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Sammanfattning    
Redan under 70-talet, rapporterades det om upplevelser som chock, ångest och 
förvirring då den nyutexaminerade sjuksköterskan började sitt första arbete och att dessa 
negativa upplevelser bidrog till att arbetet som sjuksköterska avslutades. Internationell 
forskning har studerat nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin första tid 
inom yrket och hur deras negativa upplevelser kan lindras. I dag råder det brist på 
sjuksköterskor, invånarantalet ökar och befolkningen blir äldre. Allt detta sammantaget 
gör att behovet av vård och av sjuksköterskor ökar. Därför är det viktigt att försöka 
behålla nyutexaminerade sjuksköterskor kvar i yrket. Syftet med föreliggande studie är 
att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av första tiden i yrket. 
Studien är en litteraturstudie baserad på analys av resultatet av 10 kvalitativa artiklar 
från Europa. Resultatet redovisas genom två huvudteman, 1-Transition till 
sjuksköterskerollen, 2-Växa in i sjuksköterskerollen. Resultatet påvisar svårigheter 
under transitionen och kunskapsutvecklingen som de nyutexaminerade sjuksköterskorna 
genomgick på vägen till yrkesverksamma sjuksköterskor. För att underlätta denna 
transition och kompetensutveckling behövs introduktion och stöd. Det är orimligt att 
nyutexaminerade sjuksköterskor självständigt förväntas utföra komplicerade 
omvårdnadsåtgärder. Nyutexaminerade sjuksköterskor bör ges möjligheten att utvecklas 
successivt i sin profession från novis till expert, vilket även säkerställer 
patientsäkerheten inom vården. 

 
Nyckelord: Nyutexaminerad sjuksköterska, upplevelse, transition, 
kompetensutveckling, förberedelse, ansvar 
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INLEDNING 
Att vara sjuksköterskor är något stort och något vi är stolta över. Att bli sjuksköterska 
var det självklara valet för oss, något vi var beredda att kämpa för och slutligen 
uppnådde. Vi minns dagen då vi fick ta emot sjuksköterskebroschen av våra lärare, en 
högtidlig stund med våra familjer närvarande. Tänk vilka möjligheter det gav oss, tänk 
vad vi skulle kunna uträtta. Detta blev för oss början på ett långt yrkesliv med många 
både positiva och negativa erfarenheter från rollen som sjuksköterska. Då vi genom åren 
har mött nyutexaminerade sjuksköterskor på våra arbetsplatser har vi märkt att det 
ibland kan uppstå en hel del problem. Vad som orsakar dessa problem är något som vi 
är intresserade av. De nyutexaminerade sjuksköterskorna har gått en treårig 
högskoleutbildning. De har fått lära sig en hel del om sitt yrkesområde, sin kommande 
yrkesroll och kommande yrkesansvar. De har praktiserat på olika vårdinrättningar och 
har bekantat sig med olika vårdmiljöer men från att vara student till att själva vara 
ansvariga är steget stort. Att behärska sin yrkesroll och känna sig trygg i rollen är av 
stor betydelse då patienternas välbefinnande och trygghet är beroende av 
sjuksköterskans trygghet i sin roll. Det är därför av stort intresse att belysa den 
nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första tiden i yrket. 
 
Med nyutexaminerad sjuksköterska avses sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i 
18 månader eller mindre. 
 
 
BAKGRUND 

Sjuksköterskor lämnar arbetet 
På 70-talet började forskare intressera sig för sjuksköterskors upplevelser av sin första 
tid i yrket och vilka konsekvenser dessa upplevelser kunde få för sjuksköterskors 
fortsatta arbete inom yrket. Kramer (1974, s. 7–50) beskrev nyutexaminerade 
sjuksköterskors negativa upplevelser i arbetet såsom chock, ångest och förvirring. 
Genom  forskning påvisades sambandet mellan dessa negativa upplevelser och det 
faktum att sjuksköterskor valde att sluta sitt arbete (ibid). Kramers resultat har 
vidareutvecklats genom flera andra studier, till exempel Kelly (1998) och Duchscher 
(2001). I Kramer (1974, s. 7–50) beskrevs och förklarades sjuksköterskors negativa 
upplevelser i sin nya yrkesroll och förslag presenterades på hur konsekvenserna av 
dessa upplevelser skulle kunna förebyggas eller lindras. Även andra forskare har 
kommit fram till förklaringar till de oönskade känslorna, här kan nämnas Meleis och 
Benner. Ett sätt att underlätta övergången från student till sjuksköterska var att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle få stöd av de mer erfarna sjuksköterskorna 
och att sjuksköterskorna skulle dela sina obehagliga upplevelser med varandra i 
planerade möten (Schmalenberg & Kramer 1979, s. 319). I en studie av Rudman, 
Gustavsson och Hultell (2014) påvisades att avsikten att lämna yrket som sjuksköterska 
har ökat under det första året som yrkesverksam. Vidare framkom det att 20 % av 
sjuksköterskorna avsåg att lämna yrket efter fem år som yrkesverksamma. 
 
I Sverige finns statistik från 18 av 21 landsting gällande antalet sjuksköterskor som sagt 
upp sig från sina arbeten. De senaste åren har andelen sjuksköterskor som sagt upp sig 
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fördubblats. Uppsala är värst drabbat. Här har antalet sjuksköterskor som slutat (ej gått i 
pension) visat sig vara 14,5 % år 2015 och 15,2 % år 2016, av det totala antalet anställa 
sjuksköterskor (Statistiska centralbyrån 2017). Denna statistik får större betydelse då 
den sätts i relation till hur mycket kunskap och kompetens som försvinner från 
arbetsmarknaden och hur vården påverkas av den här situationen. Det råder ett ökat 
behov av sjuksköterskor i samhället och antalet utbildningsplatser till 
sjuksköterskeprogrammet har ökat under flera år. Trots detta är efterfrågan på 
grundutbildade sjuksköterskor större än tillgången. Enligt (Socialstyrelsen 2017) ökar 
behovet av sjuksköterskor i högre takt än den årliga utexamineringen och antalet 
sjuksköterskor per 100 000 invånare beräknas minska med 8 % under åren 2014 – 2030. 
 
Det ökande behovet av sjuksköterskor betyder att det blir allt mer angeläget för de olika 
vårdverksamheterna att behålla de nyutexaminerade sjuksköterskorna inom sin 
verksamhet. 
 

Meleis transitionsteori 
Efter Kramers forskning på 70-talet väcktes ett intresse gällande sjuksköterskors 
upplevelser i yrket. Flera forskare blev intresserade och fortsatte samt utvecklade 
forskningen inom området. Efter omfattande forskning under åren 1991-2010 
utvecklade och publicerade Meleis en transitionsteori som används inom vården 
gällande beskrivning och förklaring av anpassningen eller övergången till en ny roll. 
Transition är ett engelskt ord som på svenska översätts till ”övergång”. Denna teori 
ansågs förklara de upplevda svårigheterna hos nyutexaminerade sjuksköterskor i deras 
övergång från att vara studenter till att bli  sjuksköterskor. Meleis har utvecklat 
transitionsteorin genom flera studier under många år (1991 - 2010). Meleis (2010) har 
definierat begreppet transition med en process som innehar olika perspektiv som 
förändring, utveckling, är pågående och har ett slut. Enligt Meleis, Sawyer, Im, Messias 
och Schumacher (2000) har transitionen eller övergången fem egenskaper: (1) 
Medvetenhet om transitionen, som innebär att personen har en uppfattning, kunskap och 
erkännande av transitionen. (2) Engagemang, som innebär att individen är delaktig i 
processen. (3) Förändring och skillnader, förändringar finns i alla transitioner men alla 
förändringar innebär inte transition. Transitioner är en följd av förändringar och kan 
själv i sin tur orsaka nya förändringar. Det finns alltid skillnader mellan före och efter 
transitionen gällande individens upplevelser av sig själv eller av andra i omvärlden. (4) 
Tidsperiod, betyder att transitionen alltid börjar med en förändring och genomgår en 
ostabil period och slutar i en mer stabil period. Förändringen leder till en känsla av 
stabilisering i den nya rollen, rutinen, livsstilen eller sjukdomen och ibland leder 
transition till en ny start. (5) Kritiska punkter och händelser av transitionen. Detta 
innebär att vissa övergångar har samband med en identifierbar händelse till exempel 
födelse, död, menstruationstopp eller en sjukdomsdiagnos. 
 

Benners Drefyusmodell, beskrivande en kompetensutveckling 
Benner (1993, s. 32) använder Drefyusmodellen, för att förklara kompetensutvecklingen 
hos sjuksköterskan. Enligt Benner genomgår en sjuksköterska fem olika stadier för att 
utveckla sin kompetens i teoretiska kunskaper, kliniska färdigheter och kliniska 
bedömningar. I det första stadiet eller ”novis”, som Benner kallar det, saknar 
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sjuksköterskan erfarenhet av de situationer där vederbörande förväntas reagera snabbt 
och fatta beslut. Benner menar att en nyutexaminerad sjuksköterska eller en 
sjuksköterska som byter yrkesinriktning och därmed saknar erfarenhet befinner sig i 
stadiet ”novis”. Andra stadiet är ”avancerad nybörjare”, då kan personen knappt uppvisa 
godtagbara insatser. Den bakomliggande förklaringen anses vara att sjuksköterskor i det 
här stadiet inte har tillräckliga erfarenheter och har således ingen möjlighet att skapa sig 
en helhetsuppfattning av situationen. Allt i den nya miljön känns främmande för 
sjuksköterskan i det här stadiet. Det tredje stadiet kallar Benner för ”kompetent”. 
Sjuksköterskan når till det här stadiet efter två till tre års arbete och kompetensen börjar 
utvecklas när sjuksköterskans handlingar har långsiktiga mål eller planer. Sedan går 
sjuksköterskan in i den fjärde fasen, ”skicklig”, sjuksköterskan kan då tolka en situation 
som en helhet eftersom hon uppfattar situationens betydelse med hänsyn till långsiktiga 
mål. Det femte stadiet är ”expert”, där kan sjuksköterskan med sina tillräckliga 
erfarenheter omedelbart gå in i varje situation och snabbt fatta ett beslut för att lösa 
aktuella problem. Från novis till expert ger en ny uppfattning om nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser om sin första tid som yrkesverksam sjuksköterska. Benner 
hävdar att det är först när sjuksköterskor börjar arbeta på riktigt som de kan skaffa sig 
de erfarenheter som krävs för arbetet (Benner 1993, s. 37–50). Benners fem stadier för 
kompetensutveckling används av Pilhammar Andersson (2011, s. 12–13). Här tilläggs 
att en sjukdom kan ha många olika symptombilder och att varje patient upplever 
symptomen individuellt och att patienterna beskriver symptomen på olika sätt. 
Sjuksköterskorna behöver komma i kontakt med många olika variationer av samma 
fenomen för att uppnå en erfarenhetsbaserad kunskap. Dessutom finns möjligheter för 
sjuksköterskan att välja mellan olika åtgärder för att få erfarenhet och bygga sitt 
kunnande på. Pilhammar menar vidare att tiden spelar en viktig roll i den här processen 
från novis till expert och att kunskap måste byggas på teoretiskt kunnande, erfarenhet 
och praktisk övning (Pilhammar Andersson 2011, s. 12). Benners novis till expertteori 
kan förklara orsakerna till varför sjuksköterskor blir utbrända och lämnar arbetet, vilket 
Kramer påtalar i sina beskrivningar av nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser.  
 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 
Det är av stor vikt att säkerställa att sjuksköterskor har den kompetens och det 
yrkeskunnande som krävs för att kunna utföra sina uppgifter på ett riktigt och säkert sätt 
inom ramen för god och evidensbaserad omvårdnad. Tidigare var det Socialstyrelsen 
som upprättade dokument med rekommendationer med avseende på sjuksköterskors 
yrkeskunnande och kompetens inom olika områden inom hälso- och sjukvården. Idag 
ligger ansvaret hos de olika verksamhetscheferna att säkerställa att sjuksköterskorna har 
den kompetens som krävs för arbetsplatsen. Svensk sjuksköterskeförening (2017) har 
därför upprättat en ny kompetensbeskrivning som skall vara ett stöd för sjuksköterskor 
och verksamhetsansvariga där man beskriver sjuksköterskors självständiga ansvar och 
kompetens. De sex kärnkompetenserna som Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 
beskriver innefattar; (1) personcentrerad vård, (2) samverkan i team, (3) evidensbaserad 
vård, (4) förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, (5) säker vård och informatik 
samt (6) ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Benner (1993, s. 38) 
anser att en nyutbildad yrkesverksam sjuksköterska i stadiet novis eller avancerad 
nybörjare saknar färdigheter som uppnås genom träning i verkliga situationer. Detta står 
i motsats till att alla sjuksköterskor, även de som nyligen blivit utexaminerade, är ålagda 
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att ha ett självständigt yrkesansvar och uppfylla de sex kärnkompetenser som upprättats 
av Svensk Sjuksköterskeförening (2017). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
I dagens samhälle ställs det allt högre krav på Hälso- och sjukvården. Behovet av vård 
ökar samtidigt som det råder brist på sjuksköterskor i hela landet. Vården måste 
effektiviseras och kraven på den enskilda sjuksköterskan ökar. Sjuksköterskorna 
förväntas självständigt fatta och ansvara för kliniska beslut. Dessa beslut förväntas ge 
patienterna största möjliga förutsättningar att förbättra sin hälsa, hantera olika 
hälsorelaterade problem och uppnå en för patienten upplevd god livskvalitet. Kraven på 
sjuksköterskor är de samma oavsett om sjuksköterskorna är nyutexaminerade eller har 
arbetat många år inom yrket (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Förväntningarna 
från patienter, anhöriga, arbetskamrater och arbetsgivare kan därför vara orealistiskt 
höga för den nyutexaminerade sjuksköterskan. Att ställas inför dessa krav och 
förväntningar kan kännas både otryggt och stressande och leda till en känsla av 
otillräcklighet i yrkesrollen. Tidigare studier visar att de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna inte har förutsättningar att uppfylla kraven som ställs på dem förrän de 
erhållit tillräckliga kunskaper och erfarenheter som yrkesverksamma sjuksköterskor. Då 
det finns ett växande behov av sjuksköterskor är det av stor vikt att de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna kvarstannar inom vårdyrket. Förutsättningen för detta torde vara att de 
trivs i sin nya yrkesroll och känner sig trygga inom vårdyrket. För att kunna förbättra 
förhållandena för de nyutexaminerade sjuksköterskorna och kunna ge dem nödvändigt 
stöd och hjälp behövs vetskap om hur sjuksköterskorna upplever sin situation. Den 
aktuella litteraturstudien vill därför belysa hur sjuksköterskor upplever sin första tid som 
nyutexaminerad sjuksköterska. 
 
 
SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans 
upplevelser av första tiden i yrket. 
 
 
METOD 
Studien är en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Studien är utförd 
enligt Axelssons (2012, ss. 203–220) metod för litteraturstudie. Denna metod valdes då 
det finns ett behov av att sammanställa den kunskap som finns inom området. De 
utvalda vetenskapliga artiklarna bygger alla på en kvalitativ metod då det är den metod 
som bäst beskriver känslor och upplevelser. Studien bygger enbart på data från 
primärkällor, med detta menas att författarna till de utvalda artiklarna själva har 
genomfört studierna som resultatet bygger på. Samtliga artiklar belyser den 
nyutexaminerade sjuksköterskans upplevda verklighet. 

Vidare i detta arbete kommer nyutexaminerad sjuksköterska benämnas enbart 
sjuksköterska då inget annat menas. 
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Datainsamling 
De databaser som användes för att söka artiklar till studien var Cinahl och Medline. Det 
gjordes flera olika sökningar med olika kombinationer av sökord, men svårigheter 
uppstod då det gällde att hitta artiklar som överensstämde med syftet. En bredare 
sökning gjordes för att få fram fler relevanta artiklar. Flera synonymer användes för att 
beskriva “nyutexaminerad sjuksköterska” och ”upplevelse” och ”uppfattning”. 
Sökorden som användes var new graduate nurse, new graduates, newly qualified nurse, 
newly graduated nurse, recently educated nurse, experience och perception, Då dessa 
ord kombinerades framkom 4327 artiklar. Sökningen begränsades vidare med följande 
inklusionskriterier; (1) artiklarna svarade mot studiens syfte, (2) gällde nyutexaminerade 
sjuksköterskor som inte varit verksamma längre än 18 månader efter sin examen, (3) var 
kvalitativa, (4) vetenskapligt granskade (”peer reviwed”), (5) skrivna på engelska, (6) 
från Europa och (7) att det fanns ett abstrakt. Artiklar som var äldre än tio år 
exkluderades. Efter denna begränsning återstod 297 artiklar. Därefter lästes alla titlar 
igenom och artiklar som inte ansågs relevanta sållades bort. Sedan exkluderades även 
alla icke europeiska artiklar som trots begränsning kommit med i sökningen. Efter det 
lästes resterande artiklarnas abstrakt igenom och alla artiklar som var kvantitativa eller 
litteraturstudier exkluderades, då återstod 13 artiklar. Dessa artiklar lästes flera gånger 
och fem artiklar identifierades som ansågs vara relevanta för syftet. Därefter gjordes en 
manuell sökning, samt de utvalda artiklarnas referenslistor studerades och även 
referenslistor från de litteraturstudier som tidigare exkluderats. Ytterligare fem artiklar 
identifierades som ansågs relevanta för studien. 

Dataanalys 
Båda författarna läste igenom samtliga artiklar (bilaga 1) ett antal gånger för att få en 
helhetsuppfattning om all data som samlats in. Under tiden skrevs anteckningar och 
diskussioner fördes mellan författarna för att minska risken för feltolkning, vilket 
Axelsson (2012, s. 212–214) förespråkar. Därefter identifierades innehåll som svarade 
på studiens syfte och jämfördes med avseende på likheter och skillnader. Det 
sammanställda innehållet markerades och särskildes med olika färger och utgjorde 
därmed grunden för analysens tematisering. På så sätt skapades en helhet av samtliga 
artiklar. Axelsson (2012, s. 212) rekommenderar att författarna ska ha en meningsfull 
struktur för att fastställa resultatets trovärdighet. Vidare gjordes en sammanställning av 
artiklarnas, metod, urval och viktigaste resultat (Bilaga 1), enligt Axelsson (2012, s. 
212).  
. 
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RESULTAT 
I studiens resultat redovisas sjuksköterskors upplevelser av första tiden i yrket med 
hjälp av två huvudteman och tillhörande subteman (Tabell 1). 
 
 

                  Tabell 1. 
Subteman Huvudteman 

● Att vara nervös och rädd men 
även yrkesstolt och glad 

● Att vara förberedd eller 
oförberedd 

● Att ha förväntningar på sig 
● Att det finns personliga 

skillnader 
● Att bli synliggjord 

 Transition till sjuksköterskerollen 
 

● Att genomgå en kompetens-
utvecklingsprocess 

● Att känna ett ökat ansvar 
● Att kunna prioritera uppgifter 
● Att behöva stöd och 

återkoppling 

Växa in i  
sjuksköterskerollen 

 

 
 
 
Transition till sjuksköterskerollen 
Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) beskrev sjuksköterskornas erfarenhet 
av den första tiden som tuff, speciellt för de som har sitt första jobb på ett sjukhus eller 
inom hemsjukvården. Sjuksköterskorna gav en kaotisk bild av denna period och beskrev 
känslor av osäkerhet, chock och många svårigheter. Denna transitionsperiod kan vara en 
till två veckor och ibland längre (O´Shea & Kelly 2007) medan Andersson och Edberg 
(2010) samt Clark och Holmes (2007) menade att transitionsperioden varade i ett par 
månader. 
 
Att vara nervös och rädd men även yrkesstolt och glad 
O´Shea och Kelly (2007) beskrev blandade känslor under sjuksköterskornas första 
dagar på avdelningarna. Dessa känslor kunde exempelvis vara tillfredsställelse över att 
de blivit examinerade, rädsla och nervositet på grund av den nya yrkesrollen som 
sjuksköterskor. De första känslorna av chock och osäkerhet var övergående och en 
majoritet av deltagarna kände sig mer säkra efter ungefär en vecka. Initialt dominerade 
de negativa känslorna med 60%, gentemot 40% positiva känslor. En annan studie 



 7 

(Wangensteen, Johansson & Nordström 2008) beskrev sjuksköterskans upplevelser av 
osäkerhet och otrygghet inför okända rutiner, okända patienter och okända medarbetare 
under den här perioden. De kände oro och rädsla för det stora ansvaret som 
yrkesverksamma sjuksköterskor. Att vara ansvarig för många patienter för första gången 
medförde oro och stress. Dessa känslor upplevdes särskilt när de skulle administrera 
läkemedel. De upplevde svårigheter med att överföra sina teoretiska kunskaper till 
praktiska handlingar men då de kom mer in i sitt arbete såg de tillbaka på den första 
tiden som en god erfarenhet. Mooney (2007a) menade att sjuksköterskor upplevde oro 
även när de var hemma och detta medförde sömnproblem under de första dagarna och 
ibland upp till ett par veckor. Det nya yrkesansvaret kunde också medföra en stor 
tillfredsställande känsla för en del sjuksköterskor då de började kunna hantera arbetet 
och kände stolthet över att vara sjuksköterskor (Sneltvedt, Odland & Sörlie 2009). 
Enligt Mooney (2007b) upplevde sjuksköterskorna en förändring hos sig själva då de 
examinerades. De fick ett större självförtroende och självkänsla vilket hjälpte dem att 
anpassa sig till den nya rollen som sjuksköterska. Enligt (Odland, Sneltvedt & Sörlie 
2014) var den första månaden fylld med nya intryck och sysslor. Arbetet kändes positivt 
och det var spännande och lärorikt.  
 

Att vara förberedd eller oförberedd 
Sjuksköterskorna kände sig oförberedda för ett självständigt kliniskt arbete omedelbart 
efter sin examination (Clark & Holmes 2007). Odland, Sneltvedt och Sörlie (2014) 
beskrev att sjuksköterskorna inte fått någon tillfredsställande introduktion på grund av 
brist på personal. De fick då en känsla av att som sjuksköterskor kastas ut i en 
verklighet som de inte var förberedda på.  Vidare beskrevs att yrkesansvaret varit 
mycket skrämmande för sjuksköterskorna under sommarperioden med tillhörande 
semestrar och även under andra tillfällen med hög arbetsbelastning då de mer erfarna 
sjuksköterskorna varit upptagna (ibid). Sjuksköterskorna tyckte att en rad 
”kärnkompetenser” behövdes inom flera områden till exempel vårdplanering, hantering 
av vård för en speciell patientgrupp, patientrapportering och läkemedelsadministrering 
(Clark & Holmes 2007). Danbjørg och Birkelund (2011) påtalade att sjuksköterskor är 
kritiska till sin utbildning och de beskrev undervisningen som mycket långt ifrån 
verkligheten. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns en hel del som de inte kunde lära 
sig genom att sitta bakom ett skrivbord. De ansåg att den teoretiska utbildningen måste 
kombineras med kliniskt arbete och de upplevde ett behov av mer praktisk träning eller 
mer praktiskt baserade teorier istället för så mycket omvårdnadsteorier. Ytterligare en 
annan studie (Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn & Wagner 2011) visade istället 
hur sjuksköterskan upplevde sig förberedd för sitt kliniska arbete även om en del av 
dem inte var säkra på sina kvalifikationer och hur de skulle hantera det självständiga 
arbetet. 
 
Att ha förväntningar på sig 
Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att de hade stora förväntningar på sig från den 
övriga personalen på avdelningarna (Clark & Holmes 2007). De upplevde att de 
förväntades kunna uppfylla kraven de kände från de mer erfarna kollegorna. Krav som 
de själva kände sig oförmögna att leva upp till. Studiedeltagarna i Mooney (2007a) 
upplevde också höga förväntningar från andra personer på arbetsplatsen. 
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Förväntningarna beskrevs som orealistiska och orimligt stora. Sjuksköterskorna ansåg 
att förväntningar från andra hade varit otydliga snarare än tydliga och hur de 
förväntades kunna allt inom en specialitet till exempel ortopedi, trots att de hade liten 
erfarenhet från denna specialitet från utbildningstiden. Sjuksköterskor hade också stora 
förväntningar på sig själva på grund av andras höga förväntningar. De kunde känna 
skuld då de inte lyckades utföra en uppgift eller när de behövde mer tid för att utföra en 
uppgift än vad en sjuksköterska med erfarenhet behövde. En majoritet av 
sjuksköterskorna upplevde även att patienternas förväntningar ökade när de blev 
yrkesverksamma sjuksköterskor (Mooney 2007a). Thrysoe et. al. (2011) visade på andra 
upplevelser, där sjuksköterskorna upplevde att förväntningarna var lägre än vad de 
väntat eller att förväntningarna överensstämde med vad de förväntat sig. 
 

Att det finns personliga skillnader 
Det visade sig att det uppfattas finnas personliga skillnader mellan sjuksköterskorna, 
vilket har betydelse för deras upplevelse och agerande som yrkesverksamma 
sjuksköterskor (Boe Danbjørg & Birkelund 2011). Dessa skillnader förklarades vara 
personliga egenskaper eller inlärda egenskaper från uppväxten. Enligt deltagarna, kunde 
en del hantera olika situationer bättre tillsammans med patienterna. De kunde till 
exempel bemöta patienterna i olika situationer på olika sätt. För att säga ”Godmorgon” 
hade en av deltagarna en informell hälsning men vederbörandes ton förändrades när 
patienten skulle informeras om vad som skulle hända eller vilken medicin som patienten 
skulle ta. O´Shea och Kelly (2007), menade också att det finns spår av personliga 
skillnader i sjuksköterskornas beskrivningar. De personliga skillnaderna sågs också, 
som beskrivits ovan, när det gäller hur länge den initiala känslan av kaos varade. 
 

Att bli synliggjord 
Sjuksköterskor beskrev en stor förändring i bemötandet då de för första gången tog på 
sig sjuksköterskeuniformen (Mooney 2007b). De kände sig plötsligt synliga för 
omgivningen och mer involverade i arbetet på grund av att de bar den “blå uniformen”. 
Sjuksköterskorna upplevde att de andra, särskilt läkarna, började prata med dem och 
kände till deras namn efter examineringen. Sjuksköterskorna upplevde nu att de var en 
integrerad del av vårdteamet och att deras närvaro på avdelningen värderades. 
Sjuksköterskorna fick i sin tur en annan uppfattning och förståelse för andras beteende 
efter legitimeringen och förstod vad som hände. Som studenter trodde de att de var i 
vägen och störde personalen men efter examineringen förstod de att personalen på 
grund av tidsbrist inte alltid hade haft tid med dem då de var studenter (Mooney 2007b). 
I samma studie upplevde sjuksköterskorna att de inte borde ställa frågor då de inte var 
studenter längre. Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) påtalade vikten av 
medarbetarnas bemötande som bör vara välkomnande och stödjande. Vidare beskrevs 
hur sjuksköterskor uppskattade bemötandet för utvecklingen av sitt självförtroende 
(ibid). Sjuksköterskors upplevelse av patienters och deras släktingars bemötande skilde 
sig också då de blev legitimerade, jämfört med då de hade varit studenter. Efter 
examineringen hade de hela ansvaret för patienterna och då bemöttes sjuksköterskorna 
mer kritiskt. Att hantera patienter och deras släktingars bemötande under svåra 
situationer kändes mycket jobbig för dem, detta berodde på att de inte hade några 
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liknande erfarenheter att jämföra med från sin utbildningstid (Odland, Sneltvedt & 
Sörlie 2014). 
 

Växa in i sjuksköterskerollen 
Att genomgå en kompetensutvecklingsprocess 
Att växa i yrkesrollen beskrevs som en kompetensutveckling (Andersson & Edberg 
2010; Clark & Holms 2007; Boe Danbjørg & Birkelund 2011; Odland, Sneltvedt & 
Sörlie 2014; O´Shea & Kelly 2007; Thrysoe et al. 2011; Wangensteen, Johansson & 
Nordström 2008).  
Kompetensutvecklingen beskrevs vidare i (Andersson & Edberg 2010) som en process 
från att vara nybörjare till att känna sig som en sjuksköterska. Processen pågick under 
sex till tolv månader och ledde fram till känslan av att bli en sjuksköterska med förmåga 
att självständigt kunna axla ansvaret, prioritera uppgifter och inge förtroende till 
patienterna. Sjuksköterskorna började med tiden få kontroll över alla rutiner och förstod 
hur olika sysslor skulle utföras, de kände att de kunde prioritera de olika uppgifterna, 
axla ansvaret och arbeta självständigt. De började slappna av och lita på sin egen 
förmåga. Sjuksköterskorna vågade nu också börja ifrågasätta rutiner och ge förslag till 
förändring. Även gränser mot andra yrken kunde sättas och klargöranden om vilka 
sjuksköterskors specifika ansvar och uppgifter var. Det var först då sjuksköterskorna 
kände sig säkra på sig själva som de kunde inge förtroende till patienterna.  
 
Clark och Holmes (2007) beskrev att sjuksköterskorna vid examineringen hade “öar av 
kunskaper” som ofta var svåra att integrera i patientvården. Det framkom att tiden var 
nödvändig för att kunskaperna och färdigheterna skulle kunna integreras och tillämpas i 
omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde att denna nödvändiga tid inte alltid fanns utan 
att de fick göra sitt bästa utan att vara helt säkra på om de gjorde rätt. Det var först efter 
6 månader som sjuksköterskorna upplevde att de hade tillräckliga kunskaper och 
självförtroende för att arbeta självständigt och kände sig bekväma i yrkesrollen som 
sjuksköterskor.  
 
Boe Danbjørg och Birkelund (2011) beskriver att sjuksköterskorna efter sin praktik först 
upplevde att de hade tillräckliga kunskaper för att vara förberedda för arbetet som 
sjuksköterskor. Det visade sig dock vara stora skillnader i deras praktiska kunskaper och 
att kunskaperna varierade mycket beroende på inom vilken specialitet som de hade 
praktiserat som studenter. Sjuksköterskornas allmänna intryck var senare att de inte 
ansåg sig vara kompetenta nog att börja arbeta självständigt vid examineringen. De 
insåg att det behövdes tid för att de skulle komma in i arbetet och överföra sina 
teoretiska kunskaper till praktiskt omvårdnadsarbete. Vissa kunskaper var inget som de 
enbart kunde läsa sig till utan de var tvungen att uppleva situationerna för att förstå 
sammanhanget (ibid).  
 
Sjuksköterskorna upplevde stora skillnader mellan sina tankar och idéer inom 
omvårdnad och hur omvårdnaden praktiserades i verkligheten. De upplevde att 
ekonomin spelade stor roll på arbetsplatserna, det pratades mycket om att effektivisera 
och att spara pengar men det pratades inte så mycket om själva omvårdnaden och hur 
den utfördes. Vid till exempel personalbrist eller då den mer erfarna personalen var 
ledig eller sjuk tvingades de trots sin korta erfarenhet som sjuksköterska ta ansvar för 
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och utföra uppgifter som de aldrig tidigare utfört. De fick även ibland på grund av 
tidsbrist improvisera i omvårdnadsarbetet för att lösa en situation. Denna arbetssituation 
innebar att de inte fick den tid för utveckling och det stöd som de behövde för att 
utvecklas som sjuksköterskor och arbetet kunde då upplevas som övermäktigt (Odland 
& Sneltvedt 2014).  
 
I (Thrysoe et al. 2011) beskrivs en kunskapsutveckling där känslan av att vara en 
nyutexaminerad sjuksköterska efter sex månader började ersättas med känslan av att 
vara en självständig sjuksköterska fast med mindre erfarenheter än de äldre kollegorna. 
Som mindre erfarna sjuksköterskor kunde de utföra rutinuppgifter och var beredda att 
börja utföra mer avancerade uppgifter. De saknade dock fortfarande kunskaper om och 
erfarenhet inom den nuvarande specialiteten (ibid).  
 
Första halvåret som sjuksköterskor var fullt med nya upplevelser och erfarenheter. Detta 
upplevdes ansträngande och slitsamt. Att känna till gällande rutiner var av stor 
betydelse för sjuksköterskorna och deras självförtroende. Efter nästan ett år i yrket 
kände sjuksköterskorna sig mer självsäkra och trygga och började slappna av i 
yrkesrollen. En sjuksköterska beskriver en mer avslappnad känsla då hon känner till 
rutiner, kunde organisera dagarna och ha översikt över arbetet. Sjuksköterskorna kände 
sig nöjda med vad de åstadkommit och nöjda med sin utveckling under sitt första år i 
yrket och såg det som en god erfarenhet enligt Wangensteen, Johansson och Nordström 
(2008). 
 

Att känna ett ökat ansvar 
I Andersson och Edberg (2010) beskrivs hur sjuksköterskorna långsamt, efter ett par 
månaders arbete fick en känsla av att stå på fast mark. De började känna att de hade 
kontroll över gällande rutiner och uppgifter och kände då att de kunde axla det nya 
ansvaret. De börja slappna av och litade mer på sin egen förmåga. Då de började känna 
att de kunde ta ett större ansvar i arbetet till exempel för en speciell uppgift stärktes 
deras självförtroende. Fokus flyttades nu från det egna beteendet till patienternas behov. 
Känslan av otillräcklighet fanns dock kvar ytterligare några månader.  
 
I Mooneys (2007a) studie uttryckte sjuksköterskorna en stor oro över det oväntade och 
stora ansvaret. Det var främst ansvaret för läkemedelsadministrering som oroade. De 
tyckte det var svårt att matcha de teoretiska kunskaperna med det praktiska arbetet. Det 
oroade dem att de upplevde att många läkemedelsrelaterade fel begicks på 
avdelningarna utan att det rapporterades vidare (ibid). 
 
 Att komma som nyutbildad till en arbetsplats och förstå att man själv är ansvarig för 
sina handlingar upplevdes som skrämmande.  Sjuksköterskorna blev ansvariga för 
uppgifter som de inte visste hur de skulle utföra på grund av att de aldrig tidigare hade 
utfört dem. Vid till exempel sjukfrånvaro av mer erfaren personal eller vid semestertid 
förväntades sjuksköterskorna ta ansvar för alla sorters arbeten på avdelningarna. Att 
bära detta ansvar kändes stort och ibland orimligt (Odland, Sneltvedt & Sörlie 2014). 
 
Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskorna oftast ensamma och upplevde att de 
själva fick bära ett stort ansvar utan att ha någon annan sjuksköterska att rådfråga. Det 
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kunde ta lång tid innan någon annan ansvarig upptäckte om det gjorts en felaktig 
bedömning av en vårdtagare. Sjuksköterskorna upplevde att ansvaret för att klara sig 
själva och att lita på sina egna bedömningar vägde tungt (Sneltvedt, Odland & Sörlie 
2009).  
 
Ansvaret beskrivs vara den största skillnaden mellan att vara student och att vara 
legitimerad sjuksköterska. Trots att de under den senare delen av utbildningen hade 
blivit förberedda på sjuksköterskans roll upplevdes steget till att själva ta ansvaret som 
stort. Ansvaret kändes speciellt stort vid arbete som gruppledare på en vårdavdelning 
eller att vara ensam sjuksköterska i tjänst. Ansvaret som sjuksköterskor var omfattande 
men de kände sig mer självsäkra allt eftersom tiden gick och stolthet över att kunna 
hantera ansvaret i den nya rollen (Wangensteen, Johansson & Nordström 2008).   
 
Att kunna prioritera uppgifter 
Den växande förmågan att kunna prioritera uppgifter upplevdes som mycket positivt. 
Att kunna urskilja de för patienterna högst prioriterade uppgifterna gjorde att 
sjuksköterskorna kände sig nöjda efter dagens slut även om alla rutinmässiga sysslor 
inte var utförda. Detta i sin tur ledde till att sjuksköterskorna kände att de hade kontroll 
över situationen och inte tänkte så mycket på sitt arbete på ledig tid (Andersson & 
Edberg 2010).  
 
Enligt Mooney (2007a) upplevde 11 av 12 sjuksköterskorna att de var tvungna att utföra 
sysslor som de egentligen inte ansåg vara omvårdnadsuppgifter. Det var främst olika 
administrativa uppgifter och uppgifter som anses vara läkaruppgifter som tog 
omvårdnadstid från patienterna. Detta resulterade i känslor av skuld, frustration och 
besvikelse. En av sjuksköterskorna upplevde dock att kvalitetstid med patienterna 
värdesattes och att icke-omvårdnadsuppgifter prioriterades ner. På den aktuella 
arbetsplatsen tycktes alla medarbetare ha en bestämd roll och allas funktioner utfördes 
och värderades lika. Möjligheten att i denna atmosfär växa som sjuksköterska upplevdes 
som mycket positiv (ibid).  
 
Inom hemsjukvården beskrevs en ibland svår situation då vårdtagarna i många fall 
kunde ha önskemål som inte var vårdrelaterade. Detta krävde att sjuksköterskorna hade 
en god insikt i vad som ingick och vad som inte ingick i deras arbetsuppgifter. Då några 
sjuksköterskor utförde uppgifter som inte ansågs vara omvårdnadsuppgifter indelade 
vårdtagarna ibland sjuksköterskorna i snälla respektive elaka sjuksköterskor, vilket 
kunde upplevas problematiskt (Sneltvedt, Odland & Sörlie 2009). 
 

Att behöva stöd och återkoppling  
Gemensamt för samtliga inkluderade studier var, förutom i Clark och Holms (2007), att 
deltagarna inte genomgått ett fullständigt introduktionsprogram i samband med sin 
anställning. Deltagarna hade också olika erfarenheter av att få “gå bredvid” en erfaren 
kollega i samband med sin anställning. I Wangensteen, Johansson och Nordström 
(2008) beskrev sjuksköterskorna att de kände ett stort behov av en fullständig 
introduktion. Längden på introduktionen var av mindre betydelse men det var mycket 
viktigt att den var innehållsrik och att den genomfördes i sin helhet. Sjuksköterskorna 
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beskrev vidare att upplevelsen av stöd och återkoppling från sina mer erfarna kollegor 
var betydelsefullt och till stor hjälp då de själva ställdes inför det stora ansvaret som 
sjuksköterskor. Att få arbeta tillsammans med en erfaren sjuksköterska medförde att de 
själva kände sig mer säkra på sitt arbete. Många sjuksköterskor upplevde dock att de 
inte fick den återkoppling som de förväntade sig och behövde. De önskade återkoppling 
både då de utförde ett bra arbete men också då det blev mindre bra och måste förbättras. 
Bristen på återkoppling upplevdes som mycket negativt då de inte visste om de hade 
utfört arbetet på ett korrekt sätt eller inte. Det var bättre att få återkoppling på ett 
otrevligt sätt än att inte få någon återkoppling alls. Återkopplingen var av stor betydelse 
för utveckling av självförtroende (ibid). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att i vårt dagliga arbete som sjuksköterskor kunna underlätta för de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna var det av intresse att förstå hur dessa sjuksköterskor 
upplevde sin transition till yrkesrollen och kompetensutvecklingen inom yrket. En 
litteraturstudie ansågs vara ett bra val av metod då behov fanns av att belysa redan 
befintlig forskning inom området och sammanställa det aktuella kunskapsläget. Vi valde 
att göra examensarbetet enligt Axelssons metod (2012, ss. 203-220) för litteraturstudie 
då vi ansåg att denna metod passade bäst och var tydlig och lätt att följa. För att få fram 
upplevda erfarenheter bestämde vi oss för att använda kvalitativa artiklar, detta kan 
kanske ses som en svaghet i vårt arbete. Enligt Axelssons metod (2012, ss. 203-220) 
kan det vara en fördel  inom hälsoområdet att vid en litteraturstudie använda sig av både 
kvantitativ och kvalitativ forskning. Databaserna som användes var Cinahl och Medline, 
dessa databaser rekommenderades av bibliotekspersonal då syftet för studien 
förklarades. De flesta av artiklarna hittades i Cinahl som är en databas innehållande 
omfattande forskning inom omvårdnad. I de utvalda artiklarnas resultat visade det sig 
finnas även kvantitativ information. Denna information valde vi att ta med i vår studie 
då vi ansåg att det skulle vara berikande för  resultatet. Alla artiklarnas syfte svarade väl 
mot föreliggande studies syfte samt uppvisade stora likheter i sina resultat, detta anser 
vi ökar trovärdigheten i vårt resultat och kan ses som en styrka i valet av metod. Då 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige är under utveckling och har förändrats mycket 
under de senaste åren är det en svaghet i vår studie att de ingående artiklarna är upp till 
10 år gamla. En tidsgräns på 5 år hade varit mer önskvärt för att fånga de mer aktuella 
upplevelserna hos sjuksköterskorna. På många håll i Sverige har åtgärder börjat vidtas 
för att hjälpa de nyutexaminerade sjuksköterskorna att komma ut trygga i yrket men för 
att  kunna utvärdera och vidareutveckla dessa åtgärder behövs nyare mer omfattande 
studier inom området.  

Vårt val av metod med ett adekvat sammanställande av kunskap har lett oss till ett 
resultat som har besvarat vårt syfte. 

 



 13 

Resultatdiskussion 
Resultatet från föreliggande studie visar att sjuksköterskorna upplevde transitionen till 
sjuksköterskerollen som ett stort steg samt genomgick en kompetensutvecklingsprocess 
där sjuksköterskorna växte in i sin nya yrkesroll och slutligen fann sin nya 
yrkesidentitet.   
 

Upplevda svårigheter och negativa känslor under transitionen 
Föreliggande studie visar att sjuksköterskorna som skulle inta sin nya roll upplevde 
olika svårigheter. Dessa svårigheter kunde bestå i övermäktiga förväntningar, att de 
kände sig oförberedda och andra negativa känslor. De andra negativa känslorna kunde 
till exempel vara oro, stress och rädsla. Med andra ord genomgår personen en kaotisk 
tidsperiod och upplever känslor av osäkerhet och ångest.  
 
Sjuksköterskans negativa upplevelser under transitionen till yrkesverksam sjuksköterska 
kan väl förklaras med beskrivningar av transitionens olika egenskaper och konsekvenser 
som Meleis 2010, (s. 13-24) diskuterade i sin transitionsteori. Under transitionsperioden 
ska personen gå ifrån en känd roll och inta en ny okänd roll. Personen genomgår en 
rolladaptionsprocess, vilket innebär att individen måste upptäcka, skapa, ändra och 
identifiera sig till den nya rollen under transitionsperioden. I transitionen till 
yrkesverksam sjuksköterska lämnar sjuksköterskan den kända studentrollen och måste 
identifiera sig med den nya okända rollen som sjuksköterska. Meleis menade att 
sjuksköterskorna genomgår en instabil period under transitionen och då är sårbara och 
behöver tid för att identifiera sig, och känna sig trygga i den nya rollen. Meleis 
betraktade tiden som en nödvändig förutsättning i transitionsprocessen, 
sjuksköterskorna behöver tid för att identifiera sig med sjuksköterskerollen (ibid). 
Pasila, K., Elo, S. och Kääriäinen, M. (2017) bevittnade också i sin studie en ostabil 
period i början av ett orienteringsprogram för sjuksköterskor och hur tiden i 
orienteringen hade en positiv effekt på transitionsprocessen. 
 
Föreliggande studies resultat visar att tiden hjälper sjuksköterskorna att till exempel 
bekanta sig med okända miljöer, okända rutiner och okända patienter samt utveckla 
förmågan att ta hand om flera patienter samtidigt. Resultat samstämmer med Meleis 
förklaringar av transitionens konsekvenser såsom osäkerhet och rädsla under 
transitionsperioden och att dessa känslor med tiden kommer att mildras och till slut 
försvinna. I föreliggande resultat försvann de negativa upplevelserna efter två veckor till 
ett par månader, med tiden kände sig sjuksköterskorna säkrare och tryggare i den nya 
rollen och kunde stå på egna ben och arbeta självständigt.  
 
Resultatet visade också tydligt att sjuksköterskorna efter legitimering kände sig 
oförberedda för ett självständigt arbete som sjuksköterskor men trots detta tidigt och 
ibland direkt efter examen tvingades arbeta ensamma som ansvariga sjuksköterskor. 
Med andra ord, de kastas in i yrkesvärlden utan att vara riktigt förberedda för sin nya 
roll. Sjuksköterskorna kände sig speciellt oförberedda för en del arbetsuppgifter som till 
exempel läkemedelsadministrering, de var även kritiska till sin utbildning. I en studie av 
Bisholt, B. K.L (2012) visade det sig att sjuksköterskor  som efter legitimeringen deltog 
i ett introduktionsprogram  inte hade förmågan att hantera flera patientrelaterade 
situationer, speciellt inte de av akut karaktär. 
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Enligt föreliggande studies resultat fanns det en del färdigheter som sjuksköterskorna 
inte kunde lära sig sittandes vid ett skrivbord. Det var därför mycket viktigt att 
sjuksköterskorna fick den tid som de som nyanställda sjuksköterskor behövde för att 
skapa sig dessa färdigheter. Resultatet visade vidare att personalbrist som till exempel 
vid semestertid, hög arbetsbelastning och tillfällen då sjuksköterskorna förutom 
omvårdnadsuppgifter även var tvungna att utföra andra personalgruppers arbeten 
upplevde ökad stress och känsla av att vara oförberedd hos sjuksköterskorna. Duchscher 
(2001) beskrev att sjuksköterskorna under transitionen upplevde en ökad stress, detta 
speciellt då arbetsbelastningen var hög eller det rådde brist på personal. Det framkom att 
de nyutexaminerade sjuksköterskorna borde få arbeta utöver ordinarie personal och inte 
räknas in i den ordinarie bemanningen. Sjögren, K. Fochsen, G. Josephson, M och 
Lagerström, M.(2005) bevisade också i sin studie att arbetsbelastning var en av de 
viktigaste orsakerna för de sjuksköterskorna som lämnat sitt arbete tidigt i karriären. 
 
Enligt föreliggande resultat upplevde sjuksköterskorna stora förväntningar från annan 
personal på avdelningen och hade även stora förväntningar på sig själva under 
transitionen från student till sjuksköterska. Schumacher och Meleis (1994) förklarar att 
en individ kan ha förväntningar vid en transition som påverkas av individens tidigare 
erfarenhet av liknande händelser. Om individen inte har några erfarenheter av liknande 
händelser, kan förväntningarna på transitionens resultat vara orealistiska, vilket medför 
frustration. Benner (1993, s. 38) ansåg också att en yrkesverksam sjuksköterska som är i 
stadiet novis eller avancerad nybörjare saknar de färdigheter som uppnås först normalt 
efter cirka 2 år i yrket och genom träning i verkliga situationer. Vårt resultat visade 
också att sjuksköterskorna saknade självförtroende och den kompetens samt färdighet 
som en erfaren sjuksköterska har, därför tog arbetsuppgifter för den nya sjuksköterskan 
betydligt längre tid än för en erfaren kollega. Dessa faktorer orsakade negativa känslor 
hos sjuksköterskorna då de kände sig oförmögna att leva upp till andras krav eller då de 
kände orealistiskt höga förväntningar från kollegorna. En tidigare studie från Rudman, 
A och Gustavsson, J. P. (2011) rapporterade ofta förekommande känslor av utbrändhet 
och känslor av att vara dåligt förbredd för omvårdnad hos sjuksköterskorna. 
 
Schumacher och Meleis (1994) beskrev tre faktorer som påverkade transitionen i positiv 
riktning: (1) Allmänt välbefinnande, (2) Förmågan att hantera komplexa situationer (3) 
Välbefinnande i relationerna till omgivningen till exempel familjemedlemmar och 
medarbetare. Föreliggande resultat visade att de nya sjuksköterskorna inte var särskild 
nöjda med de mer erfarna sjuksköterskornas bemötande under transitionsperioden. 
Övrig vårdpersonal visade ingen förståelse då de nya sjuksköterskorna inte lyckades 
utföra en uppgift eller när de behövde mer tid för att utföra en uppgift än vad en van 
sjuksköterska behövde. Därför kände sjuksköterskorna sig skyldiga när arbetsuppgifter 
tog längre tid än för de mer erfarna sjuksköterskorna. Författarna understryker 
betydelsen av att de olika vårdverksamheterna tar hänsyn till de faktorer som påverkar 
transitionen i positiv riktning för att minska negativa känslor och behålla 
sjuksköterskorna inom yrket. Till exempel kunde vårdverksamheterna informera de 
erfarna sjuksköterskorna om vikten av de nya sjuksköterskornas upplevelser av sin 
transition och hur erfarna sjuksköterskor ska bemöta de nya sjuksköterskekollegorna för 
att underlätta deras negativa upplevelser av transitionen. Föreliggande studies resultat 
visar också att det fanns individuella skillnader mellan nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Några av sjuksköterskorna anpassar sig snabbare och hade lättare för att falla in i 



 15 

sjuksköterskerollen än andra sjuksköterskor. De upplevde mindre svårigheter och 
negativa känslor i början av transition från student till yrkesverksam sjuksköterska. 
Studien visade inga stora skillnader i sjuksköterskornas upplevelser i samband med 
arbete inom olika arbetsområden. Däremot sågs att valet av första arbetsplats kan ha ett 
samband med hur sjuksköterskorna upplevde sina praktikplatser som studenter. Detta 
innebar att sjuksköterskorna hade en tendens att välja sin första anställning på en 
arbetsplats där de som studenter haft ett bra stöd av sina handledare, goda 
inlärningsmöjligheter och kände samhörighet med personalen. Detta resulterade då i 
mindre upplevelser av svårigheter och en lättare anpassning till den nya yrkesrollen. 
 

En pågående kompetensutveckling 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna genomgick en kompetensutveckling där de 
utvecklade sina färdigheter. Det ökade självförtroendet hjälpte med tiden 
sjuksköterskorna att självständigt kunna axla det stora ansvaret, kunna prioritera 
arbetsuppgifter och kunna utföra ett för patienten betydelsefullt gott omvårdnadsarbete. 
Kompetensutvecklingen uppfattades som olika lång och individuell i de studier som 
ligger till grund för resultatet. Resultatet visade att sjuksköterskorna kände sig trygga i 
arbetet efter 6 till 12 månader i tjänst. Benners Dreyfysmodell använder fem steg för att 
förklara sjuksköterskornas kompetensutveckling. Enligt denna modell ansågs 
sjuksköterskorna vara kompetenta då sjuksköterskornas handlingar har långsiktiga mål 
eller planer och detta inträffar enligt denna modell först efter två till tre år. Vårt resultat 
stämmer till viss del med Benner (1993, s. 38). Enligt föreliggande resultat sker 
kompetensutvecklingen fortare än vad Benner har uppgivit i sin 
kompetensutvecklingsteori. Gemensamt är dock att sjuksköterskorna inte är redo att 
arbeta självständigt vid tidpunkten för examinering. Det behövs tid för att kunskap och 
kompetens skall kunna utvecklas och kunna integreras i omvårdnadsarbetet. Detta står i 
motsats till att alla sjuksköterskor, även de som nyligen blivit utexaminerade, är ålagda 
att ha ett självständigt yrkesansvar. I verkligheten har det varit och är fortfarande på 
flera ställen så att sjuksköterskorna förväntas vara kvalificerade och redo för arbete 
direkt efter examineringen. I Sverige har några arbetsgivare på senare tid börjat förstå 
vikten av att sjuksköterskorna får det stöd och den tid de behöver för att utvecklas som 
sjuksköterskor. På några arbetsplatser införs nu ett basår för nyanställda sjuksköterskor.  
  

Hur kan sjuksköterskan stödjas under transitionen och kompetensutvecklingen 
Föreliggande resultat visade att det var viktigt för sjuksköterskor att få hjälp och stöd av 
erfarna sjuksköterskor under transition från student till sjuksköterska. Resultatet visade 
också att sjuksköterskorna kände ett behov av introduktion och handledning under sin 
första tid som yrkesverksamma sjuksköterskor, detta för att de skulle kunna känna sig 
tryggare i den nya yrkesrollen. Resultatet visade även att sjuksköterskorna önskade att 
en erfaren sjuksköterska skulle reflektera över deras arbete och ge dem återkoppling. 
Denna återkoppling skulle leda till att de skulle kunna känna sig säkrare i sitt 
yrkesutövande. Meleis betraktade också möjligheten att kunna ställa frågor och få ett 
svar på frågorna som en underlättande faktor i en transition. Vikten av en välplanerad 
introduktion och stöd för sjuksköterskor under transitionen var framträdande och 
framkom även i flera andra studier (Higgins, Spencer & Kane 2010; Hörberg, Jirwe, 
Kale´n, Vicente & Lindström 2017; Parker, Giles, Lantry & McMillan 2014). I 
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(Hörberg et al. 2017) beskrivs önskat stöd indelat i 8 områden: (1) stöd genom praktiska 
övningar, (2) stöd genom teoretiska utbildningar, (3) stöd genom erfarenhetsbaserade 
kunskaper, (4) teoretiskt stöd, (5) stöd genom en introduktionsperiod, (6) stöd från 
kollegor och omgivande verksamhet, (7) stöd från ledning och organisation och (8) 
annat stöd. Den åttonde kategorin omfattar det som inte passar in i någon av de andra 
kategorierna, till exempel extra stöd vid svåra situationer. Att inte behöva vara 
ansvariga vid svåra situationer och att inte behöva handleda nya kollegor under sitt 
första år som yrkesverksam sjuksköterska.  
 
Att ge de nyutexaminerade sjuksköterskorna den tid som de behöver, det stöd som de 
behöver och ett gott arbetsklimat kan ses som en investering för framtiden. Genom att 
skapa de bästa förutsättningarna för sjuksköterskorna ges man de bästa 
förutsättningarna för att sjuksköterskorna skall kvarstanna i yrket, detta i sin tur kan ses 
som en hållbar samhällsutveckling.  
  

Sammanfattning av resultatdiskussion  
Att som nyutexaminerad sjuksköterska hitta rollen som yrkesverksam sjuksköterska 
visade sig vara en process som tar olika lång tid beroende på individuella 
förutsättningar. Denna process kunde ta allt mellan sex månader och upp till ett år. Tre 
viktiga faktorer i sjuksköterskans upplevelse av den första tiden i yrket har framkommit:  
 
 Tidsfaktorn. Känslan av oro och stress var högst i början. Med tiden minskade 

stressen och sjuksköterskan kände sig mer bekväma i yrket. De negativa 
känslorna byttes successivt ut mot positiva känslor.  
 

 Stödjande faktorer. Introduktion, bredvidgång med en erfaren sjuksköterska eller 
mentorskap.  

 
 Arbetssituationen. Arbetsbelastning och personalbrist.  

 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER OCH SLUTSATS 
Det är orimligt att nyutexaminerade sjuksköterskor självständigt förväntas utföra 
komplicerade omvårdnadsåtgärder. Nyutexaminerade sjuksköterskor bör ges 
möjligheten att utvecklas successivt i sin profession från novis till expert, vilket även 
säkerställer patientsäkerheten inom vården. Det är vårdverksamheters ansvar att skapa 
lämpliga tillfällen för sjuksköterskorna att hitta och anpassa sig med den nya rollen och 
sedan utveckla sina kompetenser. 
 
 Bristande stöd kan leda till förvirring och osäkerhet hos sjuksköterskan vilket i 

sin tur kan leda till bristande patientsäkerhet i omvårdnaden. Introduktion och 
fortlöpande stöd är därför av största betydelse.  

 
 Önskvärt med ett obligatoriskt kliniskt basår.  

 
 Fortsatt forskning i ämnet påkallas.  
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Bilaga 1. 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Andersson, P. L., 
Edberg, A-K. 
2010 
 
The Transition From 
Rookie to Genuine 
Nurse: Narratives 
From Swedish 
Nurses 1 Year After 
Graduation 
 
J Contin Educ Nurse 

Beskriva nyutbildade 
svenska 
sjuksköterskors 
upplevelser under 
deras första år i sin 
nya professionella 
yrkesroll. 

Metod: Narrativa 
uppföljningsintervju-
er ett år efter examen. 
Kombination av 
analys av ytlig 
information (Berg 
2004) och tolkning 
av underliggande 
meningar 
(Graneheim & 
Lundman 2004) 
 
Urval: 8 
sjuksköterskor med 
varierande bakgrund, 
erfarenheter och 
föreställning om 
sjuksköterskeyrket. 
Ha förmågan att 
uttrycka tankar och 
känslor. 

Kände osäkerhet i 
början, trodde andra 
förväntade sig 
mycket av dem. Hade 
stora förväntningar 
på sig själva. Att bli 
sjuksköterska 
upplevdes som en 
process. En strävan 
efter godkännande 
och respekt från 
kolleger som avslutas 
med känslan av att 
vara en sjuksköterska 
med förmåga att ta 
eget ansvar. 
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Clark, T., 
Holmes, S. 
2007 
 
Fit for practice? An 
exploration of the 
development of 
newly qualified 
nurses using focus 
groups 
 
International Journal 
of Nursing Studies 

Förstå hur kompetens 
utvecklas bland 
sjuksköterskor och 
hur detta ses av 
cheferna och 
medarbetarna. 

Metod: Kombination 
av fokusgrupper och 
individuella 
intervjuer. Guide 
med öppna frågor 
användes. 
 
Urval: 12 
fokusgrupper med 6–
10 
deltagare, innehållan
de nyutbildade, 
erfarna eller 
utvecklingssjuk- 
sköterskor. 5 
individuella 
intervjuer med 
avdelningsförestånda
re. Grupperna 
fortsatte till dess 
ingen ny information 
framkom. 
Totalt 105 deltagare. 

Nyutbildade 
sjuksköterskor 
upplevs inte som 
tillräckligt 
förberedda för arbete 
vid tiden för 
legitimering. 
Studien visar att 
omvårdnadskompete
ns utvecklas över 
tiden. Kunskaper och 
färdigheter uppnås 
efterhand och leder 
till ökat 
självförtroende. Detta 
verkar inträffa inom 
sex månader efter 
legitimering. 

Danbjørg, B.D., 
Birkelund, R. 
2011 
 
The practical skills of 
newly qualified 
nurses 
 
Nurse Education 
Today 
 

Studera hur 
nyutbildade 
sjuksköterskor 
upplever sin egna 
situation och vilka 
ämnen 
sjuksköterskorna 
anser vara de 
viktigaste för att 
kunna uppfylla 
kraven i klinisk 
praxis. 

Metod: 
Observationer och 
intervjuer med 4 
sjuksköterskor. 
 
Urval: En kvalitativ 
studie med intervjuer 
och observationer av 
4 nyutbildade danska 
sjuksköterskor. De 
var alla utbildade 
efter reformen 2001, 
det vill säga en 
utbildning som 
  skulle ge 
studenterna större 
akademiska 
färdigheter. De hade 
alla avslutat sina 
studier 6 månader 
tidigare och arbetade 
nu inom onkologi 
eller hjärtkirurgi. 

De nyutbildade 
sjuksköterskorna 
kände sig inte 
tillräckligt utrustade 
och förberedda för 
kliniskt arbete när de 
avslutade sin 
utbildning och 
började arbeta som 
sjuksköterskor. 
 Sjuksköterskorna 
tyckte att 
omvårdnadsteorierna 
borde tillämpas 
direkt i praktiken. 
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Mooney, M. 
2007a 
 
Facing registration: 
The expectations and 
the unexpected 
 
Nurse Education 
Today 

Ta reda på hur 
nyutbildade 
sjuksköterskor 
uppfattade sin 
övergång från att 
vara student till att 
bli en 
nyutexaminerad 
sjuksköterska på ett 
irländskt 
allmänsjukhus. 
 
 

Metod: Grundad 
teori. Individuella, 
semistrukturerade 
och djupgående 
intervjuer med 12 
nyutbildade 
sjuksköterskor inom 
12 månader efter 
examen. 
 
Urval: En lista med 
sjuksköterskor som 
uppfyllde studiens 
inkluderings kriterier 
tillhandahölls av 
sjukhusets 
personalavdelning. 
Från denna lista 
valdes 12 
sjuksköterskor från 
två olika grupper ut. 

De nyutbildade 
sjuksköterskorna 
mötte en oförutsedd 
verklighet med 
oväntade utmaningar. 
De upplevde att 
förväntningarna på 
dem ibland var 
orealistiskt stora och 
att tiden för 
omvårdnad inte 
räckte till. 
De kände en stor oro 
över det stora 
ansvaret och en 
rädsla för att göra fel. 
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Mooney, M. 
2007b 
 
Newly qualified Irish 
nurses´ interpretation 
of their preparation 
and experiences of 
registration 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Att utforska hur 
nyutbildade irländska 
sjuksköterskor 
uppfattade sina 
förberedelser inför 
examen till 
allmänsjuksköterskor 
och deras upplevelser 
efter examen. 
 
 
 

Metod: Grundad 
teori. Individuella, 
semistrukturerade 
och djupgående 
intervjuer med 12 
nyutbildade 
sjuksköterskor 6–10 
månader efter 
examen. 
 
Urval: Forskaren fick 
ta del av en lista på 
nyutbildade 
sjuksköterskor som 
överensstämde med 
studiens kriterier. 
Deltagare som ansågs 
vara goda källor för 
information valdes 
ut. Deltagarna kom 
från två separata 
sjuksköterske-
grupper. De skulle 
som studenter ha 
praktiserat på 
studieplatsen 
på aktuellt irländskt 
akutsjukhus. 

De nyutbildade 
sjuksköterskorna 
menade att de som 
studenter fick 
otillräckliga 
möjligheter inom det 
kliniska området för 
att förbereda sig för 
övergången till att bli 
kvalificerad 
sjuksköterska. De 
upplevde ofta att de 
var till besvär vilket 
ledde till att de höll 
sig för sig själva. 
Efter examen 
upplevde 
sjuksköterskorna en 
stor skillnad. De 
kände sig 
accepterade i 
gruppen, de upplevde 
ett växande 
självförtroende och 
de kände glädje över 
sin nya 
yrkesidentitet. 
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Odland, L-H., 
Sneltvedt, T., 
Sörlie, V. 
2014 
 
Responsible but 
unprepared: 
Experiences of newly 
educated nurses in 
hospital care 
 
Nurse education in 
Practice 

Att belysa 
upplevelsen av att 
som nyutbildad 
sjuksköterska arbeta 
inom 
internmedicinsk och 
kirurgisk enhet. 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Intervju med 8 
nyutbildade 
sjuksköterskor. 
 
Urval: Sjuksköter-
skorna skulle ha 
arbetat 9–16 månader 
på en intern-
medicinsk eller 
kirurgisk enhet på ett 
sjukhus i Norge. De 
skulle även under sin 
studietid ha 
praktiserat 8 veckor 
på en liknande enhet. 
En förfrågan om 
deltagande skickades 
ut och de 8 första 
som visade intresse 
valdes ut. 

Sjuksköterskorna 
kände sig 
oförberedda på och 
förvånade över det 
stora ansvaret. 
Verkligheten skilde 
sig mycket från vad 
de upplevt under sin 
praktiska utbildning. 

O´Shea, M., 
Kelly, B. 
2007 
 
The lived 
experiences of newly 
qualified nurses on 
clinical placement 
during the first six 
months following 
registration in the 
Republic of Ireland 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Att utforska de 
upplevda 
erfarenheterna hos 
nyutbildade 
sjuksköterskor under 
deras första sex 
månader i klinisk 
verksamhet efter 
examen i Republiken 
Irland. 

Metod: Kvalitativ, 
fenomenologisk, 
Heideggerian, 
hermeneutisk metod. 
Intervjuer med 10 
sjuksköterskor som 
varit 
yrkesverksamma 6–7 
månader. 
Urval: 
Sjuksköterskor från 
sex olika medicin/ 
kirurgiska 
avdelningar i 
studiens närhet 
kontaktades. Ett 
urval av 1–2 
sjuksköterskor från 
varje avdelning 
valdes sedan ut att 
delta. 

Alla sjuksköterskor 
upplevde en stress på 
arbetsplatsen. 
Stressen var främst 
relaterad till de 
många och stora 
ansvarsområden i den 
nya arbetsrollen som 
de kände att de inte 
helt behärskade. 
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Sneltvedt, T., 
Odland, L-H., Sörlie, 
V. 
2009 
 
Standing on One´s 
Own Feet 
New Graduate 
Nurses´Home Care 
Challenges and Work 
Experiences Study 
 
Home Health Care 
Management 
Practice 
 

Att belysa 
nyutbildade 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta inom 
hemsjukvården. 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Intervju med 4 
nyutbildade 
sjuksköterskor. 
 
Urval: 
 Sjuksköterskor som 
hade arbetat som 
längst 18 månader 
och praktiserat minst 
8 veckor inom 
hemsjukvården. 
Urvalet gjordes i 
samarbete med 
arbetsledningen inom 
hemsjukvården. 

De kände en rädsla 
och en ödmjukhet 
inför den nya 
arbetsrollen. De 
mötte många olika 
förväntningar och 
krav på kompetens. 
De upplevde att 
ansvaret var stort 
speciellt då de oftast 
arbetade ensamma. 
De upplevde en 
glädje och stolthet 
över sitt arbete. 

Thrysoe, L., 
Hounsgaard, L., 
Bonderup Dohn, N., 
Wagner, L. 
2011 
 
Expectations of 
becoming a nurse 
and experiences on 
being a nurse 
 
Vård i Norden 

Att få kännedom om 
snart färdigutbildade 
sjuksköterskestu-
denters förväntningar 
på att bli 
sjuksköterskor och 
deras erfarenheter 
efter att ha blivit 
sjuksköterskor 

Metod: En kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk studie i 
två faser som bestod 
av intervjuer och 
observationer. 
Urval: 
Sjuksköterskestudent
er från Högskolan 
Lillebaelt i Danmark. 
Av de 41 studenter 
som gjorde sin sista 
praktik på ett sjukhus 
inkluderades 10 
studenter i följd. En 
student slutade precis 
i slutet av 
utbildningen och blev 
exkluderad. 
Fas 1, observationer 
och individuella 
intervjuer under den 
sista praktiken. 
Fas 2, observationer 
och individuella 
intervjuer 5–7 
månader efter 
examen. 

Några sjuksköterskor 
tyckte att 
förväntningarna som 
ställdes på dem var 
lägre än vad de hade 
förväntat sig och 
andra tyckte att de 
stämde väl överens 
med vad de hade 
förväntat sig 
och de kände sig då 
väl förberedda. 
Vissa sjuksköterskor 
trivdes med att arbeta 
självständigt medan 
andra kände sig mer 
osäkra på sina 
kunskaper och hur de 
skulle klara av att 
arbeta självständigt. 
De upplevde det 
dock som en positiv 
utmaning. 
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Wangensteen, S., 
Johansson, IS., 
Nordström, G. 
2008 
 
The first year as a 
graduate nurse - an 
experience of growth 
and development 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Belysa hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
upplevde sitt första år 
som sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ 
studie där 12 
sjuksköterskor 
intervjuades 
individuellt. 
Urval: 
Sjuksköterskorna 
som deltog i studien 
hade alla utbildats i 
Norge. De valdes ut 
för att ge ett brett 
perspektiv på 
fenomenet som 
skulle studeras. 
4 sjuksköterskor 
arbetade på 
medicinavdelning, 4 
st. på 
kirurgavdelning och 
4 st. inom 
hemsjukvård. 

Sjuksköterskorna 
tyckte det var 
stressigt och jobbigt i 
början. De kände en 
osäkerhet inför sina 
arbetsuppgifter. De 
fick inte den 
handledning som 
utlovats och de 
upplevde en brist på 
återkoppling.   
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