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Abstrakt 

BAKGRUND: När sjuksköterskestudenter slutfört sin utbildning erhåller de 

en sjuksköterskelegitimation. Kompetensbeskrivningen för den legitimerade 

sjuksköterskan innefattas av ett stort antal krav som för nyutexaminerade 

sjuksköterskor (NSK) kan vara svåra att uppfylla. Det är samtidigt ett 

nationellt och globalt problem inom sjukvården att sjuksköterskor säger upp 

sig från sin arbetsplats under det första året. 

SYFTE: Syftet var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta under det första året som legitimerad sjuksköterska. 

METOD: Allmän litteraturöversikt med systematisk datainsamling och urval 

med 14 utvalda vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och 

PsycINFO. 

RESULTAT: Det första året som NSK påvisades vara en stressig period 

som krävde mycket energi. NSK upplevde sig otillräckligt förberedda att 

börja arbeta direkt efter utbildningen och kunde inte leva upp till 

förväntningarna som satts av arbetsgivare. Orimliga förväntningar på NSK 

kompetensnivå samt en hög arbetsbelastning bidrog till ökad stress och 

ångest. Självsäkerhet i yrkesrollen saknades till en början men växte i takt 

med arbetslivserfarenheten. Introduktion och stöd på arbetsplatsen visades 

vara viktiga delar för att underlätta denna period. 

SLUTSATS: Resultatet visar att NSK generellt upplever det första året i 

yrkesrollen som krävande och påfrestande oavsett geografiskt område. Detta 

grundas främst i avsaknaden av yrkeserfarenhet som gör att NSK inte 

upplever sig uppnå den kompetensnivå som krävs för att kunna utföra sitt 

arbete. En anledning till dessa upplevelser är att utbildningen inte förbereder 

studenterna på yrkesrollens uppgifter.  

Tack 

Till Birgitta Semark som handhaft författarna genom arbetets gång. 
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1 Inledning 

Författarna upplever att sjuksköterskeprofessionen innefattar ett brett 

spektrum av arbetsuppgifter som kräver klinisk färdighet och kunskap. Under 

sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har författarna 

lagt märke till att NSK verkat stressade och oroliga över att känna sig 

otillräckliga. Under samtal med sjuksköterskestudenter märks en tendens till 

oro över vad de förväntas kunna när de är färdigutbildade. Författarna själva 

befinner sig snart i samma situation och känslan av oro är något de kan 

relatera till och var det som väckte intresset till att undersöka hur NSK 

upplever deras första arbetsverksamma år som legitimerad sjuksköterska. 

2 Bakgrund 

2.1 Historik 

Yrkesrollen som sjuksköterska har utvecklats under många år och det har 

skett många förändringar under tiden. Mellan 1820 till 1910 har Florence 

Nightingale bidragit till stora utvecklingar inom sjuksköterskekompetensen. 

Bland annat startade Nightingale 1860 en sjuksköterskeutbildning där hon 

formulerade professionella normer om hur omvårdnad skulle bedrivas. Dessa 

riktlinjer skapade en grund som dagens omvårdnad bygger på (Jakobsson & 

Lutzén, 2014).  

Den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige startades 1867 av Emmy 

Rappe, en tidigare student till Florence Nightingale (Dahlborg Lyckhage, 

2014). År 1910 blev sjuksköterska en skyddad yrkestitel i Sverige, vilket 

innebar att endast personer med godkänd utbildning fick arbeta som 

sjuksköterska. År 1920 skapades en likvärdig tvåårig utbildning för alla 

sjuksköterskor som sedan förlängdes till tre år 1931. Förlängningen innebar 

en mer teoretisk utbildning med mindre utrymme för praktiskt arbete än 
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tidigare (Bentling, 2013). År 1958 blev sjuksköterskeprofessionen ett 

legitimerat yrke i Sverige. Detta innebär att det krävs formell kompetens för 

att arbeta inom yrket (Jakobsson & Lutzén, 2014). 

Synen på sjuksköterskans ansvarsområde och kompetens förändrades 

drastiskt i samband med en förändrad förståelse för olika sjukdomars 

etiologi. Det visade sig vara svårt att ange fysiologiska orsaker till all 

sjukdom och det blev uppenbart att det även fanns sociala faktorer som 

inverkade. Därmed började den objektiva synen på patienten göras mer 

subjektiv och sjuksköterskeutbildningen reformerades till att utgå från det 

egna vetenskapsområdet omvårdnad. Reformeringen innebar en 

akademisering av utbildningen och var ett stort steg mot den roll som 

sjuksköterskan har idag (Bentling, 2013). 

2.2 Kompetensbeskrivning 

Sveriges sjuksköterskeutbildning är idag akademisk, vilket innebär att en 

sjuksköterskestudent får en kandidatexamen men även en yrkesexamen. 

Högskolan eller universitetet som håller i utbildningen för sjuksköterskor 

regleras av Högskolelagen (SFS 1992:1434) och kompletteras av 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100).  

Enligt Finnström (2014) har sjuksköterskeutbildningen kritiserats då praktisk 

övning och kunskap inom medicinsk vetenskap har fått en mindre betydande 

roll jämfört med den vårdvetenskapliga delen i utbildningen. Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2017) definierar den breda kompetens den 

legitimerade sjuksköterskan ska ha inom olika områden. Dessa 

kompetensområden beskrivs här. 

• Ledarskap är en förmåga den legitimerade sjuksköterskan måste besitta 

som omvårdnadsexpert och ledare för omvårdnadsarbetet. Organisering 

av omvårdnadsarbetet och delegering av arbetsuppgifter är delar som 

ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter (SSF, 2017). 
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• Rehn (2013) menar att personcentrerad vård är där patienten står i 

centrum för vården. Det innebär bland annat att sjuksköterskans måste 

vara objektiv genom att vara medveten samt granska sin egen roll för att 

inte påverka patientens beslut i fel riktning gällande vård och behandling. 

SSF (2017) beskriver personcentrerad vård som en öppen relation mellan 

sjuksköterskan, patienten och närstående. Det innebär att ömsesidighet 

visas genom att ta tillvara på varandras kunskaper. Här är det viktigt som 

sjuksköterska att vara en god lyssnare och visa en öppenhet för att värna 

om patientens individuella behov, värdighet och integritet. 

• Samverkan i team innebär att ha en god tvärprofessionell 

samarbetsförmåga, då sjuksköterskan har rollen som omvårdnadsarbetets 

ledare och beslutstagare. I tillägg till samarbete mellan kollegor och 

professioner är det viktigt att den legitimerade sjuksköterskan kan 

involvera patienten och närstående till ett bra samarbete (SSF, 2017). 

• Evidensbaserad vård beskrivs av Rosén (2013) som ett förhållningssätt 

där vårdandet ska utgå från bästa vetenskapliga grund. Det är enligt SSF 

(2017) sjuksköterskans eget ansvar att hålla sig uppdaterad om vad ny 

vetenskaplig forskning säger. 

• Förbättringskunskap och kvalitétsutveckling handlar om att 

sjuksköterskan ska försöka förstå vårdorganisationens uppbyggnad, hur 

olika system är utformade samt samverkan mellan olika myndigheter. 

Det kan exempelvis innefatta granskning av befintliga rutiner och 

metoder, där nya arbetssätt och kunskap kan uppkomma genom dialog 

med andra vårdgivare (SSF, 2017). 

• Säker vård innebär att minimera risken för vårdskada. Detta består 

exempelvis av att utföra en korrekt läkemedelshantering, arbeta aseptiskt, 

använda en standardiserad metod för informationsöverföring och 

rapportera avvikelser (SSF, 2017). 

• Informatik innefattar krav på att dokumentera vårdförloppet i journalen 

med stadgade termer och begrepp, vilket gör det enklare att hitta den 
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information som eftersöks. Den legitimerade sjuksköterskan ska även 

kunna hjälpa patienten att läsa sin journal och få information om sin vård. 

• Pedagogik är en viktig del i sjuksköterskans yrke. Framförallt för 

patienter och närstående men även för studenter och kollegors behov 

inom utbildning och handledning. Det innebär exempelvis att kunna 

planera, genomföra och leda utbildningsinsatser samt utvärdera dessa 

(SSF, 2017). 

2.3 Från student till legitimerad sjuksköterska 

Det kan vara ett stort steg från en trygg akademisk miljö till att bli 

legitimerad sjuksköterska. Att plötsligt bli ansvarig för andra människors liv 

och att behöva fatta beslut som i värsta fall kan påverka patientens hälsa 

negativt. Under sjuksköterskeutbildningen lär sig studenterna grundläggande 

kliniska och teoretiska kunskaper, däremot finns det ofta en begränsad insikt 

i vad den legitimerade sjuksköterskan har för uppgifter. Många 

sjuksköterskestudenter upplever att de inte är redo för yrkeslivet som 

sjuksköterska när de läser sitt sista år (Bennet, 2017). Det har också visats att 

det förekommer en uppfattning bland sistaårsstudenter att de tagit sig så långt 

i utbildningen på grund av tillfälligheter och tur och av denna anledning inte 

besitter den kompetens som förväntas ute på arbetsplatsen (Christensen et al., 

2016). Både vårdtagare och avdelningschefer har sina respektive 

förväntningar på sjuksköterskan och många NSK är inte tillräckligt 

förberedda att leva upp till dessa (Bennet, 2017). Det är ett stort 

samhällsekonomiskt problem att sjuksköterskor säger upp sig från sin 

arbetsplats. I en studie av Bowles och Candela (2005) lämnade nära en 

tredjedel av 352 NSK sin första anställning inom det första året. Park et al. 

(2007) konstaterar i sin studie att sjuksköterskor har i genomsnitt 2.5 olika 

anställningar under den första femårsperioden.  
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3 Teoretisk referensram 

Benner (1993) beskriver fem olika stadier ur sjuksköterskans perspektiv från 

att vara novis till expert. De olika stadierna är novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och slutligen att vara expert. Att vara novis innebär att 

erfarenheten saknas helt inför de situationer sjuksköterskan möter på sin 

arbetsplats. När sjuksköterskan kommer till ett nytt kliniskt område saknas 

erfarenhet för att kunna etablera sina teoretiska kunskaper i praktiken. 

Avancerad nybörjare innebär att sjuksköterskan har en viss erfarenhet. Med 

hjälp av denna begränsade erfarenhet kan sjuksköterskan se vissa 

återkommande delar och skapa ett bättre vårdande vid nästa kliniska tillfälle. 

De har dock ingen möjlighet att uppfatta hela situationen på grund av den 

bristande erfarenheten. Kompetent blir sjuksköterskan efter att ha varit med 

om liknande situationer ett flertal gånger. Sjuksköterskan kan då se vilka 

åtgärder som är viktigast och organisera arbetet därefter. Skicklig blir 

sjuksköterskan när han eller hon ser helheten istället för de olika delarna. 

Därigenom kan sjuksköterskan snabbt anpassa sig till oförutsägbara 

händelser som kan uppstå på alla arbetsplatser inom sjukvården. Expert är 

det sista stadiet i sjuksköterskans utvecklingsprocess. En sjuksköterska som 

uppnått expertnivå har lång erfarenhet och kan därför snabbt uppdaga vad 

som är väsentligt i en given situation. Bedömning av akuta tillstånd görs inte 

via en analytisk process utan med en klinisk blick. Detta gör att en 

sjuksköterska som är expert kan spara tid genom att undvika irrelevanta 

moment. 

Enligt Benners teori befinner sig sjuksköterskan utan arbetserfarenhet i 

stadiet som novis. I novisstadiet kan sjuksköterskan enligt Benner inte axla 

sjuksköterskans ansvar och behöver därför ständigt stöd och vägledning. Det 

motiverade författarna att välja denna teori som referensram för denna studie.   
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4 Problemformulering 

Sjuksköterskans roll har under historien förändrats och under de senaste 

decennierna har det utformats krav på sjuksköterskans kompetens. De 

kompetenskrav som ställs på sjuksköterskan är mångsidiga och kan vara 

svåra för novissjuksköterskan att uppfylla. Erfarenheten har en stor betydelse 

för att kunna tillämpa de kompetensområden som sjuksköterskan måste ha 

för att kunna utföra sitt yrke. Det kan därför innebära problem och 

svårigheter att gå från en akademisk miljö till ett kliniskt arbete som 

legitimerad sjuksköterska. Det är ett problem både nationellt och globalt att 

sjuksköterskor lämnar sitt yrke. Hur det första arbetsverksamma året upplevs 

av NSK kan ha en stor betydelse i detta avseende som författarna vill 

undersöka närmare. 

5 Syfte 

Syftet är att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta under det första året som legitimerad sjuksköterska. 

6 Metod 

Studien görs som en allmän litteraturstudie. Det innebär enligt Friberg (2012) 

att på ett strukturerat sätt göra en beskrivande översikt inom valt ämne.  

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Att göra avgränsningar till kvalitativa eller kvantitativa artiklar är inte vanligt 

när man genomför en litteraturöversikt (Friberg 2012) och därför har detta 

inte gjorts när vi letat lämpliga artiklar. Karlsson (2012) förklarar att genom 

att avgränsa sig till artiklar som publicerats de senaste åren kommer 

trovärdigheten på insamlade data förstärkas. Av denna anledning valde vi att 

avgränsa sökningen till 2008-2018, för att artiklarna skulle vara aktuella. 
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Artiklarna skulle vara peer-reviewed vilket enligt Friberg (2012) betyder att 

artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidsskrift. Studien omfattas inte av 

någon avgränsning till ett geografiskt område. Anledningen till detta är att 

det skulle innebära ett för svagt underlag av antalet relevanta artiklar som i 

sin tur skulle påverka studiens resultat. Resultatet utgick från den 

grundutbildade sjuksköterskans perspektiv som högst arbetat ett år som 

legitimerad sjuksköterska.  

6.2 Datasamling och urval 

Insamling av data gjordes via ett systematiskt arbetssätt för att få fram de 

artiklar som ansågs relevanta. Ett systematiskt arbetssätt innebär enligt 

Friberg (2012) att hitta ett problem samt lämpliga sökord utifrån problemet. 

Detta görs först genom att tänka ut sökord som antecknas på ett papper. 

Dessa sökord kompletterades med fler ord från andra artiklar under 

sökningens gång. Det är även viktigt att välja lämpliga informationskällor då 

det finns ett stort utbud. De informationskällor som valdes var databaserna 

Cinahl och PsycINFO. Karlsson (2012) menar att Cinahl innehåller material 

inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi medan PsycINFO har 

mycket material inom psykologi och beteendevetenskap. 

Till att börja med gjordes en fritextsökning i Cinahl med orden ”New 

graduate nurse” AND ”experience*”. Sökningar med AND innebär att endast 

artiklar med båda ämnesorden visas i sökresultatet. I denna fritextsökning 

hittades nya sökord på artiklar vars rubriker ansågs intressanta för studiens 

syfte. Där hittades nya ämnesord vilka användes i efterkommande sökningar. 

Den slutgiltiga sökningen innehöll ämnesorden “New graduate nurse” OR 

“Novice nurse” OR “Nursing as a profession” OR “Nursing practice”. Att 

använda OR i sökningen innebär att endast ett av sökorden behöver finnas 

med för att få träff. Ämnesorden kombinerades med sökordet AND 

“experience*” OR ämnesordet “work experiences” AND “first year” som 

sätts inom citationstecken för att hålla ihop sökordet i sökningen (Karlsson, 
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2012). Sökningen resulterade i totalt 132 träffar. Efter att ha exkluderat 

artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna återstod 79 stycken. Dessa 

79 artiklars titlar granskades varav 34 stycken relevanta och abstrakt lästes. 

Efter att ha läst de 34 artiklarnas abstrakt sparades 12 för 

kvalitetsgranskning. Åtta av dessa 12 artiklar återfanns i såväl Cinahl som 

PsycINFO. Se bilaga 1 för detaljerad sökmatris. 

I PsycINFO gjordes först en fritextsökning med sökordet “new graduate 

nurs*”. I artiklar som kom upp på den sökningen hittades andra relevanta 

sök- och ämnesord. I nästa sökning kombinerades ämnesordet “Nurses” 

AND “new graduate nurs*” och lades sedan ihop med AND “job 

satisfaction” OR “experienc*”. Sökningen gav 149 träffar vars titlar 

granskades, därefter lästes 16 stycken abstrakt. Tio stycken artiklar 

exkluderades efter läsning av abstrakt, vilket lämnade sex stycken för 

genomläsning. Efter detta valdes slutligen två stycken ut till denna studie 

från PsycINFO. Se bilaga 2 för detaljerad sökmatris. 

6.3 Kvalitetsgranskning 

De 14 artiklar som var relevanta i relation till syftet kvalitetsgranskades 

genom en färdig mall för respektive kvalitativa och kvantitativa studier som 

tagits ur Forsberg och Wengström (2013). Poängsättningen för mallarna gav 

ett poäng för varje uppfyllt kriterium. För att uppnå en medelkvalitet var 

förutsättningen att uppfylla 60-75% och en hög kvalitet mellan 75-100% av 

högsta möjliga poäng. Visade det sig att artikeln inte hade tillräckligt med 

poäng för att uppfylla 60% bedömdes denna artikel att vara av en för låg 

kvalitét för att medtas i studien. Ingen av de 14 utvalda artiklarna föll bort 

efter kvalitetsgranskning, en uppnådde medelkvalitet och de resterande 13 

uppnådde hög kvalitet. Mallarna som använts finns bifogade som bilaga 4 

och 5. 
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6.4 Analys 

Denna studie är gjord som en beskrivande litteraturöversikt enligt Friberg 

(2012). Framtagna artiklar lästes igenom ett flertal gånger för att fördjupa sig 

i dess innehåll och förstå helheten. Författarna läste först igenom valda 

artiklar enskilt och sedan tillsammans för att undvika misstolkningar och att 

ingen relevant information missades. Data som svarade på valt syfte 

plockades ut och sparades i ett enskilt dokument för att skapa en överblick. 

Artiklarnas innehåll sorterades sedan in utifrån likheter och skillnader genom 

att markera texten i olika färger. Detta skapade en översikt som gjorde det 

enklare att identifiera likheter mellan de olika artiklarnas resultat. Därefter 

delades dessa likheter in i representativa subteman, vilka sedan sorterades in 

under teman. Artiklarna dokumenterades i en översiktstabell som finns 

bifogad som bilaga 3 (Friberg, 2012).  

7 Forskningsetiska aspekter 

För att arbetet ska anses vara pålitligt och selektivt urval ska undvikas 

diskuterar författarna förförståelse innan de påbörjar litteratursökningen 

(Friberg 2012). I denna studie delade författarna förförståelsen att NSK ofta 

var dåligt förberedda att hantera yrkesrollen efter avslutad utbildning, 

framförallt under det första året då det saknas arbetserfarenhet. För att inte 

färga studiens resultat har författarnas förförståelse försökts läggas åt sidan. 

Artiklarna valdes ut objektivt och processen för datainsamlig 

dokumenterades noggrant.  

Artiklar som valts ut för resultatet var alla godkända av en etisk kommitté 

samt granskade så att de inte bröt mot Helsingforsdeklarationens (2013) 

etiska regler för forskning på människor. Dessa etiska regler innefattas bland 

annat av att försökspersonen gett samtycke, att samlad information hålls 
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konfidentiell och att försökspersonen alltid måste prioriteras högre än 

forskningens intresse. 

8 Resultat 

Resultatet baseras på 14 utvalda artiklar som har sammanställts av 

författarna. Likheter och skillnader har identifierats, sorterats och 

presenterats i subteman under två teman. De två teman som studien utgår 

ifrån är kompetens och arbetsmiljö (se tabell 1). Under temat kompetens 

används subteman som beskriver utbildningens förberedelse inför arbetet och 

betydelsen av självsäkerhet i sin yrkesroll hos en NSK. Temat arbetsmiljö 

innefattas av subteman vilka belyser inverkan av olika faktorer på 

arbetsplatsen. 

Tabell 1. Tema och subtema. 

8.1 Kompetens 

När en sjuksköterskestudent har genomfört sin utbildning och fått sin 

legitimation beviljad kan denne titulera sig som sjuksköterska. Detta innebär 

att NSK ska besitta kompetens för att klara av alla arbetsuppgifter som en 

legitimerad sjuksköterska ansvarar för.  

Tema Subtema 

Kompetens  Utbildningens förberedelse 

 Självsäkerhet i sin yrkesroll 

Arbetsmiljö  Hög arbetsbelastning 

 Andras förväntningar 

 Introduktionens betydelse 

 Stöd på arbetsplatsen 
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8.1.1 Utbildningens förberedelser 

Det första året som NSK upplevs krävande och beskrivs ofta som en kaotisk 

och ångestladdad period. Skillnaden mellan det som NSK lärt sig under 

utbildningen och vad de behöver kunna i yrkesrollen är stor och kan upplevas 

som en chock (Al Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2012; Clark & Springer, 

2012; Horsburgh & Ross, 2013; Ortiz, 2016). Det har framkommit att NSK 

upplever olika brister i sin utbildning. Exempelvis upplever många brister på 

praktisk träning, dokumentation, vårdtekniska moment och medicinsk 

kunskap inför det kommande arbetslivet som sjuksköterska. Det som 

upplevdes vara den största skillnaden mellan utbildningen och arbetet är det 

stora ansvaret som yrket innefattas av, tillsammans med en osäkerhet på vad 

de förväntades kunna i rollen som sjuksköterska (Al Awaisi et al., 2012; 

Chanya & Pataraporn, 2017; Clark & Springer, 2012; Horsburgh & Ross, 

2013; Ortiz, 2016; Spiva et al., 2013; Thrysoe, Hounsgaard, Dohn & 

Wagner, 2011; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008).  

8.1.2 Självsäkerhet i sin yrkesroll 

Att vara säker i sin roll är en egenskap som många NSK upplever att de 

saknar eller har brist på under deras första tid som sjuksköterska (Andersson 

& Edberg, 2010; Al Awaisi et al., 2012; Chanya & Pataraporn, 2017; Cheng, 

Liou, Tsai & Chan, 2015; Spiva et al., 2013; Malouf & West, 2011; Ortiz, 

2016; Wangensteen et al., 2008). Genom en ökad arbetslivserfarenhet och 

yrkesvana växte NSK säkerhet i sin yrkesroll. Den ökade säkerheten gjorde 

att NSK upplevde sig mer kapabla att klara av sina arbetsuppgifter samt 

arbeta självständigt i slutet av det första året än i övergångsfasen mellan 

utbildning och arbete (Andersson & Edberg, 2010; Ortiz, 2016; Thrysoe et 

al., 2011; Wangensteen et al., 2008). Det finns många områden som upplevs 

svåra för de oerfarna sjuksköterskorna. Otillräcklig kommunikations-, 

tidsoptimerings- och beslutstagningsförmåga är återkommande 

problemområden för NSK (Spiva et al., 2013). Vetskapen om att ett felbeslut 
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eller ett felaktigt agerande skulle kunna orsaka vårdlidande eller i värsta fall 

att patienten avlider är någonting som skapar en känsla av rädsla bland 

sjuksköterskor när de är oerfarna och saknar självsäkerhet (Clark & Springer, 

2012). De NSK som å andra sidan känner en större självsäkerhet i sin 

arbetsroll och tillit till sin kliniska kompetens upplever mindre stress och 

trivs därmed bättre på arbetet än de som känner sig mer osäkra (Cheng et al., 

2015). 

8.2 Arbetsmiljö 

Utöver utbildningens förberedelse och NSK kompetensnivå finns faktorer på 

arbetsplatsen som kan ha en positiv respektive negativ inverkan. Faktorer på 

arbetsplatsen som NSK upplevde som försvårande för dem var förväntningar 

från arbetsgivare, hög arbetsbelastning och ohjälpsamma kollegor. 

Introduktionen och stöd på arbetsplatsen var faktorer som underlättade för 

NSK. 

8.2.1 Hög arbetsbelastning 

Det första året som legitimerad sjuksköterska beskrivs som påfrestande och 

utmattande, både mentalt- och fysiskt. En faktor som bidrog till dessa 

upplevelser är att NSK inte hann eller kunde hantera den höga 

arbetsbelastning som förväntades av dem (Al Awaisi et al., 2012; Chanya & 

Pataraporn, 2017; Clark & Springer, 2012; Parker, Giles, Lantry & 

McMillan, 2014; Qiao, Li & Hu, 2011). I en studie framkom det att NSK fått 

ansvara för samma antal patienter som de sjuksköterskor som arbetat på 

arbetsplatsen under en längre tid (Parker et al., 2014). Den höga 

arbetsbelastningen leder till att NSK måste arbeta under konstant tidspress 

och hinner därför ofta inte med sina arbetsuppgifter (Al Awaisi et al., 2012; 

Clark & Springer, 2012; Spiva et al., 2013).  

Den höga arbetsbelastningen bidrar till att många NSK upplever att 

kvalitéten på vården försämras. Ofta finns inte tid till att stanna upp och 
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reflektera på arbetsplatsen eller prata mer ingående med patienterna. Detta 

gjorde att NSK upplevde att vården blev allt mindre personcentrerad och mer 

rutinmässigt styrd (Al Awaisi et al., 2012; Clark, 2012). Det visade sig också 

att det var svårt, om inte omöjligt för NSK att inte ta med sig jobbet hem 

(Martin & Wilson, 2011). Detta skapar ytterligare mental utmattning och 

innebär att sociala relationer med familj och vänner blev negativt påverkade 

för NSK (Andersson & Edberg, 2010; Al Awaisi et al., 2015; Wangesteen et 

al., 2008).  

8.2.2 Andras förväntningar 

Kompetensnivån på NSK kan variera när de är färdigutbildade och det är 

svårt för många NSK att erkänna både för andra och för sig själva att de inte 

har den kompetens de förväntas ha. När arbetsgivare och kollegor har 

orimligt höga förväntningar på NSK yrkeskompetens skapar detta känslor 

som stress och ångest bland NSK (Andersson & Edberg, 2010). För höga 

förväntningar och ett ansvarsområde som inte anpassas efter NSK 

kompetensnivå ökar dels risken för utbrändhet men skulle i värsta fall även 

kunna leda till att patientsäkerheten äventyras (Parker et al., 2014). 

Det har även visats att vänner och familj har förväntningar på vad en 

sjuksköterska förväntas kunna och även detta är en energikrävande faktor för 

NSK. De upplever att det finns krav och förväntningar på att de ska vara 

kompetenta sjuksköterskor även utanför arbetsplatsen. Det innebär bland 

annat att svara på frågor och kunna handla korrekt i situationer utanför 

arbetet som sjuksköterska (Andersson & Edberg, 2010). 

8.2.3 Introduktionens betydelse 

En introduktionsperiod, där NSK blir tilldelad en erfaren sjuksköterska för 

handledning den första tiden på arbetsplatsen har visats vara en viktig del i 

att underlätta övergången från student till sjuksköterska. Det har dock 

framkommit att introduktionens längd och innehåll varierar och att vissa 
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NSK inte får någon introduktion alls på sin nya arbetsplats. Många NSK 

förväntar sig en lugnare start på sin nya arbetsplats, med en introduktion och 

en specifikt tilldelad mentor som ansvarar för upplärningen. Om NSK inte 

får dessa förväntningar uppfyllda kan besvikelse uppstå och känslan av att 

man är ovälkommen är vanlig (Parker et al., 2014; Wangensteen, 2008). Det 

visade sig att de NSK som genomgått en introduktion ansåg att det var ett 

värdefullt moment som fått dem att känna sig välkomna på arbetsplatsen 

samt gjort det lättare att växa in i rollen som sjuksköterska (Al Awaise et al., 

2012; Spiva et al., 2013). Den viktigaste komponenten i en bra introduktion 

var enligt Andersson och Edberg (2010) en kunnig, engagerad och stödjande 

mentor. Detta styrks av Clark och Springer (2012) som menar att NSK som 

tilldelas en oengagerad mentor yttrar missnöje med sin introduktion medan 

de som får en stödjande och pedagogisk mentor ansåg introduktionen som en 

positiv erfarenhet. 

8.2.4 Stöd på arbetsplatsen 

Innebörden av att bli accepterad och respekterad av arbetslaget är av 

väsentlig betydelse för NSK. Det finns en strävan bland NSK att passa in i 

omgivningen och att bli bekräftade som kompetenta sjuksköterskor. När 

arbetslaget underlättar detta bidrar det till en ökad självsäkerhet hos NSK 

(Andersson & Edberg, 2010; Malouf & West, 2011; Thrysoe et al., 2011). 

Värdet av ett stödjande och respektfullt arbetslag styrks av Clark och 

Springer (2012) som skriver att en välkomnande miljö med kollegor som 

visar uppskattning gör att NSK trivs bättre på sin arbetsplats. Vidare 

preciserar de att en viktig del avseende ett stödjande team är att vara öppen 

för frågor och ge respektfulla svar. Som tidigare nämnt är det viktigt för NSK 

att bli bekräftad och att känna sig välkommen på arbetsplatsen. Viljan att 

passa in kan leda till att NSK är rädda att ställa dumma frågor och riskera att 

verka okunniga (Andersson & Edberg, 2010; Malouf & West, 2011). Men 

genom att gömma sig bakom denna fasad skapas besvärliga och 
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problematiska situationer som blir ännu ett energikrävande moment. När 

NSK inte vågar be om hjälp och låtsas kunna mer än de egentligen gör så 

ökar känslan av att vara ensam och utanför (Andersson & Edberg, 2010).  

Det framkom att det är viktigt att bli tilldelad en respektfull mentor som 

NSK. Detta innebär att NSK har en person de kan lita på och vända sig till 

utan att vara rädd för att känna sig som en icke kompetent sjuksköterska. En 

tillitsfull relation till mentorn skapar en trygghet och underlättar således för 

NSK att känna tillhörighet på arbetsplatsen och att bli en del i arbetslaget (Al 

Awaisi et al., 2015; Chanya & Pataraporn, 2017; Spiva et al., 2013). Mentorn 

bör även vara erfaren och pedagogisk för att kunna ge konstruktiv feedback 

till NSK. Konstruktiv feedback har påvisats främja NSK utveckling av sin 

yrkeskompetens och fortsatt trivsel på arbetsplatsen, främst genom minskad 

stress och ångest (Ortiz, 2016; Parker et al., 2014; Wangensteen et al., 2008). 

Mentorer som är otillgängliga, ointresserade eller gav negativa kommentarer 

gjorde att en osäkerhet och stress skapades bland de nya sjuksköterskorna 

(Clark & Springer, 2012; Ortiz, 2016). 

9 Diskussion 

Syftet med denna studie var att belysa NSK upplevelser av deras första 

yrkesverksamma år. Resultatet visade att NSK upplever den första tiden i 

yrkesrollen som stressig och utmattande. Gemensamt bland NSK är att de 

upplevde sig vara dåligt förberedda att börja arbeta direkt efter genomförd 

utbildning. Självförtroendet var en bristande egenskap under det första året 

men förbättrades i takt med samlad arbetserfarenhet. De vanligaste 

förekommande faktorer som bidrog till att det första året upplevs svår är de 

höga förväntningar och det stora ansvaret som läggs på NSK. Resultatet 

visade även på att denna krävande period under första året som sjuksköterska 

medförde att NSK sociala liv påverkades eftersom det är svårt att släppa 

tankarna om jobbet. De mest betydelsefulla komponenter för att underlätta 



 

16(36) 

 

deras övergångsperiod är stödjande kollegor, en engagerad mentor samt en 

tydligt planerad introduktion. 

9.1 Metoddiskussion 

Metoden som har valts var en allmän litteraturöversikt. Denna metod ansågs 

vara lämplig då målet var att få en översikt på det nuvarande kunskapsläget 

inom valt ämne som är en av anledningarna till att göra en litteraturöversikt 

enligt Friberg (2012). En empirisk studie i form av intervjuer var ett annat 

alternativt tillvägagångssätt som initialt beaktades men valdes bort då 

författarnas mål var att få en överblick snarare än en fördjupad förståelse av 

ett fåtal individer. Med det sagt anser författarna att det skulle vara intressant 

att göra en empirisk studie. 

Genom strukturerad sökning valdes 14 lämpliga artiklar utifrån studiens syfte 

i databaserna Cinahl och PsycINFO. Fler databaser kunde ha valts men 

författarna valde dessa två stora databaser då de innehåller mycket material 

inom omvårdnad och beteendevetenskap (Karlsson, 2012).  En allmän 

litteraturstudie behöver inte vara lika omfattande som en systematisk 

litteraturstudie (Friberg, 2012). Författarna ansåg att de 14 artiklarna innehöll 

tillräckligt mycket data för att få ett tillförlitligt resultat.  

De sökord som användes ansågs relevanta av författarna och bekräftades 

även som lämpliga efter handledning. Majoriteten av utvalda artiklar var 

kvalitativa studier. Friberg (2012) menar att kvalitativa studier fokuserar på 

upplevelser och erfarenheter men att både kvalitativa och kvantitativa studier 

kan ingå i en litteraturöversikt. Majoriteten av utvalda artiklar var av 

kvalitativ metod men ingen det gjordes ingen avgränsning gällande metod. 

Författarna anser att detta stärker studiens resultat eftersom att de kvalitativa 

studierna enligt Friberg (2012) kan stärkas med den kvantitativa datan som 

ofta täcker ett större antal informanter. Författarna fann det däremot svårt att 

tolka de kvantitativa artiklarnas statistiska data och valde därför att endast 
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använda sig av resultatet som presenterades i textformat. Detta gjordes för att 

minimera risken för att misstolka artiklarnas resultat.  

För att försäkra att utvalda artiklar var vetenskapligt publicerade skulle de 

vara peer reviewed. Artiklar publicerade för mer än tio år sedan exkluderades 

för att resultatet skulle göras så aktuellt som möjligt. Utvalda artiklar 

granskades sedan manuellt för att säkerhetsställa kvalitét och relevans för 

denna studies resultat. Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kan 

medföra feltolkning i översättningen då författarnas modersmål är svenska. 

Ingen geografisk avgränsning gjordes då författarna ansåg det som värdefullt 

att undersöka detta internationellt. Att artiklarna valdes ut utan hänsyn till 

vilket land de var gjorda i gjorde initialt författarna oroliga för att det kunde 

minska studiens trovärdighet eftersom utbildningar säkerligen skiljer sig åt i 

olika världsdelar. Resultatet påvisade istället att det fanns likheter i artiklarna 

oavsett var de var gjorda vilket snarare stärker studiens resultat, med tanke 

på att syftet var att belysa NSK upplevelser, inte om utbildningens skillnader 

internationellt. Det faktum att resultatet byggs på studier gjorda i länder från 

flera olika kontinenter gör att överförbarheten mellan olika länder och 

utbildningar ses som god. I samtliga artiklar är majoriteten av informanterna 

av kvinnligt kön vilket kan ses som en svaghet. Det uppmärksammades 

däremot inte vara någon skillnad mellan de olika könen i hur de upplevde det 

första året som NSK. 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att det första året som sjuksköterska är en krävande 

period full av utmaningar. Denna period präglades av känslor av osäkerhet 

och stress, och var både fysiskt och psykiskt utmattande. Vad som bidrog till 

dessa känslor presenteras under två teman. Temat “kompetens” berör den 

kunskap och de resurser NSK innehar efter genomförd utbildning. Det andra 
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temat, “arbetsmiljö”, innehåller faktorer på arbetsplatsen som påverkar NSK 

övergångsperiod. 

9.2.1 Kompetens 

En av de största anledningar till att övergången upplevs som beskrivs i 

resultatet visades vara en uppfattning av att utbildningen inte förberett dem 

för vad de förväntas kunna i den nya yrkesrollen. NSK fann det svårt att 

överföra den teoretiska kunskapen till verklighetens hektiska arbetsmiljö. Det 

är ett frekvent omdiskuterat problem att NSK finner det svårt att omsätta dess 

teoretiska kunskap till praktiska kontext (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Resultatet visade också att en anledning till att det första året upplevs som en 

kaotisk period är att det finns skillnader mellan utbildningens innehåll och 

vad som krävs i den nya yrkesrollen. NSK upplever dokumentationsövning, 

läkemedelshantering och vårdtekniska moment som delar i utbildningen som 

brister. Kanske bör det därför enligt författarna läggas större fokus på att 

förbereda sjuksköterskestudenterna på den första yrkesverksamma perioden 

efter genomförd utbildning. En åtgärd skulle kunna vara att lyssna till vad 

sjuksköterskestudenter och NSK upplever att utbildningen inte tillgodoser 

och att arbeta mer med dessa bitar. 

Att vara osäker på en ny arbetsplats är ett fenomen som inte enbart avser 

NSK, Benner (1993) menar att även sjuksköterskor som byter till en ny 

avdelning kan initialt befinna sig på novisens nivå. Därför kan det vara lika 

viktigt med introduktion för NSK såväl som sjuksköterskor som arbetat 

under en längre tid, men på en annan arbetsplats. 

I den senaste rapporten av Försäkringskassan (2015) konstateras att sjukfall 

inom vård och omsorg har ökat kraftigt det senaste årtiondet och är den 

yrkesgrupp med flest sjukskrivningar per 1000 anställda. I bakgrunden 

framkom det dessutom av Bowles och Candela (2005) att det är vanligt 

förekommande att sjuksköterskor säger upp sig inom det första 
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arbetsverksamma året. Denna studies resultat belyser olika orsaker till att 

detta är ett förekommande problem, en av dessa är att bristande självsäkerhet 

i yrkesrollen gör att NSK trivs sämre på sin arbetsplats.  

För att vända denna trend kan det förslagsvis börjas med att titta på åtgärder i 

utbildningen, där problemet visats ha sitt ursprung. Ansvariga för 

sjuksköterskeutbildningen bör lägga fokus på att tillhandahålla tid till att 

förbereda studenter för det kommande yrket med avsikt att göra övergången 

från student till sjuksköterska smidigare (Bennet, 2017; Duchscher, 2009). 

Att göra övergången smidigare och mindre traumatisk visade sig leda till att 

NSK trivs och stannar kvar på arbetsplatsen. Ett möjligt sätt att bättre 

förbereda sjuksköterskestudenter för det kommande yrket var enligt Griffiths 

(2017) att applicera simulationsövningar i utbildningens innehåll. I Griffiths 

studie visades att simulationsövningar som eftersträvar att likna realistiska 

scenarion effektivt bidrog till studenternas utveckling av deras 

samarbetsförmåga och kritiska tänkande. Även i en studie av Smith och 

Rushton (2018) påvisas goda resultat av att låta sjuksköterskestudenter utföra 

simulerade övningar. Studenter fick i utbildningens sista termin genomgå en 

endagskurs inriktad på hantering av akut sjuka patienter. Kursen visades 

signifikant förbättra studenternas förberedelse och självförtroende. Dessa 

lärosätt skulle kunna förenkla för NSK att gå från teori till praxis och kan 

vara någonting för alla lärosäten för sjuksköterskeutbildningen att undersöka 

närmare. 

Författarna ifrågasätter dock hur grundligt kunskapen kan befästas av en 

endagskurs och bör därför möjligtvis utökas eller förläggas i utbildningens 

slutskede. Som beskrivs i bakgrunden är sjuksköterskans kompetensområde 

innefattat av en mängd olika punkter och en av dessa är god tvärprofessionell 

samarbetsförmåga och att funktionera som omvårdnadsarbetets ledare. 

Sjuksköterskeutbildningen inkluderar inte alltid undervisning i alla dessa 
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kompetensområden vilket gör det orimligt för NSK att behärska dessa 

förmågor 

Genom att jämföra SSF’s (2017) kompetensbeskrivning med 

sjuksköterskeutbildningens innehåll görs NSK upplevelser av övergången 

uppenbar enligt författarnas mening. 

Som resultatet visar är säkerheten i yrkesrollen en bristande egenskap bland 

NSK, men samtidigt en faktor som motverkar stress och ångest. Vidare 

framkom att nivån av självsäkerhet är en dynamisk process som ökade i takt 

med NSK uppfattning av deras egen kompetensnivå. Detta fynd kan kopplas 

till Benners (1993) teori som säger att den oerfarne sjuksköterskan endast 

kan utveckla sin kompetensnivå genom att samla på sig arbetserfarenhet. Att 

vara ny på en arbetsplats är förmodligen inte någonting som enbart berör 

sjuksköterskor. Men det som kanske är specifikt för bland annat 

sjuksköterskan är att det inte finns något spelrum för att göra fel då ett 

misstag kan vara förödande för patienten. Det faktum att de upplevde sig 

sakna den “kliniska blicken” och att ett felbeslut skulle kunna orsaka 

vårdlidande var ett stort orosmoment bland NSK. 

9.2.2 Arbetsmiljö 

Resultatet visade på att en hög arbetsbelastning och höga förväntningar på 

vad en NSK ska klara av gjorde bland annat att risken för stress och 

utbrändhet ökade. Detta styrks av Lo, Chien, Hwang, Huang och Chiou 

(2017) som i sin studie konstaterar att det finns en korrelation mellan 

arbetsrelaterad stress och avsikt att byta arbetsplats och även att lämna 

sjuksköterskeyrket helt och hållet. Vidare menar de att finna strategier som 

minskar den höga nivån av stress på arbetsplatsen skulle leda till att färre 

sjuksköterskor säger upp sig. Stress var en frekvent återkommande faktor 

även i denna studie och författarna är således eniga med Lo et al., (2017) att 

innebörden av att finna stressreducerande strategier är någonting för 
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arbetsgivare att eftersträva. Enligt Benner (1993) är det erfarenhetsbaserad 

kunskap som möjliggör sjuksköterskans utveckling från nybörjare till expert. 

Eftersom NSK saknar detta är det alltså enligt Benners teori orealistiskt för 

dem att agera som kompetenta sjuksköterskor den första tiden. Det är således 

viktigt för arbetsgivare att komma ihåg att NSK är noviser och att de behöver 

tid att växa in i yrkesrollen, exempelvis genom introduktion. 

 

Det förekom att NSK ibland inte ville ställa dumma frågor eftersom de var 

rädda att det kunde hamna utanför gruppen. En välkomnande atmosfär med 

introduktion och en pedagogisk mentor visades vara viktigt för att motverka 

detta. Introduktion och mentorskap erbjöds däremot inte alla gånger vilket 

var förvånande. Med vetskapen om de positiva utfall dessa faktorer visades 

leda till anser författarna att de borde vara någonting som ska ingå vid en 

anställning. Åberg (2015) menar att en bra handledare är pedagogisk, erfaren 

och realistisk i sina förväntningar på den handleddes kompetensnivå. Detta 

handlar förvisso om studenthandledare men passar enligt författarna lika väl 

in på handledare för NSK. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning som 

utformats av SSF (2017) är ett av kraven att kunna handleda studenter och 

medarbetare på ett pedagogiskt sätt. Samtidigt säger Benner (1993) att en 

sjuksköterska behöver stöd och råd i upp till tre år. Kanske bör det införas ett 

minimum på tre års arbetserfarenhet för att kvalificeras som en kompetent 

mentor? Detta skulle dock innebära att SSF’s (2017) kriterier måste 

omformuleras eller tydligare definieras. Resultatet visade också att problem 

uppstod när NSK blivit tilldelad en mentor som var ointresserad och 

oengagerad. Detta visade ge motsatt effekt och på så vis försvåra den första 

tiden för NSK. En möjlig lösning på detta skulle kunna vara att de som blir 

tillfördelade rollen som mentor eller handledare är frivilliga, detta för att 

motverka att mentorskapet får en negativ effekt. Viktigt att inte glömma bort 

är att även mentorer har patienter och kan ha stressiga dagar. Gray och 
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Brown (2016) skriver att mentorer ofta har svårt att hitta en balans i ansvaret 

av deras mentors- och sjuksköterskeroll och får ofta skuldkänslor när de inte 

hinner hjälpa NSK. Att avsätta tid under arbetspasset enkom för reflexion 

och återkoppling skulle kunna gynna båda parter i mentorskapet. 

10 Slutsats 

Resultatet visar att NSK generellt upplever det första året i yrkesrollen som 

legitimerad sjuksköterska som psykiskt och fysiskt krävande och påfrestande 

oavsett geografiskt plats. Detta grundas främst i att avsaknaden av 

yrkeserfarenhet gör att NSK inte upplever sig uppnå den kompetensnivå som 

krävs för att kunna utföra sitt arbete. De största anledningarna till dessa 

upplevelser är att utbildningen inte tillräckligt förbereder studenterna på 

yrkesrollens uppgifter. Det som anses viktigast för att underlätta denna 

period för NSK är introduktion och stöd på arbetsplatsen. Resultatet i denna 

studie har bidragit till ökad förståelse av hur NSK upplever det första året 

och vad som gör övergången lättare. 

Vidare forskning behövs för att finna strategier som kan bidra till att det 

första året som NSK blir en positiv erfarenhet. Därtill skulle det behövas 

forskning i hur både ansvariga för sjuksköterskeutbildning och arbetsgivare 

kan agera för att bättre förbereda NSK för sin framtida yrkesroll. 

  



 

23(36) 

 

11 Referenslista 

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(11), 

1723-1734. doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.06.009 

Andersson, P., & Edberg, A. (2010). The transition from rookie to genuine 

nurse: narratives from Swedish nurses 1 year after graduation. Journal Of 

Continuing Education In Nursing, 41(4), 186-192. doi:10.3928/00220124-

20100326-05 

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

omvårdnadsarbetet. Lund: Studentlitteratur. 

Bennett, L. L. (2017). The Gap Between Nursing Education and Clinical 

Skills. ABNF Journal, 28(4), 96-102. 

Bentling, S. (2013). Sjuksköterskeprofessionen – en tillbakablick på 

kompetens och kunskapskrav. I J. Leksell & M. Lepp (Red.), 

Sjuksköterskans kärnkompetenser (1. uppl. s.37-62). Stockholm: Liber. 

Bowles, C., & Candela, L. (2005). First job experiences of recent RN 

graduates: improving the work environment. Nevada Rnformation, 14(2), 16-

19. 

Chanya, T., & Pataraporn, K. (2017). Experiences during The First Year of 

Practice among New Graduate Nurses. Asian Journal Of Nursing Education 

& Research, 7(4), 461-465. doi:10.5958/2349-2996.2017.00090.8 

Cheng, C., Liou, S., Tsai, H., & Chang, C. (2015). Job stress and job 

satisfaction among new graduate nurses during the first year of employment 

in Taiwan. International Journal Of Nursing Practice, 21(4), 410-418. 

doi:10.1111/ijn.12281 



 

24(36) 

 

Christensen, M., Aubeeluck, A., Fergusson, D., Craft, J., Knight, J., 

Wirihana, L., & Stupple, E. (2016). Do student nurses experience Imposter 

Phenomenon? An international comparison of Final Year Undergraduate 

Nursing Students readiness for registration. Journal Of Advanced Nursing, 

72(11), 2784-2793. doi:10.1111/jan.13034 

Clark, C. M., & Springer, P. J. (2012). Nurse residents' first-hand accounts 

on transition to practice. Nursing Outlook, 60(4), e2-8. 

doi:10.1016/j.outlook.2011.08.003 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 

(1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Dahlborg Lyckhage, E. (2014). I backspegeln - en historisk återblick. I E. 

Dahlborg Lyckhage (red.), Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och 

ämne. (2. uppl. s.39-58). Lund: Studentlitteratur. 

Duchscher, J. (2009). Transition shock: the initial stage of role adaptation for 

newly graduated Registered Nurses. Journal Of Advanced Nursing, 65(5), 

1103-1113. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04898.x 

Finnström, B. (2014). Den professionella sjuksköterskan i dagens vård. I E. 

Dahlborg Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke 

och ämne. (2. uppl. s.59-84). Lund: Studentlitteratur. 

Florin, J. (2014). Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2. uppl. s.47-75). Lund: 

Studentlitteratur. 

Försäkringskassan. (2015). Yrke och sjukfall, Korta analyser 2015:1. Hämtad 

från https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-

4801-944a-81dd359b303c/korta-analyser-2015-

1.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 



 

25(36) 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska 

litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 

(3. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red), Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2., [rev.] uppl. s. 

133-144) Lund: Studentlitteratur. 

Gray, O., & Brown, D. (2016). Evaluating a nurse mentor preparation 

programme. British Journal Of Nursing, 25(4), 212-217. 

Griffiths, B. (2018). Preparing Tomorrow's Nurses for Collaborative Quality 

Care Through Simulation. Teaching & Learning In Nursing, 13(1), 46-50. 

doi:10.1016/j.teln.2017.08.005 

Helsingforsdeklarationen. (2013). World Medical Association Declaration of 

Helsinki –Ethical Principles For Medical Research Involving Human 

Subject. Hämtad 2018-03-13 från https://www.wma.net/policies-post/wma-

declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-

human-subjects/ 

Horsburgh, D., & Ross, J. (2013). Care and compassion: the experiences of 

newly qualified staff nurses. Journal Of Clinical Nursing, 22(7/8), 1124-

1132. doi:10.1111/jocn.12141 

Jakobsson, E. & Lutzén, K. (2014). Sjuksköterskeyrket som profession och 

omvårdnad som akademiskt ämne. I E. Ahrenberg, L. Wallin & A. Edberg 

(Red./Ed.), Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2.uppl. s.27-47). 

Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, E.K. (2012). Informationsökning. I M. Henricson (red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (1. 

uppl. s. 95-113) Lund: Studentlitteratur. 



 

26(36) 

 

Lo, W., Chien, L., Hwang, F., Huang, N., & Chiou, S. (2018). From job 

stress to intention to leave among hospital nurses: A structural equation 

modelling approach. Journal Of Advanced Nursing, 74(3), 677-688. 

doi:10.1111/jan.13481 

Malouf, N., & West, S. (2011). Fitting in: A pervasive new graduate nurse 

need. Nurse Education Today, 31(5), 488-493. 

doi:10.1016/j.nedt.2010.10.002 

Martin, K., & Wilson, C. B. (2011). Newly Registered Nurses' Experience in 

the First Year of Practice: A Phenomenological Study. International Journal 

For Human Caring, 15(2), 21-27. 

Ortiz, J. (2016). New graduate nurses' experiences about lack of professional 

confidence. Nurse Education In Practice, 1919-24. 

doi:10.1016/j.nepr.2016.04.001 

Park, J. R., Chapple, M., Wharrad, H., & Bradley, S. U. E. (2007). Early 

nursing career experience for 1994–2000 graduates from the University of 

Nottingham. Journal of Nursing Management, 15, 414-423. 

doi:10.1111/j.1365-2834.2007.00675.x 

Parker, V., Giles, M., Lantry, G., & McMillan, M. (2014). New graduate 

nurses' experiences in their first year of practice. Nurse Education Today, 

34(1), 150-156. doi:10.1016/j.nedt.2012.07.003 

Qiao, G., Li, S., & Hu, J. (2011). Stress, Coping, and Psychological Well-

Being Among New Graduate Nurses in China. Home Health Care 

Management & Practice, 23(6), 398-403. doi:10.1177/1084822311405828 

Rehn, H. (2013). Personcentrerad omvårdnad. I J. Leksell & M. Lepp (Red.), 

Sjuksköterskans kärnkompetenser (1. uppl. s.81-110). Stockholm: Liber. 



 

27(36) 

 

Rosén, M. (2013). Evidens och evidensbaserad vård. I J. Leksell & M. Lepp 

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (1. uppl. s.201-217). Stockholm: 

Liber. 

Smith, J., & Rushton, M. (2018). Improving student nurses’ confidence in 

managing the acutely ill patient. British Journal Of Nursing, 27(3), 124-129. 

doi:10.12968/bjon.2018.27.3.124 

Spiva, L., Hart, P. L., Pruner, L., Johnson, D., Martin, K., Brakovich, B., & 

... Mendoza, S. G. (2013). Hearing the Voices of Newly Licensed RNs: The 

Transition to Practice. AJN American Journal Of Nursing, 113(11), 24-32. 

doi:10.1097/01.NAJ.0000437108.76232.20 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska. Hämtad 2018-03-07 från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/ 

Thrysoe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B., & Wagner, L. (2011). 

Expectations of becoming a nurse and experiences on being a nurse. Nordic 

Journal Of Nursing Research & Clinical Studies / Vård I Norden, 31(3), 15-

19. 

Wangensteen, S., Johansson, I., & Nordström, G. (2008). The first year as a 

graduate nurse - an experience of growth and development. Journal Of 

Clinical Nursing, 17(14), 1877-1885. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02229.x  

Åberg, C. (2015). Att lära i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I 

M, Berglund, & M, Ekebergh (red.), Reflektion i lärande och vård: en 

utmaning för sjuksköterskan. (uppl.1 s.145-162). Lund: Studentlitteratur. 

  



 

28(36) 

 

Bilaga 1 

Sökmatris Cinahl 

  

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 (MH ”New graduate 

nurse”) 

 4786     

S2 (MH ”Novice nurses”  1048     

S3 (MH ”Nursing as a 

profession”) 

 15037     

S4 (MH “Nursing 

practice”) 

 25001     

S5 S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 

 44120     

S6 Experienc*  226797     

S7 (MH “Work 

experiences”) 

 4757     

S8 S6 OR S7  226797     

S9 S5 AND S8  4607     

S10 “first year*”  8831     

S11 S9 AND S10  132     

S12 S9 AND S10 Publicerad 

2008-2018; 

Abstract 

available; 

Peer reviewed 
 

79 79 34 12 # 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 12, 

13, 14 

(varav 8 

st 

dubletter) 



 

29(36) 

 

Bilaga 2 

Sökmatris PsycINFO 

 

 

  

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 subject(”Nurses”)  33,232     

S2 all(new graduate nurs*)  1,224     

S4 all(“job satisfaction”)  31,416     

S5 subject(“Job 

Satisfaction”) 

 39,760     

S6 all(experienc*)  432,48

5 

    

S7 S1 AND S2  482     

S8 S4 OR S5 OR S6  468,12

9 

    

S9 S7 AND S8  198     

S10 S7 AND S8 Publicerad 

2008-2018; 

Engelska; Peer 

reviewed; 

Empirisk 

studie 

149 149 16 6 # 4, 11 

(8 st 

dubletter: 

# 1, 2, 4, 

6, 8, 9, 11, 

14) 



 

30(36) 

 

Bilaga 3 

Artikelmatris 

# Författare/År/L

and 

Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Kvalitét 

1 Al Awaisi, H., 

Cooke, H., & 

Pryjmachuk, S. 

(2015). Oman. 

International 

Journal Of 

Nursing Studies: 

The experiences 

of newly 

graduated nurses 

during their first 

year of practice in 

the Sultanate of 

Oman – A case 

study. 

Att undersöka 

nyutexaminerad

e 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under 

övergångsperiod

en från student 

till legitimerad 

sjuksköterska. 

Kvalitativ fallstudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med nio 

informanter vid två 

olika tillfällen under 

deras första 

arbetsverksamma 

år.   

De flesta av informanterna 

hade förväntningar av 

sjuksköterskeyrket som inte 

stämde överens med 

verkligheten. Informanterna 

hade begränsad klinisk 

erfarenhet efter 

utbildningen, vilket 

påverkade deras 

självförtroende negativt och 

bidrog till en fysiskt- och 

mentalt jobbig 

övergångsperiod. 

Hög 

kvalitét 

2 Andersson, P., 

& Edberg, A. 

(2010). Sverige 

Journal Of 

Continuing 

Education In 

Nursing: The 

Transition From 

Rookie to 

Genuine Nurse: 

Narratives From 

Swedish Nurses 1 

Year After 

Graduation 

Beskriva 

erfarenheter av 

nykvalificerade 

sjuksköterskor 

under deras 

första år i deras 

nya 

professionella 

roll. 

Induktiv kvalitativ 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med åtta 

informanter ett år 

efter avklarad 

utbildning. 

Kombination av 

både latent och 

manifest 

innehållsanalys. 

Initialt fanns en osäkerhet 

som ny sjuksköterska. Högt 

egna ställda krav gjordes för 

att passa in och kunna 

uppfylla allas förväntningar 

och bli bekräftad. 

Hög 

kvalitét 

3 Chanya, T., & 

Pataraporn, K. 

(2017). 

Thailand. 

 

Asian Journal Of 

Nursing 

Education & 

Research:  

Experiences 

during The First 

Year of Practice 

among New 

Graduate Nurses. 

Att undersöka 

nyutexaminerad

e 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

det första 

arbetsverksamm

a året efter 

utbildningen. 

Deskriptiv 

kvantitativ metod. 

Frågeformulär med 

öppna frågor, 

skalfrågor och 

flersvarsfrågor. 178 

informanter. 

Informanterna kände sig 

osäkra i utföringen av olika 

vårdtekniska moment vilket 

kan sätta patientsäkerheten i 

fara. Höga förväntningar, 

dåligt självförtroende och 

hög arbetsbelastning var de 

faktorer som upplevdes 

svårast. 

Hög 

kvalitét 

 

 

  



 

31(36) 

 

4 Cheng, C., 

Liou, S., Tsai, 

H., & Chang, 

C. (2015). 

Taiwan. 

International 

Journal Of 

Nursing Practice: 

Job stress and job 

satisfaction 

among new 

graduate nurses 

during the first 

year of 

employment in 

Taiwan. 

Var att utforska 

relationen mellan 

arbetsstress, 

arbetstillfredställel

se och relaterade 

faktorer över tid 

bland nya 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

kohortstudie med 

Deskriptiv 

analysmetod. Tre 

olika tillfällen 

under det första 

året, 117, 103 och 

76 informanter vid 

respektive tillfälle. 

Under de olika perioderna 

fanns alltid stressen 

närvarande.  

Tillfredställelsen av arbetet 

ökade efter 12 månaders 

arbete. Stressen hade en 

negativ påverkan på 

arbetstillfredställelsen. 

Hög 

kvalitét 

5 Clark, C. M., 

& Springer, 

P. J. (2012). 

USA. 

Nursing Outlook: 

Nurse residents' 

first-hand 

accounts on 

transition to 

practice.   

Var att undersöka 

ny examinerade 

sjuksköterskors 

levda erfarenhet 

och tillfredställelse 

av arbetet under 

deras första år. 

Kvalitativ studie 

med 37 

informanter 

uppdelat i nio 

fokusgrupper. 

Deskriptiv 

analysmetod. 

Nya sjuksköterskor beskrev 

olika teman som är kopplad 

till deras första år som 

sjuksköterska. Dessa var 

kaos, känna sig värderad, 

känna stress från att inte 

veta, livslång inlärning och 

vart de befinner sig om tio 

år. 

Hög 

kvalitét 

6 Horsburgh, 

D., & Ross, J. 

(2013). 

Skotland. 

Journal Of 

Clinical Nursing: 

Care and 

compassion: the 

experiences of 

newly qualified 

staff nurses. 

Att utforska 

nykvalificerade 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

en god vård och 

faktorer som 

underlättar och 

hämmar 

framförandet av 

detta.  

Kvalitativ studie 

med 42 

informanter 

uppdelat i sex 

fokusgrupper. 

Grounded theory 

som metod. 

Informanterna upplevde ett 

stort steg från att vara 

student till att vara 

sjuksköterska. Ett större 

fokus borde ligga 

verkligheten att vara 

sjuksköterska.  

 

Hög 

kvalitét 

7 Malouf, N., & 

West, S. 

(2011). 

Australien.  

 

Nurse Education 

Today: Fitting in: 

A pervasive new 

graduate nurse 

need. 

Är att få en insikt i 

hur australienska 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

upplever deras 

övergång till akut 

vård. 

Kvalitativ 

longitudinell 

intervjustudie med 

nio informanter vid 

tre olika tillfällen. 

Grounded theory 

som metod. 

Visade att det finns en stor 

strävan efter att föröka 

passa in och vara som alla 

andra. Att bli rädd för att 

ställa dumma frågor och 

känna sig dum då alla andra 

kan mycket mer.  

Hög 

kvalitét 

 

  



 

32(36) 

 

8 Martin, K., 

& Wilson, 

C. B. 

(2011). 

USA. 

International 

Journal For 

Human Caring:  

Newly Registered 

Nurses' 

Experience in the 

First Year of 

Practice: A 

Phenomenologica

l Study. 

Att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av 

deras första 

arbetsverksamma 

år som 

legitimerade 

sjuksköterskor 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med sju 

informanter. 

Fenomenologisk 

dataanalys. 

Var att det kan komma 

som en chock att börja 

arbeta som legitimerad 

sjuksköterska som 

nyutexaminerad. Att 

anpassa sig till vårdmiljön 

och att utveckla de 

färdigheter som krävs för 

att fungera som en 

professionell sjuksköterska 

är tuffa utmaningar. 

Medel 

kvalitét 

9 Ortiz, J. 

(2016). 

USA. 

Nurse Education 

In Practice: New 

graduate nurses' 

experiences about 

lack of 

professional 

confidence 

Att undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

väger upp för 

deras brist på 

yrkesmässigt 

självförtroende. 

Kvalitativ 

longitudinell metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 12 st 

informanter vid två 

olika tillfällen. 

Latent 

innehållsanalys. 

Det fanns olika nivåer av 

yrkesmässigt självtroende. 

Graden av upplevt 

självförtroende fluktuerade 

under det första året 

beroende på vilka 

situationer informanterna 

utsatts för. Både positiva 

och negativa 

omständigheter är 

nödvändiga för att bli 

erfaren. 

Hög 

kvalitét 

10 Parker, V., 

Giles, M., 

Lantry, G., 

& 

McMillan, 

M. (2014). 

USA. 

Nurse Education 

Today: New 

graduate nurses' 

experiences in 

their first year of 

practice. 

Att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

första tiden i yrket 

samt identifiera 

faktorer som 

påverkar 

övergången från 

student till 

sjuksköterska. 

Både kvantitativ- 

och kvalitativ 

metod (mixed 

methods). 

Frågeformulär med 

skalfrågor, 282 

informanter. Sju 

olika fokusgrupper 

med sammanlagt 55 

informanter. 

Deskriptiv 

analysmetod. 

Övergången från en 

akademisk miljö till att 

arbeta som legitimerad 

sjuksköterska var både 

fysiskt och psykiskt 

krävande och jobbig. Det 

som gjorde övergången 

lättare respektive svårare 

var den mängd och kvalitét 

av stöd informanterna fick 

på arbetsplatsen. 

Hög 

kvalitét 

11 Qiao, G., 

Li, S., & 

Hu, J. 

(2011). 

Kina 

Home Health 

Care Management 

& Practice: Stress, 

Coping, and 

Psychological 

Well-Being 

Among New 

Graduate Nurses 

in China. 

Är att undersöka 

relationerna 

mellan 

demografiska 

egenskaper, 

mellan stressen 

för sjuksköterskor 

och olika 

hanteringsstrategi

er och 

psykologiskt 

välbefinnande för 

nyexaminerade 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär med 

skalfrågor, 96 

informanter. 

Deskriptiv 

analysmetod. 

 

De vanligaste 

stressfaktorerna var död 

och döende, hög 

arbetsbelastning och 

otillräcklig förberedelse. 

Dessa stressfaktorer hade 

ett negativt samband med 

att uppleva ett välmående. 

Viktiga strategier var att 

planera, acceptera, och ha 

en positiv återkoppling 

som resulterade i ett bättre 

välmående. 

Hög 

kvalitét 

 

  



 

33(36) 

 

12 Spiva, L., 

Hart, P. L., 

Pruner, L., 

Johnson, D., 

Martin, K., 

Brakovich, 

B., & ... 

Mendoza, S. 

G. (2013). 

USA. 

American 

Journal Of 

Nursing: 

Hearing the 

Voices of 

Newly 

Licensed 

RNs: The 

Transition to 

Practice. 

Att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors erfarenheter av 

övergångsperioden från student 

till legitimerad sjuksköterska 

och att identifiera faktorer som 

kan förenkla den.  

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

ostrukturerade 

frågor, 21 

informanter. 

Grounded 

theory som 

metod. 

Informanterna upplevde att de 

hade minimal klinisk färdighet 

efter utbildningen vilket 

gjorde att de kände sig osäkra 

vid utförande av olika 

vårdmoment. Viktiga faktorer 

för professionell utveckling 

under övergångsperioden 

visades vara ett välfungerande 

mentorskap och stöd från 

kollegor. 

Hög 

kvalitét 

13 Thrysoe, L., 

Hounsgaard, 

L., Dohn, N. 

B., & 

Wagner, L. 

(2011). 

Danmark.  

Nordic 

Journal Of 

Nursing 

Research & 

Clinical 

Studies / 

Vård I 

Norden: 

Expectations 

of becoming 

a nurse and 

experiences 

on being a 

nurse. 

Var att samla kunskap om 

nästan färdiga 

sjuksköterskestudenters 

förväntningar av att bli en 

sjuksköterska, samt upplevelser 

av att vara en sjuksköterska.  

Kvalitativ 

design. 

Datainsamling 

skedde via 

observation 

och intervjuer, 

nio 

informanter. 

Fenomenologi

sk 

hermeneutisk 

metod. 

I sista terminen upplevdes 

andras förväntningar och att 

kunna arbeta självständigt som 

oroande faktorer. Studenternas 

förväntningar korrelerade med 

hur verkligheten såg ut. Stöd 

av arbetsgivare och kollegor, 

samt att få prova på att arbeta 

självständigt i sista terminen 

visades underlätta för NSK.  

Hög 

kvalitét 

14 Wangensteen, 

S., 

Johansson, I., 

& Nordström, 

G. (2008). 

Norge 

Journal Of 

Clinical 

Nursing: The 

first year as a 

graduate 

nurse - an 

experience of 

growth and 

development. 

Var att undersöka hur 

nyexaminerade sjuksköterskor 

upplever det första året som 

sjuksköterska. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

semistrukturer

ade frågor, 12 

informanter. 

Manifest och 

latent 

innehållsanaly

s. 

Sjuksköterskornas 

beskrivningar av deras 

erfarenheter resulterade i tre 

kategorier som delades upp i 

åtta underkategorier. Det 

visade sig att det var tufft att 

börja som sjuksköterska.  

Utmaningarna av att vara ny 

sjukskötersaka skapade 

erfarenheter vilket leder till en 

alltmer trygg och avslappnad 

sjuksköterska.   

Hög 

kvalitét 
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Bilaga 4  
Kvalitetsgranskningsmall (Kvantitativa artiklar) 
 

Checklista för kvantitativa artiklar  
A. Syftet med studien?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  
Ja  Nej   
Är designen lämplig utifrån syftet?  
Ja  Nej   
B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Vilka är exklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Vilken urvalsmetod användes?  
 Randomiserat urval  
 Obundet slumpmässigt urval  
 Kvoturval  
 Klusterurval  
 Konsekutivt urval  
 Urvalet är ej beskrivet  
Är undersökningsgruppen representativ?  
Ja  Nej   
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
C. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
Var reliabiliteten beräknad?  
Ja  Nej   
Var validiteten diskuterad?  
Ja  Nej   
D. Analys  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  
Ja  Nej   
Om nej, vilka skillnader fanns?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Hur stort var bortfallet?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Fanns en bortfallsanalys?  
Ja  Nej   
Var den statistiska analysen lämplig?  
Ja  Nej   
Om nej, varför inte?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Vilka var huvudresultaten?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Erhölls signifikanta skillnader?  
Ja  Nej   
Om ja, vilka variabler?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Vilka slutsatser drar författaren?  
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…………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………  
Instämmer du?  
Ja  Nej   
E. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  
Ja  Nej   
Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
Ja  Nej   
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  
Ja  Nej   

Motivera varför eller varför inte! 

 

Bilaga 5  
Kvalitetsgranskningsmall (Kvalitativa artiklar) 
 
Checklista för kvalitativa artiklar 
A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Vilken kvalitativ metod har använts?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  
Ja  Nej   
B. Undersökningsgruppen  
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  
Ja  Nej   
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
…………………………………………………………………………………………………….…….  
Vilken urvalsmetod användes?  
 Strategiskt urval  
 Snöbollsurval  
 Teoretiskt urval  
 Ej angivet  
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  
bakgrund).  
…………………………………………………………………………………………………….……..  
…………………………………………………………………………………………………….……..  
Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja  Nej   
C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  
Ja  Nej   
Beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  
Beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
Ange datainsamlingsmetod:  
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 ostrukturerade intervjuer  
 halvstrukturerade intervjuer  
 fokusgrupper  
 observationer  
 video/bandinspelning  
 skrivna texter eller teckningar  
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
Ja  Nej   
D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Ange om:  
 teman är utvecklade som begrepp  
 det finns episodiskt presenterade citat  
 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  
 svaren är kodade  
Resultatbeskrivning:  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
Ja  Nej   
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
Ja  Nej   
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
Ja  Nej   
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
Ja  Nej   
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja  Nej   
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja  Nej   
E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja  Nej   
Stöder insamlade data forskarens resultat?  
Ja  Nej   
Har resultaten klinisk relevans?  
Ja  Nej  
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja  Nej   
Finns risk för bias?  
Ja  Nej   
Vilken slutsats drar författaren?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
Håller du med om slutsatsen?  
Ja  Nej   
Om nej, varför inte?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Ska artikeln inkluderas?  
Ja  Nej  

 


