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Abstrakt 

 

Bakgrund: Hur den nyexaminerade sjuksköterskan upplever transitionen från student till 

sjuksköterska kan ha betydelse för hur patientvården bedrivs. Syfte: Syftet var att undersöka 

upplevelser under transitionen från student till nyexaminerad sjuksköterska samt att belysa 

faktorer som underlättar övergången från student till yrkesverksam. Metod: En 

litteraturöversikt som inkluderade nio kvalitativa, fyra kvantitativa samt en mixad studie, 

dessa analyserades och bearbetades med hjälp av en modifierad innehållsanalys. Resultat: 

Transitionen från student till nyexaminerad sjuksköterska kan av olika anledningar upplevas 

som frustrerande. Det finns dock faktorer som förenklar övergången, däribland handledare 

och inskolningsprogram. Diskussion: Frustrationen som upplevs under transitionen kan 

kopplas till den transitionsteori som beskrivs i bakgrunden. En stor frustration är 

kommunikationen med läkare som kan ses genom ett maktförhållande på grund av olika 

befogenheter. Slutsats: Om studenter, nyexaminerade sjuksköterskor och handledare får mer 

kunskap i hur transitionen kan underlättas kan frustrationen för de nyexaminerade 

sjuksköterskorna minska.  

 

 

Nyckelord: Arbetssituation, frustration, litteraturöversikt, nyexaminerad sjuksköterska, 

transition, övergång.   
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Introduktion 

I denna litteraturöversikt undersöks hur den nyexaminerade sjuksköterskan 

beskriver transitionen från student till legitimerad sjuksköterska. Ämnet ligger i tiden då det 

finns en brist på sjuksköterskor överlag i den svenska sjukvården. Statistiska centralbyrån 

(2015) visar på att både grundutbildade sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor ligger 

på topptiolistan av bristyrken. 

 

Vårdförbundets sammanfattning av arbetsläget under sommaren 2012 visar att bristen på 

sjuksköterskor varit omfattande vilket resulterat i ökad stress för arbetstagarna, ökad 

sjukfrånvaro, att nyexaminerade sjuksköterskor inte fått tillräckligt lång inskolning samt att 

det förekommit att sjuksköterskestudenter i termin fem anställts som vikarier (Östberg, 

2012). 

 

Media upplyser att det på Sveriges 20 största sjukhus finns sjuksköterskor som alla upplever 

sin arbetssituation som pressad. Eva Nowak, sektionsordförande i Vårdförbundet Stockholm 

menar på att nyexaminerade sjuksköterskor ser hur deras kollegor sliter och efter ett par år 

inte vill jobba kvar (Dawod, 2013, 19 augusti). 

Bakgrund 

För sjuksköterskor är det viktigt att ge en bra patientvård men på grund av stor arbetsbörda 

är det inte alltid möjligt (Parry, 2008). Inom kommunen känner de nyexaminerade 

sjuksköterskorna att de i större utsträckning har tid för patienterna i jämförelse med 

sjukhusanställda nyexaminerade sjuksköterskor som där känner att de har för stor 

arbetsbelastning och är mer stressade (Horsburgh & Ross, 2012). 

 

Jobbet som sjuksköterska anses innebära en strävan efter att skydda patienters hälsa, 

säkerhet samt rättigheter till patienter som har svårt att tala för sig själv, antingen på grund 

av sjukdom eller mental status. Patienters kunskap inom vården kan även vara begränsande 

då sjuksköterskan måste förklara på ett språk som patienten förstår. Den fysiska 

omvårdnaden som sjuksköterskor ansvarar för kan innebära såromläggningar, 
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läkemedelsadministrering, att assistera i den personliga hygienen samt att kunna 

kommunicera med patienter och dess anhöriga (Morrison & Korol, 2014). 

 

Sjuksköterskor är ett av 21 yrken som i Sverige har skyddad yrkestitel vilket innebär att bara 

den som har legitimation får använda titeln. Den som har legitimation är skyldig att utöva 

yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, föra patientjournal samt rapportera om 

patienten utsatts för risk eller drabbats av en allvarlig skada (Socialstyrelsen, u.å). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1992:567), 2 §, är en lag som sjuksköterskor arbetar 

under. Målet för hälso- och sjukvården beskrivs i denna lag som god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. HSL säger även att det ska finnas den personal, utrustning 

samt lokaler som behövs för att god vård ska kunna ges. Med god vård menas god kvalitet 

med god hygienisk standard, lätt tillgänglighet samt goda kontakter mellan patienter och 

personal. God vård är även att respektera patienters självbestämmande och att ge en säker 

och trygg vård.  

 

Patricia Benner menar att sjuksköterskans utveckling från novis till expert sker i fem steg. 

Det första steget kallas novis vilket är när sjuksköterskan är ny i sin yrkesroll men även om 

hon byter kliniskt verksamhetsområde. En novis saknar erfarenhet av hur denne ska agera 

vid de nya situationer som uppkommer, och behöver ofta regler som vägleder agerandet. 

Andra steget är en avancerad nybörjare som likt novisen behöver regler som stöd men denne 

börjar bli medveten om återkommande mönster i det kliniska arbetet. Tredje steget kallas 

kompetent och uppnås när sjuksköterskan jobbat en längre tid på samma ställe och 

behärskar olika situationer men inte kommit upp i ett högre tempo.  Fjärde steget benämns 

skicklig, här uppfattas situationer som helheter och sjuksköterskan har egna erfarenheter och 

kan fatta egna beslut. Det femte och sista steget kallas expert vilket innebär att 

sjuksköterskan nu har en annan förståelse av situationerna och snabbt kan fokusera på det 

väsentliga i den aktuella situationen (Benner, 1993, s. 37-48). 

 

Transitionen, det vill säga övergången från student till färdig sjuksköterska upplevs ofta som 

utmanande. Många nyexaminerade sjuksköterskor anser sig ha bristande kunskap inom 
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flera ämnen både teoretiskt och praktiskt samt ofta dåligt självförtroende, dock finns det 

även ett fåtal som känner att de har bra självförtroende som nyexaminerad sjuksköterska 

(Clare & van Loon, 2003).  

William Bridges transitionsteori 

Enligt Bridge (1986) så är förändring och transition två begrepp som gärna används till 

samma ändamål, det finns dock en viss skillnad. Förändring är när någonting startar eller 

slutar, eller när något som brukar vara på ett sätt slutar att vara på det sättet. Transition 

däremot förklaras som en tredelad psykologisk process som händer under en längre period 

och är mer oplanerad än en förändring.  

 

Den första av de tre faserna av transitionen handlar om att frångå den gamla situationen och 

även den medföljande gamla identiteten. Oavsett om en person har blivit befordrad, 

uppsagd eller förflyttad måste denne släppa det gamla för att transitionen ska kunna bli 

lyckad. Den andra fasen kallas den neutrala zonen som innebär zonen mellan den gamla 

verkligheten och den nya verkligheten, här känns allt overkligt och känslorna pendlar 

mellan hopp och förtvivlan. Många förklarar känslan som att det är i den här fasen som allt 

faller isär, nya ideer alterneras med känslan av meningslöshet men det är här 

nyorienteringen sker, själva transitionen. Fas tre går ut på att skapa en ny början som betyder 

så mycket mer än en ny start. I den nya eran ingår att utveckla ny kompetens, skapa nya 

relationer, känna sig bekväm med de nya rutinerna, skapa nya planer för framtiden samt 

utforma ett nytänk utifrån nya syften och prioriteringar (Bridge, 1986). 

Problemformulering 

Studier visar på att övergången från student till nyexaminerad sjuksköterska riskerar att inte 

uppfylla de nyexaminerade sjuksköterskornas förväntningar och att många väljer att lämna 

arbetet inom vården. En anledning till detta kan vara att de nyexaminerade sjuksköterskorna 

upplever det som viktigt att ge god patientvård men den höga arbetsbelastningen och 

stressen gör det svårt att uppfylla. 
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Det är av stor vikt att detta ämne uppmärksammas ytterligare då det kan hjälpa 

nyexaminerade sjuksköterskor att förstå arbetssituationen samt öka förståelsen på 

arbetsplatser där det finns nyexaminerade sjuksköterskor. 

Syfte 

Syftet var att undersöka upplevelser under transitionen från student till nyexaminerad 

sjuksköterska samt att belysa faktorer som underlättar övergången från student till 

yrkesverksam. 

Metod 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt vilket innebär en översikt över kunskapsläget inom ett 

visst område eller problem, i detta fall inom ämnet omvårdnad. Detta kan även kallas en 

resumé över ett avgränsat område. Översikten baseras på ett systematiskt val av artiklar som 

strukturerat analyserats. I läsning av studierna samt i skrivprocessen är det viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt. Första steget går ut på att välja ett avgränsat område att studera, 

därefter söka artiklar och granska dessa för att veta att de är vetenskapliga, analysen ska 

därefter leda till kategorier som används i resultatet (Friberg, 2012).   

Inklusions- och exklusionskriterier 

Som inklusionskriterier valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar att användas, 

kvalitativa för de passar bäst in på syftet att beskriva upplevelsen av transitionen men även 

kvantitativa för att ge en bredd i innehållet. Svenska och Engelska är de språk som har 

använts eftersom de är dem språk båda författarna behärskar, ytterligare ett 

inklusionskriterie var att artiklarna blivit publicerad inom de senaste 15 åren. 

Som exklusionskriterie användes endast nyexaminerade sjuksköterskor som tagit examen 

under de senaste fem åren. 

Litteratursökning 
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Under arbetets gång har två olika databaser använts, främst Cinahl då denna databas visade 

fler träffar inom valt omvårdnadsområde men även databasen Pubmed. Våra 

informationsbärande begrepp var nyexaminerad sjuksköterska, övergång och erfarenhet 

som kombinerades med andra sökord. De svenska informationsbärande begreppen 

översattes till respektive databas MesH-term, se bilaga 1 för en översikt av 

litteratursökningen. 

Urval/relevansbedömning/granskning 

Inledningsvis lästes rubrikerna från resultatet av litteratursökningen, de artiklar med 

intressanta rubriker gick vidare till nästa steg som innebar att läsa abstraktet. Om abstraktet 

stämde gentemot syfte och inklusionskriterier lästes hela artikeln. Därefter gjordes en 

relevansbedömning med hjälp av en reviderad bedömningsmall av Carlsson och Eiman 

(2003) se bilaga 2 & 3 för granskning av kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Artikeln med 

mixad metod bedömdes enligt de båda granskningsmallarna var del för sig. Punkten 

patienter med lungcancerdiagnos byttes ut mot antal nyexaminerade sjuksköterskor. 

Bedömningsmallen består av tre grader där grad I är högst och grad III är lägst. Artiklar med 

kvalitetsgrad I och II enligt denna skala användes till resultatet. Artiklar som inte uppnått 

kraven för grad I och II har använts i andra delar av arbetet exempelvis resultatdiskussionen. 

Artiklarna granskades gemensamt till en början för att säkerställa att författarna hade en 

likvärdig bedömningsgrad för att sedan övergå till självständig bedömning. Den 

gemensamma bedömningen inleddes med att läsa samma artikel var för sig för att därefter 

diskutera ihop en relevant bedömningsgrad. 

Bearbetning/Analys 

Analysarbetet har utgått från två av de tre steg som Friberg (2012, s. 140-142) beskriver. 

Första steget- var att läsa igenom de valda studierna flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang, här gjordes också en sammanfattning av varje studie för att ha som stöd i 

analysarbetet. Steg två innebar att jämföra flera studier inom vårt område för att se likheter 

och skillnader. Här har vi lyft ut fynd som svarar mot vårt syfte, både likheter och det 

avvikande i materialet har varit relevant gentemot syftet. Dessa fynd kodades därefter och 

benämndes i enlighet med dess innehåll, se exempel på kodning i bilaga 4. Den teoretiska 
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referensramen som beskrivs i bakgrunden består av tre steg som även användes som 

kategorier i resultatet. En fjärde kategori skapades efter analysen då det utifrån artiklarna 

framkom en stor del material som inte passade in i de tre redan befintliga kategorierna. 

Etiska överväganden 

Författarnas förförståelse fanns i åtanke under resultatbearbetningen därför inkluderades allt 

resultat som passade syftet, så oberoende av våra förutfattade meningar eller åsikter som 

möjligt för att få ett så pålitligt resultat som möjligt. De flesta artiklar i resultatet har fört ett 

etiskt resonemang eller blivit godkända av en etisk kommitté. De som ändå inkluderades i 

resultatet utan att ha uppfyllt dessa krav ansåg vi inte behövde ett godkännande då 

sjuksköterskorna själva valt att delta i studien. 

Resultat 

Resultatet bygger på 14 artiklar, nio kvalitativa, fyra kvantitativa samt en mixad studie. De 

tre första kategorierna som resultatet presenteras i består av de tre olika stegen i Bridge’s 

(1986) transitionsteori, släppa det gamla, neutrala zonen och den nya början. Den fjärde 

kategorin, faktorer som förenklar transitionen tillkom för att stor del av materialet handlade 

om det. 

 

Släppa det gamla  

Innebär att frångå den gamla situationen och även den medföljande gamla identiteten 

(Bridge, 1986). 

 

Att känna sig förberedd från student till sjuksköterska kan skilja sig beroende på var i 

utbildningen studenterna befinner sig när de svarar på frågan. I början av utbildningen 

tycker många att de får tillräckliga kunskaper medan de i slutet av utbildningen, när 

transitionen närmar sig anser sig endast delvis förberedda för att bli legitimerad 

sjuksköterska visar en studie gjord av Milton-Wildey et al. (2014). 
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Sjuksköterskeprogrammen förbereder överlag studenterna för två till tre patienter och inte 

sex eller fler som ju vården ser ut (Delaney, 2003; Heslop, McIntyre & Ives 2001; Li & 

Kenward, 2006). Det svåraste med denna skillnad enligt de nyexaminerade sjuksköterskorna 

är att de inte hinner med allt arbete när de har för många patienter att ta hand om (Delaney, 

2003). 

 

En känsla av bristande kunskap kan bidra till att en verklighetschock uppstår (Al Awaisi, 

Cooke & Pryjmachuk, 2015). Verklighetschocken kan bero på att först vara student och 

kunna fråga vad som helst och få feedback på det som gjordes till att sen förlora den 

tryggheten (Boychuk Duchscher, 2001). De nyexaminerade sjuksköterskorna menar att 

möjligheten att falla tillbaka på en handledare går förlorad, vidare förloras även möjligheten 

att kunna skylla på att vara student och den nyexaminerade sjuksköterskan förväntas kunna 

svara på frågor vilket för många känns skrämmande (Delaney, 2003). “In school I had the 

interaction and the feedback and whatever from everybody and suddenly that’s taken away; 

that can be a really big shock…” (Boychuk Duchscher, 2001, s.429). 

 

Det kan finnas många skillnader mellan arbetet och skolan gällande ideologier och 

pragmatik vilket nyexaminerade sjuksköterskor anser att de märker av fort. Insikten i att det 

valda yrket innebär så mycket ansvar verkar tidvis skrämmande för många (Delaney, 2003). 

Många nyexaminerade sjuksköterskor märker också av skillnaden mellan akademiskt 

kunnande och praktiskt kunnande samt den förstnämndas begränsade förberedelse till den 

riktiga vården (Maxwell, Brigham, Logan & Smith, 2011). 

 

Enligt Boychuk Duchscher (2001) beskriver de nyexaminerade sjuksköterskorna att de ca två 

till tre månader efter transitionen upplever en separation från dem själv som studenter. 

Denna process kan få dem att förstå vad omvårdnaden betyder för dem och de kan även 

börja reflektera över att professionen är en del av deras liv. Det kan vara viktigt att lära sig 

att en viss grad av osäkerhet alltid finns i detta yrke och att släppa det ideal skolan lär ut för 

att i stället lära sig att se sig själv som en praktisk sjuksköterska i den riktiga vården. 
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I samma studie anser de nyexaminerade sjuksköterskorna att de inte får ta det fulla ansvaret 

för patienter under praktikperioder under skolgången. Att inte få ta det fulla ansvaret kan 

göra det svårare att gå över till att ha fullt ansvar som färdig sjuksköterska, därför kan allt 

ansvar som färdig sjuksköterska upplevas överväldigande. 

 

I definitely wanted to see what it was like to be a nurse. I wanted to see what it was like to 

work three twelve’s a week, and I wanted to see more of a variety than what I got to see as a 

student. I wanted to see the whole picture. I wanted to see what it was like to one of 

them...how much stress they had, how they got to manage their schedules, or how they 

managed to take care of six patients in a day (Starr & Conley, 2009, s.89). 

 
Nyexaminerade sjuksköterskor förväntar sig att kunna ge god omvårdnad men de upplever 

att de varken har kunskap, fokus, tid eller energi till att uppfylla den önskan till fullo 

(Boychuk Duchscher, 2001).  

 

Neutrala zonen 

Mellan den gamla verkligheten och den nya verkligheten, här känns allt overkligt och 

känslorna pendlar mellan hopp och förtvivlan. Många förklarar känslan som att det är i den 

här fasen som allt faller isär, nya ideer alterneras med känslan av meningslöshet men det är 

här nyorienteringen sker (Bridge, 1986). 

 

Många nyexaminerade sjuksköterskor beskriver sig som överväldigad av svårigheten och 

volymen av arbetsbördan samt frustration över kliniska situationer där de inte känner sig 

nog kunniga för att utföra ett säkert och självständigt arbete menar Ellerton och Gregor 

(2003). Transitionen från student till nyexaminerad sjuksköterska kan ge en blandning av 

olika känslor som förväntan, överväldigande men också rädsla och oro (Maxwell et al., 2011). 

 

En rädsla för att göra misstag eller att skada en patient på grund av bristande kunskap kan 

göra att den nyexaminerade sjuksköterskans självförtroende brister menar Al Awaisi, Cooke 

och Pryjmachuk (2015). I bland kan dåligt självförtroende även leda till att nyexaminerade 

sjuksköterskor är väldigt försiktiga i början (Maxwell et al., 2011). Enligt Spiva et al. (2013) är 
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det vanligt att vara mer nervös i början av transitionen för att sedan samla på sig mer 

självförtroende allt eftersom tiden går och mer erfarenhet förvärvas. 

 

Självförtroende är något som vissa nyexaminerade sjuksköterskor upplever sig ha gott om 

och andra inte beskriver Zinsmeister och Schafer (2009). Enligt en studie gjord av Casey, 

Fink, Krugman och Propst (2004). har ofta nyexaminerade sjuksköterskor höga krav på sig 

själva och vad de ska ha utfört under ett arbetspass, även svårigheter att lämna arbetet när 

passet är slut beskrivs. Vidare visar studien att det kan vara påfrestande att slitas mellan 

kravet på att vara självständig samtidigt som man måste lita på andras expertis. 

 

Det är ofta mot slutet av det första året som nyexaminerade sjuksköterskor börjar bli 

självsäkra när det gäller att tänka snabbt och här blir även den nya rollen mer naturlig, 

exempelvis ökar ofta känslan av att vara bekväm med att delegera uppgifter mellan sex 

månader och ett år efter examen. Att delegera arbetsuppgifter är för många ändå svårt då en 

känsla av skuld men också frustration kan uppstå, frustrationen är ofta ett resultat av att inte 

känna sig bekväm med att delegera och därför byggs listan på egna arbetsuppgifter på 

menar Casey et al. (2004). 

 

Stressen med att vara nyexaminerad sjuksköterska kan ge konsekvenser när det gäller 

patientsäkerheten, exempelvis när det är mycket att göra och den nyexaminerade 

sjuksköterskan blir blind för all annan information än informationen som den aktuella 

arbetsuppgiften just för tillfället kräver (Boychuk Duchscher, 2001). Nya färdigheter som att 

hänga dropp och prata med läkare nämns ofta som stora stressorer. Nyexaminerade 

sjuksköterskor kan också ofta berätta om oro och osäkerhet inför att utföra nya 

arbetsuppgifter och det ökade ansvaret (Delaney, 2003). 

 

Att utföra uppgifter inom beräknad tid kan göra att de nyexaminerade sjuksköterskorna 

smälter in mer i vårdlaget i stället för att ses som ny och mindre kapabel. Att vara okunnig 

anses vara en svaghet. Många strävar efter att vara självständiga men det kan göra att den 

nyexaminerade sjuksköterskan i stället för att fråga isolerar sig och försöker klara av allt 

själv, vilket kan göra att de känner sig väldigt ensamma (Boychuk Duchscher, 2001). “I 
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wanted to be independent and I think that sort of isolated me from everybody; I didn’t want 

to go ask for help and I think that´s why I felt alone…” (Boychuk Duchscher, 2001, s.427). 

 

Att inte kunna rutiner på den nya vårdavdelningen gör det svårare att veta vilken tid allt ska 

göras under ett arbetspass, vilka ordinationer från läkare som troligtvis kommer att behövas 

och vilka uppvisade symtom som läkare behöver sökas för beskriver Boychuk Duchscher 

(2001) är en extra belastning utöver att bara vara ny. Samma studie menar att det kan ta 

mycket energi att inte kunna rutinerna och de nyexaminerade sjuksköterskorna kan då 

beskriva att de är nöjda om de blir klar med arbetsuppgifterna i tid utan att döda en patient. 

 

Arbetssituationen beskrivs ofta av nyexaminerade sjuksköterskor som underbemannad, det 

är svårt att anpassa sig till skiftarbete, frustration över den dåliga lönen och känsla av att ha 

för lite tid. Vissa nyexaminerade sjuksköterskor kan även uppleva att de på sin arbetsplats 

inte har möjligheten att utvecklas menar Casey et al. (2004). 

 

...When I’ve done something well, or I’m at the end of a tough shift, I love the job. When I 

don´t know what I’m doing, or if I’m struggling with a situation, or anticipating a situation 

where I’m unsure of myself, I hate it!... (Boychuk Duchscher, 2001, s 430). 

 
Under det första året som nyexaminerad beskriver sjuksköterskorna en känsla av att inte ha 

tillräcklig kunskap och därmed upplever sig själv som för okunniga för att exempelvis ta 

hand om sina patienter (Casey et al., 2004; Heslop et al., 2001). 

 

Att kommunicera med en läkare anses vara en stor svårighet som ökar osäkerheten för de 

nyexaminerade sjuksköterskorna menar Heslop et al. (2001) och Spiva et al. (2013). 

Nyexaminerade sjuksköterskor känner sig inledningsvis mindre självsäkra med att 

kommunicera med AT-läkare, ST-läkare och ansvarig läkare, den självsäkerheten kan dock 

öka efter sex månader till ett år (Casey et al., 2004). 

 

Den nya början  
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I den nya eran ingår att utveckla ny kompetens, skapa nya relationer, känna sig bekväm med 

de nya rutinerna, skapa nya planer för framtiden samt utforma ett nytänk utifrån nya syften 

och prioriteringar (Bridge, 1986). 

 

Nyexaminerade sjuksköterskor med mindre än sex månaders erfarenhet anser att avsaknad 

av organisatoriska färdigheter är det största hindret för att uppnå optimal prestation. Det 

kan vara svårt att hitta en egen rutin, en känsla av dålig organisering kan infinna sig och 

upplevelse av tidsbrist gällande att tänka och organisera för att erbjuda patientsäker vård 

kan också förekomma. Det är vanligt att anse att man är långsam och det kan upplevas 

oroande att behöva lära sig så mycket information och färdigheter samtidigt som man vill 

vara tidseffektiv i vårdandet menar Casey et al. (2004). 

 

Det kan finnas ett stort behov av att känna sig accepterad som en del i vårdlaget, men att 

hela tiden fråga kollegorna om saker som enligt dem är basala kan leda till att de 

nyexaminerade sjuksköterskorna tappar sin känsla av självständighet och känner sig då inte 

professionell (Boychuk Duchscher, 2001). Nyexaminerade sjuksköterskor upplever att det är 

viktigt att passa in i vårdlaget men socialiseringen till enhetens kultur och rutiner kan 

upplevas som ännu en svårighet (Delaney, 2003).  

 

En vanlig källa till frustration hos nyexaminerade sjuksköterskor kan vara att försöka lära sig 

och förstå de olika rutinerna och att veta hur man söker en läkare samt vilken läkare som ska 

sökas för varje patient (Delaney, 2003). Ibland kan det uppmärksammas en hierarki mellan 

sjuksköterskor och läkare. Speciellt de nyexaminerade sjuksköterskorna kan uppleva att de 

behandlas som underordnade av läkarna och känner då en stor frustration över det menar Al 

Awaisi, Cooke och Pryjmachuk (2015) Vidare utvecklar Casey et al. (2004) resonemanget 

genom att många nyexaminerade sjuksköterskor under sina första sex månader inte tycker 

att läkarna visar respekt för dem. 

 

Interaktioner med patienter och deras familjer samt att lyssna på patienters historier är 

faktorer som kan öka sjuksköterskors tillfredsställelse med sitt jobb (Casey et al., 2004). För 
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ett antal nyexaminerade sjuksköterskor i en studie gjord av Ellerton och Gregor (2003) 

framgår det att en källa till frustration är att kommunicera med patienter och anhöriga då de 

tycker sig sakna tillräcklig expertis för att ha en meningsfull och hjälpsam kommunikation 

kring patientens hälsa och planerade vård. 

 

Fortsättningsvis berättar Ellerton och Gregor (2003) att nyexaminerade sjuksköterskor under 

sin utbildning underskattat vikten av kommunikation med anhöriga och nu i sitt arbetsliv 

ångrar att de inte tagit det på större allvar. Studier gjorda av Casey et al. (2004) och Heslop et 

al. (2001) visar dock att kommunikation med patienter, deras anhöriga och annan hälso-och 

sjukvårdpersonal är områden inom vilka några nyexaminerade sjuksköterskor faktiskt 

känner sig förberedda. 

 

Nyexaminerade sjuksköterskor beskriver i en studie av Maxwell et al (2011) att tid som 

spenderas till att leta efter lokala anvisningar, hitta saker samt att fråga andra om hjälp i 

ovana situationer resulterar i att de får springa för att hinna med sitt jobb innan den 

avlösande sjuksköterskan kommer. Spiva et al. (2013) menar att en liten ändring av sina 

rutiner även kan göra att sjuksköterskan får mer tid till dokumentation. 

 

Öppen kommunikation och planering i en stöttande miljö kan göra det lättare att integreras 

som en kompetent och självsäker medlem i arbetsgruppen (Maxwell et al., 2011). “I think we 

all tend to ask each other advice on everything really. It’s sort of a real feeling that your 

opinion´s valued which is nice when you’re new” (Maxwell et al., 2011, s.432). 

 

Faktorer som underlättar transitionen 

En stöttande arbetsmiljö kan bidra positivt till transitionen från studentrollen till 

sjuksköterskerollen. Att känna sig stöttad av sin arbetsgrupp är särskilt viktigt när något går 

fel då det kan vända en negativ erfarenhet till något positivt (Zinsmeister & Schafer, 2009).   

 

Känslan att inte vara redo för övergången kan vara en orsak till behov av stöd, varför vissa 

väljer att gå ett inskolningsprogram (Heslop et al., 2001). Inskolningsprogram bidrar till att 
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de nyexaminerade sjuksköterskorna känner sig mer välkomna och omhändertagna av hela 

avdelningen som stöttar genom att svara på frågor och ge feedback (Spiva et al., 2013). 

Inskolningsprocessen bidrar till att transitionen från sjuksköterskestudent till nyexaminerad 

sjuksköterska blir positiv (Zinsmeister & Schafer, 2009).  

 

Under inskolningen kan de nyexaminerade sjuksköterskorna uppleva att de blir behandlade 

som bebisar. De beskriver även att ingen berättar vad som ska göras vilket kan försvåra 

utvecklingen av nödvändiga kunskaper inför rollen som sjuksköterska. Det är därför för 

många nyexaminerade sjuksköterskor en lättnad att ha en annan nyexaminerad 

sjuksköterska på avdelningen att prata och dela upplevelser med. Själv-reflektering under 

inskolningsprocessen beskriver de nyexaminerade sjuksköterskorna som en möjlighet till att 

själv se sina framsteg, att se hur långt man kommit kan bygga självförtroende och självkänsla 

enligt Casey et al. (2004). Allt eftersom inskolningen fortskrider kan dock den 

nyexaminerade sjuksköterskan utveckla de organisatoriska färdigheter som möjliggör 

fortsatt utveckling (Delaney, 2003). 

 

Medan många finner det obehagligt att söka läkarkontakt söker andra aktivt upp dem för 

rådgivning och instruktioner (Ellerton & Gregor, 2003). 

 

Att anpassa sig till den nya rollen som nyexaminerad sjuksköterska involverar att 

överkomma hinder men dessa hinder kan bli lättare att övervinna med hjälp av en 

handledare (Starr & Conley, 2006). Handledare spelar en viktig roll i att bygga 

arbetsförhållanden som optimerar sammansvetsningen mellan nyexaminerade 

sjuksköterskors förväntade arbetsmiljö och verklighetens arbetsmiljö. Vidare kan handledare 

även stärka den nyexaminerade sjuksköterskans självförtroende vilket kan hjälpa dem att 

hantera arbetskraven (Spence Laschinger, Borgogni & Coniglio, 2015). 

 

I used to think when I was a student, how does she know what to put on that wound? Like 
when I first started and I opened the stock cupboard and there’s thousands of dressings. I 

used to think, oh how does she do that? But now it´s just second nature really (Maxwell et al., 

2011, s.429) 
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En bra handledare beskrivs av några nyexaminerade sjuksköterskor i studien som någon 

som kan svara på frågor och ge kritik samt guidning (Maxwell et al., 2011). Fortsättningsvis 

kan det vara av vikt att en handledare förstår hur rädd den nyexaminerade sjuksköterskan 

kan vara över att påbörja sin nya karriär och även har förståelse över att individen precis 

kommit från skolbänken menar deltagarna i en studie gjord av Weaver Moore et al. (2013).  

 

Nyexaminerade sjuksköterskor kommer alltid ha känslan av att vara ny, det gäller dock att 

acceptera denna känsla och se det som något positivt för att känna att det är accepterat att 

fråga dumma frågor (Boychuk Duchscher, 2001). 

 

Utvecklingen av organisatoriska färdigheter kan enligt Delaney (2003) bygga upp 

självförtroendet och ge en känsla av uppfyllelse, en känsla av att klara av någonting. 

 

I don’t remember how to do this and I still never did that yet, and you know, I still find I’m 

working on my organization skills. And on top of that I’m learning new skills, the high 

intense skills. So it’s a little overwhelming (Ellerton & Gregor, 2003, s.106). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att ta med artiklar med både kvantitativ, kvalitativ samt mixad metod gjordes för att se 

det valda omvårdnadsområdet från olika perspektiv vilket kan ses som en styrka (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att få ännu större bredd i resultatet så avgränsades 

sökningarna med ett tidsintervall på de senaste 15 åren. Det gjordes eftersom ett kortare 

intervall gav för lite träffar vilket inte gav datamättnad för vårt resultat. 

 

Det kan också ses som en svaghet att inte välja artiklar med andra språk då viktig forskning 

kan gå förlorad, dock valdes Svenska och Engelska för att författarna behärskar dessa språk. 

Det kan inte bara vara en styrka för att inte förvränga eller misstolka resultatet utan 

möjliggör också en så bra förståelse som möjligt (Polit & Beck, 2012, s. 275-276).  
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Från första början var tanken att undersöka nyexaminerade sjuksköterskors hantering av 

transitionen från student till nyexaminerad sjuksköterska ur ett copingperspektiv. Under 

artikelsökningen uppmärksammades dock att det inte fanns relevant litteratur om detta och 

därför valdes att i stället se närmre på denna yrkesgrupps transition.  

 

Under databassökningarna användes ord som work place och work environment för att få 

med hur den nyexaminerade sjuksköterskan upplevde sin arbetsmiljö, dessa sökningar 

genererade dock ett antal artiklar som handlade om turnover intent, vilja att avsluta sin 

anställning vilket inte var relevant mot syftet. Det var en svårighet att hitta artiklar som 

enbart handlade om övergången och denna svårighet hade kanske kunnat undvikas med 

andra sökord. 

 

I början av arbetets gång valdes som begränsning att endast inkludera studier från Europa 

men togs efter några sökningar bort som inklusionskriterie då vi ansåg att andra delar av 

världen kunde vara mer relevant än vissa delar av Europa. Exempelvis valdes många 

artiklar från Kanada och USA som annars hade gått förlorad vilket ses som en styrka då det 

kan ha en betydelse för resultatet. Det kan även vara en svaghet då en artikel från Oman 

inkluderades som inte är lika applicerbart i Sverige då sjukvården ser annorlunda ut i Oman 

jämfört med Sverige (Polit & Beck, 2012, s. 584-586). 

 

En strävan efter att endast inkludera studier som fört ett etiskt resonemang fanns hela tiden. 

Dock inkluderades några studier som inte har fört ett etiskt resonemang eller blivit 

godkända av en etisk kommitté då vi anser att deltagarna själva valt att delta i studien. Det 

kan ses som en svaghet eftersom vi inte har den kunskap en etisk kommitté har och därför 

kan ha inkluderat artiklar som inte varit korrekt etiskt bedömda. 

 

Relevansbedömningen gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) reviderade 

bedömningsmall vilket stärker arbetets vetenskaplighet. 

 

Ännu en svaghet kan vara att fritextsökningar har använts på samtliga använda databaser då 

relevanta headings samt MeSh-termer gentemot syftet inte genererat tillräckliga träffar. Efter 
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de första sökningarna gjorts och resultatet arbetats ihop behövdes en ytterligare kategori för 

det relevanta material som inte passade i de tre första kategorierna.  

 

Författarna har tidigare skrivit arbeten tillsammans, det var därför en styrka att skriva denna 

litteraturöversikt tillsammans då vi kompletterar varandras styrkor och svagheter, bedömer 

utifrån bedömingsmallar artiklarnas vetenskaplighet lika och kan uppskatta varandras 

olikheter. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns några olika anledningar till att transitionen från student till 

nyexaminerad sjuksköterska upplevs som påfrestande. Genomgående beskrivs transitionen 

som en frustration, frustration över upplevd avsaknad av kunskap, frustration över att inte 

uppleva sig tillräckligt organisatorisk för att hinna med sina arbetsuppgifter och en 

frustration över arbetsmiljön, framförallt viljan att komma in i arbetslaget vilket inte alltid är 

så enkelt som det låter. Enligt resultatet kan en stor arbetsbelastning göra att de 

nyexaminerade sjuksköterskorna trivs sämre på jobbet och det kan även påverka 

patientsäkerheten. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att hälso- och 

sjukvårdspersonal själv tar ansvar för hur arbetsuppgifter genomförs och är skyldig att 

upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

 

Resultatet visar att inskolningens längd inte har någon betydelse men det är rimligt att anse 

att en legitimerad sjuksköterska som handledare under inskolningen kan ge den 

nyexaminerade sjuksköterskan en förenklad transition, vilket även styrks av Dyess och 

Sherman (2009).  

 

Resultatet visar att det är en svårighet att gå från att ha en handledare att förlita sig på till att 

behöva svara för sig själv vilket kan kopplas till det första steget i Bridges (1986) 

transitionsteori som innebär att släppa den gamla situationen och den gamla identiteten. I 

resultatet framgår det även att det under det första året som nyexaminerad sjuksköterska 

kan uppstå en verklighetschock, ofta på grund av att de upplever transitionen som 



18 
 

överväldigande. Verklighetschocken kan enligt resultatet även bero på att skolan förbereder 

de nyexaminerade sjuksköterskorna för en verklighet som inte är den sanna verkligheten, 

exempelvis att nyexaminerade sjuksköterskor känner sig förberedda på att ge vård till två 

patienter men legitimerade sjuksköterskor vanligen ansvarar för många fler än så som en 

studie gjort av Aiken et al. (2014) visar, där medelvärdet i Sverige ligger på 7,6 patienter att 

vårda per sjuksköterska.  

 

Fortsättningsvis visar resultatet att det är mot slutet av det första året som nyexaminerade 

sjuksköterskor börjar känna sig mer bekväm i sin roll som sjuksköterska samt börjar att 

socialisera sig mer till enhetens kultur som ofta kan vara en svårighet den första tiden. Detta 

skulle kunna ses som det tredje och sista steget i Bridges (1986) transitionsteori som 

innefattar att skapa en ny början. Den nya början kan involvera utvecklandet av nya 

kompetenser, skapa nya relationer, bli med bekväm med nya policys och förfaranden, skapa 

nya planer för framtiden samt att lära sig tänka enligt nya ändamål och prioriteringar.  

 

En stor del av vårt resultat visar att det finns en osäkerhet kring kommunikation och 

nyexaminerade sjuksköterskor upplever också att detta är ett större område inom yrket än 

de hade förväntat sig. Det kan upplevas en hierarki mellan läkare och sjuksköterskor, denna 

hierarki beror många gånger på en upplevd avsaknad av respekt från läkarna och att de 

nyexaminerade sjuksköterskorna känner sig underordnade, detta problem kan enligt 

resultatet undvikas med öppen kommunikation. I praktiken menar Vinthagen (2007, s. 61-

100) att det kan ses som positioner i ett system där det inom sjukvården exempelvis kan 

finnas olika befogenheter och relationerna mellan personer med olika befogenheter är då 

avgörande. Detta kan tolkas som att läkare har mer befogenheter på en vårdavdelning än 

sjuksköterskor och därför kan denna kommunikationssvårighet som resultatet visar 

uppkomma. 

Slutsats 

Övergången från student till nyexaminerade sjuksköterska är en period av frustration men 

denna frustration kan med hjälp av olika faktorer lindras. Denna litteraturstudie visar att 
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samtidigt som det är viktigt att vara självständig är det minst lika viktigt att våga ställa 

frågor och ta del av den hjälp som finns. 

 

I resultatet uppmärksammas att nyexaminerade sjuksköterskor inte känner sig tillräckligt 

kliniskt förberedda vilket borde ligga till grund för mer forskning då det varje halvår 

examineras nya sjuksköterskor som genomgår denna transition. Resultatet består mest av 

negativa erfarenheter hos de nyexaminerade sjuksköterskorna, det skulle därför vara 

intressant att ta del av ny forskning som ger en inblick i transitionens positiva aspekter. 

 

Denna litteraturöversikt har lett till en större insikt i hur det kommer att vara när vi själva 

kommer ut som nyexaminerade sjuksköterskor vilket är ett tillämpningsområde. Ett annat 

tillämpningsområde kan vara att ge mer förståelse hos legitimerade sjuksköterskor som 

träffar nyexaminerade sjuksköterskor i sin yrkesutövning exempelvis som handledare.



 
 

Referenser 

* = Resultatartiklar 

 

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., 

Diomidous, M., Kinnunen, J., Kózka, M., Lesaffre, E., McHugh, M. D., Moreno-Casbas, M. T., 

Rafferty, A. M., Schwendimann, R., Scott, P. A., Tishelman, C., van Achterberg, T., & 

Sermeus, W. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European 

countries: a retrospective observational study. The lancet, 383(9931), 1824-1830.  

 

*Al Awaisi, H., Cooke, H., & Pryjmachuk, S. (2015). The experiences of newly graduated 

nurses during their first year of practice in the Sultanate of Oman- A case study. International 

journal of nursing studies, 52(2015), 1723-1734. doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.06.009 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert- mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

*Boychuk Duchscher, J. (2001). Out in the real world- newly-graduated nurses in acute-care 

speak out. The journal of nursing administation, 31(9), 426-439.  

 

Bridge, W. (1986). Managing organizational transitions. Organizational dynamics 15(1), 24-33. 

doi:10.1016/0090-2616(86)90023-9 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad - Studiematerial för undervisning 

inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 

Malmö högskola”. Malmö högskola. Hälsa och Samhälle, Evidensbaserad omvårdnad. 

 

*Casey, K., Fink, R., Krugman, M., & Propst, J. (2004). The graduate nurse experience. The 

journal of nursing administration. 34(6), 303-311.  

 

Clare, J., & van Loon, A. (2003). Best practice principles for the transition from student to 

registered nurse. Collegian. 10(4), 25-30.  

 

Dawod, N. (2013, 19 augusti). Hela Sverige går på knäna. Aftonbladet. Hämtad från 

Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17867010.ab 

 

*Delaney, C. (2003). Walking a fine line: graduate nurses’ transition experiences during 

orientation. Journal of nursing education. 42(10), 437-442. 

 

Denward, B. (2005). Fysisk arbetsmiljö I L. Zanderin (Red.), Arbetsmiljö (s.91-135). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Dyess, S. M., & Sherman, R. O. (2009). The First Year of Practice: New Graduate Nurses´ 

Transition and Learning Needs. The journal of continuing education in nursing. 40 (9), 403-410 

doi:10.3928/00220124-20090824-03 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.06.009
http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(86)90023-9
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17867010.ab


 
 

*Ellerton, M-L., & Gregor, F. (2003). A study of transition: The new nurse graduate at 3 

month. Journal of continuing education in nursing. 34(3), 103-137.  

 

Friberg,F. (Red.). (2012). Dags för uppsats-vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

*Heslop, L., McIntyre, M., & Ives, G. (2001). Undergraduate student nurses’ expectations and 

their self-reported preparedness for the graduate year role. Journal of advanced nursing. 36(5), 

626-634. doi:10.1046/j.1365-2648.2001.02022.x 

 

Horsburgh, D., & Ross, J. (2012). Care and compassion: the experiences of newly qualified 

staff nurses. Journal of clinical nursing, 22, 1124-1132. doi: 10.1111/jocn.12141 

 

Håkansson, K. (2005). Psykosocial arbetsmiljö I L. Zanderin (Red.), Arbetsmiljö (s.137-178). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Li, S., & Kenward, K. (2006). A national survey of nursing education and practice of newly 

licenced nurses. JONA’s healthcare law, ethics, and regulation. 8(4), 110-115. 

 

*Maxwell, C., Brigham, L., Logan, J., & Smith, A. (2011). Challenges facing newly qualified 

community nurses: a qualitative study. British journal of community nursing. 16(9), 428-434. 

 

McGillis Hall, L., Pedersen, C., & Fairley, L. (2010). Losing the moment-understanding 

interruptions to nurses´s work. The journal of nursing administrations. 40(4), 169-176. DOI: 

10.1097/NNA.0b013e3181d41162 

 

*Milton-Wildey, K., Kenny, P., Parmenter, G., & Hall, J. (2014). Educational preparation for 

clinical nursing: the satisfaction of students and new graduates from two Australian 

universities. Nurse education today. 34(4), 648-654. doi:10.1016/j.nedt.2013.07.004 

 

Morrison, K., & Korol, S. (2014). Nurses’ perceived and actual caregiving roles: identifying 

factors that can contribute to job satisfaction. Journal of clinical nursing. 23(23-24), 3468-3477. 

doi: 10.1111/jocn.12597 

 

Parry, J. (2008). Intention to leave the profession: antecedents and role in nurse turnover. 

Journal of Advanced Nursing, 64(2), 157-167. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04771.x 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research – Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

SFS 1982:763. Hälso och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Från 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. Från 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.07.004
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2FDokument-Lagar%2FLagar%2FSvenskforfattningssamling%2FHalso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763%2F&h=AAQF_D33dAQEV5Fvv0JRJxxpDgZKxcqQ4YWwFUHgW2d0dsA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.riksdagen.se%2Fsv%2FDokument-Lagar%2FLagar%2FSvenskforfattningssamling%2FHalso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763%2F&h=AAQF_D33dAQEV5Fvv0JRJxxpDgZKxcqQ4YWwFUHgW2d0dsA


 
 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

 

Socialstyrelsen. (u.å).  Vem får jobba i vården? Hämtad 2 april, 2016, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivar

den 

 

*Spence Laschinger, H. K., Borgogni, L., & Consiglio, C. (2015). The effects of authentic 

leadership, six areas of worklife, and occupational coping self-efficacy on new graduate 

nurses´ burnout and mental helath: A cross-sectional study. International journal of nursing 

studies, 52(6), 1080-1089. doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.03.002 

 

*Spiva, LA., Hart, P., Pruner, L., Johnson, D., Martin, K., Brakovich, B., McVay, F., & 

Mendoza, S. (2013). Hearing the voices of newly licenced RNs: The transition to practice. 

American journal of nursing. 113(11), 24-32. doi: 10.1097/01.NAJ.0000437108.76232.20 

 

*Starr, K., & Conley, V. (2006). Becoming a registered nurse: the nurse extern experience. 

Journal of continuing education in nursing. 37(2), 86-92.  

 

Statistiska centralbyrån. (2015). Utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare rapporterar brist 

på nyutexaminerade. År 2015. Hämtad 15 december, 2015, från Statisktiska centralbyrån, 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-

forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-

arbetsmarknad/Arbetskraftsbarometern/26135/26142/396802/ 

 

Vinthagen, S. (2007). Kommunikation ur ett maktperspektiv. I B. Fossum (Red.), 

Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (s.61-100). Lund: Studentlitteratur AB 

 

*Weaver Moore, L., Leahy, C., Sublett, C., & Lanig, H. (2013). Understanding nurse-to-nurse 

relationships and their impact on work environments. MEDSURG nursing. 22(3), 172-179. 

 

Willman, A., Stoltz,P., & C,Bahtsevani. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Zinsmeister, L., & Schafer, D. (2009). The exploration of the lived experience of the graduate 

nurse making the transition to registered nurse during the first year of practice. Journal for 

nurses in staff development. 25(1), 28-34. doi: 10.1097/NND.0b013e318194b58c 

 

Östberg, M. (2012) Sommaren 2012-en undersökning om bemanningssituationen och dess 

konsekvenser. Hämtad 18 januari, 2016, från Vårdförbundet, 

https://www.vardforbundet.se/Documents/Rapporter/Nationella/Rapport-bemanning-

sommaren-2012.pdf

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Arbetskraftsbarometern/26135/26142/396802/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Arbetskraftsbarometern/26135/26142/396802/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Arbetskraftsbarometern/26135/26142/396802/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Arbetskraftsbarometern/26135/26142/396802/


 
 

Bilaga 1- Artikelsökningar 



 
 

 

Bilaga 2, Reviderad bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

(Carlson & Eiman, 2003) 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Antal nyexaminerade sjuksköterskor 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

Resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 
Grad I: 80% % 
Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 



 
 

 

Bilaga 3, Reviderad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

(Carlson & Eiman, 2003) 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Antal nyexaminerade sjuksköterskor Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 Total poäng (max 47 p) p p p p 
p 

Grad I: 80% % 
Grad II: 70% Grad 
Grad III: 60% 

Titel 
Författare 
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Meningsenhet Översatt meningsenhet Förkortad meningsenhet Kod Kategori 

Despite their positive 
feelings, graduates also 
described feeling 
scared and nervous as 
they began orientation 

Trots deras positiva 
känslor beskrev också 
nyexaminerade 
sjuksköterskor rädsla 
och nervositet när de 
påbörjade inskolningen 

Under inskolning 
upplevdes en blandning 
av positiva och negativa 
känslor Inskolning Behov av stöd 

All but one participant 
indicated that the 
preceptor experience 
was an important part 
of creating a positive 
transition experience 
for them. 

Alla utom en av 
deltagarna sa att 
handledarerfarenheter 
var en viktig del i att 
skapa en positiv 
transitionsupplevelse 

Handledare ger en positiv 
transitionsupplevelse Handledare Behov av stöd 
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