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Sammanfattning    

Bakgrund och Problemformulering: Det är väl beforskat att många sjuksköterskor 

upplever stress. Stress kan leda till negativa konsekvenser för individen, patienten och 

samhället. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva andra typer av utmaningar än 

den erfarna sjuksköterskan gör. För att kunna ge den nyutexaminerade sjuksköterskan 

rätt sorts stöd under den första tiden i yrket är det viktigt att belysa upplevelsen av stress 

samt vilka faktorer som utlöser stressen hos just den gruppen. Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie är att belysa faktorer som framkallar stress hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor under de första två yrkesverksamma åren samt hur stressen upplevs. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes för att få en föreställning om rådande 

forskningsläge. 10 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, analyserades och 

sammanställdes. Innehållet strukturerades upp för att kunna sortera ut huvudteman och 

underkategorier Resultat: Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig vara 

stressade under början av sin yrkeskarriär. Utifrån artiklarna växte tre huvudkategorier 

fram: Ny roll och övergång, arbetsbelastning samt arbetskultur. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor reagerade på det gap som uppstod i övergången från att vara student till 

att bli yrkesverksam sjuksköterska. Upplevelsen av att inte ha tillräcklig kunskap, rädsla 

att göra misstag samt en överväldigande känsla av ansvar var något som genomsyrade 

resultatet. Vidare var tung arbetsbelastning och att befinna sig i en ny arbetskultur en 

stressor som skapade oro kring patientsäkerheten. Diskussion: Författarna tolkar att 

övergången från att vara student till att bli yrkesverksam sjuksköterska har varit 

problematisk sedan sjuttiotalet. Behovet av stöd under den första tiden i yrket är viktigt 

för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska få en bra start. Upplevelsen av stress 

korrelerar med utbrändhet och sjukskrivning, vilket är kostsamt för både individen och 

samhället. 

 

 

Nyckelord: Stress, Stressorer, Nyutexaminerade sjuksköterskor, Övergång, 

Handledning, Arbetsbelastning.   
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INLEDNING 

Under hela sjuksköterskeutbildningen har vi lärt oss på vilket sätt kroppen och själen 

reagerar när den utsätts för påfrestningar. Vi har undervisats i hur vi som sjuksköterskor 

ska ta hand om, underlätta för och lindra en patients lidande. Kroppen har ett väl 

uppbyggt försvar som kan förstärkas med hjälp av omvårdnad och läkemedel. Ibland är 

det dock kroppens egna försvarsmekanismer som får oss ur balans eller till och med 

sjuka. Stress kan vara en påfrestning där kroppen ger en snabb reaktion till försvar. Men 

när stressen tar över och ger reaktioner och upplevelser som är svåra att hantera, vad 

händer med sjuksköterskan då? Det är skrämmande att höra om överbeläggning i 

vården, den höga omsättningen av personal och att tidigare kurskamrater går in i väggen 

mindre än ett år efter examen. Därför vill vi undersöka hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever den stress som vårdyrket innebär.   

 

 

BAKGRUND 

Stress och hållbar utveckling 

I regeringskansliets globala mål för hållbar utveckling (2017) står det att en 

förutsättning för individens möjlighet att nå sin fulla potential är god hälsa. Det sker 

genom investeringar i hälsofrämjande system såsom exempelvis sjukvården. Det 

innefattar även den personal som jobbar inom de områdena (Regeringskansliet 2015). 

Att en individ mår väl för med sig att denne kan bidra till samhällets utveckling. Ett av 

delmålen för hälsa och välbefinnande är att genom förebyggande insatser främja 

psykisk hälsa och välbefinnande (Regeringskansliet 2017).  

 

Redan år 2003 beskriver Socialstyrelsen i en artikel om utmattningssyndrom att 

arbetsrelaterad stress med konsekvenser som psykisk ohälsa är ett växande problem 

både i Sverige och internationellt. Arbetsstressen verkar vara särskilt kopplad till yrken 

med mycket ansvar som exempelvis vårdyrket. Enligt folkhälsomyndigheten (2019) har 

sjukskrivningar kopplade till stressrelaterad ohälsa ökat kraftigt under åren 2010-2015. 

Stressrelaterad ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 

Inom vårdyrket råder det dessutom brist på sjuksköterskor (SCB 2015) och det är därför 

viktigt att en god arbetsmiljö främjas för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor 

på arbetsplatsen (Laschinger & Grau 2012).  

 

Hapell et al. (2013) menar att det finns forskning som visar att det kan vara skillnad på 

stressorer beroende på arbetsplats inom vårdyrket. I en studie av McGrath, Reid och 

Boore (2003) framkommer det att stressen hos sjuksköterskor grundar sig i olika 

orsaker. Exempelvis upplevde sjuksköterskor som jobbade på sjukhus att interaktioner 

med kollegor var stressande medan kommunanställda sjuksköterskor upplevde det 

emotionella kravet gentemot patienten som stressande.   

 

Vad är stress 

Fysiologen Hans Selye anses vara upphovsmannen till begreppet stress (Lazarus & 

Folkman 1984, s. 2). Selye (1950) beskrev stress som kroppens reaktioner på olika 



 2 

fysiologiska och psykologiska påfrestningar, så kallade stressorer. Sedan dess har 

begreppet stress resulterat i många forskningsprojekt världen över och fokus har legat 

på bland annat begreppet i sig självt, stressens orsaker och hur stressen bidrar till hälsa 

och ohälsa (Levi 2013a). När det råder balans mellan utmaningar och förmågan att 

hantera dessa kan stress upplevas som positiv. Negativ stress uppstår istället när 

balansen mellan utmaning och hanterbarhet rubbas. Det kan röra sig om att människan 

utsätts för höga krav som är svåra att hantera eller för låga krav som inte bidrar till att 

utvecklingen stimuleras (McEwen 2013; Levi 2013b).   

 

Lazarus och Folkman (1984, s. 19) anser att stress är ett förhållande mellan någon form 

av stimuli och en respons hos individen som utsätts för den. Utfallet och reaktionen 

beror på hur väl individens resurser klarar av att hantera belastningen. Lazarus och 

Folkman (1984, ss. 11-14) föreslog redan 1966 att stress ska ses som ett organiserat 

koncept för att förstå det breda spektrum som fenomenet stress innebär och att det består 

av olika variabler och processer. Vidare betonar Lazarus och Folkman (1984, ss. 11-14) 

hur viktigt det är med förståelse för att det som upplevs vara stressande för en individ 

kanske inte är detsamma för en annan. Lazarus och Folkman (ibid.) menar att 

stresstimuli oftast är händelser som utgör en påverkan på individen och inkluderar både 

stimuli utifrån och stimuli från individens inre. Stresstimuli, så kallade stressorer, delas 

in i tre huvudgrupper: Den första gruppen innebär stora förändringar som inkluderar 

många individer, exempelvis katastrofer som krig eller epidemier. Den andra gruppen 

avser betydande förändringar som inkluderar en eller några få individer, exempelvis en 

sjukdomsdiagnos. Slutligen innefattar den tredje gruppen dagliga händelser, som 

exempelvis konflikter på arbetsplatsen. Vidare kan ses en uppdelning mellan akuta 

händelser, händelser som uppträder under en längre tid, ojämnt återkommande 

händelser och permanenta stressorer som blir funktionsnedsättande. Arnetz och Ekman 

(2013, s. 45) menar att när exponeringen för stressorer blir för hög hos en individ så 

försämras de exekutiva funktionerna, framförallt om stressen är kopplad till rädsla och 

kontrollförlust. Kort förklarat så är de exekutiva funktionernas uppgift att reglera 

beteendet. De hjälper till att kontrollera tankar och att hantera känslor (Dawson & Guare 

2018, s. 3). De exekutiva funktionerna är viktiga för att kunna planera, organisera och 

bibehålla förmågan att fokusera på en uppgift. Vanliga tecken på att en person påverkas 

negativt av stress är nedsatt prestationsförmåga, olust, brist på arbetsmotivation, kronisk 

trötthet, minnesstörningar och nedstämdhet (Socialstyrelsen 2009). 

 

God vård och patientsäkerhet 

Florence Nightingale var en tongivande och betydande profil för sjuksköterskans roll i 

samhället (Docks, Stewarts & Seymer 1966, ss. 111-117). Docks, Stewarts & Seymer 

(1966, s. 205) menar att i “Florence Nightingale-löftet” betonas allvaret och 

dedikationen i ansvaret som sjuksköterskan tar på sig. Under sina år som sjuksköterska 

inom armén belyste Florence Nightingale vikten av god hygien och att patienten hade 

rena lakan och en egen säng. Det gick att se att förutom minskad smittspridning så 

tillfrisknande patienten snabbare när denne blev synliggjord. Florence Nightingale 

grundande år 1860 den första sjuksköterskeutbildningen där undervisningen utgick från 

ett humanistiskt perspektiv där patientens mående sattes i fokus. Sjuksköterskeyrket 

började då förändras från ett kall till en yrkesprofession. Moralen, etiken och 
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tystnadsplikten var de riktlinjer som låg till grund för utförandet av en god och säker 

vård (Docks, Stewarts & Seymer 1966, ss. 111-117).  

 

För att patienten ska kunna få en god och säker vård behöver sjuksköterskan ha olika 

kunskaper där vårdvetenskap är ett område som har stor betydelse för vårdandets 

kvalitet (Ekebergh 2015, s. 16). Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström och 

Rehnsfeldt (2015) skriver om hur den nordiska traditionen av vårdvetenskap tydligt 

påverkat de nordiska ländernas sätt att utföra, forska, utbilda och utveckla vård och 

omvårdnad. Inom vårdvetenskap utifrån ett humanistiskt perspektiv menar 

artikelförfattarna att begreppet “caring” är ett viktigt begrepp som utgår från patientens 

livsvärld, sårbarhet och upplevelse av hälsa och lidande. För att utföra god och säker 

vård menar artikelförfattarna att dialogen och en god kontakt mellan vårdgivare och 

vårdtagare är en mycket viktig del. Det gäller då för vårdgivaren att ta ansvar för 

relationen och i det klara av att vara lyhörd för patienten och dess livsvärld och 

sårbarhet.  

 

Vårdvetenskapen inbegriper att försöka förstå hur vårdmiljön upplevs både ur patientens 

och ur vårdgivarens perspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, s.122). Om vårdmiljön inte 

upplevs som positiv ur sjuksköterskans perspektiv så kan det vara svårt att ge en god 

vård till patienten. Det är därför nödvändigt att lägga vikt vid vårdarens hälsa och ohälsa 

för att undvika att vårdens kvalitet försämras. Enligt Socialstyrelsen (2017a) är hög 

arbetsbelastning en vanlig arbetsmiljöfaktor inom hälso- och sjukvård och många 

avvikelserapporter rör just arbetsmiljön. När en individ utsätts för hög arbetsbelastning 

under en längre tid kan kognitiv utmattning uppstå. Detta för med sig en risk för 

patientsäkerheten då förmågan att vara organiserad och hålla flera uppgifter i huvudet 

samtidigt försämras. Bakhamis, Paul, Smith & Coustasse (2019)  beskriver att 

utmattning, som ett resultat av stress, bland sjuksköterskor är ett världsomfattande 

problem och det för med sig negativa effekter på vårdens kvalitet, sjuksköterskornas 

egen hälsa och patientsäkerheten. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som är den 

styrande lagen för verksamheter inom svensk hälso- och sjukvård, lägger vikt vid att en 

god vård ska utföras. Enligt lagen ska det särskilt beaktas att patientens säkerhet och 

trygghet tillgodoses. Vidare enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) åligger det 

vårdgivaren att kontinuerligt bedriva ett patientsäkerhetsarbete och det finns en 

anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg då en allvarlig vårdskada 

eller risk för allvarlig vårdskada uppstått. Anmälningsskyldigheten gäller även om det 

finns en skälig anledning till att en legitimerad personal kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor antogs i sin nuvarande form år 2012. Koden 

innefattar fyra huvudområden: Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och 

medarbetaren (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Koden innebär att sjuksköterskan 

ska inneha en omdömesförmåga och tillit och respekt så att etiken blir en personlig del i 

yrkesutövningen. Kärnkompetenserna som Svensk sjuksköterskeförening (2012) har 

tagit fram utifrån högskoleförordningen och europeiska yrkeskvalifikationsdirektivet 

innebär att vården ska vara personcentrerad, evidensbaserad och säker samt följa 
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gällande lagar, riktlinjer och styrdokument. Sjuksköterskan måste kunna samverka i 

team, förbättra sin kunskap och både kunna ge och ta till sig information. Yrket ställer 

höga krav på ett professionellt förhållningssätt som måste tränas genom hela yrkeslivet. 

Sjuksköterskan måste kunna tillämpa omvårdnadsprocessen på ett självständigt sätt 

genom att bedöma varje vårdsituation och planera, genomföra och utvärdera. Ansvaret 

för omvårdnaden ligger på sjuksköterskan och ställer krav på förmågan att själv kunna 

utföra samt delegera arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper. 

  

Att vara ny sjuksköterska 

Halpin, Terry och Curzio (2017) beskriver att nyligen utexaminerade sjuksköterskor 

upplever stressorer under det första arbetsåret som är direkt kopplade till den saknade 

erfarenheten i yrket. Ansvarsbördan och rädslan för att göra fel och på så sätt skada en 

patient upplevdes vara övermäktigt i början av det första arbetsåret. Schoessler och 

Waldo (2006) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor går igenom olika faser under 

de första 18 månaderna i yrkeslivet. En upprymdhet kring rädsla och oro och en 

upprymdhet kring att ha presterat tillräckligt bra är upplevelser som vanligen alternerar 

varandra. De första 18 månaderna som sjuksköterska benämns som en övergångsfas och 

det är först efter 12-18 månader som upplevelsen av att “ha klarat det” ofta infaller. Att 

“ha klarat det” kopplas samman med känslan av att vara organiserad, att veta vad som 

pågår med en patient och hur denne ska tas om hand. Till detta kopplas självförtroendet 

av att kunna arbeta patientsäkert genom ett helt arbetspass. Enligt Pinchera (2012) är det 

vanligt att nyutexaminerade sjuksköterskor känner att de framgångsrikt har landat på 

andra sidan övergångsfasen efter omkring 12 månader i yrkeslivet. Dock uppger flera 

nyutexaminerade sjuksköterskor att de inte kan arbeta helt självständigt efter 12 

månader.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Upplevelsen av negativ stress på arbetsplatsen är ett välkänt faktum som det svenska 

samhället delar med flera andra länder. Inom vårdyrket upplever många sjuksköterskor 

sig vara stressade. Stress kan leda till en rad olika negativa konsekvenser hos individen 

och detta kan i sin tur påverka hur väl fungerande denne är i arbetet. Arbetet som 

sjuksköterska innebär ett stort ansvar för andra människors hälsa och välbefinnande och 

att arbeta patientsäkert är viktigt för att kunna utföra en god vård. Om sjuksköterskan 

upplever stress som leder till negativ påverkan i utövandet av yrket kan således 

patientsäkerheten äventyras. Dessutom kan stress leda till ohälsa och sjukskrivning hos 

sjuksköterskan vilket inte samstämmer med samhällets syn på hållbar utveckling. Som 

nyutexaminerad sjuksköterska står du ofta inför många prövningar i arbetet och kan 

uppleva andra typer av utmaningar än vad den erfarna sjuksköterskan gör. För att rätt 

sorts stöd och resurser ska kunna ges under de första åren i yrket är det viktigt att belysa 

vilka faktorer som utlöser stress samt hur stressen upplevs av nyligen utexaminerade 

sjuksköterskor.  
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som framkallar stress hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor under de första två yrkesverksamma åren samt hur 

stressen upplevs. 

 

METOD 

Metoden för denna uppsats är en litteraturstudie. En litteraturstudie utgör en 

sammanställning av ett antal vetenskapliga artiklar som speglar rådande forskningsläge 

(Axelsson 2012, ss. 203-212). Artiklarna kan vara både kvantitativa och kvalitativa. 

Artiklarna som väljs ut analyseras och presenteras i ett resultat som utgår från 

litteraturstudiens syfte. En litteraturstudie kan bidra till ny kunskap, nya synvinklar och 

öka nivån av evidens i vården. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) säger att 

vården skall vara evidensbaserad. 

 

Urval 

I den här uppsatsen kommer definitionen av stress att utgå från Lazarus och Folkmans 

(1984) definition som står beskriven i uppsatsens bakgrund. Vidare kommer studier som 

benämner sjuksköterskan som ny upp till de 24 första månaderna i yrkeslivet att 

inkluderas. Denna definition används för att inte gå miste om eventuella relevanta 

studier där sjuksköterskan fortfarande upplever sig som ny efter 18 månader i yrket.  

 

Datainsamling 

Cinahl och Medline användes som databaser i sökandet efter artiklar och det skedde via 

Högskolan i Borås hemsida. Databaserna gav ett första urval på 123 artiklar och ur 

dessa valdes 25 artiklar ut efter genomgång av abstract. New graduated nurses, novice 

nurses, new qualified nurses, stress och stressors var de sökord som användes i den 

första sökningen. Efter bearbetning av artiklarnas abstract valdes tio artiklar ut vilka 

ansågs relatera bäst till studiens syfte och problemformulering. I bearbetningsprocessen 

av dessa artiklar upplevdes några av artiklarna inte svara an på studiens 

problemformulering och syfte. Artiklarna som exkluderades fokuserade på 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under den första tiden i yrket men var inte 

tydligt kopplade till stress. Därav gjordes en ny artikelsökning med kompletterande 

sökord vilka var: newly educated nurses, newly graduated nurses, newly qualified 

nurse, new nurses, transistion, qualitative och experiences. Av de artiklar som 

bearbetades andra gången var tre kvantitativa, fem kvalitativa och två bestod av både 

kvantitativ och kvalitativ data. Inklusionskriterierna för valda artiklar var att de skulle 

vara skrivna på engelska, originalartiklar, peer reviewed och publicerade mellan år 

2008-2019. Vidare skulle artiklarnas studier ha genomförts med nyutexaminerade 

sjuksköterskor som fokusgrupp.  
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Dataanalys 

Axelsson (2012, s. 212) beskriver att de valda artiklarna grundligt ska läsas igenom och 

sedan delas upp i kategorier för att kunna få en struktur och en röd tråd genom studien. 

Artiklarnas resultat bearbetades flera gånger för att kunna utläsa centrala begrepp och 

färgkodning användes för att lättare finna gemensamma teman. Författarna gick igenom 

artiklarnas sammanlagda data. Genom reflektion, diskussion och en öppen dialog 

mellan författarna formades kategorier fram. Reflektion beskriver Ekebergh (2012, ss. 

26-27) som ett sätt där människans medvetande och tankar vänds tillbaka mot sig självt. 

Det kan handla om en inre dialog där tidigare erfarenheter sätts i kontext med ny 

kunskap om nuet och även om en möjlig framtid. Genom att reflektera bearbetas och 

utvecklas vår kunskap om världen, dess innehåll och det sätt på vilket vi själva förhåller 

oss till den. 

 

RESULTAT 

Efter genomarbetning av artiklarna framkom tre huvudkategorier med fem 

underkategorier, se figur 1. Kategorierna beskrivs mer ingående i löpande text. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor förkortas fortsättningsvis NUS. 

 

 

Huvudkategorier Subkategorier 

 

Ny roll och övergång 
 Rädslan över att inte vara tillräcklig i sin 

prestation 

 Överväldigande känsla av ansvar 

 

Arbetsbelastning 
 Arbetsbördan skapar oro för 

patientsäkerheten 

 

Arbetskultur 
 Kommunikation och känsla av frustration 

 Bristfällig handledning ger sämre självförtroende 
 

Figur 1. 

 

Ny roll och övergång 

 

Rädslan över att inte vara tillräcklig i sin prestation 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig vara stressade under början av sin 

yrkeskarriär (Blomberg, Isaksson, Allvin, Bisholt, Evertsson, Kullen-Engström & 

Gustafsson 2016). I en studie beskrev NUS att de hade positiva känslor i samband med 

att ha klarat sin examen, vilka sedan ersattes av nervositet och känslor av sårbarhet när 

de insåg omfattningen av ansvaret i sin yrkesroll (Kumaran & Carney 2014). Att inte 

längre kunna tillförlita sig på någon annan, vilket var möjligt under studietiden, ansågs 

vara stressande och skrämmande (Kumaran & Carney 2014; Odland, Snelvedt & Sörlie 

2014; Suresh, Matthews & Coyne 2012; Liang, Lin & Wu 2018). I en studie av Liang, 

Lin & Wu (2018) uttryckte NUS att de upplevde ett gap mellan skolans sätt att lära ut 

omvårdnad och den verklighet som den nya arbetsplatsen innebar. De kände saknad av 
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tillräcklig kunskap och praktisk erfarenhet, därför ökade rädslan över att göra misstag 

och självförtroendet sjönk. Deltagarna uttryckte att de inte kände sig redo och att de 

upplevde sig som spända hela arbetsdagarna igenom. 

 

Enligt Liang, Lin & Wu (2018) led de nyutexaminerade sjuksköterskorna av utmattning 

till följd av flera olika faktorer. Två av faktorerna var kollegors förväntningar och 

stressen av att vara i en obekant arbetskultur. De flesta av deltagarna i studien kände att 

på grund av att de var nyutexaminerade så blev arbetet de utförde granskat och 

utvärderat av kollegor, vilket skapade stress. Många av deltagarna trodde också att bra 

prestationer förväntades av dem hela tiden och det i sig blev en tung börda. I en 

kvantitativ studie av Parker, Giles, Lantry och McMillan (2014) svarade 15 % av NUS 

att de kände sig osäkra på att möta andras förväntningar, över sin prestation och över 

förmågan att vara kompetent. Vidare indikerade 26 % att de inte hade eller var osäkra 

på om de hade nödvändig kunskap för att klara av arbetet och 22 % kände att de inte 

kunde leva upp till sina egna förväntningar. Stressnivåerna kopplat till förväntningar i 

sin roll var satt som högt till extremt av 45 % av deltagarna.  

 

Överväldigande känsla av ansvar 

Odland, Snelvedt & Sörlie (2014) beskriver att under de fyra första månaderna upplevde 

NUS att all energi gick åt till nya intryck och nya uppgifter samt att den största 

energiboven var den överväldigande känslan av ansvar. Det beskrevs även som 

överväldigande att vid tillfällen då van personal inte var på plats plötsligt vara den som 

visste mest om avdelningen och vara den som var menad att ha mest ansvar då annan 

tillfällig personal var obekant med arbetsplatsen. Liang, Lin & Wu (2018) beskriver att 

ansvarsbördan blev tydlig för NUS då de som anställda hade betydligt fler patienter än 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. I en studie av Suresh, Matthews & Coyne 

(2012) visade det sig att några av deltagarna kunde omfamna det ökade ansvaret och 

uttryckte det då inte som en stressor.  

 

 

Arbetsbelastning  

 

Arbetsbördan skapar oro för patientsäkerheten 

Enligt Parker et al. (2014) var stress som uppstod under de första månaderna i yrket ofta 

relaterat till exempelvis oro kring att dela ut läkemedel, att hantera rutiner samt 

arbetsbelastning. Nya sjuksköterskor upplevde det vara svårt att hinna med alla 

arbetsuppgifter i tid (Liang, Lin & Wu 2018; Suresh, Matthews & Coyne 2012; Odland, 

Snelvedt & Sörlie 2014; Parker et al. 2014). Enligt Suresh, Matthews & Coyne (2012) 

var arbetsbelastningen i sig en frekvent stressor och i flertalet studier uttrycktes det 

missnöje med den låga personaltätheten samt oro kring arbetsbelastningen i relation till 

patientsäkerheten (Suresh, Matthews & Coyne 2012; Parker et al. 2014; Liang, Lin & 

Wu 2018). Bristen på personal, vilket resulterade i övertidsarbete, var en av flera 

bidragande faktorer till utmattning (Liang, Lin & Wu 2018). I en studie (Suresh, 

Matthews & Coyne 2012) svarade deltagarna att de fick utföra många arbetsuppgifter 

som låg utanför sjuksköterskans ansvar. Detta ökade arbetsbelastningen och stressen 
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och ansågs påverka kvaliteten på omvårdnaden då exempelvis patienternas emotionella 

behov inte hann tas om hand. Vidare svarade 94 % i studien av Parker et al. (2014)  att 

arbetsbelastningen var tung och 93 % uppgav att arbetet var emotionellt utmanande. 

Enligt Kumaran & Carney (2014) var arbetstempot något som också bidrog till att öka 

de nyutexaminerade sjuksköterskornas ångest.  

 

Något som var återkommande i två av studierna var den upplevda känslan av frustration 

(Odland, Snelvedt & Sörlie 2014; Thomas, Bertram & Allen 2012), vilket i studien av 

Odland, Snelvedt & Sörlie (2014) var relaterat till upplevelsen av arbetsrelaterad press, 

brist på personal, många uppgifter och krav samt svårigheter att hinna få allt gjort i tid. 

Enligt Thomas, Bertram & Allen (2012) beskrevs bristen på personal tillsammans med 

ett ökat antal patienter att ansvara över som något som ökade frustrationen och känslan 

av att arbetsmiljön var osäker. De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig 

forcerade och att de hade höga förväntningar på sig vilket också ökade frustrationen. 

För att beskriva känslorna av frustration använde de ord som stressad, sliten och 

överväldigad (Thomas, Bertram & Allen 2012).  

 

I en kvantitativ studie (Frögéli, Rudman & Gustavsson 2018) där NUS fick skatta sin 

upplevda stress en gång i veckan under deras tre första månader i yrket visade det sig att 

den upplevda nivån av stress var hög i början men minskade signifikant varje månad. 

Nivåerna av att kunna förstå sin roll och att klara av att hantera uppgifter ökade under 

de tre månaderna. De som skattade sig lägre på skalan över att förstå sin roll, att kunna 

hantera uppgifter och känna social acceptans rapporterade högre nivåer av stress.  

       

Arbetskultur 

Enligt Parker et al. (2014) beskrevs det som stressigt, utmanande och svårt att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska. Faktorer som hade signifikant påverkan på NUS 

upplevelser första tiden i yrket var bland annat arbetsplatsens karaktär, hur mycket och 

vilken typ av stöd som fanns tillgänglig samt förmågan att kunna anpassa sig till 

arbetskulturen.  

 

Kommunikation och känsla av frustration 

I en jämförande kvalitativ studie (Tong & Epeneter 2018) med nyutexaminerade 

sjuksköterskor under år 2003 och 2015 identifierades tre stressorer som var 

gemensamma för båda grupperna. Två av stressorerna var svårigheter med 

kommunikation och känslor av otillräcklighet. Kommunikationen uppgavs vara svår 

med läkare, handledare, patienter och patienters närstående. En stor stressor för båda 

grupperna, dock speciellt för deltagarna år 2003, var kommunikationen med läkarna. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att läkarna tilltalade dem på ett nedsättande 

och krävande sätt och ett område som uttrycktes som svårast var telefonkontakt parterna 

emellan. Den kunskap och kliniska erfarenhet som behövs för att kunna framföra 

väsentlig information till läkarna, samt kunskapen att förutse patientens behov av 

behandling, var något som NUS kände att de saknade. En av deltagarna i studien 

uttryckte rädsla inför kontakt med läkare. Även Thomas, Bertram & Allen (2012) 

skriver att NUS uttryckte rädsla kring att prata med läkare. Deltagarna kände också att 

de inte hade tillräcklig kunskap och kompetens för att ta hand om patienter med 
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hälsoproblem och behandlingar som var obekanta för dem. I studien av Tong & 

Epeneter (2018) uppgav deltagarna att det kändes frustrerande och jobbigt när den egna 

uppfattningen om död, döende och lidande gick emot patientens anhörigas uppfattning. 

Även att de anhöriga bestämde över huvudet på patienten utan att fråga denne själv om 

dennes vilja och önskan om gällande vård upplevdes påfrestande. En annan stressor som 

uppgavs i samma studie, främst gällande NUS år 2003, relaterat till kommunikation var 

att arbeta med arga patienter och patienter som inte följde den givna behandlingsplanen. 

Detta upplevdes som extremt frustrerande.  

 

Bristfällig handledning ger sämre självförtroende 

Enligt Tong och Epeneter (2018) och Parker et al. (2014) uppgav NUS att de kände sig 

stressade över att inte veta hur deras prestation uppfattades och att det ökade känslan av 

osäkerhet. I en studie av Parker et al. (2014) uppgav NUS att den enda feedback de fick 

var att ingen i personalen klagade på deras arbete och att inga stora misstag hade gjorts. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att avsaknaden av feedback ökade 

stressnivån och sänkte självförtroendet. I samma studie fick deltagarna gradera nivån av 

stöttning som de fick för sin professionella utveckling. Enbart 63 % svarade att de hade 

blivit tilldelad en mentor och ungefär en tredjedel (32%) upplevde sig missnöjda med 

sin mentor och  mentorskapet i sig. Vidare rapporterade många att de kände sig 

besvikna när stödet de hade blivit utlovade av arbetsplatsen inte blev av. 

 

I en kvantitativ studie (Blomberg et al. 2016) med 113 nyligen utexaminerade 

sjuksköterskor, som i genomsnitt arbetat nio månader, visade det sig att nivåerna av 

stress var högre hos deltagarna som inte fått klinisk grupphandledning jämfört med de 

som fått det. Tong och Epeneter (2018) redovisar i en gruppjämförande studie att 

majoriteten av deltagarna i gruppen år 2003 upplevde att de inte fick den handledning 

som de kände att de behövde. Deltagarna upplevde också att de blev överhopade med 

frågor från personalen som de inte kunde svara på. En deltagare uppgav att känslan av 

osäkerhet uppstod när handledaren gav uppgifter som låg utanför dennes vetskap vad 

avser hur de skulle utföras.    Dessutom upplevde deltagarna att avsaknaden av bra 

handledare riskerade patientsäkerheten. Walker, Earl, Costa & Cuddihy (2012) 

redovisar i en studie att NUS till viss del uppfattade att den negativa kritik de fick inte 

var konstruktiv och detta gjorde att självförtroendet sjönk. Kritiken upplevdes som en 

personlig attack snarare än ett tillfälle för inlärning och utveckling. Dessutom uppgav 

flera NUS att ett lägre självförtroende gjorde att de kände ångest vilket gjorde det 

svårare att lära sig. Enligt Thomas, Bertram & Allen (2012) beskrev den stora 

majoriteten av NUS att handledare spelade en viktig roll i upplevelsen av första tiden i 

yrket. Några av deltagarna upplevde att handledarna var ovänliga och inte ville ge det 

stöd som deltagarna hade hoppats på. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att arbeta som sjuksköterska krävs legitimation som ger tillåtelse att utföra den vård 

som är ordinerad för en patient (Socialstyrelsen 2017b). Det är viktigt att sjuksköterskan 

är noggrann och alert i sitt yrkesutförande då misstag kan leda till förödande 
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konsekvenser.  Författarna ville undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever stress under sin första tid i yrket och på vilket sätt det påverkar dem. Stress är 

ett populärt forskningsområde och det finns mycket publicerat om fenomenet. Därför  

tycker författarna att ämnet lämpar sig som en litteraturstudie. Axelsson (2012, ss. 203-

213) skriver att en litteraturstudie ska spegla det rådande forskningsläget i det valda 

syftet och därför bör så aktuell forskning som möjligt inkluderas. I detta ligger en av 

studiens styrkor då det finns många nyskrivna artiklar att välja mellan som belyser 

uppsatsens ämne. Stress är ett ämne som inbegriper många delar och för att göra det 

hanterbart att studera var det därför viktigt att begränsa och rama in det område som 

skulle undersökas. Problemformuleringen krävde således eftertanke och reflektion. 

Ekeberg (2012, ss. 26-27) förklarar reflektion som en inre dialog där vi resonerar runt 

våra tankar, erfarenheter och känslor. Genom reflektion utvecklar vi kunskap och 

förståelse för olika sammanhang. Med problemformulering och frågeställning som bas 

valdes relevanta artiklar ut. Efter djupare bearbetning av de valda artiklarna ansågs 

några inte längre svara an på studiens syfte vilket gjorde att det krävdes ytterligare 

artikelsökningar. Ambitionen var att hitta nordiska artiklar inom ämnet för att kunna 

studera förhållanden som liknar de svenska. Högskolans databaser gav tillgång till för få 

nordiska artiklar vilket gjorde att artiklar från flera världsdelar inkluderades. Eftersom 

sjukvårdens uppbyggnad kan skilja sig åt mellan olika länder (Vinst för vården 2002) 

kan resultatets giltighet utifrån ett svenskt perspektiv bli svagare, reflekterar författarna. 

Dock kan upplevelsen av stress och utlösande faktorer ses som transnationella. 

Axelsson (2012, ss. 212-214) betonar att struktur är viktigt i artikelanalysen för att 

kunna kartlägga och finna olika teman. Vidare beskrivs färgkodning som ett verktyg för 

att finna det gemensamma i de texter som analyseras. Med hjälp av färgpennor sorterade 

författarna ut gemensamma nyckelord och kategorier i artiklarna. Ur detta framkom 

teman som redovisas i resultatet. Det krävdes en diskussion och reflektion över vilka 

huvudteman som var starkast och vilka underkategorier som skulle redovisas under 

respektive tema. Författarna upplever att egna erfarenheter av stress kan påverka 

tolkningen av artiklar och därmed också resultatet. Därför var det viktigt att under 

analysfasen arbeta med ett öppet sinne och medvetenhet kring egna begränsningar och 

föreställningar. 

  

Vid val av antal artiklar måste hänsyn tas till den tid som är utsatt för arbetet (Axelsson, 

2012 s. 206). Författarna hade en föreställning om att tio artiklar inte skulle ge 

tillräckligt med underlag för ett hållbart resultat som skulle kunna vara generellt 

gällande för gruppen NUS i ett internationellt perspektiv. I det resultat som växte fram 

gick det dock att se en tydlig samstämmighet gällande upplevelsen av stress. Därför 

anser författarna att tio artiklar kan vara tillräckligt för att resultatet ska vara hållbart. 

 

Resultatdiskussion 

Samtliga artiklar som studerats i denna uppsats pekar på att nyligen utexaminerade 

sjuksköterskor upplever stress den första tiden i yrket. Artiklarna visade på flera olika 

faktorer som utlöser stressreaktioner hos NUS (Odland, Snelvedt & Sörlie 2014; Parker 

et al. 2014). Några av faktorerna var oftare förekommande än andra som exempelvis 

hög arbetsbelastning och svårigheter med övergången från student till yrkesverksam 

sjuksköterska. Reaktionerna som NUS upplevde i samband med stress var bland 

annat frustration, känsla av otillräcklighet, osäkerhet i sin nya roll och utmattning. 
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Resultatet i denna litteraturstudie visar tydligt på att övergången från att vara student till 

att bli yrkesverksam upplevdes som stressande och jobbig för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. De kände att de saknade både teoretisk kunskap och praktisk 

erfarenhet även om de klarat den kliniska examen (Liang, Lin & Wu 2018; Kumaran & 

Carney 2014). Upplevelsen av att inte vara tillräckligt förberedd den första tiden som 

sjuksköterska är inget nytt. Redan under 60-talet talades det om “verklighetschock” 

vilket definierades som den stress som uppstår när den nya rollen som sjuksköterska 

inte stämmer överens med förväntningarna (Kramer, Brewer, Maguire 2011). 

Författarna tolkar att övergången från att vara student till att bli yrkesverksam 

sjuksköterska alltid varit problematisk i olika grad. Dock finns det forskning som visar 

att NUS tycker att skolan ger en bra förberedelse men att de tror att de inte kan vara 

förberedda till 100 procent inför de upplevelser som ligger framför dem (Brown, Rode, 

Araham & Gillum, 2010). Det talar till viss del emot resultatet i den här studien och 

visar att upplevelsen av övergången från att vara student till att bli yrkesverksam 

sjuksköterska är relativt individuell och inte behöver vara en negativ upplevelse. 

Huruvida tidigare erfarenhet inom vårdyrket eller åldersskillnader hos NUS innebär 

någon skillnad i upplevelserna går bara att spekulera i då artiklarna inte tar upp detta 

som en signifikant faktor. 

 

De granskade artiklarna visade på variation i mängd och typ av stöd som de nyligen 

utexaminerade sjuksköterskorna fick under sin första tid i yrket (Walker et al. 2012; 

Thomas, Bertram & Allen 2012). I flera studier uppgav NUS att de inte var nöjda med 

den introduktion, handledning, feedback och mentorskap som de fått eller att dessa till 

och med uteblev (Tong & Epeneter 2018; Parker et al. 2014; Walker et al. 2012). 

Bifynd som författarna hittade i samma studier visade att det fanns NUS som uppgav att 

de var nöjda med det stöd som de fick under den första tiden i yrket och att de ansåg att 

ett bra stöd är en viktig del i att klara av sin nya yrkesroll. I en studie av Blomberg et al. 

(2016) framgår klinisk grupphandledning som ett sätt att handleda NUS. Resultaten 

pekade på att deltagare som fått klinisk grupphandledning upplevde lägre stressnivåer i 

jämförelse med deltagare som inte fått det. Det kan därav finnas belägg för att 

handledning och reflektion i grupp är ett bra sätt att motverka upplevelsen av stress. I 

mer än 40 år har det forskats på vad det är som gör det svårt i övergången från student 

till yrkesverksam sjuksköterska (Kramer, Brewer, Maguire 2011). Det har också 

utvecklats olika introduktionsprogram för att underlätta övergången och dessa har 

prövats och utvärderats (Ibid.). Författarna upplever det vara förvånande att det i vissa 

studier visat sig att NUS upplever dåligt stöd i början av sin yrkeskarriär, eftersom 

vikten av god introduktion och mentorskap är väl beforskat. Jewell (2013) menar att 

introduktionsprogram är ett effektivt sätt att stödja NUS på under övergången till att bli 

en kompetent sjuksköterska.  Det framgår även att NUS är i behov av en stark mentor 

som kan stödja dem i att utveckla kommunikation och sitt kritiska tänkande. Det kan 

reflekteras över huruvida all befintlig personal passar som handledare och mentorer för 

NUS och det kan vara av vikt att den som ska stödja har en särskild utbildning i 

ändamålet.  Resultatet i denna studie talar för att introduktionsprogrammen är av 

skiftande kvalitet och inte alltid ger det stöd som NUS behöver. Laschinger, Finegan & 

Wilk (2009) menar att NUS som befinner sig i en miljö som inte är stödjande och där de 

inte känner sig stärkta löper större risk för utbrändhet. Jewel (2013) menar dessutom att 

det framkommer att patientsäkerheten är bättre när det finns stöttning på arbetsplatsen. I 
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en studie av Tong & Epeneter (2018) där två grupper NUS från år 2003 och år 2015 

jämfördes var otillräckligt stöd en stressfaktor för gruppen år 2003. Gruppen år 2015 

uppgav att de upplevde sig få tillräckligt med stöd och såg därför inte otillräckligt stöd 

som en stressor. Författarna anser att ovanstående är en indikation på att 

introduktionsprogrammen har utvecklats till det bättre genom åren. Faktum kvarstår att 

även om introduktionsprogrammen har utvecklats så visar resultatet att det fortfarande 

finns brister som gör att NUS upplever sig stressade relaterat till det stöd som ges. 

Utifrån ett hållbarhets- och patientsäkerhetsperspektiv bör introduktionsprogram vara en 

del av NUS första tid i yrket. I en systematisk litteraturstudie (Brook, Aitken, Webb, 

Maclaren och Salmon 2019) framgår att introduktionsprogram som i nutid förespråkas 

som lovande varar i 27-52 veckor och har en kombination av både didaktiska och 

kliniska element i kombination med väl förberedda mentorer. 

 

Resultatet visade vidare att den tunga arbetsbelastningen i sig var en frekvent stressor 

och att det fanns missnöje med den låga personaltätheten (Liang, Lin & Wu 2018; 

Odland, Snelvedt & Sörlie 2014; Parker et al. 2014). Även en känsla av frustration 

kopplat till just brist på personal var något som framkom (Suresh, Matthews & Coyne 

2012). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2018) finns det ett samband mellan 

otillräcklig bemanning, bristfällig kompetens och risker för vårdskador. I rapporten 

ingår en enkätundersökning där verksamhetschefer uttrycker brister i kompetens hos 

vårdpersonal samt underbemanning som ett stort problem. Problematiken upplevs av 

verksamhetscheferna vara mer utbredd och påtaglig nu än tidigare. Respondenterna 

menade också att brist på kompetens medför en större risk för vårdskador än brist på 

personal i sig gör. Att vara NUS, med avsaknaden av klinisk erfarenhet, kan således i 

sig ses som en riskfaktor för vårdskador. Detta i kombination med en underbemannad 

verksamhet kan medföra ännu större risker för patientsäkerheten. Resultatet visade att 

NUS upplevde oro kring patientsäkerheten i en pressad arbetsmiljö (Suresh, Matthews 

& Coyne 2012; Parker et al. 2014; Liang, Lin & Wu 2018). Känslan av rädsla över att 

göra misstag på grund av avsaknad av kunskap och praktisk erfarenhet belyses av 

Liang, Lin & Wu (2018). Ovanstående visar på att det finns en medvetenhet både hos 

NUS och chefer kring problematiken runt bemanning, kompetens och arbetsbelastning 

samt att det kan medföra risker för patienten, reflekterar författarna. McHugh & Ma 

(2014) menar att det är bevisat att sjukhus som har bättre bemanning också har mindre 

utbrändhet bland personalen. Det finns även en korrelation mellan hög arbetsbelastning 

och utbrändhet. McHugh & Ma (2014) menar också att det är välkänt att utbrändhet är 

ett problem som resulterar i dålig omvårdnad av patienterna. Således blir det tydligt att 

arbetsbelastningen med dess konsekvenser utgör ett problem för patientsäkerheten och 

även hälsan hos NUS.  

  

WHO (2013) presenterar i ett policy ramverk att god hälsa gynnar samhället i både 

ekonomisk och social utveckling. Genom god hälsa blir människan en mer hållbar och 

produktiv arbetskraft. Ohälsa är ett slöseri med resurser och orsakar lidande på 

individnivå och är ekonomiskt kostsamt för samhället genom ökad sjukfrånvaro och 

minskade skatteintäkter. Att ge individer möjlighet att ha kontroll över sin hälsa och 

dess bestämningsfaktorer gör samhället starkare. Resultatet i denna studie visar att 

upplevelsen av stress är utbredd hos NUS i ett internationellt perspektiv. I Sverige är det 

ett faktum att sjukskrivningar kopplat till reaktioner på svår stress ökar (Lidwall & 
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Olsson-Bohlin 2016). Ur ett samhälleligt ekonomiskt, socialt och personligt perspektiv 

kan det därför vara gynnande att förebygga stress på arbetsplatsen.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i föreliggande studie visar att NUS generellt upplevde stress under första 

tiden i yrket. De bakomliggande faktorerna till upplevd stress var flera och några av 

dem genomsyrade flertalet artiklar. Det som var mest framträdande var stress kopplat 

till övergångsfasen från att vara student till att bli yrkesverksam sjuksköterska samt 

betungande arbetsbelastning. Frånvaro av eller icke fungerande introduktionsprogram 

på arbetsplatsen uppgavs vara en stressor som påverkade NUS i hög grad. Oro kring att 

inte kunna ge en god och säker vård genomsyrade resultatet. I artiklarna som använts i 

den här uppsatsen hittades bifynd som visade att det fanns NUS som upplevde sig vara i 

en stödjande miljö och att handledning och feedback uppgavs vara tillräcklig.  

 

Det är väl beforskat att stressrelaterad ohälsa leder till ogynnsamma konsekvenser både 

för samhället och för individen. Den här studien visar att upplevd stress hos NUS kan 

äventyra patientsäkerheten och ge negativa konsekvenser för individen själv. För att 

kunna ge en god och säker vård är det av stor vikt att förebygga stress på arbetsplatsen. 

Författarna önskar därför att fokus för framtida forskning läggs på fördjupning i de 

interventioner som angetts ha god inverkan på NUS under den första tiden i yrket samt 

vidare forskning kring fler faktorer som ger NUS en god start.   

 

Hållbar utveckling 

Sedan sjuttiotalet har forskning visat att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever stress 

den första tiden i yrket. Det finns mycket forskning som tar upp ämnet och ändå ser 

situationen inte ut att bli bättre. I en tid där hållbar utveckling är ett centralt begrepp 

inom samhälle och miljö så gäller det att inte glömma bort att även vi som individer är 

en del i hållbarheten. Om en ordentlig och genomarbetad introduktion ges till de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna bör förutsättningarna öka för att de ska välja att 

stanna inom yrket och då bli en produktiv och hållbar samhällsmedborgare. För att 

introduktionsprogrammen ska bli enhetliga bör de arbetas fram nationellt tror vi. Det 

skulle ge universitet och högskolor bättre möjlighet att följa utvecklingen i den svenska 

vården. Vi har valt detta yrke av en anledning och av intresse. Därför önskar vi en 

arbetsmiljö och ett arbetsklimat som ger oss möjligheter att stanna kvar under lång tid.  
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Bilaga 1 – Sökhistorik 

 

Sökår: 2008-2019 

Sökdatum: 2019-03-12 

Sökord: New graduated nurses OR Novice nurses AND stress 

Cinahl & Medline: Fritextsökning med begränsningar till åren 2008-2019, Peer 

Reviewed och English Language gav 118 träffar. Efter genomläsning av samtliga titlar 

valdes 24 artiklar ut där abstract lästes igenom. Av dessa valdes nio artiklar ut för mer 

ingående granskning. Utifrån den bearbetningen sparades fyra artiklar.  

 

Sökår: 2008-2019 

Sökdatum: 2019-03-12 

Sökord: New qualified nurses AND stress AND stressors 

Cinahl & Medline: Fritextsökning med begränsningar till åren 2008-2019, Peer 

Reviewed och English Language gav fem träffar. Efter genomläsning av alla titlar och 

abstract valdes en artikel ut. 

 

Sökår: 2008-2019 

Sökdatum: 2019-04-21 

Sökord: Newly educated nurses OR Newly graduated nurses OR Novice nurses OR 

New nurses AND transition AND qualitative 

Cinahl: Fritextsökning med begränsningar till åren 2008-2019, Peer Reviewed och 

English Language gav 262 träffar. Efter genomläsning samtliga titlar valdes tre artiklar 

ut där abstract lästes igenom. Av dessa valdes två artiklar ut för mer ingående 

granskning. 

 

Sökår: 2008-2019 

Sökdatum: 2019-04-21 

Sökord: : Newly educated nurses OR Newly qualified nurses OR Newly graduated 

nurses OR Novice nurses OR New nurses AND Stress OR stressors AND experiences 

Cinahl: Fritextsökning med begränsningar till åren 2008-2019, Peer Reviewed och 

English Language gav 301 träffar. Efter genomläsning samtliga titlar valdes fem artiklar 

ut där abstract lästes igenom. Av dessa valdes tre artiklar ut för mer ingående 

granskning. 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt 

 

Författare/ Årtal/ 

Titel/ Tidskrift/ 

Land Syfte Metod och urval Resultat 

Blomberg et al., 

2016, Work stress 

among newly 

graduated nurses in 

relation to 

workplace and 

clinical group 

supervision, 

"Journal of Nursing 

Management", 

Sverige. 

Att undersöka 

arbetsrelaterad 

stress bland 

nyligen 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor i 

relation till 

arbetsplatsen och 

kliniskt 

gruppstöd. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

jämförande design 

användes. 

Frågeformulär med 

svarsalternativ med 

numerisk skala samt 

Ja och Nej svar 

analyserades med 

SPSS. 113 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

tagit examen via 

universitet i Sverige 

deltog. 

De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna 

upplevde hög stress 

oberoende av var de 

arbetade. Nivån av 

stress skiljde sig mellan 

olika arbetsplatser På 

kirurgavdelningar 

uppmättes den högsta 

nivån av stress och 

arbete utanför 

sjukhusmiljö 

rapporterade lägst nivå 

av stress. Skillnaden i 

stress mellan olika 

arbetsplatser var 

signifikant när 

deltagande i kliniskt 

gruppstöd togs med i 

beräkningen. De som 

fick kliniskt gruppstöd 

upplevde lägre nivåer 

av stress än de som inte 

fick det stödet. 

Frögéli, Rudman & 

Gustavsson, 2018, 

The relationship 

between task 

mastery, role clarity, 

social acceptance 

and stress: An 

intensive 

longitudinal study 

with a sample of 

newly registered 

nurses,"International 

Journal of Nursing 

Studies", Sverige. 

Att undersöka om 

socialisering 

lämpar sig som en 

insats för att 

minska stressen 

hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

under den första 

tiden i 

professionen. 

En kvantitativ 

longitudinell studie 

med analys på 

multinivå. 

Frågeformulär och 

enkäter fylldes i 

varje vecka av 

deltagarna under 

deras tre första 

månader inom 

vårdyrket. Data 

analyserades med 

SPSS. 264 svenska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

följdes  

Stressen minskade 

under de tre första 

månaderna. Deltagarna 

uppgav att nivåerna av 

stress sjönk när de 

upplevde att de klarade 

av att hantera 

uppgifterna som gavs 

till dem. 

Sjuksköterskerollen 

upplevdes bli tydligare 

under de tre första 

månaderna och de 

kände mer social 

acceptans 
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Kumaran & 

Carney, 2014, 

Role transition 

from student to 

staff nurse: 

Facilitating the 

transition 

period, "Nurse 

Education in 

Practice", 

Irland. 

Att identifiera 

och förstå 

upplevelsen av 

övergången 

mellan att vara 

student till 

nyutexaminerad 

sjuksköterska ur 

ett Irländskt 

perspektiv. 

Kvalitativ 

Heideggerian 

hermeneutisk design 

med djupintervjuer 

användes. Data 

analyserades med Van 

Manen´s tematiska 

metod. 10 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor från ett 

av Dublins 

Akademiska sjukhus. 

De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kände 

från början en positiv 

anspänning inför sitt nya 

yrke. Hög ansvarsbörda 

och ansvarsskyldighet 

upplevdes som 

överväldigande för 

deltagarna och de upplevde 

frustration över otillräckligt 

stöd i övergången från 

student och yrkesroll. 

Liang, Lin & 

Wu, 2018, 

Breaking 

through the 

dilemma of 

whether to 

continue 

nursing: Newly 

graduated 

nurses 

experiences of 

work 

challenges, 

"Nurse 

Educating 

Today", 

Taiwan. 

Att undersöka 

Taiwanesiska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

utmaningar i sin 

nya yrkesroll. 

Tolkningskvalitativ 

innehållsanalys med 

fenomenologisk design 

med fördjupande 

intervjuer användes. 

Under intervjuerna 

studerades även 

deltagarnas "tysta" 

språk, såsom 

kroppsspråk, gester, 

ansiktsuttryck. Koder 

och kategorier utföll i 

olika teman. 25 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor, alla 

kvinnor mellan 22-24 

år, som arbetar i 

kliniska miljöer i 

Taiwan deltog. 

Fyra teman framkom i 

studien, 1: osäkerhet och 

rädsla över att göra misstag 

i sitt beslutsfattande 

gällande vårdpraxis. 2: 

fysisk utmattning och 

psykisk stress på grund av 

hög arbetsbelastning, 

skiftarbete. 3: bördan av 

förväntningar och den 

okända arbetskulturen. 4: 

övergången och anpassning 

till yrket som innebar 

självreflektion och ett 

avgörande att stanna kvar i 

yrket eller ej,  
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Odland, 

Snelvedt & 

Sörlie, 2014, 

Responsible 

but 

unprepared: 

Experiences of 

newly 

educated 

nurses in 

hospital care, 

"Nurse 

Education in 

Practice", 

Norge. 

Att lyfta fram 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

erfarenhet 

utifrån sitt arbete 

på sjukhus. 

Fenomenologisk 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt med 

narrativ intervju och 

textanalys. En 

fenomenologisk metod 

utvecklad för 

livserfarenhet 

användes där 

berättande intervjuer 

och fokus låg på 

människors berättade 

levda erfarenhet. 

Genom koder och 

kategorier framkom 

olika teman. Åtta 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor deltog. 

De var mellan 23-32 år 

och hade arbetat 9-16 

månader. 

De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna blev 

överraskade över hur stor 

skillnad det var mellan 

skolans inlärda kunskap 

inklusive den kliniska 

praktiken och hur det var i 

verkligheten. Fokus låg 

mer på den medicinska 

behandlingen och den 

holistiska omvårdnaden 

blev bortprioriterad. Det 

gav en upplevelse av 

frustration, otillräcklighet 

och att vara oförberedd. 

Parker, Giles, 

Lantry & 

McMillan, 

2014, New 

graduate 

nurses’ 

experiences in 

their first year 

of practice," 

Nurse 

Education 

today", 

Australien. 

Att undersöka 

nyligen 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att börja i yrket 

och att 

identifiera 

faktorer som har 

en inverkan på 

övergången från 

att vara student 

till sin nya 

yrkesroll, 

tillfredsställelse i 

arbetet och 

sannolikheten att 

vilja stanna kvar.  

Blandad 

tvärsnittsstudie med 

kvantitativ del som 

kompletterades med 

kvalitativ del där data 

inhämtades samtidigt 

via enkät och 

fokusgruppintervjuer. 

Enkätens kvantitativa 

del analyserades med 

SPSS och det 

kvalitativa resultatet 

från fokusgrupperna 

kodades och 

kategoriserades så att 

teman framkom. 

Deltagarna var 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

börjat arbeta inom 

yrket. 55 av dem 

deltog i sju 

fokusgrupper och 282 

deltog i enkäten. 

Det största problemet som 

identifierades var 

skillnaden mellan mängden 

och kvaliteten på det stöd 

de tyckte sig behöva och 

mängden och kvaliteten på 

det stöd de fick. Den här 

gruppen av 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor beskrev 

arbetet som stressigt, 

uttömmande, krävande 

både fysiskt och psykiskt 

samt personligt utmanande. 
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Suresh, 

Matthews & 

Coyne, 2012, 

Stress and 

stressors in 

the clinical 

eviroment: A 

comparartiv 

studie of 

fourth-year 

student 

nurses and 

newly 

qualified 

general 

nurses in 

Ireland, 

"Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Irland. 

Att mäta och jämföra 

upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress 

och stressorer hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 

fjärde-års 

sjuksköterskestudenter. 

Detta för att få deras 

syn på stress och olika 

stressorer. 

Blandad 

tvärsnittsstudie med 

självrapporterande 

frågeformulär för att 

mäta och jämföra 

stressnivåer i två 

grupper. Den 

kvantitativa delen 

analyserades med 

SPSS och den 

kvalitativa delen 

analyserades med 

hjälp koder och 

kategorier som 

resulterade i teman. 

Fem fjärdeårs 

sjuksköterskestudenter 

och fem 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor på två 

olika sjukhus deltog. 

Nivån av stress och 

stressorer var höga i 

båda grupperna och 

ingen signifikant 

skillnad på grupperna 

förutom i den 

kvantitativa delen 

gällande arbetsbörda 

som var högre hos de 

nyutexaminerade och 

konflikt med läkare 

som var högre hos 

studenterna. I den 

kvalitativa delen 

framkom tre 

gemensamma teman, 

hög arbetsbörda, svåra 

arbetsrelationer och 

tung ansvarsbörda. 

Thomas, 

Bertram, E. 

& Allen, 

2012, The 

transition 

from student 

to new 

registered 

nurse in 

professional 

practice, 

"Journal for 

Nurses in 

Staff", USA. 

Att presentera 

upplevelsen av 

övergången för 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor under 

deras första år i yrket. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

design med 

djupintervjuer där 

forskarna bearbetade 

insamlad data med 

mikroanalys som gav 

en ingående detaljerad 

insikt. Elva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor mellan 

18 och 30 års ålder 

som var i sitt första år 

i yrket deltog. 

Fyra teman framkom, 

1: känsla av frustration 

och överväldigande, 2: 

vikten av handledning, 

3: rädsla i kontakten 

med läkare, 4: vikten av 

feedback och reflektion. 
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Tong & 

Epeneter, 

2018, A 

comparative 

study of newly 

licensed 

registered 

nurses’ 

stressors: 2003 

and 2015, "The 

Journal of 

Continuing 

Education in 

Nursing", 

USA. 

Att jämföra vilka 

stressorer och 

hur många av 

dem som fanns 

år 2003 

respektive år 

2015 hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

Beskrivande, 

jämförande kvalitativ 

forskning för att 

identifiera stressorer år 

2003 och år 2015. 

Minimal till måttligt 

strukturerad studie 

med öppna frågor. 

Individuella och 

gruppintervjuer med 

20 frågor som 

utgångspunkt. Data 

analyserades genom 

kodning där teman 

identifierades. År 2003 

deltog 21 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor och år 

2015 deltog 22 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Båda 

grupperna hade jobbat 

mellan 4-12 månader 

efter examen. 

Färre stressorer av 

betydelse fanns kvar år 

2015 jämfört med år 2003. 

Sex stora grupper av 

stressorer identifierades år 

2003: kommunikation, 

osäkerhet i sin yrkesroll, 

etiska dilemman, brist på 

stöd, att inte ha kontroll 

samt utbrändhet. År 2015 

kvarstod tre grupper med 

stressorer som var av 

betydelse. Dessa var 

kommunikation, osäkerhet i 

sin yrkesroll samt etiska 

dilemman.  

Walker, Earl, 

Costa & 

Cuddihy, 2012, 

Graduated 

nurses’ 

transition and 

integration into 

the workplace: 

A qualitative 

comparison of 

graduate 

nurses´ and 

Nurse Union 

Managers´ 

perspectives, 

"Nurse 

Education 

Today", 

Australien. 

Att jämföra 

uppfattningen 

mellan 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

och chefer för 

sjuksköterskor 

angående 

arbetsplatsens 

påverkan på 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

under deras 

första år i yrket 

En treårig jämförande 

longitudinal kvalitativ 

studie. Första året 

gjordes en pilotstudie 

för att arbeta fram den 

enkät som skulle 

användas de 

kommande två åren. 

För att analysera 2a 

och 3e årets data 

användes kodning, och 

underkategorier och 

teman utarbetades.  

69 nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 25 

chefer för 

sjuksköterskor deltog 

andra och tredje året  

De nyexaminerade 

sjuksköterskorna 

upplevelser om 

arbetsplatsens inverkan på 

deras första tid i yrket och 

cheferna för 

sjuksköterskorna förståelse 

för dessa upplevelser 

stämde inte helt överens. 

NUS upplevde lägre 

självförtroende i samband 

med negativ kritik.    

 

 


