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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Huvudämnet i de skandinaviska sjuksköterskeutbildningarna är 
omvårdnadsvetenskap kombinerat med teoretisk kunskap och verksamhetsförlagd utbildning. 
Det är den legitimerade sjuksköterskan som har huvudansvaret över omvårdnaden. Målet 
med omvårdnaden är att utgå från en humanistisk människosyn genom att främja hälsa och 
välbefinnande, samt att förebygga ohälsa. Sjuksköterskorna kan uppleva det som en process 
att gå från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. Processen kan ses som både en 
personlig och professionell resa. 
Syfte: Syftet var att belysa skandinaviska sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsarbetet 
under den första tiden som yrkesverksam efter examen. 
Metod: Litteraturstudien är baserad på 13 stycken vetenskapliga artiklar som var genomförda 
med kvalitativ design. De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Graneheim och 
Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i de tre kategorierna: Utmanande upplevelser, Betydelsefulla 
upplevelser och Utvecklande upplevelser. Sjuksköterskorna belyste att det upplevde att de var 
oerfarna, osäkra och oförberedda på att ha ansvar, samt att de hade svårt att hantera tid. 
Sjuksköterskorna belyste också att det var betydelsefullt att skapa relationer och att de 
utvecklades när de lärde sig hantera olika patientsituationer. 
Slutsats: Sjuksköterskorna kan uppleva den första tiden som utmanande. Sjuksköterskorna 
upplevde att de var oerfarna, osäkra och var oförberedda på att hantera omvårdnadsansvaret. 
Vidare forskning behövs för att undersöka om sjuksköterskeutbildningen ger sjuksköterskor 
tillräckligt med kunskap och förberedelse för att kunna bedriva omvårdnadsarbetet och skapa 
en vårdande relation till patienterna. 
 
Nyckelord: Nyutexaminerad sjuksköterska, omvårdnad, Skandinavien, vårdande relation, 
upplevelse. 
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Inledning 
Övergången från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska kan upplevas som 

överväldigande och en känsla av att ständigt behöva prestera till max (Gustavsson, 

Hallsten & Rudman, 2009). Antalet nyutexaminerade sjuksköterskor som lämnar yrket 

under de första åren är stor, anledningen att de väljer att lämna yrket beror framför allt 

på yrkesrelaterad stress och att de känner sig osäkra i sin yrkesroll (Zhang, Wu, Fang, 

Zhang & Wong, 2017). Sjuksköterskor kan uppleva yrket som påfrestande och vanliga 

känslor är otillräcklighet och en rädsla för att misslyckas (Shrestha & Joshi, 2014). 

Mycket fokus kan gå åt att bli accepterad och respekterad av erfarna sjuksköterskor, 

som ibland tvivlar på deras kompetens (Jangland, Yngman Uhlin & Arakelian, 2016).  

 

Sjuksköterskor upplever yrket som väldigt annorlunda från tiden under sin 

sjuksköterskeutbildning (Maben, Latter & Macleod Clark, 2007). Nyutexaminerade 

sjuksköterskor från Sverige upplever att de inte är tillräckligt förberedda för sitt yrke 

som sjuksköterska, vilket kan leda till en ökad risk att de lämnar yrket (Gustavsson et 

al., 2009). Även sjuksköterskestudenter från Norge och Danmark kan uppleva att de 

inte är tillräckligt förberedda för sitt yrke som sjuksköterska. De upplever att de har 

brist på praktiska färdigheter och att det finns en klyfta mellan teori och praktik 

(Mikkelsen Kyrkjebø, Mekki & Hanestad, 2002; Nielsen, Skovsgaard, Stenholt & 

Lomborg, 2009).  

 

Dagens patienter ställer högre krav på sjukvården och dess kvalité, vilket kräver att 

sjuksköterskan ständigt ska utvecklas för att säkerställa sin kompetens (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Den legitimerade sjuksköterskans kompetens innebär att 

självständigt och i team kunna leda och fördela omvårdnadsarbetet, även som 

nyutexaminerad sjuksköterska. Detta ställer höga krav på nyutexaminerade 

sjuksköterskors roll i att leda omvårdnaden. Därför är det viktigt att uppmärksamma 

och få en förståelse för hur skandinaviska sjuksköterskor upplever omvårdnadsarbetet 

den första tiden som yrkesverksam efter examen. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans profession i Skandinavien 
Nationalencyklopedin (2018) definierar Skandinavien som länderna Sverige, Norge och 

Danmark. Sveriges Regering (2002) beskriver att det finns flera likheter mellan 

vårdsystemen i de skandinaviska länderna. Vårdförbundet (2017) lyfter även att de 

skandinaviska länderna samarbetar med varandra för att kunna utbyta kunskaper och 

erfarenheter för att utveckla sjuksköterskans profession.  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor, för att stödja och tydliggöra det självständiga 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans profession är grundat i en humanistisk 

människosyn, som omfattar både det patientnära arbetet och det vetenskapliga 

kunskapsområdet. Sjuksköterskan har fyra huvudsakliga arbetsområden som är 

ledarskap, forskning, omvårdnad och utveckling. Enligt svenska Socialstyrelsen (2016), 

Norsk Sykepleierforbund (2017) och Dansk Sygeplejeråd (2000) måste sjuksköterskan 

ha en legitimation för att kunna arbeta som sjuksköterska. Enligt Socialstyrelsen (2016) 

är legitimationen ett bevis på att sjuksköterskan har den lämplighet och kompetens som 

krävs för yrket (ibid.). Sjuksköterskans professionen i Sverige regleras från lagar och 

författningar för att utföra en säker vård, som Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och 

Hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30).  

 

Utöver allt annat som sjuksköterskan bör kunna utföra och ha kunskap om har 

sjuksköterskan även ett personligt ansvar över sin profession. Sjuksköterskans ansvar 

handlar om att ta hand om mänskliga liv (SSF, 2017). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan arbetar med patientsäkerhet (Norsk Sykepleierforbund, 2017). Det 

innebär att sjuksköterskan ska vara väl medveten om sina svagheter och styrkor i sitt 

yrke och samtidigt kunna fördjupa och utveckla sin kompetens till det bättre, genom ett 

kritiskt förhållningssätt (SSF, 2017). Sygeplejeetisk Råd (2014) lyfter att det är viktigt 

som sjuksköterska att visa respekt och ge självbestämmande till patienterna. 

Kristiansen, Hellzén och Asplund (2009) menar att det samtidigt gäller att motivera och 

uppmuntra patienterna. Sygeplejeetisk Råd (2014) menar att sjuksköterskan dagligen 
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utsätts för etiska situationer i sitt yrke (ibid.). Där det gäller att hitta en balans för att 

fatta rätt beslut för omvårdnaden (SSF, 2017). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
Omvårdnad innebär att tillgodose patientens personliga behov, genom att ta tillvara 

patientens egna resurser för att bevara hälsa. Omvårdnad innebär hjälp med att 

upprätthålla dagliga funktioner och kan ses som ett komplement till den medicinska 

vården (Janlert, 2000). Målet med omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande, 

samt att förebygga ohälsa genom att visa respekt för patienten (Norsk 

Sykepleierforbund, 2017). Omvårdnad ska utgå från att lindra lidande och verka för ett 

fridfullt och värdigt avslut i livet (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, 2016). Det är 

sjuksköterskan som har huvudansvaret för omvårdnaden (Sygeplejeetisk Råd, 2014). 

Sjuksköterskan ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och 

utvärdering av patientens omvårdnad. Sjuksköterskan ska kunna bedöma en patients 

hälsotillstånd utifrån patientens subjektiva upplevelse och samla in objektiv data (SSF, 

2017). Enligt Andersson, Willman, Sjöström-Strand och Borglin (2014) ska 

omvårdnaden sträva efter att få en förståelse för personens individuella berättelse om 

sjukdomen och hur den påverkar deras vardag. Denna förståelse ska sedan användas i 

omvårdnaden av patienten (ibid.). Sjuksköterskan ska kunna ställa en 

omvårdnadsdiagnos utifrån patientens behov, resurser och problem. 

Omvårdnadsåtgärder ska planeras utifrån uppsatta mål och därefter ska de uppsatta 

målen med omvårdnaden utvärderas (SSF, 2017). Enligt Andersson et al. (2015) är det 

viktigt att sjuksköterskan är öppen, uppmärksam, reflekterande och kreativ för att göra 

patientens omvårdnad individuell. Det är också viktigt att uppmärksamma i vilken 

utsträckning patienten vill delta själv i sin egen omvårdnad. Enligt SSF (2017) ska 

sjuksköterskan kunna bedriva omvårdnad både självständigt och i team, men även 

tillsammans med patienten och dennes närstående. Omvårdnaden ska utgå från 

patientens grundläggande behov och sjuksköterskan ska se patienten ur ett 

helhetsperspektiv. En förutsättning för att bedriva god omvårdnad är att sjuksköterskan 

skapar en förtroendefull relation och att omvårdnaden sker tillsammans med patienten 

och dennes närstående. För att ge den bästa omvårdnaden ska sjuksköterskan ha 

kunskap om både omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap (ibid.).  
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Sjuksköterskeexamen 
Universitet- och högskolerådet (2017) beskriver att sjuksköterskeutbildningen i Sverige 

är en treårig högskoleutbildning som ger en yrkesexamen och en kandidatexamen på 

180 högskolepoäng. I Norge är sjuksköterskeutbildningen tre år (Utdanning, 2014), 

medan den i Danmark är tre och ett halvt år lång (UddannelsesGuiden, 2018). Enligt 

Råholm, Hedegaard, Löfmark och Sletteb (2010) är huvudämnet i de skandinaviska 

sjuksköterskeutbildningarna omvårdnadsvetenskap och utbildningarna varvar teoretisk 

kunskap med verksamhetsförlagd utbildning. Enligt Universitet- och högskolerådet 

(2017) ska utbildningen leda till att studenten lär sig att främja hälsa, förebygga 

sjukdomar och ohälsa i sin framtida roll som sjuksköterska. Som sjuksköterska är det 

viktigt att kunna kombinera sina kunskaper i omvårdnad och medicin. Det undervisas 

också i förbättringsarbete och ledarskap för att stärka den blivande sjuksköterskans roll 

som ledare. Sjuksköterskan ska även kunna fördela arbetet åt studenter och andra 

medarbetare. Råholm et al. (2010) beskriver att sjuksköterskeutbildningarna i 

Skandinavien ska lära sjuksköterskestudenter att se patienten ur ett helhetsperspektiv 

och ta hänsyn till patientens fysiska-, psykologiska-, sociala-, kulturella- och andliga 

aspekter. Enligt Nielsen et al. (2009) upplevde sjuksköterskestudenter att de hade blivit 

mer självsäkra i sitt förhållande till patienterna under sin sjuksköterskeutbildning. Dock 

upplevde vissa av sjuksköterskestudenterna att de inte hade utvecklats i sina praktiska 

färdigheter från det första året i utbildningen till slutet av sina studier (ibid.). 

Första tiden som yrkesverksam 

Enligt Duscher (2008) kan övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam 

sjuksköterska ses som en process. Denna process kan beskrivas som både en personlig 

och professionell resa. Enligt Etheridge (2007) präglas den första tiden i yrket av att 

lära sig att tänka som en sjuksköterska. Processen kan präglas av olika egenskaper som 

förtroende, ansvar och en förmåga att tänka kritiskt. Sjuksköterskan ska tänka och utgå 

från en medvetenhet om sig själv när det gäller kompetens och ansvar. Dessa 

egenskaper tar generellt tid att utveckla hos en sjuksköterska och är något som kommer 

med erfarenhet. Rudman, Gustavsson, Ehrenberg, Boström och Wallin (2012) beskriver 

att det kan ta upp till två år för en sjuksköterska att känna sig säker i sitt yrke (ibid.). 
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Definition av upplevelse 
En människas upplevelse definieras som en grad av självmedvetenhet och denna 

medvetenhet utgör grunden för en upplevelsevärld. En upplevelse kan ses som en 

människas egna och kan därför inte helt förstås eller tolkas av någon annan. 

Upplevelser uppkommer vid möten med andra människor (Ericsson, 1987). Izard 

(1991) beskriver att en upplevelse är de känslor som uppkommer i situationer eller vid 

olika möten i personens liv (ibid.). När sjuksköterskan utför omvårdnadsarbete uppstår 

olika möten och situationer som kan bidra till olika känslor. Det är dessa upplevelser 

och känslor som kommer att belysas i denna litteraturstudie, för att få en ökad förståelse 

för hur skandinaviska sjuksköterskor upplever omvårdnadsarbetet under den första 

tiden som yrkesverksam efter examen. 

 

Omvårdnadsvetenskapligt begrepp 

Den vårdande relationen 

Den vårdande relationen kan ses som ett centralt begrepp och betraktas ofta som kärnan 

i omvårdnad och är en nödvändig utgångspunkt för att kunna bedriva omvårdnad. Den 

vårdande relationen kan definieras som ”en vårdrelation är en relation mellan en 

människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell vårdare, 

inom någon form av vårdverksamhet.” (Björck och Sandman, 2007, s.18). 

 

Kasen (2002) beskriver att det är viktigt att det första mötet med patienten blir 

betydelsefullt eftersom att det mötet lägger en grund för den fortsatta utvecklingen av 

den vårdande relationen. Den vårdande relationen framträder genom sjuksköterskans 

initiativ med hjälp av sin kunskap, ansvar och hållning. Sjuksköterskans hållning ska 

utstråla en vilja att ge omvårdnad genom att se patienten och visa empati. Det är även 

betydelsefullt att sjuksköterskan är lyhörd för patienten och visar tid och utrymme. 

Detta öppnar upp för att få patienten att bli delaktig i den vårdande relationen. SSF 

(2016) beskriver att varje gång sjuksköterskan möter en patient så ska det ses som ett 

tillfälle där verkligheten kan delas gemensamt, samt att ett partnerskap kan bildas 

genom en ömsesidig öppenhet. Norell Pejner, Ziegert och Kihlgren (2014) lyfter att 

mötet mellan sjuksköterska och patient sker på grund av patientens behov av 

omvårdnad (ibid.).  



 

9 
 

 

Kasen (2002) lyfter att om sjuksköterskan har en öppenhet och ödmjukhet mot 

patienten så öppnar patienten också ofta upp sig. Genom att sjuksköterskan visar sig 

tillgänglig och trygg kan patienten få förtroende för sjuksköterskan. Trygghet är en 

grundläggande faktor som sjuksköterskan bör visa patienten, för att kunna skapa en 

långvarig vårdande relation. Enligt Belcher och Jones (2009) är förtroende också en 

viktig egenskap för att kunna skapa en vårdande relation mellan sjuksköterska och 

patient. Kasen (2002) menar att sjuksköterskans kunskap är en grundläggande faktor för 

att en vårdande relation ska kunna skapas. Det blir ännu viktigare när patientens liv står 

på spel och är hotat eftersom att sjuksköterskan ska kunna vidta de kunskaper som 

krävs. Sjuksköterskan ska därför genomföra de åtgärder som främjar patientens hälsa. 

Genom att sjuksköterskans hållning och kunskap förenas så bärs även ett ansvar som 

sjuksköterskan inte kan avsäga sig. Sjuksköterskan får aldrig överge patienten, även om 

situationen är otillräcklig. Patienten ska alltid uppleva en känsla av att bli prioriterad 

först, trots att det finns andra patienter på avdelningen. Patienten ska bli sedd och få 

omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att sjuksköterskan ser patienten 

som människa bakom sjukdomen. Det innebär att sjuksköterskan ska engagera sig djupt 

och helhjärtat i samspelet mellan patient och närstående i deras livssituation (ibid.).  

 

I den vårdande relationen med patienter kan det vara svårt att vara nyutexaminerad 

sjuksköterska. Speciellt att kunna arbeta självständigt och svara på specifika frågor när 

patienten och dennes närstående redan är sårbara (Hellqvist & Berterö, 2014). Enligt 

Tan, Lopez och Cleary (2016) kan nyutexaminerade sjuksköterskors brist på erfarenhet 

ses som ett hinder för att skapa en vårdande relation till patienten. Belcher och Jones 

(2009) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva att de blir nervösa och 

frustrerade när de inte har tillräckligt med kunskap. Det bidrar till att det blir svårt att 

inleda en vårdande relation med patienten (ibid.). 

Syfte 
Syftet var att belysa skandinaviska sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsarbetet 

under den första tiden som yrkesverksam efter examen. 
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Metod 

Design 
Litteraturstudien har en kvalitativ design som är baserad på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ metod. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att en litteraturstudie är en 

sökning, kritisk granskning och sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett 

specifikt ämnesområde. Olsson och Sörensen (2012) menar att insamlingen av den 

vetenskapliga litteraturen oftast är vetenskapliga artiklar som ska granskas och 

redovisas. I en litteraturstudie så sammanställs befintlig forskning (ibid.).  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) fokuserar en kvalitativ design på att få en 

förståelse av människors upplevelser (ibid.). En litteraturstudie med kvalitativ design 

valdes för att sammanställa befintlig forskning för att få en ökad förståelse av 

skandinaviska sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsarbetet.  

 

Urval 
En studiepopulation måste beskrivas och dokumenteras utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier (Olsson & Sörensen, 2012). Inklusionskriterier för de vetenskapliga 

artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. Ytterligare inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara peer reviewed. Olsson och Sörensen (2012) beskriver att peer reviewed 

innebär att de är akademiskt granskade av personer som är väl insatta i ämnet (ibid.). 

De vetenskapliga artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté och ha en 

kvalitativ studie som beskrev upplevelser. Övriga inklusionskriterier var att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara från Skandinavien. Enligt Råholm et al. (2010) 

finns det flera likheter mellan de olika sjuksköterskeutbildningarna i Skandinavien. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det även flera likheter i hälso-sjukvård mellan de 

skandinaviska länderna. Därför kan den geografiska begränsningen ge ett mer 

applicerbart resultat. De vetenskapliga artiklarna skulle handla om nyutexaminerade 

sjuksköterskor som arbetade på en vårdavdelning på sjukhus, inom psykiatrin, inom 

kommunen på särskilt boende eller inom hemsjukvård.  
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Exklusionskriterier var att vetenskapliga artiklar som var publicerade innan år 2007 

exkluderades. Det gjordes för att få en aktuell forskning som bidrar till ett aktuellt 

resultat. Vetenskapliga artiklar som handlade om sjuksköterskor som hade arbetat mer 

än två år exkluderades.  

Datainsamling 
Sökningar av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. 

Kristensson (2014) rekommenderar att använda databaserna CINAHL och PubMed som 

är den största databasen inom det vårdvetenskapliga området, respektive den största 

databasen inom medicinsk vetenskap. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) ska flera databaser användas för att göra en litteraturstudie. Det görs 

för att få en tillfredsställande sökning med ett bredare urval. CINAHL Headings 

rekommenderas att användas för att göra en systematisk sökning (ibid.). Sökorden som 

har använts används i CINAHL Headings var New Graduate Nurses, Novice Nurses, 

Sweden, Norway och Denmark.  New Graduate Nurses och Novice Nurses 

kombinerades med den booleska termen OR för att utöka sökningen, även de 

skandinaviska länderna kombinerades med OR. Karlsson (2012) menar att OR används 

för att expandera sökningen. Sökblocken söktes därefter ett i taget och kombinerades 

sedan med den booleska termen AND. Kristensson (2014) menar att AND används för 

att kunna kombinera sökblock med varandra.  

I PubMed hittades inga av sökorden för nyutexaminerade sjuksköterskor i Medical 

Subject Headings (MeSH) som svarade på litteraturstudiens syfte. Därför gjordes en 

kompletterande fritextsökning i PubMed. Kristensson (2014) beskriver att fördelen med 

fritextsökning är att de ökar sökningens känslighet genom att framställa fler 

vetenskapliga artiklar, vilket Willman et. al (2016) håller med om att det breddar 

sökningen. Fritextsökningarna bestod av sökorden New Graduate Nurses, Novice 

Nurses, Newly Qualified Nurses, Sweden, Norway och Denmark.  

 

New Graduate Nurses, Novice Nurses och Newly Qualified Nurses kombinerades med 

den booleska termen OR för att utöka sökningen, även de skandinaviska länderna 

kombinerades med den booleska termen OR. Sökblocken söktes därefter ett i taget och 

kombinerades sedan med den booleska termen AND. Flera systematiska sökningar och 
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fritextsökningar har gjorts, men det är endast de sökningar som gav vetenskapliga 

artiklar till litteraturstudiens resultat som har redovisats (se Bilaga 1).  

 

Willman et. al (2016) rekommenderar att de vetenskapliga artiklarna från sökningarna i 

databaserna ska granskas på titelnivå, sedan abstraktnivå och till sist på fulltextnivå. För 

att sedan välja ut de vetenskapliga artiklar som svarar på litteraturstudiens syfte (ibid.). 

Av sökningarna på CINAHL och PubMed lästes 70 vetenskapliga artiklar på titelnivå, 

där många vetenskapliga artiklar redan kunde exkluderas, på grund av att de inte 

svarade på syftet. På abstractsnivå lästes 43 vetenskapliga artiklar och av dem valdes 19 

vetenskapliga artiklar att läsas på fulltextnivå. Därefter valdes 13 vetenskapliga artiklar 

till resultatet. De övriga vetenskapliga artiklarna ansågs inte vara relevanta till 

litteraturstudiens syfte.  

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning och granskningsprotokoll från Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP, 2017) har använts för att kvalitetsgranska de vetenskapliga artiklarna, (se 

Bilaga 2). Kritisk bedömning av de vetenskapliga artiklarna innebär att bedöma 

pålitligheten, relevansen och resultatet för att sedan bestämma om artikeln är trovärdig 

och användbar (CASP, 2017). Kvalitetsgranskningsmallen utgår från tio frågor med 

svarsalternativen JA, NEJ eller VET EJ frågor, där svarsalternativen utformade tre 

kvalitetsnivåer av de vetenskapliga artiklarna. Kvalitetsgranskningen diskuterades 

noggrant om de vetenskapliga artiklarna som valdes ut till resultatet. Om de första två 

kriterierna inte besvarades med ett JA så exkluderades de vetenskapliga artiklarna bort 

direkt. Hög kvalité ansågs vara de vetenskapliga artiklar som besvarade fullt på alla 

kriterier eller på minst åtta kriterier. Medelkvalité ansågs vara de vetenskapliga artiklar 

som besvarade på minst sju kriterier med JA. Låg kvalité ansågs vara de vetenskapliga 

artiklar som hade färre än sex kriterier besvarade med JA, vilket gjorde att de 

exkluderades bort. En artikelöversikt har gjorts för att få en bättre överblick över de 

valda vetenskapliga artiklarna och dess kvalité (se Bilaga 3).  

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts för att analysera resultatet 

i de valda vetenskapliga artiklarna. Ett induktivt förhållningssätt utgår från en 

förutsättningslös analys av en text. Analysen kan baseras på berättelser om människors 
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upplevelse (Olsson & Sörensen, 2012). Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys användes för att analysera data. Analysen utgick från en manifest nivå, 

vilket innebär att forskarna endast beskriver texten (ibid.). En manifest nivå användes 

för att vara så textnära som möjligt i analysen. Analysen innehåller olika steg som 

innefattar meningsenheter, kondensering, kod, underkategori och kategori.  

De valda vetenskapliga artiklarna skrevs ut på papper för att läsas och få en bättre 

helhetsbild. Resultatet i de vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger var för sig och 

samtidigt markerades med en understrykningspenna över de meningsenheter som 

svarade på litteraturstudiens syfte. Slutligen diskuterades de vetenskapliga artiklarnas 

innehåll och de meningsenheterna som hade plockats ut tillsammans. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att en meningsenhet är en konstellation av ord, fraser eller 

meningar som har ett gemensamt budskap (ibid.). Meningsenheterna översattes 

noggrant till svenska med hjälp av google translate och en engelsk-svensk ordbok 

(Göteborgs Universitet, 1994). Sedan kondenserades meningsenheterna. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att vid kondensering kortas meningsenheterna ner utan att 

förlora innebörden (ibid.). Därefter diskuterades koder fram, enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är en kod en etikett på meningsenheternas innehåll (ibid.). För att få en 

bättre överblick över koderna och dess innehåll så klipptes de ut. Det gjordes för att 

kunna diskutera och kategorisera koderna, genom att skapa grupperingar efter 

skillnader och likheter. Graneheim och Lundman (2004) lyfter att en kategori är en 

sammansättning av koder som har liknade innehåll (ibid.). Koderna bildade sedan 

underkategorier och kategorier till resultatet, (se Bilaga 4).  
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Resultat 
Resultatet belyser skandinaviska sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsarbetet 

under den första tiden som yrkesverksam efter examen. Resultatet redovisas i utifrån tre 

kategorier och tre underkategorier, (se Figur 1). Kategorierna illustreras med hjälp av 

direktcitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier.  

Utmanande upplevelser 
I kategorin utmanande upplevelser så belyste sjuksköterskorna att de upplevde att de 

var osäkra och oerfarna och att de var oförberedda på att ha ansvar. Sjuksköterskorna 

upplevde även att det var svårt att hantera tid i omvårdnadsarbetet.  

Att känna sig osäker och oerfaren 

I underkategorin att känna sig osäker och oerfaren så belyste sjuksköterskorna att de 

upplevde att de var oerfarna och att de hade brist på kunskap, trots att de haft mycket 

verksamhetsförlagd utbildning. Sjuksköterskorna belyste att de plötsligt var de som 

skulle fatta besluten över omvårdnaden, trots att de upplevde osäkerhet av rutiner och 

patienter. (Wangesteen, Johansson., & Nordström, 2008). Sjuksköterskorna upplevde 

att de hade begränsad erfarenhet, men att de ändå förväntades att leda 

omvårdnadsarbetet (Sneltvedt & Bondas, 2016). Sjuksköterskorna menade även att 

deras omvårdnadsarbete ständigt blev bedömt av andra eftersom att de var oerfarna och 
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osäkra. Det bidrog till att de var tvungna att fråga om saker hela tiden på grund av 

osäkerhet, eftersom att de inte visste hur de skulle förbereda patienterna inför olika 

omvårdnadsåtgärder (Andersson & Edberg, 2010b; Wangesteen, et al., 2008). 

Sjuksköterskorna belyste att de upplevde en rädsla att våga ifrågasätta hur 

omvårdnadsarbetet på avdelningen fungerade (Voldbjerg., Grønkjaer, Wiechula & 

Sørensen, 2017). Sjuksköterskorna upplevde även en rädsla av att de inte skulle få 

respekt för deras tankar om patienternas omvårdnad, eftersom att de blev osäkra på 

deras egna bedömningar av patienterna (Bjerknes & Bjørk, 2012; Sneltvedt, & Bondas, 

2016).  

 

“I felt patronized and silly… And upset and disappointed, not taken 

seriously you know. I became doubtful and uncertain about my own 

judgments.” (Sneltvedt & Bondas, 2016, s. 561). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade den kunskapen som förväntades av dem för 

att utföra omvårdnad som var högspecialiserad. Sjuksköterskorna fann det därför svårt 

att möta kritiskt sjuka patienter (Andersson & Edberg, 2010a; Odland Sneltvedt & 

Sörlie, 2014; Bjerknes & Bjørk, 2012). Sjuksköterskorna upplevde det svårt att 

utvärdera vad som skulle dokumenteras eftersom att patienterna hade många komplexa 

sjukdomar. Detta ledde till felaktiga uppgifter i omvårdnadsarbetet (Bisholt, 2012a; 

Bjerknes & Bjørk, 2012). Sjuksköterskorna belyste att de ofta blev ensamma i 

komplicerade och oväntade patientsituationer, vilket bidrog till en otillräcklig 

omvårdnad och en känsla av brist på stolthet (Bisholt, 2012a; Sneltvedt & Bondas, 

2016). Trots att sjuksköterskorna saknade yrkeserfarenhet som krävdes så förväntades 

de kunna hantera komplicerade och brådskande patientsituationer självständigt (Bisholt, 

2012a). Sjuksköterskorna utförde även omvårdnadsarbete som de visste väldigt lite om 

(Voldbjerg et al., 2017). Sjuksköterskorna menade att deras brist på kunskap bidrog till 

att det var svårt att bedöma patienternas symtom och att få patienten att vara delaktig. 

Deras brist på kunskap gjorde det svårt för sjuksköterskorna att kunna hantera 

komplexa patientsituationer som kunde leda till misstag. En uppenbar risk som 

sjuksköterskorna belyste var att utföra arbetsuppgifter som de inte hade tillräcklig 

kunskap om. Sjuksköterskorna upplevde att detta kunde leda till att patienten sätts i fara 

(Bisholt, 2012a, Voldbjerg, et al., 2017; Sneltvedt, & Bondas, 2016).  

 



 

16 
 

Sjuksköterskorna belyste att de upplevde att det var skrämmande att vara oerfaren i en 

krävande och hektisk arbetsroll som sjuksköterska. Sjuksköterskorna menade att de 

mest av allt bara ville fly från arbetet (Odland et al., 2014). De hade satt sig i en svår 

och osäker situation där de låtsades att de kunde sina arbetsuppgifter som de egentligen 

inte kunde (Andersson & Edberg, 2010b). Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde en 

rädsla av att göra misstag (Odland, et al., 2014). 

 

“An obivious risk that novices may perform tasks for which they do 

not have sufficient competence or authorization, thereby putting the 

patient at risk. Novices have limited experience of different patients 

situations…”  (Bisholt, 2012a, s. 291). 

Att känna sig oförberedd på att ha ansvar 

I underkategorin att vara oförberedd på att ha ansvar så belyste sjuksköterskorna att de 

kastades ut i en annan verklighet där de kände sig oförberedda. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var stor skillnad mellan att vara sjuksköterskestudent och legitimerad 

sjuksköterska. Den största skillnaden var att ta det stora ansvaret över 

omvårdnadsarbetet (Odland et al., 2014; Wangesteen, Johansson & Nordström, 2008). 

Sjuksköterskorna upplevde att de var medvetna om att de skulle ha ett ansvar över 

omvårdnaden och att de skulle fatta egna beslut i omvårdnadsarbetet för patienten. 

Dock var ansvaret större än vad de hade förväntat sig. De var istället oförberedda på 

alla känslor som uppkom över ansvaret (Bisholt, 2012b; Bjerknes & Bjørk, 2012).   

 

Sjuksköterskorna upplevde det som en chock att plötsligt ha ansvar för flera patienter, 

samtidigt som de skulle utföra andra arbetsuppgifter som till exempel att dela mediciner 

(Odland et al., 2014). De upplevde också att de var tvungna att ta mer eget ansvar än 

när de var sjuksköterskestudenter (Wangesteen et al., 2008). Sjuksköterskorna belyste 

att de inte kunde lämna över ansvaret för patienterna till sina medarbetare, eftersom att 

det var sjuksköterskan som hade huvudansvaret. Sjuksköterskorna försökte istället 

självständigt att ha kontroll över omvårdnadsarbetet för att de kände sig ansvariga för 

omvårdnaden. De upplevde att det var belastande att samordna omvårdnaden för 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde även att det var svårt och känslosamt att fördela 

omvårdnadsarbetet (Ekström & Idvall, 2015; Odland et al., 2014). 
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“It was like oops. Today I am a registered nurse and I am 

responsible myself for what I am doing. To me it was a small 

shock.” (Odland, et al., 2014, s. 540). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att utföra saker som de tidigare inte hade 

provat, vilket bidrog till att de kände en klump i magen när de skulle fatta beslut om 

patientens omvårdnad (Andersson & Edberg, 2010b; Thrysoe, Hounsgaard, Dohn & 

Wagner, 2011). Sjuksköterskorna var medvetna om att de skulle vara ansvariga för alla 

typer av arbetsuppgifter och samtidigt vara en ledare över omvårdnadsarbetet. Dock 

upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att prioritera omvårdnaden, eftersom att de 

även hade så många medicinska arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna upplevde att det var 

utmanande att känna till de olika patienterna och kunna fördela omvårdnaden utifrån 

det. Sjuksköterskorna belyste också att det var viktigt att kunna fördela 

omvårdnadsarbetet för att vara en bra sjuksköterska (Odland, et al., 2014; Wangesteen 

et al., 2008). 

 

Sjuksköterskorna belyste att ansvaret blev lättare att hantera när de kände sig mer 

självsäkra, vilket ledde till att de kunde slappna av och lita på sin egen förmåga. När 

sjuksköterskorna blev säkrare kunde de även fördela ansvar till andra. Sjuksköterskorna 

upplevde att de var nöjda med sitt arbete när de hade lärt sig att prioritera sina dagliga 

arbetsuppgifter och när deras förmåga att prioritera patienterna hade förbättrats 

(Andersson & Edberg, 2010b; Wangesteen, et al., 2008). 

 

“…I have the responsibility and then you feel that you are 

important, I enjoy it, especially when you see that it succeeded, that 

you came to the right decision.” (Ekström & Idvall, 2015, s.82). 

Svårt att hantera tid 

I underkategorin svårt att hantera tid, så upplevde sjuksköterskorna att de inte hade 

tillräckligt med tid för patienterna. Sjuksköterskorna belyste att de inte hade tid att följa 

upp patienterna som de hade planerat och att de inte hade tillräckligt med tid att sitta ner 

och prata. Eftersom att sjuksköterskorna hade ett omvårdnadsansvar för många 

patienter och inte hade tillräckligt med tid för var och en. Det kunde leda till en 

upplevelse av ångest hos sjuksköterskorna (Bjerknes & Björk, 2012; Voldbjerg et al., 



 

18 
 

2017). Sjuksköterskorna menade också att det var viktigt att sitta ner och prata med 

patienterna, även när de hade mycket att göra. Eftersom att sjuksköterskorna upplevde 

att det var givande för båda parterna (Sneltvedt & Bondas, 2016). Sjuksköterskorna 

belyste att det var svårt att hantera tidsbristen och att de upplevde stress när en patients 

liv stod på spel (Odland et al., 2014). Sjuksköterskorna var inte medvetna om att en hög 

arbetsbelastning fick konsekvenser för kvalitén på omvårdnaden. Sjuksköterskorna såg 

fram emot att ge en helhetsomvårdnad, men de insåg att det inte gick. De utsattes för 

allmän stress som de var oförberedda på som kunde leda till sjukskrivning (Bjerknes & 

Björk, 2012; Odland et al., 2014).  

 

”I wish I had more time to talk to the patients. It is only when I have 

done my nursing tasks that I can allow myself time to talk with the 

patient.”(Voldbjerg et al., 2017, s. 1320) 

Betydelsefulla upplevelser 
I kategorin betydelsefulla upplevelser i yrket så belyste sjuksköterskorna att det var 

betydelsefullt att skapa relationer till patienterna och närstående i omvårdnadsarbetet.  

Sjuksköterskorna belyste att de ansåg att de var födda med en slags känsla att ta hand 

om olika människor. Sjuksköterskorna upplevde att de hade en förmåga att kunna se 

patienterna som en helhet. När sjuksköterskorna hjälpte patienter som behövde hjälp så 

upplevde de en stolthet (Danbjørg & Birkelund, 2011; Voldbjerg, et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var en fantastisk känsla att veta att de var 

behövda. Det mest betydelsefulla med att vara sjuksköterska var att betyda något för 

patienterna (Bjerknes och Bjørk, 2011; Thrysoe, Hounsgaard, Dohn & Wagner, 2012).  

 

Sjuksköterskorna hade en hög ambition att utföra sitt arbete korrekt i relation till 

patienterna och närstående. De upplevde att de blev mer engagerade när de fokuserade 

på patienterna och närstående i omvårdnaden (Sneltvedt & Bondas, 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde att de ville betyda något för patienterna och att skapa en 

relation, samt att det var viktigt att vara där för patienterna. Sjuksköterskorna belyste att 

de ville ge en känsla av empati i omvårdnaden. Det var viktigt att visa empati i 

omvårdnaden för att patienterna skulle känna sig omhändertagna (Bjerknes och Bjørk, 

2011; Thrysoe, et al., 2012).  
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Sjuksköterskorna kände sig nöjda med sitt omvårdnadsarbete när de hade försäkrat sig 

om att patienterna var nöjda. Sjuksköterskorna upplevde att de hade gjort ett bra 

omvårdnadsarbete när de hade lyckats hjälpa patienten (Bjerknes & Bjørk, 2012).  

 

Sjuksköterskorna upplevde en stolthet när de fick positiv respons från patienterna och 

närstående (Sneltvedt & Bondas, 2016). Deras självkänsla ökade när patienterna och 

närstående litade på deras kompetens. Sjuksköterskorna belyste att deras ökade 

självkänsla främjade deras bedömning och prioritering av patienterna. När 

sjuksköterskorna upplevde att de var trygga i sin roll så ökade också deras förmåga att 

förmedla förtroende till patienterna och närstående. Detta gjorde att sjuksköterskorna 

kunde ta hand om patienterna på bästa sätt (Andersson & Edberg, 2010b; Ekström & 

Idvall, 2015).  

 

“Having the knowledge to help them and having the knowledge 

which they do not have. So this is a pride in taking care of someone 

who needs help.” (Sneltvedt & Bondas, 2016, s. 560). 

 

Utvecklande upplevelser  
I kategorin utvecklande upplevelser belyste sjuksköterskorna att de utvecklades och fick 

en förståelse för att hantera olika patientsituationer i omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick erfarenhet genom att kasta sig in i situationer som 

de inte hade mött tidigare. Sjuksköterskorna menade att de behövde uppleva 

patientsituationer själva för att utvecklas (Danbjørg & Birkelund, 2011; Wangesteen, et 

al., 2008). Sjuksköterskorna upplevde att deras förmåga att bedöma patienter i 

omvårdnaden hade förbättrats och att de snabbt kunde få en övergripande bild av 

patienter som de inte hade träffat tidigare (Wangesteen, et al., 2008). Sjuksköterskorna 

tränade mycket på att hantera olika patientsituationer i omvårdnaden och när deras 

erfarenhet inom avdelningen ökade så upplevde de att de kände sig säkrare. Detta 

berodde oftast på att de kände sig säkrare på avdelningens rutiner och att de hade fått en 

ökad förståelse för hur omvårdnadsarbetet på avdelningen skulle utföras. 

Sjuksköterskorna hade fått en bättre förståelse och insikt i patienterna som de hade hand 

om. Detta ledde även till att sjuksköterskorna kunde utföra fler specifika 
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omvårdnadsåtgärder (Andersson & Edberg, 2010b; Danbjørg & Birkelund, 2011; 

Voldbjerg, et al., 2017). 

 

Sjuksköterskorna belyste att de lärde sig av sina egna misstag och att de utvecklade sin 

kompetens som sjuksköterska med hjälp av egna upplevelser (Ekström & Idvall, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde också att de utvecklades och lärde sig mycket av att möta 

utmanande patientsituationer. Det fick sjuksköterskorna att reflektera och lära sig av 

sina egna erfarenheter, vilket gjorde det lättare att möta olika patientsituationer. Detta 

bidrog till en möjlighet för sjuksköterskorna att öka sin kompetens (Voldbjerg, et al., 

2017; Wangesteen et al., 2008). Sjuksköterskorna upplevde att de fick kunskap och 

förståelse av att hantera de olika patienternas sjukdomstillstånd från patientsituationer 

som de hade upplevt (Voldbjerg, et al., 2017). 

 

Sjuksköterskorna belyste att de hade lärt sig hantera att patienterna är olika och att de 

aldrig fick generalisera. Sjuksköterskorna upplevde att de även hade lärt sig att planera 

omvårdnaden beroende på hur den enskilda situationen utvecklades för patienten 

(Danbjørg & Birkelund, 2011). 

 

”As a nurse you have to face and manage challenging situations. 

And when you manage, you develop yourself and learn.” 

(Wangesteen, et al., 2008, s. 1882). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ design valdes då syftet med litteraturstudien var att 

beskriva skandinaviska sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsarbetet under den 

första tiden som yrkesverksam efter examen. Willman et al. (2016) rekommenderar att 

välja en kvalitativ design när litteraturstudien ska belysa personliga upplevelser (ibid.). 

Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. En empirisk 

studie hade kunnat göras för att få en större helhetsbild i ämnen, dock menar Olsson och 

Sörensen (2011) att fördelen med en litteraturstudie är att kunna sammanställa flera 

vetenskapliga artiklar i ett större urval. 
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Det är till en fördel att sökningarna utgick från databaserna CINAHL och PubMed, som 

är den största databasen inom det vårdvetenskapliga området, respektive den största 

databasen inom medicinsk vetenskap (Kristensson, 2014). Andra databaser hade kunnat 

användas för att samla in mer data och få fram flera vetenskapliga artiklar, som hade 

kunnat påverka resultatet. Det valdes att inte söka i flera databaser, eftersom att 

sökningarna i CINAHL och PubMed gav tillräckligt många vetenskapliga artiklar. I 

databaserna så gjordes det till en början flera breda sökningar för att få en helhet av vad 

som fanns tillgängligt inom området. Exempel på sökord som först användes i 

databasen CINAHL Headings var Job Experience och Nursing Care, kombinerade med 

New Graduate Nurses, Novice Nurses, Sweden, Norway och Denmark. Dessa sökningar 

resulterade inte i några träffar som svarade på litteraturstudiens syfte. För att utöka 

sökningarna användes istället sökorden New Graduate Nurses, Novice Nurses som 

kombinerades med Sweden, Norway och Denmark. Det gjordes för att se om färre 

sökord kombinerat med de skandinaviska länderna kunde ge fler träffar som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Dessa sökningar gav flera träffar med vetenskapliga artiklar. De 

valda sökorden upplevdes som tillräckliga och relevanta för att besvara syftet med 

litteraturstudien. Sökningarna gjordes i sökblock med ämnesord från CINAHL 

Headings. Willman et al. (2016) menar att det är en fördel med blocksökning eftersom 

att sökningen blir bredare (ibid.). De systematiska sökningarna redovisas i 

litteraturstudien, (se Bilaga 1). Det gjordes även en fritextsökning i CINAHL, men de 

gav inga fler vetenskapliga artiklar till resultatet och har därför inte redovisats. 

 

I PubMed gjordes endast fritextsökningar eftersom att det inte fanns något ämnesord för 

nyutexaminerade sjuksköterskor i MeSH. Sökorden som söktes i fritext var New 

Graduate Nurses, Novice Nurses och Newly Qualified Nurses. Sökordet Newly 

Qualified Nurses lades till för att utöka fritextsökningen i PubMed. De valda sökorden 

kombinerades sedan med de skandinaviska länderna, (se Bilaga 1). Kristensson (2014) 

menar att det är en fördel att använda fritextsökningar eftersom att det kan generera i 

flera vetenskapliga artiklar. Dock kan det ses som en nackdel att endast göra en 

fritextsökning eftersom att sökningen inte blir lika specifik (ibid.). Det kan därför ses 

som en svaghet i litteraturstudien att det inte gjordes någon systematisk blocksökning i 

PubMed. Dock ansågs fritextsökningarna vara tillräckliga då de genererade i flera 

vetenskapliga artiklar till litteraturstudiens resultat.  
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De booleska söktermerna AND och OR användes för att avgränsa, respektive bredda 

sökningarna (Karlsson, 2012). Kristensson (2014) och Karlsson (2012) beskriver att 

NOT används för att exkludera begrepp som ökar sökningens specificitet (ibid.). Den 

booleska termen NOT användes inte eftersom att det inte ansågs vara nödvändigt då det 

inte blev tillräckligt många träffar när de olika sökorden kombinerades. Därför 

behövdes sökningarna inte göras mer specifika.  

 

Inklusionskriterier valdes för att avgränsa sökningen. De vetenskapliga artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eftersom att det är det vetenskapliga språket. Ytterligare 

inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha kvalitativ design, då 

syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser. De skulle även vara publicerade i 

CINAHL eller PubMed och vara peer reviewed granskade, samt vara godkända av en 

etisk kommitté. Det är en fördel att de vetenskapliga artiklarna är peer reviewed och 

etiskt godkända från en etisk kommitté, eftersom att de ökar värdet och trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2016). Vetenskapliga artiklar som var publicerade före år 

2007 exkluderades, eftersom att Kristensson (2014) lyfter att det kan vara bra att de 

valda vetenskapliga artiklarna ska vara så aktuella som möjligt i litteraturstudiens 

resultat (ibid.). Det stärker litteraturstudiens resultat att de vetenskapliga artiklarna som 

har använts är aktuella eftersom att sjuksköterskeutbildningarna och sjuksköterskeyrket 

kan ha ändrats med åren. De vetenskapliga artiklarna skulle handla om 

nyutexaminerade sjuksköterskors som arbetar på en vårdavdelning på sjukhus, inom 

psykiatrin, inom kommunen på särskilt boende eller inom hemsjukvård. Ingen 

vetenskaplig artikel handlade om sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin. Det går 

inte att utesluta om resultatet hade blivit annorlunda om vetenskapliga artiklar inom 

psykiatrin hade valts. Eftersom att sjuksköterskors upplevelser kan vara annorlunda 

inom psykiatrin.  

Sjuksköterskor som hade arbetat mer än två år exkluderades. Enligt Rudman et al. 

(2012) kan det ta upp till två år för en sjuksköterska att känna sig säker i sitt yrke. 

Därför exkluderades vetenskapliga artiklar som handlade om sjuksköterskor som hade 

arbetat mer än två år. Ytterligare inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara skrivna i de skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark eftersom 

att den geografiska begränsningen kan bidra till ett mer applicerbart resultat. Enligt 



 

23 
 

Råholm et al. (2010) finns det flera likheter mellan de olika sjuksköterskeutbildningarna 

i Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Regering (2002) lyfter att det även finns 

likheter mellan vårdsystemen i Sverige, Norge och Danmark (ibid.). Detta kan ses som 

en fördel att de olika länderna har liknande sjuksköterskeutbildningar och vårdsystem. 

En nackdel med den geografiska begränsningen är att resultatet inte blir överförbart. 

Wallengren och Henricsson (2012) belyser att överförbarhet avser om resultatet går att 

överföra till andra kontext som till andra länder (ibid.). Litteraturstudiens resultat kan 

vara svårt att överföra till andra länder som har skillnader i sjuksköterskeutbildningar 

och vårdsystem. Trots detta valdes den geografiska avgränsningen, då de ansågs 

väsentligt att de olika vetenskapliga artiklarna hade liknande sjuksköterskeutbildningar 

och vårdsystem. Det bidrar till ett trovärdigt resultat till litteraturstudien.  

 

De valda vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall 

från CASP (2017), (se Bilaga 2). Kvalitetsgranskningsmallen ansågs vara relevant för 

att bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalité och trovärdighet. Den valdes på grund 

av att den hade strukturerade frågor som var tydliga att förstå. För att kunna bedöma om 

kvaliteten var hög, medel eller låg så gjordes ett poängsystem. Kvalitetsgranskningarna 

gjordes var för sig för att sedan diskuteras och jämföras, för att få en helhet som 

slutligen gjorde granskningen mer trovärdig. Av de vetenskapliga artiklarna som 

kvalitetsgranskades så hade tio hög kvalité och tre hade medelkvalité, därav hade ingen 

av de vetenskapliga artiklarna en låg kvalité. En artikelöversikt har gjorts för att få en 

tydlig överblick över de valda vetenskapliga artiklarna och deras kvalité, (se Bilaga 3). 

Flera av de vetenskapliga artiklarna som användes i resultatet hade samma författare. 

Trotts de så valdes dessa vetenskapliga artiklar eftersom de inte anses ha påverkat 

litteraturstudiens resultat eftersom att de hade olika infallsvinklar. 

 

Analysmetoden som användes i denna litteraturstudie var en manifest kvalitativ 

innehållsanalys som utgår från Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. Analysen innehåller olika steg som innefattar meningsenheter, 

kondensering, kod, underkategori och kategori (ibid.). En styrka i analysprocessen är att 

de vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger var för sig och att innehållet diskuterades 

tillsammans. Detta kan bidra till en djupare förståelse för materialet. Meningsenheterna 

som valdes ut diskuterades och bearbetades flera gånger tillsammans för att säkerställa 

att det svarade på litteraturstudiens syfte. En svaghet i analysprocessen kan vara att 
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meningsenheterna översattes från engelska till svenska eftersom att det finns risk för 

feltolkning vid översättning. En styrka i analysprocessens olika steg kan vara att det har 

diskuterats tillsammans. Detta kan ses som en fördel eftersom att det kan minska risken 

att innehållet förlorar sin innebörd eller tolkas för mycket. Slutligen så användes i 

princip alla meningsenheter i resultatet från de vetenskapliga artiklarna. Detta kan ses 

som en styrka eftersom att det visar att materialet till innehållsanalysen har analyserats 

noggrant.  

 

Svårigheter i analysprocessen var att vara så textnära som möjligt på en manifest nivå 

och att undvika tolkning av textens innehåll. En nackdel med att tolka för mycket kan 

vara att det påverkar litteraturstudiens resultat. Dock menar Graneheim och Lundman 

(2004) i deras tolkning av innehållsanalys att det kan framkomma viss tolkning på 

manifest nivå vid kodning och kategorisering. Detta styrks även av Danielson (2012) 

som beskriver att en litteraturstudie inte helt kan vara på en manifest nivå, utan att det 

alltid finns några tolkningar på en latent nivå (ibid.). Därför har det även förekommit 

vissa latenta inslag i denna litteraturstudie. Viss tolkning har förekommit i de sista 

stegen i analysprocessen där underkategorier och kategorier har tagits fram. De latenta 

inslagen anses inte ha påverkat litteraturstudiens resultat eftersom att det är svårt att 

endast ha en manifest nivå utan tolkning i innehållsanalysen.  

 

Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie hade för avsikt att belysa skandinaviska sjuksköterskors 

upplevelser av omvårdnadsarbete under den första tiden som yrkesverksam efter 

examen. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde utmaningar i 

omvårdnadsarbetet den första tiden i yrket. Sjuksköterskorna upplevde att de var osäkra 

och hade brist på erfarenhet, samt att de var oförberedda på att ha ansvar och att det var 

svårt att hantera tid. I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna upplevde det 

betydelsefullt att skapa relationer med patienter och närstående i omvårdnadsarbetet. 

När sjuksköterskorna lärde sig att hantera olika patientsituationer så upplevde de att de 

utvecklades och fick en ökad kompetens som sjuksköterska. 

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att sjuksköterskorna upplevde att de saknade 

erfarenhet och att de hade brist på kunskap. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade 
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den kunskap som de förväntades att ha i sitt yrke, vilket ledde till frustration över att 

vara en otillräcklig sjuksköterska. Trots deras osäkerhet och brist på erfarenhet så 

förväntades de att leda omvårdnadsarbetet. Detta styrks av Belcher och Jones (2009) 

studie där det framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de inte hade 

tillräckligt med erfarenhet eller kunskap för att utföra sitt omvårdnadsarbete. Det bidrog 

till svårigheter att skapa en vårdande relation mellan sjuksköterskan och patienten. Det 

framkom också av Hellqvist och Berterös (2014) studie att den vårdande relationen kan 

vara svår för en nyutexaminerad sjuksköterska. Detta styrks även av Tan, Lopez och 

Cleary (2016) som belyser att nyutexaminerade sjuksköterskors brist på erfarenhet kan 

vara ett hinder för att skapa en relation med patienten (ibid.). I litteraturstudiens resultat 

så framkom det att sjuksköterskors brist på kunskap gjorde det svårt för dem att hantera 

komplexa situationer, vilket kunde leda till att patienten sätts i fara. Kasen (2002) 

beskriver i sin studie att sjuksköterskors kunskap är en grundläggande faktor för att en 

vårdande relation ska kunna skapas eftersom att sjuksköterskor ska kunna vidta olika 

åtgärder för att främja en patients hälsa (ibid.). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde att det var en stor 

skillnad mellan att vara student och legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskorna 

upplevde att de var oförberedda på att ha det stora ansvaret över omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskornas brist på kunskap styrks också av en undersökning som gjordes av 

Socialstyrelsen (2002), som visade att det var en stor skillnad mellan att vara student 

och sjuksköterska. Undersökningens huvudfynd var att sjuksköterskorna hade brist på 

kunskap om sjukdomar och hur det skulle fördela omvårdnadsarbetet (ibid.). I 

litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde det svårt att fatta 

beslut över omvårdnaden och att det var svårt att ha ansvar. Sjuksköterskorna upplevde 

att de ville fly från arbetet för att de hade satt sig själva i en svår situation. Kasen (2002) 

lyfter att sjuksköterskorna har ett ansvar som de inte kan avsäga sig eller att de aldrig 

får överge patienten. Sjuksköterskorna ska alltid prioritera patienten först även när det 

finns andra patienter som behöver hjälp (ibid.). 

 

Det framkom också i litteraturstudiens resultat att sjuksköterskorna upplevde det svårt 

att hantera tid och att de inte hade tillräckligt med tid för patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienternas omvårdnad fick en sämre kvalité på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Tan, Lopez och Cleary (2016) belyste i sin studie att 
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sjuksköterskornas höga arbetsbelastning bidrog till att de inte kunde skapa en relation 

till patienterna eftersom de har så mycket att göra att de inte hann prata med 

patienterna. Detta styrks även av Covington (2005) som belyser i sin studie att en 

vårdande relation endast är möjlig när sjuksköterskan har tid att vara närvarande 

eftersom att sjuksköterskan ska lära känna patienten bakom sjukdomen (ibid.). 

Sjuksköterskorna belyste dock i litteraturstudiens resultat att det var viktigt för dem att 

sitta ner och prata med patienterna även om de hade mycket att göra. Detta styrks av 

Belcher och Jones (2009) studie som visar på att det var viktigt för sjuksköterskorna att 

ge patienterna tid trots att de hade mycket att göra eftersom det kunde bidra till att 

sjuksköterskan får en bättre vårdande relation med patienten. Detta tar även Etheridge 

(2007) och Maben et al. (2007) upp i sina studier där de visar på flera samband som 

beskriver att sjuksköterskorna ville spendera mer tid med patienterna och lära känna 

dem hur de är som människor (ibid.). 

 

Vidare i litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde de att det 

var betydelsefullt att skapa en relation till patienterna. De upplevde att det var viktigt att 

visa empati i omvårdnaden för att patienterna skulle känna sig omhändertagna. Detta 

styrks även i en studie av Belcher och Jones (2009) som beskriver att sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att se patienten och göra den delaktig i omvårdnaden, 

eftersom att de kunde påverka den vårdande relationen positivt (ibid.). I resultatet 

framkom det att när sjuksköterskorna kände sig trygga så ökade deras förmåga till att 

förmedla ett förtroende till patienter. Detta bidrog till att sjuksköterskorna kunde ta 

hand om patienterna på bästa sätt. Detta styrks av Kasen (2002) som lyfter att det är 

viktigt att sjuksköterskan visar en trygghet för patienten för att kunna skapa en 

långvarig vårdande relation (ibid.). I litteraturstudiens resultat så belyste 

sjuksköterskorna att positiv respons från patienter och närstående bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde stolthet. Det framkom även i en studie av Jangland et al. 

(2016) hur sjuksköterskorna fick en drivkraft av de positiva relationerna med 

patienterna som bidrog till en förbättrad omvårdnad. Sjuksköterskorna utvecklade en 

förmåga att prioritera patienterna och få en djupare kunskap om omvårdnaden i den 

vårdande relationen mellan patient och närstående. Genom att skapa en relation så 

bidrog de till en förbättrad kontinuitet i omvårdnaden (ibid.). 
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I litteraturstudiens resultat belyste sjuksköterskorna att de upplevde att de var födda 

med en känsla att ta hand om olika människor. Detta styrks av Kasen (2002) som 

beskriver att sjuksköterskorna ska ha en hållning att se patienten, vara lyhörd och visa 

empati för att kunna skapa en vårdande relation. Tan, Lopez och Cleary (2016) belyser i 

sin studie att sjuksköterskornas underliggande passion för att utföra omvårdad är en 

faktor som påverkar den vårdande relationen till patienterna positivt. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna är villiga att integrera med patienterna för att kunna skapa en vårdande 

relation (ibid.). 

 

Slutligen i litteraturstudiens resultat så belyste sjuksköterskorna att de utvecklades när 

de lärde sig att hantera olika patientsituationer. När sjuksköterskorna utvecklades i sitt 

yrke fick de en ökad förståelse för att patienterna var olika och att de kunde använda sin 

kunskap för att förbättra omvårdnaden för patienterna. Andersson et al. (2014) lyfter i 

sin studie att det är viktigt att sjuksköterskorna strävar efter att få en förståelse för olika 

patientsituationer. Denna förståelse kan de sedan använda i patienternas omvårdnad. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) belyser i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor att det är viktigt att sjuksköterskor hela tiden kan fördjupa 

och utveckla sin kompetens i arbetet. Utvecklingen sker genom att ha ett kritiskt 

förhållningsätt (ibid.). 

Slutsats 
De skandinaviska sjuksköterskornas första tid som yrkesverksamma efter examen 

präglas av många upplevelser. De kan såväl vara utmanande, betydelsefulla och 

utvecklande upplevelser i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskornas osäkerhet och brist på 

erfarenhet kan leda till att den vårdande relationen blir lidande och att den påverkar 

omvårdnaden negativt. Sjuksköterskorna upplevde också att det var betydelsefullt att 

skapa relationer med patienter och att de utvecklades när de lärde sig att hantera olika 

patientsituationer.  

 

Denna litteraturstudie kan visa förståelse för hur sjuksköterskor upplever den första 

tiden som yrkesverksam efter examen. Det kan också uppmärksamma hur viktigt det är 

att skapa en vårdande relation till sina patienter. Vidare forskning behövs för att 

undersöka om sjuksköterskeutbildningarna i Skandinavien ger sjuksköterskor 
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tillräckligt med kunskap och förberedelse för att kunna bedriva omvårdnadsarbetet och 

skapa en vårdande relation. En bristande sjuksköterskeutbildning kan leda till att 

sjuksköterskorna känner sig oförberedda, vilket riskerar att de väljer att lämna yrket.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL Headings. 

Avgränsningar: Peer Reviewed, Research Article, English Language, 10 years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökords kombinationer Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltexter 

Valda 

artiklar 

S1  New Graduate 
Nurses  

2017-10-03 659 - - - 

S2 Novice Nurses 2017-10-03 114 - - - 

S3  S1 OR S2 2017-10-03 757 - - - 

S4 Sweden 2017-10-03 13,861 - - - 

S5 Norway 2017-10-03 7,080 - - - 

S6 Denmark 2017-10-03 7,196 - - - 

S7 S4 OR S5 OR 
S6 

2017-10-03 6,504 - - - 

S8 S3 AND S7 2017-10-03 31 27 12 11 
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Fritextsökningar i PubMed 

Avgränsningar: Peer Reviewed, English Language, 10 years. 
 

Sökords 
kombinationer 

Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltexter 

Valda 
artiklar 

S1 New 
Graduate 
Nurses 

2017-10-03 

 

988 

 

- 

 

- 

 

- 

 

S2 Novice 
Nurses 

 

2017-10-03 423 

 

- 

 

- 

 

- 

 

S3 
 
 

Newly 
Qualified 
Nurses 

2017-10-03 

 

545 

 

- 

 

- 

 

- 

 

S4 
 

S1 OR S2 
OR S3 

2017-10-03 

 

1,538 - - - 

S5 

 

Sweden 2017-10-03 

 

131,332 - - - 

S6 Norway 2017-10-03 

 

60,415 - - - 

S7 Denmark 2017-10-03 

 

92,690 - - - 

S8 S5 OR S6 

OR S7 

2017-10-03 269,560 - - - 

S9 
 

S4 AND S8 
 
 

2017-10-03 

 

39 

 

16 

 

7 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

 

©Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Qualitative Research Checklist 31.05.13 

 
1 

 

 

 

10 questions to help you make sense of qualitative research
 

 

How to use this appraisal tool 

Three broad issues need to be considered when appraising the report of a qualitative research: 
 

x Are the results of the review valid?  
x What are the results?    
x Will the results help locally?    

 
The 10 questions on the following pages are designed to help you think about these issues systematically. 
The first two questions are screening questions and can be answered quickly. If the answer to both is 
“yes”, it is worth proceeding with the remaining questions. 

There is some degree of overlap between the questions, you are asked to record a “yes”, “no” or “can’t 
tell” to most of the questions. A number of italicised prompts are given after each question. These are 
designed to remind you why the question is important. Record your reasons for your answers in the 
spaces provided. 

     These checklists were designed to be used as educational tools as part of a workshop setting 
     There will not be time in the small groups to answer them all in detail! 

 
 
©CASP This work is licensed under the Creative Commons Attribution - NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. To view 
a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. www.casp-uk.net 
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©Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Qualitative Research Checklist 31.05.13 

 
2 

 

Screening Questions 
 

1. Was there a clear statement of the aims    �Yes      �Can’t tell    �No 

    of the research?       
HINT: Consider 

x What was the goal of the research? 
x Why it was thought important? 
x Its relevance 

 

 
 
 
 

 
 

 

2. Is a qualitative methodology appropriate?                     �Yes       �Can’t tell   �No 
 
HINT: Consider 

x If the research seeks to interpret or illuminate the  
actions and/or subjective experiences of research 
participants 

x Is qualitative research the right methodology for  
addressing the research goal? 

 
 
 
 
 
 

Is it worth continuing?                          
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3 

 
Detailed questions 
 

3. Was the research design appropriate to                       �Yes          �Can’t tell  � No 

     address the aims of the research? 
 
HINT: Consider 

x If the researcher has justified the research design  
(e.g. have they discussed how they decided which  
method to use)? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Was the recruitment strategy appropriate to the      �Yes         �Can’t tell   �No 

     aims of the research? 
 
HINT:Consider 

x If the researcher has explained how the participants 
were selected 

x If they explained why the participants they selected were 
the most appropriate to provide access to the type of 
knowledge sought by the study 

x If there are any discussions around recruitment (e.g. why  
some people chose not to take part) 
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5. Was the data collected in a way that addressed       �Yes       �Can’t tell    �No 

    the research issue? 
 

HINT: Consider  

x If the setting for data collection was justified 

x If it is clear how data were collected (e.g. focus group, 

semi-structured interview etc.) 

x If the researcher has justified the methods chosen 

x If the researcher has made the methods explicit (e.g.  

for interview method, is there an indication of how  

interviews were conducted, or did they use a topic guide)? 

x If methods were modified during the study. If so, has  

the researcher explained how and why? 

x If the form of data is clear (e.g. tape recordings, video 

material, notes etc) 

x If the researcher has discussed saturation of data 

 

 

 
 

 
 

6. Has the relationship between researcher and                �Yes       �Can’t tell    �No               
participants been adequately considered?                       
 
HINT: Consider 

x If the researcher critically examined their own role, 

potential bias and influence during  

(a) Formulation of the research questions 

(b) Data collection, including sample recruitment and  

      choice of location 

x How the researcher responded to events during the study 

and whether they considered the implications of any changes  

in the research design 
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7. Have ethical issues been taken into consideration?      �Yes       �Can’t tell    �No                                  
 
HINT: Consider 

x If there are sufficient details of how the research was explained 

to participants for the reader to assess whether ethical standards 

were maintained 

x If the researcher has discussed issues raised by the study (e.g. 

issues around informed consent or confidentiality or how they 

have handled the effects of the study on the participants during 

and after the study) 

x If approval has been sought from the ethics committee 

 
 
 
 

 
 

8. Was the data analysis sufficiently rigorous?                  �Yes      �Can’t tell    �No 

HINT: Consider  

x If there is an in-depth description of the analysis process 

x If thematic analysis is used. If so, is it clear how the  

categories/themes were derived from the data? 

x Whether the researcher explains how the data presented 

were selected from the original sample to demonstrate 

the analysis process 

x If sufficient data are presented to support the findings 

x To what extent contradictory data are taken into account 

x Whether the researcher critically examined their own role, 

potential bias and influence during analysis and selection 

of data for presentation 
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9. Is there a clear statement of findings?                         �Yes      �Can’t tell    �No 

HINT: Consider 

x If the findings are explicit 
x If there is adequate discussion of the evidence both for 

and against the researchers arguments 
x If the researcher has discussed the credibility of their  

findings (e.g. triangulation, respondent validation, 
more than one analyst) 

x If the findings are discussed in relation to the original 
research question 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10. How valuable is the research?                                      

HINT: Consider 

x If the researcher discusses the contribution the study 
makes to existing knowledge or understanding e.g.  
do they consider the findings in relation to current  
practice or policy?, or relevant research-based literature? 

x If they identify new areas where research is necessary 
x If the researchers have discussed whether or how the 

findings can be transferred to other populations or  
considered other ways the research may be used 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land 

 
Titel Metod Urval Kvalitet 

Andersson PL. & Edberg, A. 
 
2010a, Sverige 
 
 

The nursing programme  
in the rear view mirror. 
Interviews with Swedish 
nurses one year after 
their graduation. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Åtta sjuksköterskor – 12 månader 
efter examen i Sverige. 

Hög     

Andersson PL. & Edberg, A. 
 
2010b, Sverige 
 
 

The transition from 
rookie to genuine nurse: 
narratives from 
Swedish nurses 
1 year after graduation. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Åtta sjuksköterskor – 12 månader 
efter examen i Sverige. 

Hög  

Bisholt, B. 
 
2012a, Sverige 
 
 

The learning process of 
recently graduated 
nurses in 
professional situations - 
Experiences of an introduction 
program. 
 

Kvalitativ intervju- 
och 
observationsstudie 

Sexton nyutexaminerade 
sjuksköterskor – på ett sjukhus i 
Sverige. 

Hög 

Bisholt, B. 
 
2012b, Sverige 
 
 

The professional  
socialization 
of recently graduated nurses - 
Experiences of 
an introductionprogram. 
 

Kvalitativ intervju 
och -
observationsstudie 

Sexton nyutexaminerade 
sjuksköterskor – på ett sjukhus 
centralt i Sverige. 

Hög 

Danbjørg, DB. & Birkelund, R. 
 
2011, Danmark. 
 
 

The practical skills 
of newly qualified 
nurses. 
 
 

Kvalitativ intervju- 
och 
observationsstudie 

Fyra sjuksköterskor 6 månader efter 
examen - på ett sjukhus i Danmark. 

Medel 
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Författare/år/land 
 

Titel Metod Urval Kvalitet 

Odland, LH., Sneltvedt, T. & 
Sörlie, V. 
 
 
2014, Norge 
 
 

Responsible but 
 unprepared: 
Experiences of newly 
educated nurses  
in hospital care. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Åtta nyutexaminerade 
sjuksköterskor – ett sjukhus i 
Norge. 

Hög  

Sneltvedt, T. & Bondas, T. 
 
2016, Norge 
 
 

Proud to be a nurse? Recently 
graduated nurses’ experiences 
in municipal health care 
settings 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Åtta 
nyutexaminerade sjuksköterskor - 
inom hemsjukvård och kommunalt 
boende i Norge. 

Medel 

Wangesteen, S., Johansson, I. & 
Nordström, G. 
 
2008, Norge 
 
 

The first year as a 
graduate nurse - 
an experience of 
growth and development. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 
 
 

Tolv nyutexaminerade 
sjuksköterskor - inom hemsjukvård 
och på ett sjukhus i Norge. 
 

Hög 
 
 

Voldbjerg, SL., Grønkjaer, M., 
Wiechula, R., & Sørensen, EE. 
 
2017, Danmark. 
 
 
 

New graduated nurses’ use of 
knowledge soures in clinical 
decision-making: an 
ethnographic study. 

Kvalitativ intervju- 
och 
observationsstudie 

Nio nyutexaminerade 
sjuksköterskor - på ett sjukhus i 
Danmark. 

Hög 

Thrysoe, L., Honusgaard, L., Dohn 
N. & Bonderup, L. 
 
2012, Danmark 
 
 

 

 

Newly qualified nurses -
Experiences of interaction 
with members of 
a community of practice. 
 

Kvalitativ intervju- 
och 
observationsstudie 

Nio sjuksköterskor på ett sjukhus i 
Danmark – 6 månader efter 
examen.  
 
 

Hög 
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Författare/år/land 
 

Titel 
 

Metod Urval Kvalitet 

Thrysoe, L., Hounsgaard, L., Dohn 
N. & Wagner, L. 
 
2011, Danmark 
 
 

Expectations of becoming a n
urse and experiences on being 
a nurse. 

Kvalitativ intervju- 
och 
observationsstudie 

Nio sjuksköterskestudenter i termin 
6 - uppföljning 6 månader efter 
examen i Danmark. 

Hög 

Ekström, L. & Idvall, E. 
 
 
2015, Sverige 
 
 

Being a team leader: newly 
registered nurses relate their 
experiences. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie  
 

Tolv nyutexaminerade 
sjuksköterskor - på ett sjukhus i 
Sverige. 
 

Hög 

Bjerknes, MS. & Bjørk, I.  
 
2012, Norge 
 
 
 

Entry into Nursing: An 
Ethnographic Study of Newly 
Qualified Nurses Taking on 
the Nursing Role in a Hospital 
Setting 

Kvalitativ intervju- 
och 
observationsstudie 

Tretton sjuksköterskor under sitt 
första yrkesår -  på ett sjukhus i 
Norge. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



 

14 
 

Bilaga 4 Analysförfarandet 
 

Meningsenhet Översatt till svenska Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

But suddenly I was the 
one supposed to make 
the decisions! (…) That 
was not easy. 
Experiencing 
uncertainty, unknown 
routines, unknown 
patients and unknown 
co-workers were all part 
of the nurses’ 
descriptions. 

Men plötsligt var jag 
den som skulle fatta 
besluten! (...) Det var 
inte lätt. Upplevde 
osäkerhet, okända 
rutiner, okända patienter 
och okända medarbetare 
var allt en del av 
sjuksköterskans 
beskrivning. 
 

Plötsligt var det jag som 
skulle fatta besluten och 
det var inte lätt. Jag 
upplevde osäkerhet av 
rutiner, patienter och 
medarbetare. 
 

 
 
 
 

Känna sig osäker. 

 
 
 
 

Att känna sig osäker och oerfaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmanande 
upplevelser. 

 
 

It was like oops. Today 
I am a registered nurse 
and I am responsible 
myself for what Iam 
doing. To me it was a 
small shock. 

 

Det var som oj. Idag är 
jag en legitimerad 
sjuksköterska och jag 
ansvarar själv för vad 
jag gör. För mig var det 
en liten chock. 

Det var en chock att jag är 
legitimerad sjuksköterska 
och att jag ansvarar själv 
för vad jag gör. 

 
 

Chock att ha 
ansvaret själv. Att känna sig oförberedd på att ha 

ansvar. 

She was also aware that 
being responsible for a 
number of patients at 
the same time generated 
a kind of anxiety within 
her. She said that this 
was particularly so 
when she did not have 
enough time for all her 
patients during a shift 

 

Hon var också 
medveten om att 
ansvaret för ett antal 
patienter samtidigt 
genererade en slags 
ångest inom henne. Hon 
sa att det här var särskilt 
så när hon inte hade 
tillräckligt med tid för 
alla sina patienter under 
ett skift. 

Att ta hand om flera 
patienter samtidigt gav 
henne ångest. Särskilt när 
hon kände att hon inte 
hade tillräckligt med tid 
för alla sina patienter. 

 
 
 

 
 

Känna ångest. Svårt att hantera tid. 
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Meningsenhet Översatt till svenska Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

Having the knowledge to 
help them and having the 
knowledge which they do 
not have. So this is a 
pride in taking care of 
someone who needs help. 

Att ha kunskapen att 
hjälpa dem och ha den 
kunskap som de inte har. 
Så det här är en stolthet 
att ta hand om någon som 
behöver hjälp. 

Det är en stolthet att ta hand 
om någon som behöver 
hjälp och att ha kunskap om 
det.  

 
 
 

Känna stolthet. 

 
 
 
 

 
 
 

Betydelsefulla 
upplevelser. 

 
 

As a nurse you have to 
face and manage 
challenging situations. 
And when you manage, 
you develop yourself and 
learn. 

Som sjuksköterska måste 
man möta och hantera 
utmanande situationer. 
Och när du lyckas 
utvecklar du dig själv och 
lär dig. 

Sjuksköterskan utvecklas 
genom att möta och hantera 
utmanande situationer. 

 
Utvecklande att hantera 

situationer.  Utvecklande upplevelser. 
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