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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och innefattar 

kärnkompetenser som säker vård, personcentrerad vård och ledarskap. 

Sjuksköterskan behöver därutöver kunskap i bland annat medicin, farmakologi 

och medicinteknik. Kandidatexamen kräver vetenskapsmetodisk kunskap som har 

tagit allt större plats i utbildningen sedan den blev akademisk, vilket ibland 

kritiseras. Syfte: Syftet var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde sina första år som yrkesverksamma. Metod: En allmän litteraturstudie 

baserad på 10 kvalitativa och en kvantitativ artikel. Resultat: Fyra kategorier 

trädde fram; utbildningens betydelse, behov av stöd, det blir bättre samt 

tacksamhet och stolthet. Diskussion: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

sig initialt otillräckligt förberedda gällande praktiska erfarenheter och övergången 

till yrkeslivet upplevs som svår med ett stort behov av stöd. Med tid och 

erfarenhet ökar självsäkerheten och yrkesstoltheten är en viktig faktor för 

upplevelsen att vara nyutexaminerad sjuksköterska.  
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Abstract  

 

Background: Nursing includes core competencies such as safe care, person-

centered care and leadership. Nurses also need knowledge in, among other things, 

medicine, pharmacology and medical technology. The bachelor's degree requires 

knowledge of scientific methodology that has taken an increasing place in 

education since it became academic, which is sometimes criticized. Aim: The 

purpose was to describe how newly graduated nurses experienced their first years 

as professionals. Methods: A general literature study based on 10 qualitative and 

one quantitative article. Results: Four categories emerged; the significance of 

education, the need for support, it gets better as well as gratitude and pride. 

Discussion: Newly graduated nurses initially feel insufficiently prepared 

regarding practical experience and the transition to working life is perceived as 

difficult with a great need for support. With time and experience, self-confidence 

increases and professional pride is an important factor in the experience of being a 

newly graduated nurse. 
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Inledning 

Varje år får cirka femtusen nya sjuksköterskor sin legitimation i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019). Efter tre år av högskole- eller universitetsstudier är det 

dags för dem att ta steget ut i ett alltmer krävande arbetsliv. Utbildningen är bred 

och täcker många områden, dels består den av ett antal perioder med 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det höga tempot i både utbildning och 

arbetsliv såväl som de många olika områden i vilka sjuksköterskor är verksamma 

kräver mycket av den enskilda sjuksköterskan och frågan väcks hur väl förberedda 

nyutexaminerade sjuksköterskor egentligen känner sig efter att de tagit examen. 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård, förbättringskunskap, 

evidensbaserad vård, samverkan, säker vård, informatik samt ledarskap och 

pedagogik (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård innebär 

ett partnerskap mellan vårdgivare och patient samt anhöriga, som bygger på 

patientens berättelse och kunskapsutbyte mellan parterna. Samverkan beskriver 

sjuksköterskans centrala roll i kommunikationen med olika parter som närstående 

till patienten, medlemmar i det egna arbetslaget samt andra yrkeskategorier. 

Evidensbaserad vård betyder att sjuksköterskans arbete skall bygga på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Förbättringskunskap står för kvalitetssäkring- och 

utveckling av vårdmiljö, rutiner och metoder. Säker vård innebär riskmedvetenhet 

och handlingsberedskap för att förebygga patientskada, men även att rapportera 

och analysera händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka vårdskada. 

Informatik handlar om patientsäker dokumentation och användning av e-

hälsoverktyg -och tjänster. Ledarskap beskriver sjuksköterskans roll i 

omvårdnadsarbetet som innebär organisering, planering och samordning av 

insatser, men även kompetensutvecklingsansvar och delegering utifrån gällande 

regelverk. Pedagogik innefattar sjuksköterskans uppgift att leda utbildnings -och 

handledningsinsatser för såväl patienter som närstående, medarbetare och 

studenter (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). 
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Kraven för att erhålla sjuksköterskeexamen i Sverige är studier omfattande 180 

högskolepoäng, vilket motsvarar tre år av heltidsstudier där studenten har 

förvärvat kunskaper och färdigheter som ger behörighet för professionen 

sjuksköterska. Dessa förmågor stämmer till stor del överens med Svensk 

Sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning, men innefattar utöver det bland 

annat färdigheter i läkemedelshantering- och beräkning samt bedömning av 

läkemedels effekter och bieffekter. Sjuksköterskan skall därutöver visa 

självkännedom och empatisk förmåga, arbeta etiskt och med hänsyn till mänskliga 

rättigheter samt enligt gällande lagar och föreskrifter. Högskoleförordningen 

fastslår dessutom att varje lärosäte får ställa krav enligt inriktningen som lärosätet 

själv har valt för sin sjuksköterskeutbildning (Högskoleförordning 1993:100).  

Omvårdnad är sjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde och definieras 

enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) både som undervisnings- och 

forskningsområde och som verksamhet. Omvårdnadens mål är främjande av hälsa 

och välbefinnande hos människan, vilket bland annat innebär identifikation av 

vårdbehov, upprättandet och utförande av omvårdnadsplaner och behandlingar 

samt identifikation och genomförande av förebyggande och hälsofrämjande 

insatser (Högskoleförordning 1993: 100).  

Medan omvårdnad är sjuksköterskans unika kunskaps- och ansvarsområde kräver 

professionen en rad kunskaper inom medicin, medicinteknik och farmakologi för 

att nämna några. Kritik framförs ibland över att omvårdnadsteori och vetenskaplig 

metod tar för mycket utrymme i utbildningen och att glappet mellan utbildning 

och verklighet uppfattas för stort av nyutexaminerade sjuksköterskor. Nordén 

(2014) beskriver hur den omvårdnadsteoretiska kunskapen i utbildningen 

uppfattas som flummigt och svår att omsätta i den praktiska verksamheten i 

sjuksköterskans arbete. Även olika nyhetsmedier, både allmänna och 

vårdinriktade, belyser med jämna mellanrum sjuksköterskeutbildningarnas 

kvalitet och riktar kritik mot de olika utformningarna. Kubista Gustavsson (2018) 

ifrågasätter utbildningens kvalitet och Petersen (2018) påpekar svårigheter att 

genomföra verksamhetsförlagda utbildningsperioder med hög kvalitet. Andelen 

verksamhetsförlagd utbildning i relation till andelen teori kritiseras även av 

Öström (2017) som menar att utbildningen behöver ses över för att återspegla 
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verkligheten.  

Medan European Federation of Nurses (EFN) arbetar för att 

sjuksköterskeutbildningarna inom Europeiska unionen skall bedrivas på 

högskolenivå finns det röster som vill sänka antagningskraven och utbilda både 

sjuksköterskor och barnmorskor på gymnasienivå, så som är fallet i till exempel 

Tyskland. Fack- och yrkesförbundet Vårdförbundet tar kraftigt avstånd från 

sådana förslag med argument om försämrad patientsäkerhet och en urholkning av 

legitimationens betydelse. Vidare menar Vårdförbundet att akademiseringen av 

sjuksköterskeutbildningen har varit nödvändig med tanke på sjuksköterskans 

kompetens inom både medicin och omvårdnad samt kravet att ständigt håller sig 

uppdaterad på den senaste forskningen inom områdena (Vårdförbundet, 2012).  

Sjuksköterskans resa från nyutexaminerad till expert inom sitt område har 

beskrivits av Benner (1993) som identifierat fem stadier i sjuksköterskans 

utveckling. Från att sakna erfarenhet som novis och avancerad nybörjare 

fortsätter vägen till att vara kompetent, skicklig och slutligen expert. Gemensamt 

för stadierna är införskaffandet av praktiska erfarenheter samtidigt som dessa 

kopplas ihop med tidigare förvärvade teoretiska kunskaper. Medan sjuksköterskan 

initialt är i stort behov av regler och riktlinjer, kännetecknas de senare stadier av 

medvetenhet och helhetstänk, av en förmåga att kunna bedöma situationer ifrån 

olika perspektiv.  

Idag består en stor del av utbildningen av vetenskapsteori och andra teoretiska 

moment som kommunikation och ledarskap, handledning och organisation, som 

alla ingår i sjuksköterskans roll (Högskoleförordning 1993: 100). Frågan väcks 

ifall det finns en risk att praktiska kunskaper har fått ge vika till förmån för 

teoretiska kunskaper och om den nyutexaminerade sjuksköterskan har tillräckligt 

med kunskap inom samtliga områden för att uppleva sig väl förberedd för 

arbetslivet de första åren efter examen.    
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

sina första år som yrkesverksamma.  

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Både kvalitativa och 

kvantitativa forskningsartiklar användes. Studien ger därmed en överblick över 

vilken forskning som finns inom ämnet (Friberg, 2020).  

Sökvägar och urval 

Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl Complete och Pubmed som båda är 

databaser med fokus på artiklar inom hälsovetenskap. Tillvägagångssättet var som 

följer: utifrån studiens syfte identifierades sökorden nyutexaminerade 

sjuksköterskor, uppleva och förberedda. Sökorden översattes till newly graduated 

nurses, experience och prepared. För de engelska översättningar togs synonymer 

fram för att i sökprocessen kunna täcka olika författares ordval. Synonymerna 

bildade sökblock som söktes först var för sig, till exempel genom att söka på 

prepared OR well prepared OR equipped. Ord som förekommer med olika 

ändelser har försatts med trunkering för att inkludera de olika suffixen i 

sökresultatet. Frassökning användas för att säkerställa att hophörande begrepp 

söktes och inkluderades ihop. Slutligen kombinerades de tre sökblocken genom 

att kombinera sökningarna S1, S2 och S3 med booleska operatorn AND samt med 

avgränsningarna att resultaten ska vara forskningsartiklar och faktagranskade 

(peer-reviewed). Sökningen genomfördes både med fritextsökning för att få med 

så nya resultat som möjligt, såväl som med ämnesord för att hitta relevanta 

artiklar. Sökningen gav 265 resultat i Cinahl Complete.  

Sökningen i Pubmed gjordes på så sätt att de engelska begreppen nurse, 

experience och prepared -samtliga med att antal synonymer - söktes som både 
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fritextord i titel/abstrakt och som ämnesord MESH. Ingen trunkering användes då 

trunkering i pubmed kan medföra oönskade tolkningar och därmed minskad 

kontroll över sökningsprocessen.  Sökningen gav 836 resultat. Avgränsningar 

”engelska” och ”senaste fem åren” lades till vilket resulterade i 452 träffar. 

Avgränsningen ”peer-reviewed” finns inte i pubmed. 

Det första urvalet av eventuellt lämpliga artiklar gjordes genom att läsa titlarna. I 

nästa steg lästes artiklarnas abstrakt för att begränsa urvalet och hitta relevanta 

artiklar.  Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta under deras första år efter examen och att 

de inte var äldre än från 2015 för att säkerställa att de var aktuella och relevanta 

för dagens sjuksköterskeutbildningar. Ett annat inklusionskriterium var att 

artiklarna skulle handla om utbildningar som bedrivs på akademisk nivå så som är 

fallet i Sverige. Artiklar som var skrivna ur andra personers perspektiv än 

sjuksköterskor exkluderades ur den här studien.  

 

Granskning och analys 

Sammanlagt 19 artiklar valdes ut för granskning, vilken genomfördes med hjälp 

av Högskolan Kristianstads granskningsmall (Beck, I., Blomqvist, K. & Orrung 

Wallin, A., 2016, bilaga 5 & 6). Målet med granskningen var att fastställa att de 

valda artiklarna var relevanta för studien och att bedöma deras kvalitet. 

Granskningen resulterade i att åtta av artiklarna valdes bort eftersom de antingen 

inte svarade på denna studies syfte eller att de var av bristande kvalitet beträffande 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Beck, I., Blomqvist, 

K. & Orrung Wallin, A., 2016). Således blev antalet artiklar som skulle analyseras 

11, varav tio var baserade på kvalitativa studier.   

Analysprocessen genomfördes enligt Fribergs (2017) femstegsmodell, det vill 

säga att först läsa artiklarna flera gånger, att identifiera nyckelbegrepp i varje 

artikel, att sammanställa resultaten för varje artikel och sedan att göra en egen 

sammanställning över de olika artiklarnas resultat samt slutligen att skapa 

kategorier för de olika resultaten som i sin tur presenterades som resultat av 
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föreliggande litteraturstudie.  Studiernas syfte, design, resultat och kvalitet 

sammanställs i form av artikelöversikter, denna dokumentation förser såväl 

författaren som läsaren med en överblick över den befintliga forskningen (Friberg, 

2020, Östlundh, 2017). Ett induktivt, manifest förhållningssätt tillämpades i 

analysprocessen, vilket innebär att författaren undviker subjektiva tolkningar av 

innehållet utan ämnar att återge resultaten så korrekt som möjligt (Henricson, 

2018). 

 

Etiska överväganden 

I granskningen av artiklarna ingår det att kontrollera huruvida studierna är 

godkända av någon etisk kommitté eller någon form av etiskt övervägande har 

gjorts och redovisats. Endast artiklar där så var fallet ingick i föreliggande 

litteraturstudie. Förutsättningar för att en studie skulle få ingå i det här arbetet var 

att deltagandet i den har varit frivilligt, skett med informerat samtycke, har kunnat 

avbrytas när som helst samt att man hade garanterat deltagarnas anonymitet. 

Dessa principer utgör en viktig grund i god forskningsetik (Kjellström, 2017).  

 

Förförståelse 

”Den utbildningen är inte bra, ni lär er inte det ni ska kunna.” Dessa ord fick 

författaren höra av en mycket erfaren undersköterska i början av en av sina 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder när hon presenterade sig som 

sjuksköterskestudent. De har sedan dess funnits med henne hela tiden och hon har 

fått höra liknade uttalanden många fler gånger under utbildningens gång, både 

från sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor med både lite och mycket 

yrkeserfarenhet samt undersköterskor. Detta i kombination med den stora andelen 

skriftliga inlämningsuppgifter gjorde att författaren genom utbildningen många 

gånger tvivlade på om hon kommer kunna tillräckligt mycket som 

nyutexaminerad sjuksköterska och om andra i samma situation har gått i liknande 

tankar. 
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Resultat 

Elva vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet, varav tio kvalitativa och 

en kvantitativ. Artiklarna handlade om att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av sina första år i yrkeslivet och var publicerade 

mellan 2015 och 2021. Tre av studierna hade genomförts i USA, två i Sverige 

respektive Storbritannien och en var i Polen, Australien, Brasilien och Spanien.  

Minst åtta av dem var genomförda med nyutexaminerade sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus. Sammanlagt bidrog 245 deltagare till artiklarnas och därmed 

denna studies resultat, 70 av dem deltog i den kvantitativa studien och 175 i de 

olika kvalitativa studierna. Analysen ledde till fyra kategorier; utbildningens 

betydelse, behov av stöd, det blir bättre samt tacksamhet och stolthet (se figur 1). 

 

Figur 1: Kategorier 

Nyutexaminerade 
sjuksköterskors 

upplevelser

Utbildningens 
betydelse

Behov av stöd

Stolthet och 
tacksamhet

Det blir bättre
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Utbildningens betydelse 

I denna kategori ligger fokus på vilken roll sjuksköterskeutbildningen har för hur 

nyexaminerade upplever sin första tid som yrkesverksamma.  

När det gäller att vara patientens advokat och att bemöta både patienter och 

anhöriga slog Hyun (2020) fast att nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattade sig 

själva välförberedda. Samma enkätstudie kom fram till att deltagarna hade lägre 

kompetenser kring akutsjukvård och efterforskningsfärdigheter. Ett 

återkommande tema i flera av de kvalitativa studierna var glappet mellan 

utbildningen och verklighet. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att det 

fanns mycket att lära och att det behövde gå snabbt. (Naylor et al.  2021; Casey et 

al., 2021; Ho et al., 2021). Samtidigt som de kände sig nöjda med sina kunskaper i 

bland annat farmakologi och patologi upplevde de att det var svårt att omsätta den 

teoretiska kunskapen i praktik (Serafin et al., 2021; Andersson et al., 2022; 

Herron, 2017; de Oliveira Almeida et al., 2017; López-Entrambasaguas et al., 

2019).  

”I am satisfied with the theory learned in class… I think this 

university is quite good. “(López-Entrambasaguas et al., 2019, s. 7) 

”The problem was transferring knowledge into action.” (Serafin et 

al., 2021, s. 15) 

Bristande kunskaper och en känsla av att vara otillräckligt förberedd upplevdes 

beträffande att vårda flera patienter samtidigt, att göra kliniska bedömningar, 

praktiska och medicintekniska färdigheter (Willman et al., Casey et al., 2021 

2020, Serafin et al., 2021; Andersson et al., 2022; Ho et al., 2021) samt ledarskap 

(López-Entrambasaguas et al., 2019). Även upplevelsen av att ha för mycket 

ansvar i relation till den nyutexaminerade sjuksköterskans kompetens beskrivs 

(Willman et al., 2020; Hart, 2019, Ho et al., 2021). Vidare upplevde sig 

nyutexaminerade sjuksköterskor otillräckligt förberedda för akuta situationer som 

kraftiga försämringar hos patienter (Herron, 2017) samt för att vårda svårt sjuka 

patienter (Naylor et al., 2021; Casey et al., 2021). Andra nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap om rättsliga frågor, 
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dokumentation, farmakologi och hjärt-lungräddning samt teknisk utrustning 

(Serafin et al., 2021; Ho et al., 2021). 

”It was quite a shock. You spend so much time in university doing 

theoretical work. So I found it quite a shock when I started my first 

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

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

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

Bristande kunskaper ledde till rädsla att göra fel eller otillräckligt (Naylor et al.  

2021; Willman et al., 2020; Casey et al., 2021; de Oliveira Almeida et al., Ho et 

al., 2021; 2017) och till upplevelsen att vara överväldigad (Casey et al., 2021; 

Herron, 2017). Ett annat återkommande begrepp var stress på grund av bristande 

kunskaper som nyutexaminerad sjuksköterska. Bristen av erfarenhet och 

helhetstänk nämndes som faktorer som orsakade stress (Naylor et al. 2021; 

Serafin et al., 2021; Ho et al., 2021; Herron, 2017). 

”It is terrifying to get a job right after undergraduation.” 

“I fear not being able to care for patients.” (de Oliveira Almeida et 

al., 2017, s. 248) 

”Am I doing enough? Did I catch everything? You know, did I miss 

something… I think you`re always kind of second-guessing yourself, 

especially as a new grad because you’re still learning what all the 

stuff sounds like and feels like and presents as.” (Naylor et al.  2021, 

s. 387) 

Behov av stöd  

Kategorin behov av stöd handlar om hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde tillräckligt eller otillräckligt stöd under sin första tid i yrket. 

Sjuksköterskorna tyckte att de var i stort behov av stöd under sina första år efter 

examen (López-Entrambasaguas et al., 2019). Stödet kom oftast från 

sjuksköterskor med lång erfarenhet (Willman et al., 2020; Andersson et al., 2022; 

de Oliveira Almeida et al., 2017) men även från annan vårdpersonal (Naylor et al., 

2021; Casey et al., 2021). När nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig ha 
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bra stöd i sitt arbete genererade det känslor av trygghet, säkerhet och samhörighet 

(Willman et al., 2020; Serafin et al., 2021; Ho et al., 2021). Stöd i form av 

introduktionsprogram och mentorskap upplevdes som viktigt av nyutexaminerade 

sjuksköterskor då det bidrog till ökad förståelse kring olika situationer (Andersson 

et al., 2022; Herron, 2017). Sjuksköterskor som upplevde att de saknade stöd i sitt 

arbete beskrev känslor av kaos, ensamhet, osäkerhet, misslyckande och höga 

förväntningar, samt frustration, maktlöshet, förnedring och en känsla av 

främlingskap (Naylor et al.  2021; Willman et al., 2020; Serafin et al., 2021; Ho et 

al., 2021; López-Entrambasaguas et al., 2019).    

”At first it was a shock. We’re used to spending three years standing 

behind someone, and whenever a problem crops up we can just ask 

them, because the responsibility doesn’t fall on us. Then we go to 

our first day and think, ‘Where’s my tutor? I don’t know what to 

do!’ But then again, expert nurses usually help us.” López-

Entrambasaguas et al., 2019, s.8) 

“Just knowing that you have that kind of support, especially as a 

new nurse and somebody who’s brand new at the hospital…” 

Naylor et al.  2021, s. 388) 

Det blir bättre 

Kategorin Det blir bättre fokuserar på hur tid och erfarenhet inom yrket 

påverkade nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under den första tiden 

efter examen. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig vara välförberedda 

och kände tillförsikt till sina kunskaper och färdigheter när de hade tagit examen, 

men förlorade tilliten till sig själv när de började arbeta i sin nya roll. Detta slås 

fast av Hyuns (2020) enkätstudie där det undersöktes huruvida nyutexaminerade 

sjuksköterskor ansåg sig vara kompetenta jämfört med studenter som höll på att 

bli klara med utbildningen. Faktorer som den självuppfattade kompetensen mättes 

kring var bland evidensbaserad vård, praktiska färdigheter, patientcentrerad vård 

och systematiskt arbete. I samtliga kategorier var den upplevda kompentensen 

signifikant högre hos studenter än hos nyutexaminerade sjuksköterskor.   
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Upplevelsen av att sakna praktiska färdigheter, att inte ha kontroll, att sakna 

erfarenhet och att inte räcka till var som starkast under den allra första tiden av 

yrkesutövningen. Detta ledde till att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

lågt självförtroende, men också ödmjukhet inför sitt arbete (Serafin et al., 2021; 

Hart, 2019). Självförtroendet och tryggheten ökade när sjuksköterskorna upplevde 

att de hade möjlighet att lära sig och förstå avdelningen de arbetade på 

(Andersson et al., 2022).  

”…you arrive at the department and you read up on what’s going 

on, procedures, illnesses, treatments, medications and samples. You 

get good at it. That makes you feel secure, and if you’re secure, 

you’re stronger as well.” (Andersson et al., 2022, s. 4) 

Ju längre tid det gick desto mer ökade självförtroendet hos de nyexaminerade, i 

takt med att de lärde sig rutiner och litade på sina kunskaper och färdigheter. 

Sjuksköterskorna delade med sig av upplevelser av att ha utvecklat mer kritiskt 

tänkande och bättre omvårdnadsfärdigheter efter introduktionstiden när de var 

tvungna att arbeta självständigt (Herron, 2017). De första tre till fem månader 

upplevdes som mest överväldigande, men efter ungefär ett år upplevde 

sjuksköterskorna att de var tryggare i sin roll och att de visste vad de skulle göra 

och kunde sin sak. Upplevelsen av att vara överväldigad fanns kvar när 

förväntningar från andra ökade, men var mindre än den första tiden i yrket (Casey 

et al., 2021). 

”The most stressful thing I have ever done. There were too many 

patients to worry about clinical reasoning. As a new nurse, you 

don’t really know how things are clicking together. What I mean by 

that is it took me about six months before it finally clicked for me. It 

was an awesome moment.” (Herron, 2017, s. 397)   

Tacksamhet och stolthet 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde känslor av tacksamhet och stolthet 

över det yrket de nu var utbildade till vilket denna kategori beskriver. Det fanns 

en upplevelse av överväldigande tillförsikt till rollen som sjuksköterska och en 
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stark övertygelse om att göra skillnad för sina patienter (Naylor et al.  2021). 

Tacksamheten grundade sig i att känna stöd från kollegor, att känna samhörighet 

med teamet och att ha gott samarbete med arbetslaget (Casey et al., 2021).  

”I love my job and what I do,”  

“I absolutely love my job. There is not an aspect of it that I don’t 

like.” 

“I love what I do. I definitely feel that I am helping people each and 

every day at work.” 

“I absolutely would do it again, a million times. I love being a 

nurse. I love helping people.” (Naylor et al.  2021, s. 390) 

”No, I love it. This is the career for me. I mean, I love it. I know that 

I’m in the right place.” (Casey et al., 2021, s. 1077) 

  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet diskuteras och bedöms med hjälp av begreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet bestäms huvudsakligen av om studien svarar på syftet, 

om det finns citat redovisade, av urvalet samt av om resultatet återger 

studiedeltagarnas upplevelser. Samtliga kvalitativa artiklar som ingick i studien 

granskades enligt dessa kriterier vilket i sin tur ökar studiens tillförlitlighet. 

Eftersom resultatet speglar studiedeltagarnas upplevelser, besvarar studien sitt 

syfte. Tillförlitligheten stärks i och med redovisade citat.  

Verifierbarhet 

En studies verifierbarhet bedöms av hur väl metoden är beskriven, det vill säga 

om studien går att göra om (Shenton, 2004). Verifierbarheten av föreliggande 

studie stärks då metoden är tydligt beskriven, både vad gäller sökningsprocessen, 



 19 (43) 
 

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

artikelgranskningen och analysprocessen. För ytterligare tydlighet presenteras 

sökscheman för två databaser som bilaga.  

Pålitlighet 

En studies pålitlighet avgörs framför allt av om en eller flera personer har 

medverkat i analysprocessen, om författarna har redovisat sin förförståelse samt 

om det framgår att resultaten redovisas oavsett vad forskarna hade hoppats och 

trott att studien skulle komma fram till (Shenton, 2004). Föreliggande studies 

pålitlighet sänks av att endast en författare har genomfört den med alla steg som 

det innebar. Det finns en risk att författaren är präglad av sin egen förförståelse. 

Författaren har därför strävat efter att analysera materialet med ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt. För att ytterligare stärka studiens pålitlighet är 

författarens förförståelse tydligt redovisad. Vidare har studien i samband med 

seminarier granskats av medstudenter och handledare, vilket stärker pålitligheten.  

Överförbarhet 

En studies överförbarhet bestäms av bland annat kontexten i vilken den 

genomfördes och hur välbeskriven den är, av urvalet, samt av kategoriernas 

abstraktionsnivå, där en hög abstraktionsnivå sänker överförbarheten och en låg 

abstraktionsnivå stärker den (Shenton,2004). Föreliggande studie var en 

litteraturstudie omfattande elva vetenskapliga artiklar, varav tio var kvalitativa. 

Minst åtta av dem hade genomförts i liknande sammanhang, nämligen sjukhus, 

vilket sänker överförbarheten till andra kontexter. Medan inga geografiska 

begränsningar tillämpades lade författaren vikt på att studierna var genomförda i 

länder med liknande sjuksköterskeutbildningar, det vill säga på akademisk nivå. 

Dock finns det skillnader mellan ländernas utbildningar vilket denna studie inte 

tar hänsyn till. Resultatet hade haft en större giltighet om studierna var från ett 

land och således var baserade på samma sjukvårds- och utbildningssystem. 

Eventuella kulturella skillnader länderna emellan togs heller inte i beaktande i 

föreliggande studie. Studiens överförbarhet sänks av den geografiska bredden av 

inkluderade artiklar.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sina första år som yrkesverksamma. Resultatet visar att 

nyblivna sjuksköterskor initialt upplever sig otillräckligt förberedda, men att det 

blir bättre med tiden och att stöd i olika former samt yrkesstolthet underlättar 

övergången mellan utbildning och yrkesutövning. I detta avsnitt diskuteras tre 

nyckelfynd som varit framträdande i studien; att nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever sig otillräckligt förberedda, att de upplever ett stort behov av stöd samt 

att tid och erfarenhet är avgörande. 

Upplevelsen att vara otillräckligt förberedd 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sig otillräckligt förberedda för yrket. 

Denna känsla av otillräcklighet grundar sig i bristen på praktiska färdigheter, 

medicinsk kunskap och färdigheter kring akuta situationer. Ett glapp mellan 

utbildning och verklighet beskrivs vilket leder till en upplevelse av att inte kunna 

omsätta den teoretiska kunskapen i praktik. Fyndet bekräftas av Taylor et al. 

(2020) som kom fram till liknade resultat kring hur välförberedda 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sig att vara under sina första 

yrkesverksamma år. Känslan av att vara oförberedd och rädslan att göra fel kan 

kopplas till sjuksköterskans kärnkompetenser, i synnerhet Säker vård som innebär 

riskmedvetenhet och handlingsberedskap för att förebygga patientskada (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Riskmedvetenhet och handlingsberedskap 

förutsätter både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter och således 

kan en brist på dessa leda till försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskan är 

dessutom ålagd att arbeta evidensbaserat, det vill säga enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Kravet innebär att 

sjuksköterskan är skyldig att ständigt hålla sig uppdaterad kring den senaste 

forskningen och att använda sådana metoder och förfaranden som bygger på 

vetenskaplig grund. Det kritiska tänkandet kring forskning och forskningsresultat 

får sjuksköterskan med sig från utbildningen, men införskaffandet av praktiska 

färdigheter förskjuts alltmer till tiden efter studierna, vilket innebär att ansvaret 

för den praktiska utbildningen ligger på den nyutexaminerade sjuksköterskan själv 
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samt på dennas kollegor. I förlängningen medför detta att sjuksköterskor utbildar 

varandra utan garanti att metoderna är aktuella och förankrade i vetenskapen. 

Problemet med att sjuksköterskor utbildar varandra blir än mer påtagligt när 

bristen på erfarna sjuksköterskor, oavsett vad denna orsakas av, tas i beaktande. 

Sjuksköterskor som själva fortfarande är nya inom yrket är i allt större 

utsträckning ansvariga för att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor för att de 

trots kort tid på arbetsplatsen är de som har längst erfarenhet (Weilenmann, 2021). 

Risken att patientsäkerheten äventyras är påtaglig och tydliggör utmaningen att 

utbilda sjuksköterskor i både teoretiska och praktiska färdigheter så att de är 

välförberedda för en alltmer krävande yrkesutövning. 

Sjuksköterskans skyldighet att hålla sig uppdaterad inom sina områden slås 

dessutom fast i ICN: s Etiska Kod för Sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). I denna ställs vidare krav på sjuksköterskan att 

stärka samhällets förtroende för professionen, bland annat genom att arbeta med 

miljö- och hållbarhetsfrågor, att säkerställa jämlik vård och att stå upp för 

mänskliga rättigheter.  Även dessa riktlinjer erfordrar gedigna praktiska och 

teoretiska kunskaper hos sjuksköterskan. Att bemöta etiska frågor kräver en 

teoretisk grund, alltså kunskap om olika etiska modeller och frågor, något som 

ingår i sjuksköterskans utbildning. Dessa kunskaper behöver dock sedan förankras 

och omsättas i praktik, i mötet med andra människor, med andra ord genom 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Upplevelsen att behöva stöd 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett stort behov av stöd under sina första 

år som yrkesverksamma. Stödet upplevs på olika sätt, dels i form av 

introduktionsprogram och mentorskap, dels informellt från mer erfarna kollegor. 

Bristande stöd upplevs som bidragande faktor till negativa upplevelser som 

frustration och osäkerhet. Behovet av stöd från erfarna kollegor hänger ihop med 

den upplevda bristande kunskapen som nyexaminerad sjuksköterska. Bra stöd 

leder till bättre kunskaper och därmed till förbättrad patientsäkerhet. 

Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevda behov av stöd bekräftas av Bennet 

(2017) och Hoppe (2020) som båda konstaterar att nyblivna sjuksköterskor 
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behöver mentorskap och stöd från erfarna. I Socialstyrelsens nationella 

handlingsplan för ökad patientsäkerhet (2020) anges introduktionsprogram för 

vårdpersonal som en åtgärd i strävan att hindra patientskador inom svensk 

sjukvård. Region Skåne är en av vårdgivarna som erbjuder nyblivna 

sjuksköterskor ett kliniskt basår, ett introduktionsprogram som innehåller både 

teori och praktik, handledning och eventuellt mentorsgrupper (Region Skåne, 

2022). Om introduktionsprogram är tillräckliga för att komplettera den nyblivna 

sjuksköterskans utbildning är en fråga som diskuteras av Weilermann (2021) som, 

baserad på Anna Willmans studier understryker vikten av dagligt stöd för 

nyfärdiga sjuksköterskor och att detta stöd behöver komma från erfarna kollegor.  

 

Tid och erfarenhet är avgörande 

Det tredje fyndet hänger ihop med de första två, nämligen att tid i yrket och 

erfarenhet är avgörande faktorer för den nyutexaminerade sjuksköterskans 

upplevelse av sina första år i yrket. Medan alldeles nyblivna sjuksköterskor 

upplever mycket stress, rädslor och avsaknad av kunskap och färdigheter känner 

de en ökad trygghet och tillit till sig själva och sina kunskaper ju längre tid de har 

hunnit arbeta som sjuksköterska. Fyndet bekräftas av Benner (1993) som i sin 

modell beskriver sjuksköterskans utveckling från nybörjare till expert. 

Utvecklingen sker i fem stadier varav de första två, novis och avancerad 

nybörjare är präglade av bristande erfarenhet och kunskap. Denna brist för med 

sig en avsaknad av helhetstänk och förmåga att bedöma situationer gällande det 

egna agerandet och eventuella konsekvenser. Tydliga regler och riktlinjer är 

särskilt viktiga i de tidiga stadierna. Det är i dessa stadier som den 

nyutexaminerade sjuksköterskan införskaffar sig praktiska färdigheter och rutiner, 

samtidigt som hon väntas behärska frågor kring etik, organisationen och rättsliga 

aspekter för att nämna några. För att underlätta de två kritiska första stadier i 

sjuksköterskans utveckling är det av vikt att förse sjuksköterskestudenten med så 

mycket praktisk erfarenhet och kunskap som möjligt, då dessa kunskaper för med 

sig trygghet i yrkesutövningen och banar väg för sjuksköterskan att snabbare 

kunna ta sig an djupare frågor som professionen för med sig. 

Sjuksköterskans utveckling fortlöper sedan vidare genom stadium tre, kompetent 
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och fyra, skicklig för att slutligen leda till att sjuksköterskan blir expert inom sitt 

område. Att förse sjuksköterskan med gedigna kunskaper under utbildningens 

gång och på så sätt stötta en snabb utveckling till expert kan antas ligga i 

samhällets intresse och utmaningen består i att dagens utbildning tillgodoser dessa 

krav.   

Sammantaget kan konstateras att det är bristen på praktisk erfarenhet som är den 

mest framträdande faktorn i den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av 

de första åren efter examen. Dagens sjuksköterskeutbildning består, som initialt 

beskriven i denna studies bakgrund, till stor del av vetenskapsteori och andra 

teoretiska moment vilka alla är nödvändiga för att täcka de breda 

kunskapsområden som ingår i sjuksköterskeprofessionen. Vetenskapsteorin är en 

förutsättning för att erhålla kandidatexamen, ett av två examina som 

sjuksköterskeutbildningen leder till.  Yrkesexamen i sin tur bygger på såväl 

teoretisk som praktisk kunskap inom olika områden, bland annat omvårdnad och 

medicin, farmakologi, ledarskap och kommunikation. Sådana kunskaper förvärvas 

bäst genom ”hands-on”-erfarenhet, vilken kan fås genom verksamhetsförlagd 

utbildning, i verkligheten. Vikten av att göra saker för att skapa minnen och på så 

vis lära sig och befästa kunskap framhävs också av Sprawls (2008) som undersökt 

olika inlärningsmetoder och deras effekter på sjukvårdspersonals färdigheter. 

Sprawls slår fast att bilder är att föredra framför det skrivna ordet när det gäller 

inlärning, men att ingenting kan ersätta det praktiska utförandet av olika moment. 

Med det i åtanke önskar författaren till denna studie att andelen 

verksamhetsförlagd utbildning gentemot andelen ren teori i dagens 

sjuksköterskeutbildningar ses över och anpassas efter hur både nyblivna 

sjuksköterskor och deras arbetsgivare och kollegor upplever att de är tillräckligt 

välutbildade efter examen.  

 

Slutsats 

Föreliggande studies syfte var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av de första åren som yrkesverksamma. Resultatet visar att nyblivna 
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sjuksköterskor upplevde sig sakna praktiska kunskaper den första tiden efter 

examen vilket innebar att de var i stort behov av stöd i olika former. Övergången 

mellan utbildning och arbetsliv upplevdes som svår, ibland som chockartad, när 

tilliten till de egna kunskaperna initialt var stor och sedan sjönk som en 

konsekvens av upplevelsen att inte vara tillräckligt förberedd för yrket. Tid i yrket 

och därmed erfarenhet beskrevs som väsentliga faktorer för att återigen kunna 

uppleva tillförlitlighet och självförtroende. Även yrkesstoltheten och 

tacksamheten över att kunna göra skillnad påverkade den nyutexaminerade 

sjuksköterskas upplevelse. 

 

Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie har genomförts i en tid som varit präglat av nedstängningar 

och inskränkningar i det offentliga livet på grund av covid-19 vilket medförde att 

sjuksköterskestudenter på en del lärosäten har fått indragna eller förkortade VFU-

perioder. Vilka konsekvenser det får kommer att visa sig inom kort när de första 

klasserna från dessa år tar examen och påbörjar sina första arbeten som 

sjuksköterskor. Författaren rekommenderar jämförande studier mellan 

sjuksköterskor som har studerat före respektive under pandemin alternativt mellan 

grupper som har fått förkortade praktikperioder och dem som inte har fått sina 

VFU-perioder inställda eller förkortade.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 20220314 

Syfte: att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sina  
första år som yrkesverksamma. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

“new graduate nurses” [MH] OR 

“novice nurses” [MH] OR 
”newly graduated” [fritext] OR 

”new graduate nurs*” [fritext]  OR 

“newly graduated nurs*” [fritext]  OR 
“novice nurs*” [fritext] OR 

“new nurs*” OR 

alum* 

15.981  

2 – Uppleva  experience OR 
“work experience” OR 

attitud* OR 

perception OR 
feel* OR 

view* OR 

perceive* OR 

regard 

1.025717  

3 – Förberedda  Prepared OR 

“well prepared” OR 

equipped OR 
qualified OR 

ready 

158.390  

S1 + S2 + S3  961  

Begränsningar Forskningsartikel, peer-reviewed, engelskspråkig, 
publiceringsår 2015 - 2021 

265  
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Bilaga 2. Sökschema 

 

 

Databas: Pubmed 

Datum: 20220314 Syfte: att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sina   

första år som yrkesverksamma. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

"new graduate nurse"[Title/Abstract] OR  "graduate 
s"[All Fields] OR "nurses"[MeSH Term] OR "novice 

nurse"[Title/Abstract] OR "newly 

graduated"[Title/Abstract] OR 

"graduate"[Title/Abstract] OR 

"nurses"[Title/Abstract] OR "nurses"[MeSH Term] 

49.626  

2 – Uppleva  "experience"[Title/Abstract] OR "work 

experience"[Title/Abstract] OR 

"attitude"[Title/Abstract] OR "attitude"[MeSH Term] 
OR "perception"[Title/Abstract] OR 

"perception"[MeSH Term] OR "feel"[Title/Abstract] 

OR "emotions"[MeSH Terms] OR 
"view"[Title/Abstract]) OR 

"perceive"[Title/Abstract] OR 

"regard"[Title/Abstract])  

302.169  

3 – Förberedda  prepared"[Title/Abstract] OR "well 
prepared"[Title/Abstract] OR 

"equipped"[Title/Abstract] OR 

"qualified"[Title/Abstract] OR 

"ready"[Title/Abstract] 

155.787  

 S1 AND S2 AND S3 460  

Begränsningar Engelskspråkiga artiklar, publiceringsår 2015-2021  452 3 
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Bilaga 3. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Andersson, A. et al. 

 

Newly graduated 

nurses’ work-

integrated learning: A 

qualitative study 

from an educational 

and occupational 

perspective 

 

Sverige, 2022 
 

 

Att beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

verksamhetsintegrerat 

lärande ur ett 

utbildnings. Och 

yrkesmässigt 

perspektiv 

Ändamålsenligt urval 

 

33 deltagare, inget bortfall 

Inkl. erfarenhet av 

verksamhetsintegrerat 

lärande  

 

Hemsjukvård och sjukhus 

 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer 
 

 

 

Inbjudan och information 

via brev 

 

56 – 77 minuter 

 

Transkribering 

N-VIVO analysverktyg 

 

Tematisk innehållsanalys 

 

 
Etiskt övervägande, inget 

etiskt godkännande enligt 

svensk lag 

Teman:  

Att omvandla tidigare 

föreställningar och 

nya kontextuella 

kunskaper till 

praktiska ändamål 

 

 

Tillförlitlighet: stärks då studien svarar 

på syftet, citat, djup i intervjuerna 

 

Verifierbarhet: stärks av redovisade 

frågor 

 

Pålitlighet: stärks av att alla författare 

analyserade materialet, användning av 

N-VIVO 

 

Överförbarhet: sänks av tunt beskriven 
kontext. Stärks av ändamålsenligt urval 

och låg abstraktionsnivå 

Casey, K. et al. 

 

The lived experiences 

of graduate nurses 

transitioning to 

professional practice 

during a pandemic 
 

USA, 2021 

 

 

 

 

Att beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

övergången till 

professionell 

utövning under en 
pandemi  

Ändamålsenligt urval 

 

15 sjuksköterskor som 

deltog i 12-månaders- 

introduktion på sjukhuset 

 

Sjukhus med 525 
vårdplatser 

 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer 

*Inbjudan och information 

till potentiella deltagare via 

email samt information och 

samtycke vid 

intervjutillfället 

* ca 60 minuter 

*Inspelning och 
transkribering 

*Tematisk  

innehållsanalys 

*Etiskt övervägande och 

etiskt godkännande  

Teman: 

* att vara ny och 

överväldigad 

* tacksamhet över att 

vara sjuksköterska 

 

 

Tillförlitlighet: stärks då studien svarar 

på syftet, citat, djup i intervjuerna 

 

Verifierbarhet: stärks av redovisade 

frågor, välbeskriven metod 

 

Pålitlighet: stärks pga. individuell 
analys av alla tre forskare, av att 

oväntade resultat redovisades, att 

relationen mellan forskare och 

deltagare redovisas, att man aktivt 

arbetat med sin förförståelse 

 

Överförbarhet: stärks av 

ändamålsenligt urval, tydlig kontext 

och låg abstraktionsnivå 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

De Oliveira Almeida, 

R., et al.  

 

Newly undergraduate 

nurses and intensive 

care in units of non-

critical patients  
 

 

Brasilien 

2017 

Att identifiera 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

attityder kring att 

intensivvårda 

kritiska patienter på 

icke-intensiva 
avdelningar 

Ändamålsenligt urval 

 

26 deltagare 

 

Inkl: nyutexaminerade 

ssk 

Exkl: tidigare usk 
 

Icke-intensivavdelningar 

  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Personlig kontakt med 

potentiella deltagare, 

information 

 

Jul 2016 – jan 2017 

 

20 – 30 minuter 
 

Inspelade, transkriberade 

Tematisk innehållsanalys 

 

Deskriptiv tematisk 

innehållsanalys 

 

Etiskt övervägande och etiskt 

godkännande 

ALCESTE 2012 

* kräver utbildning 

efter examen 

* Grundutbildnings 

anses otillräcklig 

för den sortens vård 

 

Tillförlitlighet: stärks då studien svarar på 

syftet, redovisade frågor, citat, ALCESTE 

2012 

 
Verifierbarhet stärks av välbeskriven 
metod 

 
Pålitlighet sänks pga oklart antal granskare 

 
Överförbarhet stärks av tydlig kontext, 

sänks av otydlig kategorisering 

Hart, E.  

 
The Experience of 

preparing for and 

transitioning to 

registered practice 

 

England, 2019 

 

 

 

Att undersöka hur 

studenter upplevde 
det nuvarande vfu-

placeringssättet och 

hur det påverkade 

deras 

uppfattning/uppleve

lse av övergången. 

Ändamålsenligt urval 

 
6 deltagare! 

 

Semistrukturerad  

intervju 

Riktat urval av deltagarna 

 
Enskilda intervjuer, okänd 

längd, spelades in, 

transkriberades 

 

Tematisk innehållsanalys 

 

 

Etiskt övervägande och etiskt 

godkännande 

Teman: 

* stöd 
* kvalificering 

* handledning  

* känslor 

(självförtroende) 

Tillförlitlighet stärks då studien svarar på 

syftet 
 

Verifierbarhet sänks pga. icke-redovisade 

frågor, knappt beskriven metod 

 

Pålitlighet sänks pga. ej redovisad 

förförståelse, analys av enbart en forskare 

 

Överförbarhet sänks av att kontexten är 

otillräckligt beskriven, stärks av låg 

abstraktionsnivå samt ändamålsenligt urval 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Herron, E.K. 

 

New graduate nurses’ 

preparation for 

recognition and 

prevention of failure 

to rescue: A 
qualitative study 

 

USA 

 

2017 

 

 

Att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

igenkännande och 

förebyggande av 

avvikelser 

Ändamålsenligt urval 

 

14 deltagare 

 

Sjukhus 

 

 
Semistrukturerade  

intervjuer 

 

 

Email eller Facebook-

meddelande 

 

Inspelade, transkriberade 

Tematisk innehållsanalys 

 

Etiskt övervägande och 
etiskt godkännande 

COREQ- guidelines 

* klinisk förberedelse i 

skolan 

* erfarenhet av framväxande 

situationer 

* lågt självförtroende som 

nyutexaminerad 

* svara på nödsituationer 

 

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, redovisade 

frågor, citat, COREQ 

 

Verifierbarhet stärks av 

välbeskriven metod 

 
Pålitlighet sänks pga endast en 

forskare 

 

Överförbarhet stärks av tydlig 

kontext, låg abstraktionsnivå  

Ho, S.S. et al.  
 

‘It was quite a 

shock’: A qualitative 

study of the impact of 

organizational and 

personal factors on 

newly qualified 

nurses’ experiences 

 

Storbritannien 

2021 

 

 

Att utforska hur 
nyutexaminerade 

ssk:s upplevelser 

påverkar dem att 

stanna kvar på 

arbetsplatsen 

Bekvämlighetsurval 
 

23 deltagare 

 

Inkl. ssk max 2 års 

erfarenhet  

 

Semistrukturerade  

intervjuer 

 

Intresseanmälan i samband 
med an annan studie 

 

Skotska universitet 

 

Telefonintervjuer, 

inspelning, transkribering 

 

Etiskt övervägande och 

etiskt godkännande 

 

Tematisk innehållsanalys 

* övergångschock 
* upplevelsen av stöd och 

samhörighet  

* att uppleva sig vara utan 

stöd och exkluderad 

Tillförlitlighet: stärks då studien 
svarar på syftet, redovisade 

frågor, citat 

 

Verifierbarhet stärks av 

välbeskriven metod 

 

Pålitlighet stärks av att två 

forskare granskade var för sig 

 

Överförbarhet stärks av tydlig 

kontext, låg abstraktionsnivå 
sänks av bekvämlighetsurval. 
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Bilaga 4. Artikelöversikt (kvantitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hyun, A. et al.  

 

Exploratation of 
the expected and 

achieved 

compentency 

levels of new 

graduate nurses 

 

Autralien 

2020 

Att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 
förväntade och 

faktiska 

kompetensnivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* tvärsnittsstudie 

*bekvämlighetsurval 

* 90 tillfrågade ssk 
* deltagare: 70ssk 

*powerberäkning 

*Nyutexaminerade ssk  

* stort sjukhus 

*Enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 
 

 

Email med 

information, 

enkät och 
samtycke till 

potentiella 

deltagare 

 

Analys: SPSS 

23 

 

Deskriptiv 

statistik 

 

Resultatet visar att nyutexaminerade  

Ssk upplevde välförberedda, 

 
Att de upplevde sig säkra i hanteringen 

av etiska frågor, att kunna ge säker 

vård 

 

Att de hade lägre kompetens gällande 

akutsituationer och färdigheter i 

forskning  

 

 

 

 
 

 

 

Intern reliabilitet: stärks då 

studien svarar på syftet. Sänks 

då oprövat frågeformulär 
använts,  

 

Reliabilitet: stärks av låga p-

värden 

 

Objektivitet stärks då 

powerberäkning finns  

 

Extern validitet: stärks pga. hög 

grad av representativitet för 

populationen, lågt bortfall 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

López-

Entrambasaguas, 

O.M., et al.  

 

Newly Qualified 

Nurses’ Perception of 

Their Compentency 
Achievement on 

Leaving University: 

A Qualititive Study 

 

Spanien, 2019 

Att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av 

Kompetensen de 

förvärvat under sina 
universitetsstudier  

Ändamålsenligt urval 

 

12 deltagare 

 

Inkl: 3–12 mån arbete ssk, 

Examen 2015 - 2017 

 
Spanskt universitet 

 

Semistrukturerade  

intervjuer 

 

Inbjudan, information  

via mail 

 

Mar – apr 2018 

 

45 – 90 minuter 

 
Inspelade, transkriberade 

 

Etiskt övervägande och etiskt 

godkännande 

 

Tematisk  

innehållsanalys 

Atlas.ti.7 analysverktyg 

* behov att förbättra 

teoretiskt innehåll 

 

* omprövning av 

praktiska lektioner 

och klinisk träning 

Tillförlitlighet stärks då studien svarar 

på syftet, citat och djup i intervjuerna 

 

Verifierbarhet stärks av välbeskriven 

metod 

 

Pålitlighet stärks av Atlas.ti.7, 
oberoende granskning 2 forskare, sänks 

av er redovisad förförståelse 

 

Överförbarhet stärks av tydlig kontext, 

ändamålsenligt urval, låg 

abstraktionsnivå 

Naylor, H. et al.  

 

Novice Nurses´ 

Experiences Caring 
for Acutely Ill 

Patients during a 

Pandemic 

 

USA 

2021 

 

 

Att beskriva nya 

sjuksköterskors, 

med mindre än två 

års erfarenhet, 
upplevelse av att 

arbeta med 

akutsjukvård under 

en pandemi 

Ändamålsenligt urval 

 

Sex akutsjukvårdsinrätt-

ningar  
 

Ssk <2 års erfarenhet, 

heltidsarbete 

Vård av Covid-19-

patienter 

 

15 tillfrågade, 13 deltagare 

 

Semistrukturerad  

intervju 

E-mail-utskick och social 

media till alumni Creighton 

University 

 
intervjuer en timme, 

videosamtal spelades in  

ord för ord-transkribering 

  

Tematisk innehållsanalys 

COREQ 

 

Etisk övervägande och etiskt 

godkännande 

Teman: 

*Att vårda svårt akut 

sjuka med begränsad 

utbildning 
* Stöd från 

vårdteamet 

* Att vara förberedd 

för en pandemi genom 

utbildningen 

* Jag skulle 

fortfarande välja 

vården 

Tillförlitlighet stärks då studien svarar 

på syftet, citat, djup i intervjuerna, 

COREQ 

 
Verifierbarhet: stärks då metoden är 

välbeskriven, intervjufrågorna 

redovisade 

 

Pålitlighet: stärks då 3 forskare 

analyserat var för sig, relationen mellan 

deltagare & forskare redovisas. Sänks 

av ej tydligt beskriven förförståelse 

 

Överförbarhet: stärks av välbeskriven 

kontext, ändamålsenligt urval och låg 

abstraktionsnivå  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Serafin, L. et al.  

 

Novice nurses’ 

readiness to practice 

in an ICU: A 

qualitative study 

 
Polen, 2021  

 

 

Att undersöka 

polska nyblivna 

sjuksköterskors 

beredskap att arbeta 

på en 

intensivvårdsavdeln

ing 
 

 

 

Ändamålsenligt urval 

 

17 deltagare 

 

Inkl: arbete på IVA, och 

arbete som ssk för mellan 3 

månader och 3 års tid efter 
legitimation 

 

IVA, 15 ssk:s första 

arbetsplats var IVA 

 

Semistrukturerade  

intervjuer 

*Offentligt upprop, 

intressenter anmälde sig,  

Personligt mail till varje 

potentiell deltagare med 

information 

* 20 minuter  

*Inspelning, transkribering, 
anteckningar 

*Tematisk innehållsanalys, 

COREQ guidelines 

användes 

*Etiskt övervägande och 

etiskt godkännande 

Teman: 

* Adekvat handledning 

* yrkesmässigt 

självförtroende 

* kunskap och praktisk 

tillämpning 

 

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, citat, användning 

av COREQ guidelines 

 

Verifierbarhet: sänks av ej 

redovisade frågor, stärks av 

välbeskriven metod 
 

Pålitlighet stärks pga. analys av 

alla författare, sänks av att 

förförståelse saknas 

 

Överförbarhet: Stärks av tydlig 

kontext, ändamålsenligt urval, låg 

abstraktionsnivå 
Willman, A.et al.  

 

Insufficiently 

supported in handling 
responsibility and 

demands: Findings 

from a qualitative 

study of newly 

graduated nurses  

 

Sverige 

2020 

Att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och hur 
de hanterar 

komplexa 

patientsituationer 

 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Svenska akutsjukhus 

 
52 tillfrågade, 18 tackade ja, 

bortfall 2, 16 deltagare 

  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer 

Tillfrågade vid obligatoriskt 

utbildningstillfälle 

 

Gruppintervjuer 1 timme, 
transkribering 

Tematisk innehållsanalys 

COREQ, EQUATOR 

 

Etisk övervägande och etiskt 

godkännande 

 

 

 

Teman:  

*att inte vara tillräckligt 

förberedd och stöttad för 

att möta ansvar och krav 
*ansvaret är 

oproportionerligt i 

förhållande till kompetens 

* Brist på medicinsk 

kunskap och erfarenhet 

försvårar patientsäkerheten 

 

Tillförlitlighet stärks av studien 

svarar på syftet. Citat redovisade. 

COREQ & EQUATOR 

 
Verifierbarhet stärks av 

redovisade exempelfrågor  

 

Pålitlighet: förförståelse hos en av 

författarna kan ha påverkat, togs i 

beaktan – stärker pålitligheten 

 

Överförbarhet försvagas av 

kontext – akutsjukhus, 

bekvämlighetsurval, inga män, 

stärks: går att genomföra på andra 

vårdenheter 
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Bilaga 5. Granskningsmall kvalitativa studier 

HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier  
1. Författare, titel, land och publikationsår   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 
b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien 

kommer att handla om? 
c. I vilket land genomfördes studien? 
d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 
b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 
b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En 

problematisering är ett stycke där forskarna ger sina motiv till varför 
denna studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar 
denna forskning om? Någon forskning som saknas? 

d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i 
bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade 
passat att ta med i bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)  

a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 
b. Hur många personer ingick i studien?  
c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 
d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 
e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 
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g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det vetenskapliga 
begreppet. 

5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

a. Vem rekryterade deltagarna? 
b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt 

tillväga vid datainsamlingen? Tidsaspekter? Utskrifter? 
c. Vilka frågor ställdes? 
d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 
e. Vem/vilka genomförde analysen? 
f. Redovisas forskarnas förförståelse? 
g. Hur gick analysen till? 
h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 

 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & subkategorier alt. 
teman & subteman)? 

 

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  

a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 
b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i diskussionen? 

 

8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)  

a. Vilka slutsatser drar forskarna? 
b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 
c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  

a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)? 
b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet b) (Dependability)? 
c. Hur bedömer du studiens pålitlighet c) (Confirmability)? 
d. Hur bedömer du studiens överförbarhet d) (Transferability)? 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som redovisas antyder att intervjuerna blivit djupa dvs. 

verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av urvalet. 
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b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som gör att det 

skulle gå att göra om studien.  

c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om forskarna har beskrivit sin förförståelse, om de 

visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och deltagarna. 

d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien genomfördes (kontextet) är väl beskrivet och av 

kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 

 

Bilaga 6. Granskningsmall kvantitativa studier 

HKR:s granskningsmall för kvantitativa studier  
10. Författare, titel, land och publikationsår   

e. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 
f. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien kommer att handla 

om? 
g. I vilket land genomfördes studien? 
h. Vilket år publicerades artikeln? 

 
 
 

11. Syfte (Aim)  

c. Vad var syftet med studien - översatt till svenska?  
d. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 
e. Har författarna redovisat någon hypotes?  

 

 

12. Bakgrund (Background/Introduction)  

f. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 
g. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? Ett stycke där forskarna ger sina 

motiv till varför denna studie behövs. 
h. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar denna forskning om? 

Någon forskning som saknas? 

 
 

13. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Data collection)  
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h. Vilken design användes? 
i. Vilken typ av urvalsförfarande användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 
j. Hur många personer ingick i studien?  
k. Hur många tillfrågades/hur stort var det externa/interna bortfallet? Fanns en 

bortfallsanalys beskriven? 
l. Hur såg urvalet ut? Kön, ålder osv. 
m. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
n. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 
o. Vilken slags datainsamling användes? Använd vetenskapliga begrepp. 
p. Användes några instrument (ex. frågeformulär)? I så fall vilka? 

 

14. Metoden – Intervention (Intervention)  

a. Är det en experimentell studie? Om nej, gå till punkt 6. Om ja, vad bestod 
interventionen av? Vem genomförde den? Hur ofta gavs den? Vad fick 
kontrollgruppen?  

 

15. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

i. Vem rekryterade deltagarna? 
j. Hur gick datainsamlingen till? Hur gick forskarna rent praktiskt tillväga vid 

datainsamlingen? Tidsaspekter?  
k. Användes beskrivande och/eller analytisk statistik? Vilka statistiska analyser användes? 

Finns en powerberäkning beskriven (gäller gruppjämförelser)? 
l. Vilka variabler undersöktes? 
m. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 

 

16. Resultat (Results)  

b. Vilka var huvudresultaten? 
c. Redovisas statistiska signifikanta skillnader? Ange signifikansnivå.  

 

17. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  

c. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 
d. Vilken ny forskning/vilka nya begrepp/modeller/teorier för forskarna in i diskussionen?  

 

18. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)  

d. Vilka slutsatser drar forskarna? 
e. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 
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f. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

19. Kvalitet (Polit & Beck, 2012)  

e. Hur bedömer du studiens interna validitet a)? 
f. Hur bedömer du studiens reliabilitet b)? 
g. Hur bedömer du studiens objektivitet c)? 
h. Hur bedömer du studiens externa validitet d)? 

 

a) En kvantitativ studies interna validitet bestäms framförallt av om resultatet svarar på studiens syfte och om resultatet speglar uppfattningarna hos de 
som valde att delta i studien. Ett frågeformulär som inte överensstämmer med syftet eller där frågorna kan missförstås liksom ett internt bortfall på någon 
eller några av frågorna hotar den interna validiteten. För en interventionsstudie bestäms den interna validiteten framförallt av sannolikheten att resultatet 
(den beroende variabeln) kan förklaras av insatsen (den oberoende variabeln) och inte av andra faktorer. Selektionsfel, historiska händelser och internt 
bortfall är exempel på sådant som kan göra att det finns risk för att det är andra faktorer som kan förklara resultatet.  

b) En kvantitativ studies reliabilitet bestäms framförallt av mätnoggrannheten vid datainsamlingen ex om frågeformuläret är pålitligt och tillräckligt känsligt 
(sensitivt) för att upptäcka skillnader. 

c) En kvantitativ studies objektivitet bestäms framförallt utifrån sannolikheten att oberoende forskare skulle komma fram till liknande resultat. Har ”rätt” 

statistisk metod använts i relation till skalnivå och fördelning? Finns det en beräkning av hur många deltagare som behövs för att upptäcka signifikanta 

skillnader (powerberäkning)?  

d) En kvantitativ studies externa validitet (generaliserbarhet) bestäms framförallt utifrån i vilken grad urvalet i studien är representativt för populationen 

som resultatet avses att generaliseras till? Ett stort externt bortfall (ex. låg svarsfrekvens) riskerar att hota den externa validiteten.  

 

 


