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Abstrakt 

Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen bland nyexaminerade sjuksköterskor 

innefattar olika dimensioner. Att vara ny inom ett yrke kan bidra till höga nivå-

er av stress vilket i sin tur kan vara övermäktigt och leda till negativa konse-

kvenser för kollegor. 

Syfte: Att belysa arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor.  

Metod: En icke systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. 

Resultat: Studieresultatet visade tre huvudkategorier viljan att lämna arbetet, 

professionellt engagemang och arbetsmiljö. Dessa korrelerade med den arbets-

relaterade stressen bland nyexaminerade sjuksköterskor. Vardera huvudkategori 

skapades av 2 till 3 underkategorier.  

Viljan att lämna arbetet bestod av underkategorierna utbrändhet, personlig 

bakgrund och dåliga relationer med kollegor. Huvudkategorin professionellt 

engagemang formade underkategorierna hög arbetsbelastning, mentorstöd 

samt negativa faktorer. Den sista huvudkategorin arbetsmiljö formades av två 

underkategorier positiv arbetsmiljö och stress på olika arbetsplatser. 

Slutsats: Nyexaminerade sjuksköterskor har ett stort behov av mentorstöd i 

nya och okända situationer de står inför. De fem första åren i den nyexamine-

rade sjuksköterskans karriär upplevs vara den mest kritiska relaterat till stress 

på arbetet. Nyckelord: Nyexaminerade sjuksköterskor, arbetsrelaterad stress, 

stressfaktorer, profession 
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Introduktion 

Problemområde 

Arbetsmiljöverket visar att förekomsten av den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor 

har ökat påtagligt sedan början av 1980-talet (Arbetsmiljöverket, 2013).  

Även statistik från Försäkringskassan visar att störst ökning av stress bland anställda före-

kommer hos vårdpersonal (Försäkringskassan, 2015). Långtidssjukskrivningar bland sjukskö-

terskor är högre än genomsnittet för samtliga yrken. Inom hälso- och sjukvården angav hela 

30 procent under åren 2008–2013 att hög arbetsbelastning var orsaken till personalens sjuk-

frånvaro. Övergången från att vara sjuksköterskestudent med teoretisk kunskap till att vara 

yrkesverksam sjuksköterska upplevs ofta vara utmanande och i de flesta fall stressfylld        

(Al Awaisi et al., 2015). En kvantitativ studie visar att de tre första månaderna i arbetslivet är 

den mest stressfulla perioden i den nya sjuksköterskans karriär (Cheng et al., 2015).             

En av fem nyexaminerade sjuksköterskor rapporterar symtom på stressrelaterad ohälsa under 

sina första år i yrket enligt data från ett nationellt urval i Sverige (Rudman & Gustavsson, 

2011). Trots den ökade efterfrågan på sjuksköterskor är sjuksköterskebristen idag ett globalt 

problem vilket bidrar till hälsomässiga och samhällsekonomiska konsekvenser (Cheng et al., 

2015), bristen skapar även en risk för patientsäkerheten (Ishihara et al., 2014).                         

På grund av den ovanstående problematiken som förekommer är det av högsta betydelse att 

tydliggöra och belysa olika aspekter av den arbetsrelaterade stressen hos nyexaminerade sjuk-

sköterskor. 

Bakgrund 

Sjuksköterskans profession 

Att ha ett yrke är inte detsamma som att vara professionell (Bentling, 2015).  

Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet professionell att yrket utförs på ett fackman-

namässigt och godtagbart vis (Finnström, 2015, Kapitel 3).  

I dagligt tal relateras ofta begreppet till hur någon utför ett arbete och är då en form av  

kvalitetsbenämning (Bentling, 2015). Professionsbegreppet såsom det används i akademiska,  
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vanligen sociologiska, sammanhang är däremot en beskrivning av ett yrkesområde med speci-

fika karaktäristika som började användas vid mitten av 1900-talet. Enligt de klassiska defini-

tionerna är en lång teoretisk utbildning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet i form 

av en högskoleutbildning som innefattar autonomi, etiska koder och ett offentligt erkännande 

för kännetecken på en professionell grupp. 

Sjuksköterskeyrket i sig betecknas likt en semiprofession där sjuksköterskan befinner sig i en 

professionaliseringsprocess. Det är ett yrke med stor komplexitet och den professionella sjuk-

sköterskan måste ha rätt förståelse, färdighet, förmåga och kunskap för att kunna praktisera 

yrket med en god patientsäker omvårdnad som vilar på vetenskapliga grunder  

(Finnström, 2015, Kapitel 3). Dessutom skall sjuksköterskans yrkesprofession utgå från en 

humanistisk människosyn vilket innebär ett patientnära arbete. Sjuksköterskan ska respektera 

patienters och anhörigas värderingar, självbestämmande, integritet och värdighet och arbetet 

ska utföras enligt lagar, styrdokument, och de författningar som finns inom hälso- och sjuk-

vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt International Council of Nurses      

(ICN, 2012) etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Nyexaminerade sjukskö-

terskor har inte fullt ut kunnat integrera sina teoretiska kunskaper med klinisk praxis.            

Därför kräver de mer erfarenheter och behov av stöd från andra kollegor under övergångspe-

rioden till yrkesverksam sjuksköterska (Ebrahimi et al., 2016). 

Perspektiv och utgångspunkter 

I sin bok Från novis till expert beskriver Benner (1993) fem olika stadier som nyexaminerade 

sjuksköterskor går igenom, från att vara nybörjare till att räknas som expert inom yrket.  

Benner (1993) beskriver att den första fasen en nyexaminerad sjuksköterska genomgår är att 

vara novis, vilket innefattar en individ som saknar erfarenhet i situationer där den förväntas 

prestera. Den andra fasen kallas för avancerad nybörjarfas vilket innebär att novisen har visat 

upp betydelsefull kunskap för att sedan kunna göra en bedömning inom verksamheten, detta 

med hjälp av tidigare erfarenheter. Den tredje fasen är den kompetenta fasen där den nyexa-

minerade sjuksköterskan har jobbat under liknande omständigheter i två till tre år. Kompeten-

sen utvecklas när sjuksköterskan börjar se sina egna handlingar i ljuset av långsiktiga mål  

eller planer. I detta stadiet blir sjuksköterskan medveten om planeringen som leder till mer 
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effektivitet och organiserad vård. Fjärde stadiet är skicklighetsfasen där sjuksköterskan upp-

fattar och förstår innebörden av att se vårdsituationen som helhet. Sjuksköterskan har då kun-

skaper kring hur hon ska handskas med oförutsedda situationer eftersom perspektivet grundar 

sig på nyligen upplevda erfarenheter. Femte och sista stadiet kallas för expertfasen där sjuk-

sköterskan använder sig av sina egna erfarenheter för att fatta rätt beslut, istället för att förlita 

sig på analytiska principer.  Detta leder till att expertsköterskan slutligen ska kunna fatta pas-

sande beslut snabbt i specifika situationer (Benner, 1993).  

Professionell identitet 

Redan som student konfronteras den blivande sjuksköterskan med nya utmaningar  

(Finnström, 2015, Kapitel 3). Faktorer som till exempel normer, värderingar, kultur och kun-

skap avspeglas i den framtida yrkesutövningen. Sjuksköterskans kompetens kräver att sjuk-

sköterskan når upp till det som patienterna och samhället efterfrågar. Vid teoretiska och prak-

tiska moment under sjuksköterskans utbildning startar en socialisering på väg in i yrket. Be-

roende på vilket sätt sjuksköterskestudenten bemöts under utbildningen har en stor betydelse 

för socialiseringen in i yrket och den yrkesmässiga självbilden. Den personliga identiteten hos 

sjuksköterskan är även integrerad med sjuksköterskeidentiteten. Det existerar personliga drag 

som påverkar var den enskilda sjuksköterskan befinner sig i sin professionella identitet såsom 

självbild, självkänsla, personlig mognad, kunskap och stresstolerans. Professionell identitet 

växer även i samverkan med andra kollegor och deras uppfattning av hur en agerar. Bra rela-

tioner med andra sjuksköterskor skapar även en bra socialisering och mognad inför den pro-

fessionella rollen. Utvecklingen av sjuksköterskans yrkesidentitet fortsätter under hela livet, 

däremot är utbildningsperioden en grundläggande faktor för den professionella identiteten och 

den specifika personliga kompetensen (Finnström 2015, Kapitel 3).  

Stress 

Då en människa utsätts för krav, utmaningar, hot eller belastningar reagerar kroppen i form av 

en stressreaktion (Skärsäter, 2014). Eftersom stress är en reaktion på hot är det en mänsklig 

förmåga som är nödvändig för människans överlevnad. Stresshormoner produceras när män-

niskan utsätts för akut stress, bland annat ökar kroppens energiproduktion, koncentration, 

immunförsvar och smärtkänsligheten minskar. Långvarig stress kan däremot leda till olika 
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besvär, såsom minskad energi, försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, sömnproblem, 

nedstämdhet och diffusa muskelsmärtor. Vid fortsatta besvär kan dessa symtom framförallt 

leda till depressioner och utmattningssyndrom men även kroniska smärttillstånd, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt diabetes. 

Forskaren Hans Selye (Selye 1978) beskrev tre huvudfaser i stressreaktionernas utveckling. 

Den första fasen alarmfasen startar vid allvarliga hot eller påfrestningar. Under den andra fa-

sen som kallas motståndsfasen är individen lik en supermänniska där den presterar oavbrutet, 

aldrig blir sjuk och tåler svåra påfrestningar. Den sista fasen utmattningsfasen inträffar när 

individen börjar inse effekterna av den extrema överansträngning som den utsatts för under en 

längre tid. De tecken som visar att individen befinner sig i denna fas kan vara kvarstående 

trötthet, sömnsvårigheter och obenägenhet till att börja dagen. Slutligen kan individen drabbas 

av allvarliga fysiska problem i form av olika infektioner, förkylningar, muskelsträckningar, 

mag- och tarmproblem (Perski, 2012). 

Arbetsrelaterad stress                                                                                                             

Även om arbete vanligtvis upplevs vara positivt och kanske en av de mest hälsofrämjande 

faktorerna i tillvaron, är det även en potentiell källa till stress (Socialstyrelsen, 2020).              

Enligt arbetsmiljöverket (2018) uppstår arbetsrelaterad stress genom sociala och organisato-

riska påfrestningar. Exempel på detta är arbetsbelastning, skiftarbete, ensamarbete, oregel-

bundna arbetstider, konflikter och samarbetsproblem. Upplevelsen av arbetsrelaterad stress 

sker när arbetsmiljöns krav överstiger förmågan att klara av eller kontrollera dessa.           

Dagget et al. (2016) förklarar att även om arbetsrelaterad stress förekommer inom alla yrkes-

professioner finns det en högre förekomst av arbetsrelaterad stress inom  sjuksköterskeprofes-

sionen. I en studie gällande arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor rapporte-

rades följande bidragande faktorer arbetsbelastning, prestationsångest, brist på emotionell 

support och dålig kommunikation med arbetskollegor (Cheng et al. 2015; Blomberg et al. 

2016). Arbetsmiljöverket (2013) tydliggör att ingen individ skall behöva bli sjuk på grund av 

en ohälsosam arbetsbelastning. Det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla en säker 

arbetsmiljö. Trots denna vetskap existerar det problematik i hur nyexaminerade sjuksköters-

kor utsätts för komplexa kliniska miljöer med tung arbetsbelastning. Konsekvensen av detta 
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blir att många nya sjuksköterskor drabbas av samvetsstress och utbrändhet, vilket leder till 

sjukskrivningar och i värsta fall viljan till att lämna arbetet (Cheng et al., 2015). 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjukskö-

terskor. 

Metod  

Uppsatsens design är en icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Detta designval 

innebär att en specifik frågeställning besvaras genom en sammanställning av befintlig forsk-

ning vilken kan komma till hjälp i det kliniska arbetet (Kristensson, 2014; Friberg, 2017).    

En litteraturstudie kan även ligga till grund för ny forskning (Polit & Beck, 2010).  

Urval  

Genomförandet av artikelsökningen gjordes genom urval i två olika databaser PubMed och 

CINAHL. Dessa databaser användes då de publicerar artiklar inom ämnet omvårdnad    

(Willman et al., 2016). Sökningen genomfördes med de sökord som ansågs vara relevanta för 

syftet med studien. Slutligen användes filter med inklusionskriterierna english, swedish, 10 

years, samt academic journals. För att få en bredare överblick inom problemområdet inklude-

rades studier med både kvantitativ och kvalitativ (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna 

för artikelsökningarna var att de vetenskapliga studierna skulle vara publicerade inom de se-

naste tio åren, vara peer reviewed samt skrivna på engelska eller svenska. Andra inklusions-

kriterier var populationen nyexaminerade sjuksköterskor. Exklusionskriterierna i studien var 

nyexaminerade sjuksköterskor som läst vidare till specialistutbildningar. Under artikelsök-

ningen innan filter valdes framkom studier utförda i Asien på kinesiska men även dessa ex-

kluderades för att undvika bias.  
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Datainsamling 

Willman et al. (2016) beskrev hur en litteraturstudie bör omfatta sökningar i ett flertal datare-

gister för att nå en mer omfattande sökning. Samtliga sökord översattes till engelska med 

hjälp av MeSH-databasen. Medical Subject Headings är en ämnesordlista som används i da-

tabasen PubMed. Sökningarna gjordes med olika kombinationer av MeSH-termerna.             

För CINAHL (tabell 1) användes följande headings, ”Novice Nurses, New Graduate Nurses, 

Newly qualified nurse, Stress Occupational, Work Stress, Workplace stress ”.                  

Sökorden som användes i Pubmed (tabell 2) var novice nurses, new graduate nurses, newly 

qualified nurse*, Stress occupational+, work stress, workplace stress, job stress, burnout.  

Datainsamlingen i studien skedde genom att titlar och abstracts som berört arbetsrelaterad 

stress bland nyexaminerade sjuksköterskor granskades och därefter lästes i fulltext (Kristens-

son, 2014). Sökorden genomfördes i vardera databas med hjälp av booleska operatörer AND 

och OR samt trunkering med olika avgränsningar i syfte att hitta all tillgänglig vetenskaplig 

litteratur utifrån studiens syfte i enlighet med Willman et al. (2011). Sökningen i databasen       

CINAHL gav en total översikt på 222 antal träffar, varav 60 abstrakt lästes, 35 lästes i fulltext, 

15 granskades och slutligen valdes 8 artiklar. Materialet i Pubmed sammanställde totalt 111 

antal träffar, 25 lästa abstrakt, 20 lästa i fulltext, 10 granskade samt 4 valda artiklar.  

Enligt Kristensson (2014) är en granskningsmall ett antal frågor där en artikel svarar helt, del-

vis eller inte alls på frågorna. En studie som huvudsakligen besvarar frågorna i mallen be-

döms ha en god kvalitét. Samtliga granskningsmallar som användes innehöll även frågor där 

risk för bias bedömdes från låg, medel eller hög. Det är en granskningsmall av vetenskapliga 

studier som ger en tydlig systematisk struktur i analysen. I enlighet med Kristensson (2014) 

har författarna varit medvetna om att de olika artiklarna ska granskas utifrån sina olika förut-

sättningar och vilken typ av studie det är. Utifrån SBUs granskningsmallar och Mixed met-

hods appraisal tool använde författarna därför olika typer av granskningsmallar för att säker-

ställa kvaliteten och därigenom skapa högre evidens. Mallarna som användes för kvalitetsbe-

dömning av de kvantitativa artiklarna var tagna både från SBU och MMAT eftersom det fanns 

fler mallar tillgängliga. För bedömningen av de kvalitativa artiklarna använde författarna en-

bart granskningsmallen från SBU för bedömning av kvalitativ metodik. Efter granskningen av 

kvaliteten framkom slutligen 12 vetenskapliga artiklar (Tabell 3) som var av god kvalitét där 

frågorna i granskningsmallarna blev besvarade. Utav de slutligen valda artiklarna var 4 gjorda 
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i Sverige, tre i Kanada, en i Nederländerna, USA, Jordanien, Kina samt Taiwan. Det framkom 

att två av studierna från Kanada var skrivna utav en författare under samma årtal vilket tyd-

liggörs i referenshanteringen med hjälp av förtydligande av a och b.  

Tabell 1: Sökschema CINAHL 

Sök 

id

Sökord Antal 

träffar

Lästa 

abstract

Lästa 

fulltext

Granskade Inkluderande i 

resultatet

#1 (MH "Novice 

Nurses")

1,438 0 0 0 0

#2 (MH "New 
Graduate Nur-
ses")

6,291 0 0 0 0

#3 "newly qualified 

nurse*"

446 0 0 0 0

#4 S1 OR S2 OR S3 7,716 0 0 0 0

#5 (MH "Stress, 

Occupational")

26,718 0 0 0 0

#6 "work stress" 10,706 0 0 0 0

#7 "workplace 

stress"

10,26 0 0 0 0

#8 "job stress" 10,708 0 0 0 0

#9 S5 OR S6 OR S7 

OR S8

27,665 0 0 0 0

#10 S4 AND S9 362 0 0 0 0

#11 Filter: English, 

10years, 

Academic 

journals

222 60 35 15 8
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Tabell 2 : Sökschema Pubmed 

Dataanalys 

I enlighet med Kristensson (2014) har analysen genomförts med hjälp av en integrerad analys.  

Genom en integrerad analys kan resultatet visas på ett överskådligt sätt.  

Sök 

id

Sökord Antal 

träffar

Lästa 

abstract

Lästa 

fulltext

Granskade Inkluderade 

i resultatet

#1 ((newly qualified 

nurses)

444 0 0 0 0

#2 ((((novice nurse) 1419 0 0 0 0

#3 (new graduate 

nurses))

3794 0 0 0 0

#4 (Newly graduated 
nurses)))

606 0 0 0 0

#5 #1 OR #2 OR #3 

OR #4

5760 0 0 0 0

#6 ((((("Occupational 

Stress"[Mesh])

14 293 0 0 0 0

#7 (burnout)) 18 395 0 0 0 0

#8 ("job stress")) 2126 0 0 0 0

#9 ("workplace 

stress"))

406 0 0 0 0

#10 ("work stress")) 2019 0 0 0 0

#11 #6 OR #7 OR #8 

OR #9 OR #10

23220 0 0 0 0

#12 #5 AND #11 171 0 0 0 0

#13 Filter: 10 years, 

English, Swedish

111 25 20 10 4
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I det första steget av dataanalysen lästes varje artikels resultat enskilt, detta för att få en över-

gripande helhetsbild av likheter och skillnader. Därefter gjorde författarna identifiering av de 

artiklarnas resultat som svarade på syftet i litteraturstudien.  

En sammanfattning utfördes utav övergripande beskrivning av varje artikels syfte och resultat, 

detta skapade mer klarhet i artiklarnas likheter och skillnader. Då författarna fann bra studie-

material kunde goda likheter sammanställas. I det slutliga steget av den integrerade analysen 

framkom etiketter och innehållet delades därefter in under olika kategorier. Den data med lik-

nande innehåll föll under samma kategorin.  

Forskningsetiska överväganden  

De viktigaste övergripande aspekterna inom forskningsetiska överväganden är autonomiprin-

cipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen  

(Kristensson, 2014). Autonomiprincipen innefattar respekt för individens rätt att bestämma 

om sig själv (Swartling, 2016). Det handlar om att hålla personen informerad och garantera att 

den har rätt till egna beslut. Nyttoprincipen innebär att göra gott genom att tillgodose indivi-

den dennes önskemål och behov av livskvalitét. Inte skada-principen innefattar att undvika att 

skada individen, detta genom att avstå från omotiverande risktaganden och förebygga lidan-

det. Slutligen är det rättviseprincipen som bygger på att alla individer ska behandlas på lika 

sätt (Swartling, 2016). En litteraturstudie kräver forskningsetiska ställningstaganden då etiken 

i andras studier ska granskas med ett kritisk förhållningssätt (Kristensson, 2014).                 

Etiken inom forskning handlar om att ta ansvar för de personer som inkluderas i forskningen 

och se till att de behandlas med respekt, både när det gäller hanteringen av information men 

även individens välbefinnande.    

Trots att medicinsk forskning kräver studier på levande människor är det av stor vikt att beak-

ta hur forskningen ska gå till i enlighet med etiska förhållningssätt.  

Alla potentiella deltagare ska vara med på frivillig basis, vara väl informerade om vad studien 

innebär och slutligen lämna ett personligt samtycke. Ett uppsatsarbete ska aldrig inkludera 

människor i sin studie om de ingår i särskilt utsatta grupper och om det finns risk för att de 

skadas (Kristensson, 2014). Samtliga etiska aspekter har beaktats under datainsamlingen av 

valda studier. I denna litteraturstudien har forskarna i sin tur tagit ställning till forskningsetis-

ka frågeställningar som är etiskt försvarbara där alla deltagare i valda artiklar har givits god 
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information om studien samt givit samtycke. Alla 12 inkluderade vetenskapliga artiklar har 

blivit godkända av en etisk kommitté. En av de grundläggande principerna för medicinsk 

forskning är att omsorg om individen går före samhällets och vetenskapens intresse (World 

Medical Association, 2018). Samtycke ska inhämtas av deltagarna för att forskningen ska 

kunna utföras, om detta inte är möjligt måste forskningen enbart bedrivas om en etisk kom-

mitté har godkänt det. Samtliga tänkbara försiktighetsåtgärder bör tas för att respektera delta-

garnas autonomi (World Medical Association, 2018).  

Resultat 
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Syftet med litteraturstudien var att belysa arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjukskö-

terskor. Efter en integrerad analys (Kristensson, 2014) av de resultatet framkom tre huvudka-

tegorier inom arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor. Vardera kategori in-

nehöll mellan 2-3 underkategorier vilket framställdes med hjälp av en tankekarta (figur 1). De 

tre huvudkategorierna som framkom var professionellt engagemang, viljan att lämna arbetet 

följt av arbetsmiljö. 

Tankekarta 

 

(Figur 1) 

Professionellt engagemang 
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En mängd artiklar betonade betydelsen av det professionella engagemanget som en bidragan-

de faktor för den arbetsrelaterade stressen hos nyexaminerade sjuksköterskor (Hoeve et al, 

2019; Dames, 2018a; Rudman och Gustavsson, 2014; Zhang et al, 2017). 

Hög arbetsbelastning 

I en kohortstudie där 18 nyexaminerade sjuksköterskor deltog framkom att omsättningen av 

sjuksköterskor var en stor utmaning i hälso- och sjukvården, vilket i sin tur påverkade de tota-

la kostnaderna inom organisationen (Hoeve et al. 2019).  

Hög arbetsbelastning relaterades till lågt professionellt engagemang hos de nyexaminerade 

sjuksköterskorna. På grund av de höga arbetskraven blev sjuksköterskorna negativt påverkade 

när det gällde deras engagemang till professionen. Brist på kontroll inom arbetet var även di-

rekt relaterat till lågt professionellt engagemang. De nyexaminerade sjuksköterskorna kunde 

uppleva att den höga arbetsbelastningen var för tung i förhållande till deras erfarenhet (Da-

mes, 2018b). Det framkom ett sammanhang att koppla ifrån vilket relaterade till ett tillstånd 

där sjuksköterskan distanserade sig från professionen och såg den ur ett negativ vinkel (Rud-

man och Gustavsson, 2014). De nyexaminerade sjuksköterskorna skapade därigenom distans 

till professionen på grund av den höga arbetsbelastningen. 

Mentorstöd 

I en kvantitativ studie av Zhang et al. (2017) besvarade 343 nyexaminerade sjuksköterskor på 

frågeformulär där resultatet visade att det fanns utmaningar kopplade till en låg professionell 

identitet som hade sin grund i olika stressmoment. I dessa stressmoment ingick orealistiska 

förväntningar och dåliga förebilder inom professionen, där mentorer inte uppfyllde sina om-

vårdnads roller. En låg professionell identitet blev därför en bidragande faktor till ett sämre 

professionellt engagemang. Vidare belystes vikten av att fokusera på en positiv förbättring i 

det professionella engagemanget. Detta kunde ske just med hjälp av stödet från erfarna sjuk-

sköterskor och mentorer. En kvalitativ intervjustudie med 8 deltagare av Dames (2018a) visa-

de att med hjälp av mentorstöd upplevde de nyexaminerade sjuksköterskorna att de kunde en-

gagera sig i självförverkligandet inom sin profession. En studie beskrev att stödet av en men-

tor skapade trygghet och ökade självförtroendet genom att det fanns någon att prata ut med 
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och ställa frågor till. Sjuksköterskorna upplevde också att de kunde stå upp för sig själva mer i 

utmanande situationer mellan kollegor eller patienter tack vare stödet av en mentor. 

Negativa faktorer 

I studien av Hoeve et al. (2019) deltog 18 nyexaminerade sjuksköterskor. Det framkom att 

relationen mellan professionellt engagemang och negativa faktorer såsom överväldigande exi-

stentiella upplevelser, dåliga relationer med kollegor, och dåliga erfarenheter med patienter 

påverkade engagemanget negativt. Detta skapade känslor av hög ansträngning men låg känsla 

av belöning hos deltagarna. Känslan av belöning blev däremot högre när erfarenheten växte 

och sjuksköterskorna upplevde acceptansen från kollegorna (Dames, 2018a).  

Viljan att lämna arbetet 

Fem vetenskapliga artiklar bildade huvudkategorin viljan att lämna arbetet. Denna kategorin 

underbyggdes av tre underkategorier som markerade vikten av de nyexaminerade sjukskö-

terskornas motiv för att vilja lämna arbetet. Resultatet fann att utbrändhet, personliga faktorer 

och dåliga relationer med kollegor var bidragande faktorer till detta (Dames, 2018b; La-

schinger et al, 2016; Wu et al, 2012; Rudman och Gustavsson, 2011; Zhang et al, 2017). 

Utbrändhet 

Andelen nyexaminerade sjuksköterskor som valde att lämna yrket var hög (Dames, 2018b)  

Så mycket som 30 procent av sjuksköterskorna valde att lämna arbetet det första året och efter 

två år hade hela 57 procent lämnat. I den kvantitativa studien av Wu et al. (2012) med 154 

deltagande nyexaminerade sjuksköterskor framkom att var tredje sjuksköterska uppgav att de 

funderade på att lämna arbetet på grund av höga nivåer av stress. Laschinger et al. (2016) ut-

förde en randomiserad studie där 3906 nyexaminerade sjuksköterskor visade hög sannolikhet 

för att missnöjda sjuksköterskor lämnade sin arbetsplats, särskilt om de även hade andra job-

balternativ. I de situationer då nya jobbalternativ inte var tillgängliga upplevde de nyexamine-

rade sjuksköterskorna att det var bättre att lämna professionen helt. Dames (2018b) visade att 

en femtedel av de nyexaminerade sjuksköterskorna i studien kände sig utbrända och avsåg att 

lämna yrket inom fem år. Ytterligare en statistisk signifikant stressfaktor Wu et al. (2012) 
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uppmätte var brist på arbetsresurser. Deltagare som upplevde högre nivåer av denna stressor 

hade också högre benägenhet till att lämna arbetet. I den kvantitativa kohortstudien av Rud-

man och Gustavsson (2011) med 1153 sjuksköterskor framkom att det var utbrändhet som 

påverkade anställningen i de flesta fallen och ledde till avsikten att lämna arbetet under de 

fem första anställningsåren. Deltagarna som kände sig oengagerade under sin studietid var 

mer benägna att lämna yrket under det första året. Andelen nyexaminerade sjuksköterskor 

som starkt övervägde att lämna yrket ökade från 9,1% till 18,1% under de fem första anställ-

ningsåren.      

Personlig bakgrund                                                                                                                  

Personliga faktorer hos en del av de nyexaminerade sjuksköterskor bidrog till att de ville läm-

na arbetet (Rudman och Gustavsson, 2011). Dessa sjuksköterskor var under 25 år, hade inga 

egna barn, led av lågt självförtroende, hade dåliga matvanor och var stressade över sitt yrkes-

val. En annan del av deltagarna var nöjda med sitt val av profession och upplevde låga nivåer 

av viljan till att lämna yrket. Dessa deltagarna var äldre än 35 år, hade egna barn och tidigare 

erfarenheter av arbete inom vården. De visade även betydligt högre nivåer av självförtroende, 

lägre nivåer av depressiva symtom och stress än de som var yngre (Rudman och Gustavsson, 

2011). Några av de nyexaminerade sjuksköterskor som var föräldrar förklarade det som att 

föräldrarollen motiverade dem till att lämna stressen på arbetet och inte ta med sig den hem 

(Dames, 2018b). 

Dåliga relationer med kollegor                                                                                                       

Zhang et al. (2017) visade även höga siffror gällande nyexaminerade sjuksköterskors vilja att 

lämna arbetet. Efter åtta månader uppgav 74 procent av nyexaminerade sjuksköterskor att de 

funderade på att sluta. Däremot sjönk siffrorna till 72 procent för de deltagarna som var verk-

samma mer än 12 månader. Bristen på socialt stöd, dåliga relationer med kollegor och arbets-

relaterad stress bidrog också till viljan att lämna. Destu högre arbetsrelaterad stress sjukskö-

terskorna upplevde, destu högre blev viljan till att lämna professionen. 
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Arbetsmiljö                                                                                                                            

Nyexaminerade sjuksköterskor och deras arbetsrelaterade stress visade i sig ha relation till 

arbetsmiljön (Laschinger et al, 2016; Cheng et al, 2015; Blomberg et al, 2016; Abu Feddehs, 

2020; Dames 2018b).   

Positiv arbetsmiljö                                                                                                                      

Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att en positiv arbetsmiljö låg till grund för professio-

nellt utförande i yrket (Laschinger et al., 2016).                                                                          

I en kvantitativ studie av Cheng et al. (2015) deltog 206 nyexaminerade sjuksköterskor.          

Denna studien identifierade en faktor som bidrog till tillfredsställelse på arbetet. De nyexami-

nerade sjuksköterskorna som var nöjda med sina arbetsplatser och kollegor blev betydligt mer 

tillfredsställda till skillnad från de som var missnöjda med sjukhuset de arbetade på                    

(Cheng et al., 2015). 

Stress på Olika arbetsplatser 

I den kvantitativa studien av Blomberg et al. (2016) deltog 113 nyexaminerade sjuksköterskor 

runt om i Sverige. Deltagarna upplevde stress på alla olika arbetsplatser, med det framkom 

signifikanta skillnader beroende på typ av arbetsplats. Deltagarna visade höga nivåer av stress 

på kirurgiska avdelningar följt av sjuksköterskor som arbetade på medicinska avdelningar. 

Däremot blev stressnivåerna betydligt lägre hos de sjuksköterskorna som hade tillsyn av en 

mentor under sina kliniska moment. I Abu Feddehs (2020) tvärsnittsstudie framkom det uti-

från frågeformulär att de 220 deltagande nyexaminerade sjuksköterskorna på privata sjukhus 

hade betydligt högre poäng gällande arbetsrelaterad stress, till skillnad från de sjuksköters-

korna som arbetade på de offentliga sjukhusen. Deltagarna upplevde tre stressfaktorer hög 

arbetsbelastning, tvivel inför professionen och patientrelaterade utmaningar. Utifrån de tre 

stressfaktorerna framkom det att de nyexaminerade sjuksköterskorna på kirurgiska inten-

sivavdelningar och privata avdelningar upplevde högre nivåer av patientrelaterade utmaningar 

jämfört med sjuksköterskor på akutavdelningar. Sjuksköterskorna på den kirurgiska inten-

sivavdelningen upplevde även högre nivåer av självtvivel jämfört med andra avdelningar. 

Dames (2018b) fann även i sin studie att de nyexaminerade sjuksköterskorna som befann sig 
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en okänd arbetsmiljö upplevde betydligt högre stressnivåer eftersom de kände sig osäkra och 

utanför teamet. 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

Föreliggande litteraturstudie bygger på tolv vetenskapliga artiklar baserade på omvårdnads-

området arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor.  

Syftet med studien var att belysa arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor.  

En litteraturstudie innebär att söka efter, kritiskt granska och sammanställa relevant kunskap 

och aktuell forskning inom det aktuella problemområdet (Kristensson, 2014). 

Författarna fann rikligt med studiematerial inom ämnet för att kunna nå syftet med att skapa 

en fördjupning. Det första steget mot att särskilja relevant litteratur är genom att skapa en god 

sökstrategi, i praktiken handlar det om att bestämma vilka sökord som ska användas  

(Kristensson, 2014). Under artikelsökningen med databaserna Pubmed och Cinahl utforma-

des sökorden i fritext med booleska sökoperatorer och indexord med hjälp av Medical subject 

headings list och Subject heading lists för att skapa relevanta sökresultat.       

  

Enligt Kristensson (2014) finns det fördelar med att använda både fritextsökningar och index-

ord då det ökar sökningens känslighet samtidigt som sökningen blir mer specifik.  

Oavsett om en litteraturstudie utförs på olika sätt ligger grunden i att kritiskt granska litteratu-

ren (Kristensson, 2014). Efter att sökningen av artiklarna var utförd började författarna läsa 

igenom alla titlar och abstrakt. Enligt Kristensson (2014) sker en gallring av abstrakts där irre-

levanta studier sorteras bort. Anledningen till detta kan vara att syftet, metod, interventionen 

eller utfallsmåttet är irrelevant till studiens syfte. Författarna läste abstrakten var för sig och 

jämförde vilka studier som skulle inkluderas. Artiklarna som valdes byggde på relevans till 

syftet. Genom att författarna skapade ett tydligt syfte och inklusionskriterier blev sökorden 

och nyckelbegreppen klara. Inklusionskriterierna som användes i studien valdes utifrån syftet 

och alla 
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tolv artiklar i studien var mindre än 10 år gamla, vilket medförde hög relevans inom ämnes-

området. För att undvika systematiska fel exkluderades äldre studier och studier på andra 

språk än engelska och svenska. Författarna var överens om att detta i sin helhet kunde begrän-

sa studien delvis, då relevant material kunde falla bort. Ytterligare diskuterade författarna 

kring populationen nyexaminerade sjuksköterskor, där faktorer såsom ålder och kön inte har 

skilts åt under sökningen av artiklar och deltagare. Detta kan ses som både en styrka och 

svaghet då litteraturstudien skapar en mindre specifik men bredare bild över populationen ny-

examinerade sjuksköterskor. Studierna som inkluderades bestod av 9 kvantitativa samt 3 kva-

litativa studier. Under granskningen bedömde författarna den vetenskapliga kvaliteten genom 

en bedömning och granskning av de kvantitativa studiernas validitet och de kvalitativa studi-

ernas trovärdighet. Dataanalysen utfördes i enlighet med Kristensson (2014) där en integrerad 

analys genomfördes så att relevant litteratur med kategorier kunde framgå.  

Diskussion av framtaget resultat 

Litteraturstudiens resultat inkluderar 12 vetenskapliga artiklar där syftet är att belysa arbetsre-

laterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor.  

I föreliggande resultat med hjälp av den integrerade analysen (Kristensson, 2014) identifiera-

des de tre huvudkategorierna professionellt engagemang, viljan att lämna arbetet och arbets-

miljö. Gemensamma fynd vilka framkom i analysen av resultatet var de nyexaminerade sjuk-

sköterskornas behov för stödet av en mentor, en kritisk femårsperiod och sociala relationer på 

arbetet. Litteraturmatrisen (Tabell 3) innehåller relevanta fynd av resultatet och vidgar därmed 

ytterligare perspektivet av detta. 

Finnström (2015, kap 3) betonar vikten av socialisering redan under sjuksköterskans utbild-

ning relaterat till sjuksköterskeidentiteten och den professionella självbilden. Resultatet visar 

att dålig eller otillräcklig socialisering hos nyexaminerade sjuksköterskor påverkar deras pro-

fessionella engagemang negativt. En låg professionell identitet i sin tur leder till ett lågt pro-

fessionellt engagemang (Zhang et.al, 2017). Flertalet nyexaminerade sjuksköterskor önskar ett 

bättre stöd av kollegor eller också mentorer. Benners beskrivning av novisen handlar om en 

nyexaminerad individ som känner sig osäker inför olika situationer i sin profession (Benner, 
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1993). Novisen söker sig därför till en person som är kunnig inom ämnet för stöd.              

Sjuksköterskor beskriver hur de upplever att de kan skapa större självförverkligande inom sitt 

professionella engagemang med hjälp av ett bra stöd av en mentor (Dames, 2018a). Resultatet 

visar även hur hög arbetsbelastning resulterar i att sjuksköterskor känner ett lågt professionellt 

engagemang och skapar distans till professionen (Hoeve et al, 2019; Dames, 2018a; Rudman 

och Gustavsson, 2014). Genom belastningar såsom dåliga relationer med kollegor och tuffa 

möten med patienter upplever sjuksköterskor en låg känsla av belöning inom professionen, 

samtidigt som ansträngningen är hög (Dames, 2018). Svensk sjuksköterskeförening (2020) 

beskriver att kollegialitet handlar om ansvar och hur vi sjuksköterskor bemöter varandra.      

En god kollegialitet utgör en viktig kraft i utvecklingen av en bra omvårdnad med utgångs-

punkt att stötta varandra genom tillit och en öppen kultur. Författarna tolkar resultatet som att 

det finns ett faktiskt behov i stödet och feedbacken från kollegor, men även i mentorstödet. 

Resultatet visar att nyexaminerade sjuksköterskor som väljer att lämna professionen inom 

loppet av fem år är relaterat till utbrändhet (Dames 2018b; Laschinger et al., 2016; Wu et al., 

2012). Det existerar en kritisk femårsperiod där procenten av nyexaminerade sjuksköterskor 

som är utbrända ökar. (Rudman och Gustavsson, 2011; Dames, 2018b). Nyexaminerade sjuk-

sköterskors vilja att lämna arbetet i början av karriären är hög, samtidigt som deras vilja att 

lämna sjunker med tiden då sjuksköterskorna får erfarenhet (Zhang et al, 2017). Enligt ben-

ners teori (Benner, 1993) är det novis fasen i den nyexaminerade sjuksköterskans karriär som 

är en av de tuffaste perioderna. Då är novisen en nyexaminerad sjuksköterska som förväntas 

prestera i sin yrkesroll trots att hon saknar den erfarenheten som krävs. Ju högre arbetsrelate-

rad stress sjuksköterskor upplever desto högre är viljan att lämna arbetet. Återigen visar resul-

tatet att bristen på socialt stöd är en bidragande faktor till den arbetsrelaterade stressen.             

Diverse personliga faktorer är en bidragande faktor till att nyexaminerade sköterskor väljer att 

lämna arbetet (Rudman och Gustavsson, 2011; Dames 2018b). Specifikt visar resultatet att 

dessa personliga faktorer är ålder, självförtroende, matvanor, tidigare arbetserfarenheter och 

om sjuksköterskan har egna barn. En ålder över 35 år hos den nyexaminerade sjuksköterskan 

pekar på högre självförtroende, bättre matvanor, egna barn, högre stresshantering och tidigare 

arbetserfarenheter inom vården. Detta i sin tur medverkar till att sjuksköterskor hanterar stres-

sen bättre och i mindre omfattning väljer att lämna yrket.  
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Resultatet fann signifikanta likheter gällande den kritiska femårsperioden hos nyexaminerade 

sjuksköterskor. Detta faktum visar sig vara återkommande i olika länder. Utifrån denna kun-

skap ser författarna att det är ett omfattande område och att det finns möjlighet för utveckling 

inom området. Resultatet saknar siffror på hur många nyexaminerade sjuksköterskor som i 

praktiken lämnar arbetet, denna vetskap kunde i sin tur styrka evidensen för att skapa föränd-

ring i framtiden därför bör ytterligare kvantitativ forskning inom området utföras.  

En bristande arbetsmiljö är även en bidragande faktor till olika nivåer av stress (Laschinger et 

al., 2016; Cheng et al., 2015; Dames 2018b).  

Tillfredsställelse på arbetsplatsen, en positiv arbetsmiljö och en bekant arbetsmiljö medverkar 

till att nyexaminerade sjuksköterskor hanterar den arbetsrelaterade stressen på ett bättre 

sätt. Sjuksköterskor upplever stressnivån på olika sätt beroende på vilken arbetsplats de be-

finner sig på (Blomberg et al., 2016; Abu Feddehs, 2020). 

De arbetsplatser som bidrar till högre stressnivåer är kirurgiska avdelningar där nyexaminera-

de sjuksköterskor upplever fler patientrelaterade utmaningar, högre arbetsbelastning och 

självtvivel. Resultatet visar återigen att stressnivåerna är lägre hos sjuksköterskor som har till-

syn av en mentor under sina kliniska moment. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) tar upp 

förslag till utvecklingsstrategier inom kliniskt arbete, vilka bygger på en kultur som främjar 

förbättringsarbete, teamsamverkan och att sjuksköterskor lär av varandra. Resultatet visar att 

en återkommande faktor relaterad till den arbetsrelaterade stressen är olika sociala relationer 

på arbetet. 

Slutsats och kliniska implikationer 

Litteraturstudien visar hur olika faktorer korrelerar med arbetsrelaterade stress bland nyexa-

minerade sjuksköterskor. Nyexaminerade sjuksköterskor beskriver mentorstödet likt en 

stressminskande faktor i deras första period på arbetet. Detta framkommer i alla huvudkatego-

rier relaterat till viljan att lämna arbetet, arbetsmiljö och professionellt engagemang.          

Allt ifrån små moment såsom stressfyllda situationer med kollegor till svåra patientmöten,   

där mentorer visar sitt stöd till de nya sjuksköterskorna visar positiv effekt på stresshantering-

en. Resultatet visar även hur viljan att lämna arbetet är högt relaterat till stress och de fem 

första arbetsåren i sjuksköterskans karriär. Att höga siffror av nyexaminerade sjuksköterskor 
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lämnar professionen samtidigt som de känner ett starkt behov av en mentor påvisar att detta är 

ett behov som bör implementeras i praktiken. För att en god handledning ska kunna utföras 

ställs det krav på handledaren och arbetsledningen där det handledaren eller mentorn ska ha 

en vidareutbildning i form av en handledarkurs (Pilhammar, 2019). Handledningen bör ses 

som en egen specialitet där det krävs en särskild utbildning där handledaren inte bara visar 

hur olika uppgifter ska utföras men även vägen till förståelse inom professionen. Detta stödet 

kan möjliggöra att nyexaminerade sjuksköterskor känner sig tryggare i sin roll, därigenom 

minskar den arbetsrelaterade stressen. Att grunda ökad förståelse gällande dessa resultat som 

inverkar på den arbetsrelaterade stressen bland nyexaminerade sjuksköterskor skapar bra 

verktyg inför framtiden för implementing i praktiken.  

Författarnas arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i litteraturstudien har varit lika hos författarna. Med hjälp av delaktighet 

och arbetsinsatser har författarna kunnat föra diskussioner och tankar kring studieresultaten.  

Detta har skapat fördjupning av ämnet och kunskap. All litteratursökning, gallring av abstrakt 

och artikelgranskning har utförts under samarbete och samråd mellan författarna.  

Utifrån detta arbetssätt kan författarna försvara och diskutera arbetet samt stå för produkten 

och ta ansvar för den (Kristensson, 2014).  
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betet och yrkesval.  
Studien visade även 
att arbetsförhållanden 
för nyexaminerade 
sjuksköterskor var 
relativt bra och stabil 
över tid, men felbe-
handling på arbetet 
var ett aspekt som 
behövde belysas.
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Syftet var att 
få insikt i de 
viktigaste 
arbetsrelate-
rade stress-
faktorerna 
hos nyexa-
minerade 
sjuksköters-
kor och de-
ras yrkes-
mässiga en-
gagemang.

Kvantitativ 
kohortstu-
die där 18 
nyexami-
nerade 
sjukskö-
terskor del-
tog.

Resultatet visade att 
brist på stöd från kol-
legor, negativa upple-
velser med patienter 
och existentiella hän-
delser var relaterade 
till det yrkesmässiga 
engagemanget genom 
negativa känslor. 
Även överbelastning 
och brist på kontroll 
kopplades till det yr-
kesmässiga engage-
manget.
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