarenheterna kring arbetsplatsstödets betydelse som hjälpte dem att bygga upp 

förtroendet och att underlätta övergången så som stöd från samordnare, den 

vetenskapliga utbildningen samt stödet från kollegor och handledare. Samtidigt 

beskrev deltagarna det formella stöd som funnits genom antingen psykolog eller 

någon form av utbildningsenhet (Walker et al., 2012). Ho et al. (2021) 

genomförde intervjuer med nyblivna sjuksköterskor innan deras första år ute på 

arbetsplatsen i England var avslutad. Många nyutexaminerade sjuksköterskor 

rapporterade att de blivit mer orienterade och insatta i sjuksköterskerollen vilket 

fick andra sjuksköterskor att respektera dem och behandla dem som kollegor. 

Deltagarna från Taiwan (Ke & Stocker, 2019) beskrev fördelen med den första 

tiden som att de blev mer erfarna och kunniga samt att de utvecklade ett 

självförtroende för att agera mer självsäkert. Erfarenheterna och kunskaperna 

öppnade även upp för självreflektion för hur framtida agerande kan förbättras. 
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Sjuksköterskans erfarenhet av arbetsplatskulturen 
Varje arbetsplats inom vården har en viss kultur som påverkas av miljön, relation 

och bemötande mellan kollegor och patienter. Som nyutexaminerad utmanas även 

sjuksköterskan av den hieratiska kultur som råder mellan de olika professionerna, 

tiden på arbetsplatsen samt kompetens. Under denna kategori kommer 

subkategorierna Relationen till arbetskollegorna och Relationen till patienterna 

och anhöriga att presenteras. 

Relationen till arbetskollegorna  
Majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskornas erfarenheter från första året 

av arbetsplatskulturen är negativa. Det erfaras att andra sjuksköterskor inte är 

behjälpliga samtidigt som kollegorna inte har förtroende för deras kunskaper. 

Deltagarna önskar även mer förtroende från läkarna samt att det finns 

förbättringsmöjligheter i samarbetet med andra kollegor. Samtidigt finns det 

positiva erfarenheter där deltagarna använder sina kollegor som ett stöd vilket 

bidrar till en förbättrad relation.  

Hu et al. (2016) beskrev de nyblivna sjuksköterskornas erfarenheter från året på 

arbetsplatsen och deras relation till kollegorna som ett hierarkiskt system. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna förväntades visa respekt och lyda de äldre 

sjuksköterskorna. Många nya sjuksköterskor uttryckte en rädsla och missnöje över 

denna maktindelning. Taylor et al. (2018) informerade om deltagarnas erfarenhet 

av arbetsplatskulturen som i ”ett behov av förändring”. En annan deltagare 

svarade att de borde få ha ett större samarbete och få kommunicera mer med 

läkare och annan vårdpersonal. Alla deltagare McKenzie et al., 2021) delade 

erfarenheten gällande utsatthet på arbetsplatsen i form av att de erfarna 

sjuksköterskorna uppträdde som ”otillgängliga” eller ”ointresserade” av att hjälpa 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Det framkom även elakheter i bemötandet 

vilket bidrog till att de nyutexaminerade sjuksköterskorna var ovilliga att be om 

hjälp.  

Not because I don´t want the help. I need the help. It´s more 

about approaching someone for it and the response that you get 
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back- I felt fear of being humiliated by the other nurses. 

(McKenzie et al., 2021, s. 106). 

Walker et al. (2012) beskrev en deltagares liknande utsatthet av negativa 

interaktioner som något stärkande och en strävan att vilja upprätthålla sin 

profession:  

It have learnt what not to do. Makes me a better nurse knowing 

I will not behave in the way witnessed. (Walker et al., 2012, s. 

293).  

Andersson et al. (2022) informerade om deltagarnas erfarenheter kring 

arbetsplatskulturens socialisering till rollen som sjuksköterska. Dem lyfte 

betydelsen av att utveckla en förståelse för sina medarbetare samt de värderingar 

och normer som fanns på arbetsplatsen. Alla deltagare ansåg att deras övergång 

hade varit viktig för att utveckla deras självkänsla och att tiden hade gett dem 

möjligheter att få diskutera och utvärdera sin sjuksköterskeroll med sina 

medarbetare genom till exempel grupphandledning. Dessutom hade kollegorna 

bidragit med ett stöd som var avgörande för att kunna bygga sociala relationer 

medarbetare emellan. 

Relationen till patienterna och anhöriga 
Flertalet av deltagarna beskriver sina erfarenheter från första året på arbetsplatsen 

med svårigheter att skapa en relation till patienter och anhöriga då deras 

kompetens blir ifrågasatt och känslan av att vara ny på arbetsplatsen blir påtaglig. 

Dessutom har patienter och anhöriga större tillit till läkaren och dennes 

bedömning. När klagomål uppstår riktas dessa ofta mot sjuksköterskan vilket 

resulterar i ett försämrat självförtroende att utföra framtida åtgärder.  

Deltagarna (Hu et al., 2016) beskrev utmaningarna för den nyblivna 

sjuksköterskan på den pediatriska avdelningen som orolig på grund av de 

uppstressade patienterna, upprörda föräldrarna samt gråtande spädbarnen. De 

påpekade att de inte alltid kände sig uppskattade av patienterna och deras familjer, 

utan att dessa patienter i stället bara hade uppskattat läkarens insatser. En 
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nyutexaminerad sjuksköterska beskrev också att så fort en patient blev besviken 

eller ville framföra ett klagomål, var det alltid deras arbete som skulle granskas. 

Den nyblivna sjuksköterskan stötte ofta på verbala och fysiska övergrepp på 

arbetsplatsen under deras första år och att detta påverkade deras självförtroende 

för att framöver våga utföra medicintekniska åtgärder på patienterna. Ke och 

Stocker (2019) undersökte bland annat den nyutexaminerade sjuksköterskans 

interaktion med patienter då en deltagare uttryckte frustrationen över att bli 

respektlöst bemött och den tvivel som patienterna hade till den nyblivna 

sjuksköterskan då de föredrog ”folk i vita rockar”. Samma deltagare påtalade att 

trots att de försökte göra allt för allt hjälpa patienten så fick de ändå inte någon 

respekt tillbaka (Ke & Stocker, 2019). Nyutexaminerade sjuksköterskor från 

första året i Sverige (Andersson et al., 2022) beskrev fördelen i bemötandet med 

patienten av att ha en helhetssyn för att stödja ett partnerskap med dem. 

Medvetenheten om balans gällande makt mellan patient och vårdgivare var 

avgörande för arbetsplatskulturen för att utveckla en relationell roll i sitt arbete. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen beskriver hur vårt examensarbete har genomförts efter den 

struktur som följs i arbetet. Design, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, 

dataanalys och etiska överväganden diskuteras. Vår diskussion berör de styrkor 

och svagheter som kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet 

och överförbarhet som Shenton (2004) hänvisar till. 

Tillförlitlighet  
Shenton (2004) beskriver värderingen av tillförlitligheten då det ska säkerställa att 

studien undersöker det som den var avsedd för samt om resultatet svarar på syftet. 

Tillförlitligheten handlar om hur väl resultatet hänger samman med verkligheten 

och ska kritiskt granska om alla relevanta databaser är använda samt kompletterats 

med manuella sökningar.  
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Tillförlitligheten i studien anses stärkas eftersom resultatet svarade på syftet 

dessutom genomfördes en pilotsökning innan studien påbörjades. Datainsamling 

har gjorts i två databaser som är inriktade på medicin och omvårdnadsvetenskap 

vilket berörde syftet. Utöver sökning i databaserna utfördes en manuell sökning 

som kompletterade resultatet genom andra artiklars referenser. Strävan var att få 

en så identisk sökning i respektive databas som möjligt. Då databaserna skiljer sig 

åt i sökstrategierna anpassades tillvägagångsätt i strävan om att få så snarlika 

träffar som möjligt där ämnesord och fritextord har använts i varje databas. 

Sökord identifierades som var relevanta för det sökblock som skulle inkludera i 

träfflistan. Träfflistorna gav sju dubbletter vilket stärkte tillförlitligheten i studien. 

Antalet sökblock och val av ämnesord skiljde sig åt på grund av databasernas 

innehåll av ämnesord vilket sänkte tillförlitligheten. Det som också sänkte 

tillförlitligheten var att inte en tredje databas användes som också har inriktning 

på medicin och omvårdnadsvetenskap i PsycINFO vilket möjligtvis hade gett en 

utökad datainsamling.  

Därefter har litteraturstudien kritiskt granskats för att undersöka om analysen var 

tillförlitlig samt om resultatet av datainsamlingen svarade på syftet genom HKR:s 

granskningsmall för kvalitativ metod (Blomqvist et al., 2016). Studien 

analyserades med hjälp av Fribergs (2017b) femstegsprocess då det användes 

preliminära benämningar på huvud- och subkategorier under fördjupningen av 

resultatens innehåll. Då syftet var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 

erfarenheter innehåller kategorierna benämningen ”sjuksköterskans erfarenhet…” 

för att bekräfta att subkategorierna svarar på syftet samt att de innehåller citat som 

speglar erfarenheter. Under processens gång har det kritiskt granskats om 

resultateten svarade på syftet. Detta innebar en exkludering av artiklar med 

intressant innehåll då studierna utfördes före 2012 samt att erfarenheten sträckte 

sig mer än ett år vilket stärker tillförlitligheten.  

Verifierbarhet 
Shenton (2004) beskriver att verifierbarheten stärks genom att studien ska kunna 

göras om med liknande resultat genom en väl beskriven metod i sökning och 

analys.  
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Det som stärker verifierbarheten i litteraturstudien är en tydlig presentation av 

sökschemat i vardera databaser med exakta tillvägagångssätt. Sökschemat framgår 

i en bilaga (se bilaga 1) med en kronologisk struktur på vardera sökord, sökblock 

samt avgränsningar. Sökschemat bör möjliggöra för läsaren att upprepa processen 

med liknande antal träffar och resultat.  

Vid analys identifierades nyckelbegreppen av båda författarna för att resonera 

kring budskapen. Det som sänker verifierbarheten är att litteraturstudien saknar en 

figur eller tabell som illustrerar analysprocessen för att förtydliga för läsaren.  

Eftersom detta var författarnas första litteraturstudie utgör även detta en svaghet 

för verifierbarheten.  

Pålitlighet 
Enligt Shenton (2004) handlar pålitligheten om att bevara objektiviteten under 

litteraturstudiens process för att inte färga resultatet. Detta säkerställs genom att 

författarna skriver ner sin förförståelse innan studien påbörjas då en 

litteraturstudie bidrar till ökad kunskap inom valt område.  

Förförståelsen skrev ned innan undersökningen påbörjades. Resultatet visade på 

mer positiva erfarenheter kring vissa subkategorier än vad som förväntades medan 

andra hade mer negativa erfarenheter. Detta stärker att resultatet inte har präglats 

av förförståelsen. Erfarenheterna av transitionsfasen skiljde även sig åt beroende 

på vart i världen studien var utförd. Förutom att båda författarna har analyserat 

arbetet har även sex medstudenter samt handledare och examinator kritiskt 

granskat litteraturstudien vilket stärker pålitligheten.  

Mängden resultat från respektive artikel varierade något då endast delar av vissa 

artiklars resultat svarade på syftet. Oavsett förförståelse så har resultaten som 

svarade på syftet fått ta lika mycket plats. Det som kan ha påverkat pålitligheten 

är att artiklarna har varit skrivna på engelska. Detta är inte författarnas modersmål 

vilket kan ha lett till felaktig översättning och kan ha sänkt pålitligheten.   
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Överförbarhet 
Shenton (2004) beskriver begreppet överförbarhet som i vilken kontext och inom 

vilken grupp som litteraturstudiens resultat går att applicera på. Inom kvalitativ 

metod är i regel överförbarheten begränsad då det oftast leder till färre 

informanter men med rika beskrivningar. Slutligen bedöms överförbarheten 

genom att kategoriernas abstraktionsnivå analyserar samt om kontexten är väl 

beskriven.  

Originalstudierna är utförda från olika delar av världen samt inom olika hälso- och 

sjukvårdsverksamheter där sjuksköterskan arbetar samt att kontexten inkluderar 

olika avdelningar på sjukhus och hemsjukvård. Detta stärker överförbarheten 

eftersom studierna är geografiskt obegränsade samt att inga verksamheter har 

exkluderats. Studierna innefattade endast nyutexaminerade sjuksköterskors 

erfarenheter från det första året på arbetsplatsen och kan därför inte överföras till 

sjuksköterskor som redan besitter den erfarenheten. En del av studierna beskriver 

varken kön eller ålder vilket också sänker överförbarheten då åldern kan påvisa 

deltagarnas tidigare arbetslivserfarenhet. De studier som beskrev deltagarnas kön 

bestod överrepresentativt av kvinnor vilket kan begränsa överförbarheten.  

Studiens tillhörande kategorier anses ha en låg abstraktionsnivå eftersom gruppen 

och kontexten specifikt berör vårdsammanhang och en förstagångserfarenhet från 

sjuksköterskor i verksamheten och kan därför inte överföras till andra grupper 

inom hälso- och sjukvård då andra yrkeskategorier inte berör samma 

ansvarsområde.   

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 

erfarenhet från första året på arbetsplatsen. Resultatet grundades i fyra 

övergripande områden som beskriver sjuksköterskans erfarenhet av: 

transitionsfasen, stress, att ta sig an arbetsrollen och arbetsplatskulturen. Fynden 

som kommer att beskrivas i resultatdiskussionen är: utbildningens betydelse, 

tidsbegränsning och en stärkande arbetsroll. Fynden kommer att diskuteras 
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utifrån krav- kontroll- och stödmodellen som beskrivs i problematiseringen 

(Karasek & Theorell, 1992).  

 

 

Utbildningens betydelse 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna anser att utbildning är bristfällig på grund 

av en obalans mellan teori och praktik då teorin tar för stor plats. Detta påverkar 

de nyblivna sjuksköterskornas kliniska arbete negativt under första året på 

arbetsplatsen.  

Litteraturstudiens första fynd påvisade att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

kände sig oförberedda när de väl började arbeta på grund av den bristande 

kompetensen. SKR (2017) beskriver hur lärandemiljöer formas av alla i 

respektive verksamhet och att de hänger samman med egenskaper som 

ansvarstagande och engagemang samt att deltagande ger bättre förutsättningar för 

utvecklingen till sjuksköterska. SKR (2017) lyfter även hur 

sjuksköterskestudenternas praktiska handledning kan bidra och till och med bli en 

resurs för verksamheterna. En studie (Saifan et al., 2021) beskrev att 

sjuksköterskestudenterna tyckte att det var ett alldeles för stort glapp mellan vad 

som hade lärts ut i teorin och vad som faktiskt förväntades i de praktiska 

övningarna. Sjuksköterskestudenternas förslag för att minska stress och belastning 

på deras kliniska handledare var att utöka deras tid. De föreslog också att skapa en 

synkronisering mellan det som lärdes ut och vad som de sedan fick träna på ute i 

praktiken. Ett experiment utfördes (Sullivan-Mann et al., 2009) där 

sjuksköterskestudenter fick öva på olika simuleringsscenarier på högskolan. Detta 

 

UTBILDNINGENS BETYDELSE 

 

TIDSBEGRÄNSNING  

STÄRKANDE ARBETSROLL  
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resulterade i en större ökning av kritiskt tänkande samt att de tyckte att kvaliteten 

på sjuksköterskeutbildningen förbättrades. Detta hade gett dem ökade kliniska 

erfarenheter vilket gynnade sjuksköterskestudenterna inför arbetslivet. En svensk 

studie av Holmström och Larsson (2005) visade att sjuksköterskestudenter ansåg 

att utbildningen borde fokusera mindre på omvårdnadsteorier och koncentrera sig 

mer på att lära ut praktiska färdigheter. Studenterna var över lag negativa till det 

stora utrymmet som hade lagts på teori och uttryckte ingen önskan om att vilja 

forska vidare efter utbildningen.  

Enligt Karasek och Theorells krav- kontroll- och stödmodell (1992) avses kontroll 

handla om personens inflytande i arbetet. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

beskriver erfarenheter av en osäkerhet från första året på arbetsplatsen relaterat till 

vikten av utbildningens betydelse där den kliniska handledningen som högskolan 

har erhållit har varit otillräcklig. När situationer som blir för påtagliga eller spända 

ute i arbetslivet beskriver Karasek och Theorell (1992) att detta kan leda till att 

kraven känns för höga och kontrollen blir för låg. Trots bristande klinisk 

handledning i utbildningen har även positiva erfarenheter lyfts där detta har setts 

som en lärdom inför kommande arbetsliv. En studie (Denise et al., 2022) 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av den kliniska handledningen från 

utbildningen som ett komplement med ett positivt inflytande på deltagarnas 

egenskaper. Även stöttning från den kliniska handledaren och dennes egenskaper 

beskrivs som bidragande till en bättre utveckling inför arbetslivet där de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna beskriver en god möjlighet att få träna i det 

kliniska arbetet. Krav- kontroll- och stödmodellen menar att anställda lättare kan 

hantera kraven om de vet hur situationen ska hanteras och vilka beslut som ska 

fattas. Socialt stöd kan läggas till som en ytterligare grundpelare för att ge 

modellen sin helhet där den visar att stödet, i form av hjälpande handlingar från 

andra på arbetsplatsen, leder till en känsla av att kraven kan hanteras samtidigt 

som kontrollen ökar.  

Sjuksköterskeyrket relaterat till ett samhällsperspektiv anses vara en 

samhällsnyttig profession. Svensk sjuksköterskeförening (2021) informerar om de 

utmaningar som hälso- och sjukvården står inför då det saknas sex miljoner 



 30 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

sjuksköterskor i hela världen enligt World Health Organization (2020). Vidare 

beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2021) att vi i framtiden även står inför 

svårigheter kopplat till klimatförändringar, utbrott av infektionssjukdomar samt 

internationella konflikter. Dessa utmaningar kommer att medföra en hög 

belastning och höga krav för hälso- och sjukvårdspersonal där den begränsade 

praktiken i sjuksköterskeutbildningen kan förstärka erfarenheten av 

oförbereddhet. Litteraturstudiens första fynd visar att bristen på praktik under 

utbildningen förstärker de nyutexaminerade sjuksköterskornas känsla av 

oförbereddhet då en utökad verksamhetsförlagd utbildning efterfrågas. Detta i 

hopp om att bidra till ytterligare kunskap i arbetslivet och en bättre förberedelse 

inför kommande utmaningar och svårigheter. Därigenom får studenterna tillfälle 

att handledas samt vistas i lärandemiljön för att kunna uppnå den professionella 

kompetens som de behöver i det framtida yrket. 

Tidsbegränsning 
Litteraturstudiens andra fynd beskriver nyutexaminerade sjuksköterskors 

erfarenhet av den tidsbrist som råder inom yrket. Dåliga rutiner samt 

informationssökning anses vara en onödig tidsåtgång som i stället kan ägnas åt 

patienterna. De beskriver även erfarenheterna av den stress som den begränsade 

tiden resulterar i. 

I en studie från USA (White, 2019) beskrev 72 % av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att de inte hann utföra en eller flera vårduppgifter som var 

nödvändiga under deras senaste skift på grund av tidsbrist. Nödvändiga uppgifter 

kunde inkludera omvårdnaden i att trösta patienter, samtala med dem, 

patientövervakning, undervisning till patienter och dess anhöriga samt 

vårdplanering. En annan studie gjord av Govasli och Solvoll (2020) beskrev de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta inom sjukvården med 

känslan av att alltid vara upptagen. Detta beskrevs ha en koppling till otillräcklig 

tid för att kunna utföra arbetet. Det handlade om att hinna göra saker inom en viss 

tidsram och att alltid ha hunnit utföra sina arbetsuppgifter innan dagens slut. 

Samtidigt betonades vikten av att arbetet handlar om att arbeta med människor 

och att det måste få ta den tid det tar. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2019) 
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berättade fyra av tio sjuksköterskor att de under den senaste veckan avstått från 

omvårdnadsåtgärder på grund av tidsbrist och en av fyra hade gjort det flera 

gånger under veckan. Sju av tio sjuksköterskor ansåg att det fanns en ökad risk för 

patienter att få vårdskador eller förlängt sjukdomsförlopp på grund av att 

omvårdnad inte hann utföras vilket ledde till att patienterna blev drabbade och 

samt en ökad risk för avvikelser.  

Sjuksköterskans förbättringsarbete avser hur avvikelser som har uppstått kan 

förhindras. Inspektion för Vård och Omsorg (2017) har gjort en tillsyn bland 

personal och ledning kring vilka förutsättningar de anser är avgörande för att 

bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Tid var prioriterat högst på listan där 

personalen beskrev att de inte hann göra annat än det som måste ske här och nu i 

sitt arbete. De ansåg också att kontinuitet var av betydelse eftersom dem inte hann 

introducera ny personal och tillfälligt anställd personal vilket också grundade sig i 

den tidsbrist som fanns. Mer tid och kontinuitet är faktorer som verksamheten bör 

prioritera för den nyutexaminerade sjuksköterskan genom ett mer planerat och 

systematiskt arbete i introduktion samt handledning.  

För att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska uppnå de förväntningar och krav 

som ställs från verksamheten och kollegor kopplat till Karasek och Theorells 

(1992) krav- kontroll- och stödmodell gäller det att kraven är rimliga för den 

nyblivna sjuksköterskan och att det finns tid för att uppfylla kraven. Vid för högt 

ställda krav på sjuksköterskan blir resultatet förlust av kontroll och stressnivån 

ökar då det redan råder en tidsbrist. Karasek och Theorells (1992) sista 

grundbärande begrepp i krav- kontroll- och stödmodellen var stödet från 

arbetsplatsen i form av goda rutiner och åtkomst till information. Med gott stöd 

och rimliga krav bidrar detta till en positiv erfarenhet för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. Samtidigt beskrevs erfarenheten av den tidsbrist som råder som en 

möjlighet att hitta strategier för att i framtiden kunna fördela och prioritera tiden i 

omvårdnadsarbetet. En studie (Yen et al., 2018) beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter av att fördela sin tid i arbetet. Många sjuksköterskor använde sig av 

multi-tasking för att arbeta mer tidseffektivt i form av att ägna sig åt 

kommunikation och praktiska uppgifter samtidigt. De beskrev hur de kunde 
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kommunicera med patienterna under medicinhanteringen eller att de 

kommunicerade med andra sjuksköterskor under tiden de kartlade och skrev i 

patienternas journaler. 

Tidsbristen som sjuksköterskan har kan försvåras ur det etiska perspektivet 

gällande närhetsetiken (Sandman & Kjellström, 2018). Inom den nämnda 

ideologin så bygger den på mötet med patienten som en egen person med egna 

perspektiv på livet och inte som en patient med en diagnos. Det är sjuksköterskan 

själv som uppfattar situationen och därmed bär det ovillkorliga ansvaret och 

kravet där varje enskild situation behöver sin tidsåtgång för att skapa en relation. 

En annan etisk ideologi är konsekvensetiken. Sandman och Kjellström (2018) 

beskriver konsekvensetiken med fokus på att det enda som är av etiskt värde är de 

konsekvenser en handling får. Utilitarism, som är den vanligaste formen av 

konsekvensetik, menar att handlandet ska ha goda konsekvenser för alla i sin 

helhet. Inom vårdandet är det vanligt att resonera i termer av vilka konsekvenser 

ett handlande har. Det kan vara svårt att försöka resonera sig fram till ett 

ställningstagande i varje enskild situation och att den nyblivna sjuksköterskan i 

stället får använda strategier kring riktighetskriterier och beslutsmetoder för vissa 

konsekvenser. Riktighetskriterier handlar om vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att handlingen faktiskt ska vara rätt. En beslutsmetod handlar om 

hur sjuksköterskan ska tänka och agera för att uppnå den rätta handlingen enligt 

de riktighetskriterier som finns. Den nyutexaminerade sjuksköterskans erfarenhet 

av tidsbegränsning som finns inom yrket kan då i kontext med etiken ses som en 

utilitarism (Sandman & Kjellström, 2018) där sjuksköterskan på begränsad tid ska 

bestämma sig för hur hen ska agera genom att hitta andra beslutsmetoder eller 

riktighetskriterier. Efterhand som den nyutexaminerade sjuksköterskan fick 

erfarenheter lyftes fördelen om att prioritera sin tid och sina åtgärder samt att det 

skapade möjligheter för att handla därefter vilket kan kopplas till 

konsekvensetikens motivation med att alla beslutsmetoder ska ge goda 

konsekvenser (Sandman & Kjellström, 2018).  
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Stärkande arbetsroll 
Litteraturstudiens tredje fynd är att stödet på arbetsplatsen är avgörande för att 

främja goda erfarenheter som resulterar i en stärkande arbetsroll för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Resultatet visar att stödet grundar sig i rutiner 

på arbetsplatsen men att stödet också kommer ifrån chefer och kollegor samt 

formellt stöd i form av psykolog eller utbildningsenheter. Detta har främjat deras 

möjligheter till att utveckla en självstyrd läranderoll, förbättrat självförtroende 

samt olika inlärningsstrategier.  

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver ICN:S etiska kod som grundar de 

normer och värderingar som riktlinjer för sjuksköterskan vid etiska dilemman. 

Koden lägger en grund för ökad förståelse av vad arbetsuppgifter och ansvar 

innebär och kan ses som ett stöd för den nyblivna sjuksköterskan i sin stärkande 

arbetsroll (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

Krav- kontroll- och stödmodellen av Karesek och Theorell (1992) är uppdelad i 

tre begrepp och utgör de olika kombinationerna av mycket respektive lite kontroll 

samt höga respektive låga krav. De psykiska effekterna beror på hur mycket stöd 

som den nyblivna sjuksköterskan får från verksamheten. Effekten av höga krav 

och låg kontroll i kombination med lite stöd kan resultera i en stor stress för den 

nyblivna sjuksköterskan och kan leda till avsaknad av beslutsfattande förmåga då 

det hänger nära samman med kontroll samtidigt som de enklaste krav blir 

överväldigande. De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev erfarenheten av att 

stödet från verksamheten var av betydelse för att främja en stärkande arbetsroll 

och skapa bättre kontroll över situationen. Stöd kan komma i olika former som 

exempelvis vägledning i sitt arbete, bekräftelse på det som är gjort samt en känsla 

av social gemenskap i arbetsgruppen. Stödet har även visat sig ha en minskad 

effekt i utvecklingen av stressymptom och bidrar till att sjuksköterskan kan 

hantera högt ställda krav samtidigt som den beslutsfattande förmågan ökar 

(Karasek & Theorell, 1992).  

Lauvås och Handal (2015) menar att den undervisning och det stöd som kollegor 

kan bidra med är till hjälp för sjuksköterskor för att uppnå sin fulla potential och 
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leda till en stärkande arbetsroll. Vidare beskriver Lauvås och Handal (2015) det 

kollegiala stödet där yrkesutövarna tar sig an situationen tillsammans och detta 

leder till ett delat ansvar för beslut och handlingar om råden som kollegan bidrar 

med. Tydliga rutiner och riktlinjer från chefer i verksamheten i form av att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan tilldelas en handledare bör ingå i 

förbättringsarbetet för att öka stödet som ny på arbetsplatsen. Studier visade att 

stödet från de nyutexaminerade sjuksköterskornas kollegor har varit av stor 

betydelse för en stärkande arbetsroll, ökat självförtroende samt bättre hantering i 

stressiga situationer (Bohström et al., 2017; Sterner et al., 2018; Thapa et al., 

2020; Sodeify & Habibpour, 2020; Kilic & Altuntas, 2019; Naruse, 2016). 

Sjuksköterskor beskrev också att deras arbetsplats blev mer stödjande när 

målsättningarna var tydliga samt att strukturen var god (Wahlberg & Björkman, 

2018; Toode et al., 2014). De tyckte även att stödet blivit bättre när kontakten 

med personalgruppen och ledningen hade ökat, där de tillsammans kunde 

diskutera sig fram till en bättre arbetsmiljö (Wahlberg & Björkman, 2018; Toode 

et al., 2014). 

Slutsats 
Litteraturstudien visar att första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska är en 

utmaning. Detta innebär en nyorientering både i sin roll som sjuksköterska samt 

som ny på arbetsplatsen. Sjuksköterskor visar att de inte alltid känner sig 

kunskapsmässigt såväl som kliniskt förberedda i sin nya yrkesroll men också att 

yttre faktorer, som exempelvis tidsbrist försvårar övergången vilket resulterar i att 

den nyutexaminerade sjuksköterskan inte får anpassad tid för att möta 

utmaningarna vilket höjer stressnivån. Positivt i litteraturstudien visa sig vara 

stödet som finns på arbetsplatsen som bidrar till en stärkande arbetsroll. Trots 

svårigheterna som de möter betonas också den stolthet som de känner när de får 

titulera sig som sjuksköterska. Genom litteraturstudien ökar förståelsen för 

sjuksköterskans erfarenhet som ny på arbetsplatsen. Det ger möjlighet för 

framtida kollegor, handledare och chefer att bättre bemöta de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna som kommer ut i verksamheterna.  
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Ytterligare kunskap som hade gynnat den nyutexaminerade sjuksköterskan hade 

varit att undersöka vilka förbättringsmöjligheter som finns i utbildningens 

förberedande roll samt tillämpa ett bättre stöd från kollegor och verksamheter när 

de nyutbildade sjuksköterskorna kommer ut i arbetslivet. Förbättringsstrategier i 

form av konkreta handlingsplaner för hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

introduceras in i verksamheten genom att exempelvis tilldela den nyblivna 

sjuksköterskan en handledare som ska ha en stödjande roll. När den  

nyutexaminerade sjuksköterskan blir tillgodosedd en trygg och stödjande miljö 

kan kraven bli mer lätthanterliga och kontrollen bli bättre vilket även kan främja 

patienternas välbefinnande. Ur ett samhällsperspektiv hade dessa tillämpningar 

kunnat bidra till fler anställda genom en mer tilltalande utbildning och profession 

och på så vis kan detta minska påfrestningen på hälso- och sjukvården i samhället 

genom att ha fler sjuksköterskor på arbetsplatsen. 
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Databas: Cinahl Complete 

Datum: 22-04-24 

Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av första året på 

arbetsplatsen 

Sökning nr och namn Sökord  Antal 
träffar 

Valda 
artiklar  

1. Nyutexaminerad 

sjuksköterska 

New graduate nurses [MH]  6 620  

2.  Erfarenhet Qualitative studies [MH] OR 

Qualitative [fritext] OR 

Experienc* [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 

Attitude* [fritext] 

1 072 764  

3.  Arbetsplats Workplace* [fritext]  

Worksite [fritext] 

”Work location*” [fritext] 

38 633   

4.  1 AND 2 AND 3 226  

Begränsningar Engelska, peer-review, publicerad från 

2012-01-01 – 2022–01-01, 

forskningsartikel 

110 6 
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Databas: PubMed 

Datum: 22-04-24 
Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av första året på 

arbetsplatsen 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska Nurses [MeSH Terms] OR 

Nursing [MeSH Terms] OR 

Nurses [Title/abstract] 

488 664  

2. Nyutexaminerad Newly graduated [Title/abstract] 597  

3. Erfarenhet Qualitative research [MeSH Terms] OR 

Qualitative [Title/abstract] OR 

Interview [Title/abstract] OR 

Experience [Title/Abstract] OR 

Attitude [Title/Abstract] 

1 185 461  

4. Arbetsplats Workplace [MeSH Terms] OR 

Workplace [Title/abstract] OR 

Worksite [Title/abstract] OR 

Work location [Title/Abstract] 

60 314  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 38  

Begränsningar Publicerad från 2012 – 2022  31 4 
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Bilaga 2. Artikelöversikter (kvalitativ) 

 

 

Författare, Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Al-Awaisi, H et al. 
 
The experience of 
Sultan Qaboos 
University Newly 
Graduated Nurses 
during their First Year 
of Practice in the 
Sultanate of Oman’ 
 
Oman, 2015. 

Att undersöka 
upplevelsen hos 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor under 
deras övergångsperiod 
i en av 
utvecklingsländerna 
Sultanatet Oman. 

 

Bekvämlighetsurval,  
Inkl.kriterier; beskrivs ej.  
Exkl.kriterier: beskrivs ej. 
 
På ett sjukhus i Oman. 
 
10 deltagare, kv = 6, m=4, ålder 
mellan 22-25 år. 
Bortfall beskrivs ej. 
Semistrukturerade intervjuer. 
 

Genomfördes på sjukhuset, 
frågorna ställdes på engelska. 
Intervjulängd: 35 min – 1,5 h. 
Pilotstudie beskrivs ej. 
 
Resultaten analyserades i 
”Microsoft Access” databas. 
Två mentorer deltog med 
utbildning i analys för granskning 
av datamaterial. 
Etiskt godkänd 
Förförståelse beskrivs. 

Huvudkategori: 
Teoretiska kunskaper, 
Övergångsperioden, 
Hantering av 
arbetsvillkoren,  
Arbetsrollens status.  
 
Dessa teman gav 
tillsammans nio 
subkategorier. 
 
Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks av: teman svarar på syftet, 
citat som visar djup, intervjulängd beskrivs. 
Sänks av: pilotstudie saknas, få deltagare, intervjun 
genomförs på engelska. 
Verifierbarhet stärks av: analys finns beskriven. 
Sänks av: frågorna redovisas ej. 
Pålitlighet stärks av: förförståelse beskrivs, 
utbildade analytiker som granskade materialet. 
Överförbarhet stärks av: studien beskriver 
kontexten.  
sänks av: ingen variation på åldern. 

Andersson, A et al. 
 
Newly-graduated 
nurses´work-integrated 
learning: A qualitative 
study from an 
educational and 
occupational 
perspective  
 
Sverige, 2022 

Att beskriva 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
arbetsintegrerat 
lärande ur ett 
utbildnings- och 
yrkesperspektiv. 

Ändamålsenligt urval. 
 
Inkl.kriterier: deltagare med 
rika beskrivningar samt ett års 
erfarenhet på arbetsplatsen.  
Exkl.kriterier: beskrivs ej 
 
15 deltagare, kön/ålder 
beskrivs ej. 
Diskussion i fokusgrupp. 

Deltagarna delades upp i fokusgrupper, 
öppna frågor ställdes. 
Diskussionslängd: 56-77 min.  
 
Diskussionen transkriberades. 
Programvaran N-VIVO användes för att 
strukturera texten. Utskrifterna lästes 
flertalet gånger.  
 
Samtycke och sekretess. Svensk lag 
kräver ej etiskt godkännande för denna 
typ av studier. 
Förförståelse beskrivs ej. 

Huvudkategori: 
självstyrande lärande roll, 
sjuksköterskerollen, 
övergången, 
kunskap/förståelse för 
arbetsplats, förtroende för 
medicinsk-teknik, 
utveckling av erfarenhet 
och förståelse för kliniska 
situationer. 
 
Två subkategorier. 

Tillförlitlighet: stärks av: Resultatet svarar på 
syftet, citat finns.  
Sänks av: Ingen information om deltagarna som 
kön, ålder.  
Verifierbarhet: Stärks av: Väl beskriven metod 
samt dataanalys.  
Sänks av: Ej individuella intervjuer, deltagare 
kan påverkas av andra. 
Pålitlighet: Stärks av: Data har analyserat av 
flera forskare. 
Sänks av: Förförståelsen står ej beskriven.  
Överförbarhet: Stärks av: Studien beskriver 
erfarenheter. Sänks av: Resultatet är inte 
individuella svar.  



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

*Endast urval som svara på litteraturstudien finns presenterat. **Endast resultat som svarar på litteraturstudien finns presenterat. 

 

 

Författare, Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Ho, S et al.  
 
’It was quite a shock’: 
A qualitative study of 
the impact of 
organisational and 
personal factors on 
newly qualified nurses’ 
experiences. 
 
England, 2021 

Att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter i 
bevarandet av 
privat- och arbetsliv 
och dess påverkan. 
 

 

Bekvämlighetsurval 
 
23 deltagare, kv = 16, m = 7. 
12 deltagare inkluderades i vår 
studie*. 
Bortfall presenteras ej 
Inkl.kriterier: Beskrivs ej.  
Exkl.kriterier: Beskrivs ej.  
 
Semi-strukturerade telefonintervjuer. 

Longitudinell kohortstudie 
grundad av NHS (National Health 
Service) Education for Scotland 
som har följt dem sedan 
utbildningens start 2013. 
Telefonintervju gjordes. Längd 
beskrivs ej. 5 frågor. Pilotintervju 
anges ej. 
 
Analyserades av forskare med 
utbildning inom kvalitativ metod 
Etisk godkänd.  
Förförståelse beskrivs 

Huvudkategorier:  
Övergångschock, 
Arbetsplatsfaktorer och 
balans i arbetslivet.  
Två subkategorier**. 
 
Citat finns.  

Tillförlitlighet stärks av: varierat urval, teman 
svarar på syftet, citat som visar djup. 
Sänks av: saknas pilotstudie, intervjuernas längd 
beskrivs inte. 
Verifierbarhet stärks av: beskrivning av 
intervjufrågor, analys finns beskriven. 
Pålitlighet stärks av: förförståelse beskrivs, erfarna 
analytiker med utbildning inom kvalitativ metod. 
Överförbarhet stärks av: Kontext-beskrivning 
finns 

Hoppe, L-A. & Clukey, 
L.  
 
Lived Experiences of 
New Nurse Graduates 
in Critical Access 
Hospitals 
 
USA, 2021 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor under 
deras första år som 
anställda i CAH 
(Critical Access 
Hospitals) 

 

Bekvämlighetsurval, därefter 
snöbollsurval. 
13 deltagare, kv=11, m=2 (m=30,7 
år). 
Inkl.kriterier: ett års erfarenhet från 
något sjukhus i Colorado med 
tillgång till CAH. 
Exkl.kriterier: endast deltagare över 
19 år från CAH-sjukhus 
tillfrågades, övriga exkluderades. 
 
Formulär skickades ut via e-post, 
därefter hölls en semi-strukturerad 
intervju via Face-time eller Skype. 
Intervjuguide användes. 

Ett geografiskt frågeformulär 
fylldes i av varje deltagare. Sex 
frågor ställdes under intervjun. 
Varje intervju tog ca 20-30 min.  
Pilotstudie beskrivs ej. 
 
Oberoende analytiker använde sig 
utav Colaizzi’s (1978) 7-
stegsprocess för en likvärdig 
granskning av materialet.  
Deltagarna fick ej läsa 
sammanställning. 
 
Etiskt godkänd. 
Förförståelse beskrivs ej. 

Huvudkategorier: Alltid 
en profession, 
Socialisering,  
Stolthet över arbete och 
gemenskap, Alltid vara 
på tårna, Att arbeta som 
team och Viktiga 
förberedelser.  
 
15 subkategorier. 
 
Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks av: teman svarar på syftet, 
innehåller citat 
sänks av: få deltagare, pilotstudie finns ej 
beskriven. 
Verifierbarhet stärks av: beskrivning av intervjuer 
finns, analys beskrivs. 
Pålitlighet stärks av: flera personer analyserade 
studien med granskningsmall. 
sänks av: Sammanställning av svaren fick inte läsas 
av deltagarna. 
Överförbarhet stärks av: Kontext beskrivning 
finns. 
sänks av: Endast sjuksköterskor med CAH-
anställning  
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Författare, Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hu, Y et al.  
 
Stressors of newly 
graduated nurses in 
Shanghai paediatric 
hospital: a qualitative 
study 
 
Kina, 2016. 

Att identifiera 
stressfaktorer hos 
nuytexaminerade 
sjuksköterskor på ett 
barnsjukhus i 
Shanghai, Kina. 
 

 

Bekvämlighetsurval följt av ett 
snöbollsurval 
Deltagare. 25 deltagare, kv = 20, m 
= 5 (m 22 år) 
Inkl.kriterier: nyutexaminerad 
sjuksköterska på en pediatrisk 
avdelning.  
Exkl.kriterier: beskrivs ej 
Alla som tillfrågades deltog. 
 
Semistrukturerad intervju. 

Intervjun genomfördes på 
sjukhuset. Fyra frågor ställdes, 
intervjulängd 30-60 min.  
 
Deltagarna läste materialet för att 
undvika missförstånd. Materialet 
granskades sedan av två 
analytiker  
 
Etisk godkänd. 
Förförståelse beskrivs. 

Huvudkategori: 
Låg status 
Otillräcklig kompetens  
Hög arbetsbelastning 
Otillräckligt stöd 
Osäkerhet i 
karriärutvecklingen.  
 
5 subkategorier 
 
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet stärks av: teman svarar på syftet, 
innehåller citat 
sänks av: Pilotintervju finns ej beskriven. 
Verifierbarhet stärks av: resultat granskade av 
deltagarna samt två forskare. 
Sänks av: Information om genomförandet av 
intervju är låg. 
Pålitlighet stärks av: beskriven förförståelse, mer 
än en person i analysen. 
Överförbarhet stärks av: Kontext finns beskriven. 
sänks av: endast sjuksköterskor med pediatrisk 
utbildning. 

Ke,Y-T & Stocker, J 
 
On the difficulty of 
finding one´s place: A 
qualitative study of new 
nurses´processes of 
growth in the 
workplace. 
 
Taiwan, 2019 
 
 

Att utforska nya 
sjuksköterskors 
tillväxtprocesser på 
arbetsplatsen för att 
förstå de utmaningar 
de star inför.  

 

Ändamålsenligt urval följt av 
snöbollsurval. 
 
20 deltagare, kv=15, m=5, (m 20 år) 
 
Inkl.kriterier: Sjuksköterskor som 
arbetat heltid i 1 år eller mindre på 
en av två vårdcentraler i södra 
Taiwan. 
Exkl.kriterier: Beskrivs ej. 
 
EQUATORS riktlinjer för 
intervjubaserade 
omvårdnadsberättelser följdes med 
hjälp av COREQ-checklista. 
 
Semi-strukturerade intervjuer  

Fyra frågor ställdes till alla & 
följdfrågor ställdes beroende på 
svaren.   
Intervjulängd 30-90min.  
Pilotstudie finns ej beskriven.  
 
Första författaren tillsammans 
med forskningsassistent gjorde ett 
transmanus utefter de 13 
ljudinspelningar & 7 anteckningar 
granskade av författaren och 
forskarna.  
De använde sig utav kategori-
innehållsanalysmetoden. 
 
Etisk godkänd. 
Förförståelse beskrivs ej. 
 

Huvudkategorier: 
Känsla av chock och 
besvikelse 
skaffa sig erfarenhet 
Skaffa en plats för sig 
själv 
 
Fem subkategorier 
 
Berättelser från 
intervjuer finns.  

Tillförlitlighet Stärks av: Kategorier svarar på 
syftet. Innehåller berättelser från deltagarna.  
Sänks av: Pilotstudie finns ej beskriven 
Verifierbarhet Stärks av: Intervjubeskrivning 
finns, analysen är beskriven.  
Pålitlighet Stärks av: EQUATORS riktlinjer samt 
COREQ-checklista. 
Sänks av: Förförståelse saknas 
Överförbarhet: Stärks av: Kontexten är beskriven. 
De individuella svar som deltagarna givit.  
Sänks av: Låg ålder på deltagarna. Endast 
sjuksköterskor inom begränsat område – västra 
taiwan.  
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* Endast resultat som svarar på litteraturstudien finns presenterat 

Författare, Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

McKenzie, et al.  
 
Transition experience of 
newly qualified 
registered graduate 
nurses employed in a 
Neonatal Intensive Care 
Unit 
 
Australien, 2021 

Syftet var att 
utforska 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
kliniska och 
professionella 
inlärningserfarenhet
er under deras första 
sex månader av 
anställning på 
neonatal 
intensivvårdsavdeln
ing 

Ändamålsenligt urval.  
 
24 personer tillfrågades 8 deltog 
Ålder/kön beskrivs ej. 
 
Inkl.kriterier: Anställning på två olika 
neonatal intensiv care unit 
avdelningar i västra australien  
Exkl.kriterier: Beskrivs ej 
 
Semistrukturerad intervju. 

Kontaktades via e-post med 
informationsbrev. Deltagarna 
intervjuades individuellt under 
perioden 2018-2019 och fick 
svara på 8 frågor.  
Intervjulängd: 15-40min. 
Pilotstudiesaknas. 
 
Intervjuerna transkriberades och 
anonymiserades sedan 
kontrollerades av respektive 
deltagare för bekräftelse. 
Analyserades med tematisk 
analysteknik. Bekräftades sedan 
av resterande författare.  
Etiskt godkänd. 
Förförståelse beskrivs ej. 
 

Huvudkategorier:  
Att känna sig 
oförberedd,  
Stödjande strukturell 
miljö 
Söker feedback*. 
 
 
 
Citat finns.  

Tillförlitlighet Stärks av: Temat svara på syftet, 
innehåller citat.  
Sänks av: Pilotstudie saknas, information om 
deltagare saknas. Kort intervjulängd. 
Verifierbarhet Stärks av: Analys och metod är väl 
beskriven.  
Pålitlighet Stärks av: Kontrollerat av respektive 
deltagare samt alla författarna.  
Överförbarhet Stärks av: Kontext finns beskriven.  
Sänks av: Endast sjuksköterskor på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. 

Parker, V et al.  
 
New graduate nurses´ 
experience in their first 
year of practice. 
 
Australien, 2012 
 

Syftet var att 
undersöka 
nyutexaminerades 
erfarenhet av att 
komma in I 
sjuksköterskearbetskr
aften I NSW (New 
south wales) 

 

Ändamålsenligt urval.  
 
55 deltagare. 
Ålder och kön beskrivs ej.  
 
Inkl.kriterier: Beskrivs ej. 
Exkl.kriterier: Beskrivs ej.  
 
 
 
 
Semi-strukturerad intervju 
 

Deltagarna kontaktades via e-
postutskick.  
Deltagare söktes från sex platser i 
storstads- och landsbygden NSW.  
Deltagarna delades upp i sju 
fokusgrupper. 
Intervjulängd: 60-90 min. 
Två av intervjuerna genomfördes via 
videokonferens. 
Pilotstudie finns ej beskriven 
 
Data kodades och kategoriserades efter 
tema. Jämfördes sedan av enskilda 
forskare och jämfördes sinsemellan. 
Lästes slutligen igenom av varje enskild 
individ över alla sju fokusgrupper.   
 
Förförståelse finns ej beskriven.  
Etiskt godkänd. 

Huvudkategorier: 
Stöd 
Förväntningar 
Relationer 
 
 
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet: Stärks av: Teman svarar på 
syftet och innehåller citat. 
Sänks av: Pilotstudie finns ej beskriven. 
Information om deltagare saknas. 
Verifierbarhet: Stärks av: Innehåller berättelser 
från fokusgrupperna. Analysen är väl beskriven. 
Pålitlighet: Stärks av: Samtliga forskare har 
analyserat materialet samt deltagarna för 
bekräftelse.  
Sänks av: Förförståelse ej beskriven.  
Överförbarhet: Stärks av: Studiens kontext är 
beskriven. 
Sänks av: Utförd inom ett begränsat geografiskt 
område. 
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*Endast resultat som svarar på litteraturstudien finns presenterat. 
 

Författare, Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Taylor, P et al. 
 
Newly graduated 
registererd nurses’ 
evaluation of their 
preparedness, 
confidence and attitudes 
towards clinical 
assessments. 
 
Nya Zealand, 2021 
 

Att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
beredskap för, samt 
deras självförtroende i 
klinisk bedömning. 
 

 

Bekvämlighetsurval.  
 
160 tillfrågades,137 deltog. 
kv=125, m=9, ej angiven=3 
23 valde att inte delta. 
Inkl.kriterier: Ej beskriven. 
Exkl.kriterier: Ej beskriven. 
 
Datainsamlingen utfördes mha The 
World Café method (Brown & 
Isaacs, 2005), där grupper med 
samma erfarenhet diskuterar olika 
frågor. 

Fyra diskussionsfrågor ställdes, 
deltagarna fick svara i grupp. 
Individuella intervjuer 
genomfördes ej. 
Pilotstudie beskrivs ej.  
 
Data analyserades av Braun och 
Clarke’s sex faser av tematiska 
analyser (Braun & Clarke, 2006) 
och sammanställdes i OneNote. 
Etisk godkänd. 
Förförståelse beskrivs ej. 

Huvudkategorier: 
Hinder för klinisk 
bedömning 
Förbättra klinisk 
bedömning 
Framtida användning av 
klinisk bedömning.  
 
Sju subkategorier*. 
 
Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks av: teman svarar på syftet, 
många deltagare, innehåller citat 
sänks av: pilotstudie finns ej beskriven. 
Verifierbarhet stärks av: beskrivning av 
frågeställning finns, analys beskrivs. 
Sänks av: ej individuella intervjuer 
Pålitlighet stärks av: sammanställning är 
kontrollerad av varje deltagare. Sänks av: analysen 
sker endast genom OneNote, ej beskriven 
förförståelse. 
Överförbarhet stärks av: studien beskriver 
kontexten. 
sänks av: resultaten är inte individuella svar. 

Walker, et al. 
 
Graduate nurses´ 
transition and 
integration into the 
workplace: A 
qualitative comparison 
of graduate nurses´and 
Nurse Unit 
Managers´perspective.  
 
Australien, 2012 

Att undersöka 
sjuksköterskor och 
enhetschefers 
erfarenhet vid 
övergång och 
integration på 
arbetsplatsen 

Ändamålsenligt urval 
 
31 deltagare  
 
Inklusionskriterier: arbetade på 
regionalt sjukhus i Australien. 
Exklusionskriterier: Beskrivs ej.  
 
Enkätformulär innehållande öppna 
frågor.  
 
 

Deltagarna var en del av en 
treårig longitudinell studie 
utformad av Graduate support 
coordinators.  
Förfrankerade enkätpaket delades 
ut till deltagarna som deltagarna 
sedan skickade in anonymt.  
Pilotbeskrivning finns.  
 
Enkätsvaren analyserades. 
Sammanställningen analyserades 
sedan slutligen av annan 
analytiker  
 
Etiskt godkänd.  
Förförståelsen beskrivs ej.  
 

Huvudkategori: 
Jobbrelaterade 
stressorer 
 
Tre subkategorier*.  
 
Citat finns.  

Tillförlitlighet Stärks av: Temat svarar på syftet, 
innehåller citat. Pilotbeskrivning finns 
Sänks av: Information om deltagarna saknas som 
kön, ålder.  
Verifierbarhet stärks av: Analysen är beskriven. 
Sänks av: Exakta enkätfrågorna framgår ej. 
Pålitlighet Stärks av: Analyserat av två personer.  
Sänks av: Förförståelsen står ej beskriven.  
Överförbarhet Stärks av: Studien beskriver de 
individuella enkätsvaren.  
Sänks av: Utförd inom regionalt område. Begränsad 
plats för svar i enkäten.  


	Inledning
	Bakgrund
	Syfte
	Metod
	Design
	Sökvägar och urval
	Granskning och analys
	Etiska överväganden
	Förförståelse

	Resultat
	Sjuksköterskans erfarenhet av transitionsfasen
	Förväntningar på arbetsrollen

	Sjuksköterskans erfarenhet av stress
	Jobbrelaterad stress
	Tidsbegränsning

	Sjuksköterskans erfarenhet av att ta sig an arbetsrollen
	Yrkesidentiteten
	En stärkande arbetsroll

	Sjuksköterskans erfarenhet av arbetsplatskulturen
	Relationen till arbetskollegorna
	Relationen till patienterna och anhöriga


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Tillförlitlighet
	Verifierbarhet
	Pålitlighet
	Överförbarhet

	Resultatdiskussion
	Utbildningens betydelse
	Tidsbegränsning
	Stärkande arbetsroll


	Slutsats
	Referenser
	Bilaga 1. Sökschema
	Bilaga 2. Artikelöversikter (kvalitativ)


