
 

 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
En litteraturstudie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor och stress  

 

 

Marianne Mossberg & Frida Östlund 
 

2013 
 
 

Examensarbete, Grundnivå 15hp 

Omvårdnadsvetenskap 

Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
 

 
 
 

Handledare: Eva Westergren 

Examinator: Magnus Lindberg 
 



 

 
 

Sammanfattning 

  
Syftet med denna studie var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskornas 

upplevelse av stress i yrket. Metoden som användes var en litteraturstudie som baserade 

sig på 17 artiklar. Resultatet blev tydligt att stressen var en nedbrytande faktor för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Upplevelsen att det förväntades av dem att vara en 

självständig sjuksköterska och kunna allt från början skapade stress. Den kliniska 

kunskapen och ledarskapsrollen har den nyutexaminerade sjuksköterskan för lite träning 

på och detta anses vara en brist i utbildningen. Stressen kan bli och var en början till 

utmattningssyndrom för många nyutexaminerade. Det var ett stort antal 

nyutexaminerade som hade tankar om att sluta redan tidigt i sjuksköterskeyrket. De 

sjuksköterskor som upplevde arbetsglädje och fick sina behov tillfredsställda kände inte 

av stressen på samma vis. Faktorerna som oftast kom upp som orsak att till öka stressen 

var när arbetsmiljö, ledning, bemanning och kontakten med kollegor inte fungerade. 

Slutsats Det är viktigt att vara medveten om stressen som nyutexaminerad sjuksköterska 

och ta ansvar för sin egen hälsa. Ledningen inom hälso- och sjukvården bör öka sin 

medvetenhet om sjuksköterskeyrkets risker.  

 

Sökord: nyutexaminerade sjuksköterskor, arbetsrelaterad stress, utbrändhet, 

sjukhussjuksköterskor, arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

The aim of this study was to describe new qualified nurse’s experience of stress in 

profession. The method used was a literature study based on 17 articles. The result was 

clear that stress is a destructive factor for newly qualified nurses. The stress was a 

product of the feeling that the newly qualified nurses had to be as independent and 

competent as the experienced nurses. The newly qualified nurse lacks the clinical 

knowledge and leadership role, nurses needs this knowledge from their education which 

the education fails to give. The stress can be and is a start to fatigue syndrome for many 

recent graduates. The nurses who experienced job satisfaction and had their needs met 

were not aware of the stress in the same way. The factors that most often came up as a 

reason to increase the stress was at work, management, staffing and nonworking 

colleague relations. Conclusion it is important to be aware of stress as a newly qualified 

nurse and take responsibility for their own health. Management in health care should 

increase their awareness of the nurse's risks in the work environment.  

 

Keywords: newly graduated nurse, newly qualified nurse, work-related stress, burnout, 

hospital nurse, work-enviroment.  
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1 INTRODUKTION 

1:1 Stress 

De senaste åren har det blivit ett växande intresse för den psykosociala arbetsmiljön för 

vårdpersonal. Stressen som sjuksköterskor får i arbetet tar de ofta med hem till familj 

och vänner och deras privatliv krymper (Sveinsdóttir et al. 2006). Orsaken till detta är 

att det finns mycket stress, utbrändhet, konflikter och missnöje i yrket. Studier har visat 

en ökande arbetsrelateradstress bland vårdpersonal (Eriksen et al 2006, Svensdóttir et 

al. 2006, Berland et al.(2008). Enligt Sveinsdóttir et al (2006) kan arbetsrelateradstress 

ha negativa följer för kvaliteten i sjuksköterskors yrke, patientomvårdnaden och 

patientsäkerheten. Det finns många olika orsaker varför det upplevs stor stress på yrket, 

det kan vara lågt arbetsplatsstöd, hög arbetsbelastning och höga psykologiska krav. 

Lever människor med stress under en längre tid kan det bidra till negativa fysiska och 

psykiska problem som sömnproblem, ångest och depression (Yueh-Chi & Chieh-Hsing 

2012). Enligt Sveinsdóttir et al. (2006) leder arbetsrelaterad stress till att allt fler 

sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats eller yrke för att komma från sin 

arbetssituation. Detta leder till högre omsättning av sjuksköterskor vilket också 

resulterar i ökad otrygghet hos personalen. Sveinsdóttirs et al. (2006) studie visade att 

höga stressnivåer på arbetsplatsen ledde till att sjuksköterskor blev självcentrerad och 

gjorde misstag som ledde till försämrad patientsäkerhet.  

 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1 160) ska arbetsmiljön vara utformad så att ohälsa 

och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Många 

yrkeskategorier upplever höga nivåer av stress på sin arbetsplats, på grund av hög 

arbetsbelastning och långa arbetsdagar. Sjuksköterskorna ansåg att det kunde vara svårt 

att följa och tillämpa nya regler och förordningar. De etiska riktlinjerna kunde göra 

sjuksköterskorna stressade, då det var svårt att agera etiskt korrekt i alla situationer 

(Sveinsdóttir et al. 2006). Långvarig stress och stress utan återhämtning leder till 

kroppsliga och psykiska symtom. Det börjar med grubblerier och det blir svårt att sova 

och personen är ständigt spänd, uppvarvad och därtill retlig och irritabel. Personen 

börjar tänka smalt, enkelspårigt, får svårt att koncentrera sig och upplever att minnet 

försämras (Edberg & Wijk 2011, Ekman & Arnetz 2011). Ångest ger även upphov till 

stora stressfysiologiska reaktioner. Informationsteknologin ställer stora och nya krav på 

individens tillgänglighet och flexibilitet. Människor hamnar allt oftare i 

accelerationssyndrom där själva tiden tycks bli en bristvara och där fritid kan betraktas 

som slöseri. Det är därför stora delar av angivna orsaker i läkarintygen för 
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långtidssjukskrivning inte finns som erkända diagnoser och sjukdomstillstånd 

(Währborg 2009). Symtom som kommer till följd av stress är både av social, psykisk 

och av somatisk natur. Det är just detta som symboliserar stress som den nya ohälsan. 

Att vara stressad behöver inte alltid innebära sjukdom utan en normal företeelse hos 

människan. Alla människor är någon gång i livet mer eller mindre stressad av olika 

orsaker. Det är när det blir för mycket stress som det kan bli sjukdom eller ohälsa 

(Währborg 2009). 

 

1:2 Utbrändhet 

Benämningen utbrändhet bör undvikas som diagnos utan istället gå under 

samlingsnamnet utmattningssyndrom vilket nästan har blivit lika vanligt som 

benämningen stress (Währborg 2009). Nästan var femte sjuksköterska har vid något 

tillfälle känt höga nivåer av utbrändhet. Olika förändringar i utbrändhetens grader var 

samtidigt åtföljda av depressiva symtom och tankar att sluta arbeta som sjuksköterska. 

Den negativa utvecklingen började redan första året som arbetande sjuksköterska, med 

tankar och känslor att inte vara förberedd för de krav som ställdes på dem (Rudman & 

Gustavsson 2011). Utbrändhet är ett använt uttryck som kännetecknas av emotionell 

utmattning, aktivt tillbakadragande från arbetet. Oftast kan utbrändhet förknippas med 

överbelastning på grund av låg personaltäthet, tidspress, problem med kollegor eller 

problem i hemmet. Konsekvenserna av detta leder inte bara till att arbetarna sätter sin 

egen hälsa i riskzonen utan även kvalitén på arbetet blir sämre (Fiabane et al. 2013). Det 

är viktigt som vårdpersonal att hålla en viss distans till yrket för att till exempel undvika 

utbrändhet då arbetet dagligen möter lidande, sjukdom och död. Dock bör denna distans 

inte bli så stor att den påverkar patientvården negativt (Jakobsson 2007). Psykiskt starka 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva mindre problem av mobbing, lägre nivåer 

av känslomässig utmattning och kommer därför ha ett bättre hälsoresultat i yrket (Van 

Bogaert & Frank 2013). Stress leder till sömnsvårigheter och sömnbrist i sig själv leder 

till typiska stressfysiologiska symtom. Utmattningsdepression har under de senaste åren 

ersatts med utmattningssyndrom (Währborg 2009). Emotionell intelligens kallas det när 

människan har kontakt med sina egna känslor. Att ha förmågan att styra sina känslor och 

undvika projiceringar och överföringar kallas enligt nygammalt språkbruk emotionell 

intelligens (Svedberg 2003).  
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1:3 Sjuksköterskans arbetsuppgift 

För sjuksköterskan är det viktigt att förstå och få insikt att hon även måste ta hand om 

och vårda sig själv för att kunna vårda andra människor. Tid att stanna upp och 

reflektera är en nödvändighet för att kunna leda och vårda andra, för att ge sig tid till 

tänkande och långsiktig planering av arbete. Människans livsvillkor har förändrats 

mycket under det senaste århundradet och det gäller även vårdpersonal. I och med det 

framkallas det yttre eller inre omständigheter, så kallade stressorer. Yttre stress kan vara 

t.ex. relationer och ekonomiska problem, och inre kan vara att de ställer för stora krav 

på sig själva (Kihlgren 2011). Som nyutexaminerad sjuksköterska kan alla dessa krav 

leda till en ökad känsla av stress och vad som skall komma (Kihlgren 2011). En 

nyutexaminerad sjuksköterska även kallad novis går igenom olika stadier under 

arbetskarriären. Beroende på vilken kunskap som finns kan sjuksköterskan delas in i 

olika grupper. Den första gruppen är de som kallas för nyutexaminerade sjuksköterskor 

och den femte och sista gruppen räknas till expert, då ett specialområde ofta finns och 

kan då tänkas ha arbetat som sjuksköterska i ungefär 15 år (Benner 1993). 

 

1:4 Antonovsky egenvårdsteori 

En människa med starkt KASAM är inte rädd för starka känslor och vågar ge utlopp för 

dessa när de behövs, till skillnad från en människa med svagare KASAM som hellre 

försöker förtränga sina känslor (Antonovsky 1991). Det finns en skillnad mellan 

spänning och stress som är avgörande för att det ska bli hälsofarligt för människan. 

Vissa människor har resurser att motstå skadlig stress (Antonovsky 1991). En del 

människor klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll-och till och med kanske 

växer och vidareutvecklas av det. KASAM utgörs av tre centrala delar; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky ansåg att motståndskraften beror på vår 

känsla av sammanhang (KASAM), den utsträckning i vilken människan upplever 

tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Han diskuterar om hur denna känsla 

byggs upp hos människan och hur den inverkar på vår hälsa. Antonovsky påstår att en 

medmänniska med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de påfrestningar som hen 

kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de när de kommer som 

överraskningar går att ordna och förklara. Finns det hög känsla av hanterbarhet kommer 

människan inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka livet behandlar 

en orättvist. En hög känsla av meningsfullhet är när hen känner en känslomässig 

innebörd av livet. Antonovsky har även gjort ett testinstrument för att mäta KASAM 
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och han har redogjort för olika forskningsresultat som stöder tesen om dess stora 

betydelse (Antonovsky 1991).  

 

1:5 Problemformulering 

Rudman och Gustavsson (2011) studie har visat att det är många sjuksköterskor som 

upplever stress och till och med blir utbrända någon gång under sina första år som 

yrkesverksam. Vilket leder till att vissa sjuksköterskor överväger att sluta inom yrket på 

grund av detta. Enligt Lundgren och Segesten (2001) är sjuksköterskeyrket ett ombytligt 

yrke som ställer stora krav på individen och hur denne kan få problem att disponera sin 

tid, vilket kan skapa arbetsrelaterad stress. Forskning visar att sjuksköterskor utför 

arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av andra personalkategorier (Lundgren & 

Segesten 2001). Däremot finns det desto mindre forskning som direkt visar på hur 

mycket tid sjuksköterskorna lägger på olika arbetsuppgifter och hur dessa påverkar den 

arbetsrelaterade stressen. 

 

1:6 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

upplevelse av stress i yrket samt granska den metodologiska kvaliteten i artiklarna 

utifrån urval och bortfall.  

 

1:7 Frågeställningar 

 Orsaker till den upplevda stressen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

 Hur arbetsmiljön påverkar upplevelsen av stress och i yrket som nyutexaminerad 

sjuksköterska och deras hälsa 

 Vilken metodologisk kvalitet har artiklarna utifrån datainsamlingsmetod och 

undersökningsgrupp? 

 

2 Metod 

2:1 Design 

Denna studie har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

Författarna till litteraturstudien valde Polit och Beck (2012) modell för att kunna gå 

tillbaka under arbetet och utöka artikelsökningen. Denna modell är systematisk och 

utarbetad i nio steg för att tydliggöra processen. Modellen användes metodologiskt och 

systematiskt i sökning och bearbetning av artiklar utifrån frågeställning ett och två, 

vilket finns illustrerat i figur 1. 
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Figur 1. Arbetsmodellen, fritt översatt, Polit & Beck (2012, s.96). 

 

2:2 Litteratursökning 

Syftet till litteraturstudien utformades i steg 1. I steg 2 bestämdes sökorden: Newly 

qualified nurse* OR Newly graduated nurse*. Författarna fick senare utöka även till 

Hospital nurse* för att få fram fler artiklar. Andra sökord var work-related stress, 

burnout och work enviroment. De databaser som användes för artikelsökningen var 

Medline (PubMed) och Academic Searc Elite. I tabell 1 finns representerat vilka sökord 

som användes till respektive databas för steg 3.  

 

2:3 Urval 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna var granskade och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan januari år 2002 till oktober år 2013 och 

skrivna på engelska och Peer Reviewed granskade. Artiklarna kunde vara kvantitativa 

och kvalitativa och behandla omständigheter om stress som kan orsaka 

utmattningssyndrom hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Exklusionskriterierna var 

artiklar som inte svarade på studiens syfte och frågeställningar, som var äldre än elva år 

och dubbletter av artiklar. 

 

I steg 4 och 5 lästes abstract igenom och jämfördes med syftet även källor undersöktes 

på valda artiklar som överensstämde med inklusions- och exklusionskriterierna. 

Därefter lästes titel och abstract enskilt och gemensamt av författarna som framkommit i 
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sökningarna alltefter Polit och Beck (2012). Titel och abstract lästes av författarna i de 

artiklar som kommit fram i sökningarna. De artiklar som valdes ut i urval 1 

införskaffades i fulltext, lästes och granskades enskilt och gemensamt av författarna 

samt granskade referenserna i de utvalda artiklarna. Sammantaget ingick 38 artiklar 

utifrån Polit och Becks (2012) modell i urval 1.  

I steg 6 lästes materialet noggrant i sin helhet och undersöktes gentemot syftet. Efter 

granskningen återstod 19 artiklar till urval 2. Anledningar till att artiklarna föll bort var 

på grund av att de inte stämde överens med syftet.  

I steg 7 påbörjades kvalitetsgranskningen till urval 3 vilket inkluderade 17 artiklar 

utifrån Polit och Beck (2012). 

 

Tabell 1 Sammanställning av databaser, sökord, antal träffar och urval 

Databas Sökord/termer 

 

Antal 

Träffar 

Urval 1 Urval 2 

 

Urval 3 

Valda Källor 
Academic 

Search Elite 

Newly qualified nurse* OR 

Newly graduated nurse* 

346 5 3 2 

Academic 

Search Elite 

Newly qualified nurse* OR 

Newly graduated nurse* AND 

Work-related stress 

278 6 5 4 

Academic 

Search Elite 

Work related stress AND 

Burnout 

202 4 4 4 

Academic 

Search Elite 

Hospital nurse* AND burnout 553 3 2 2 

Medline 

(PubMed) 

Burnout Professional  4328 12 3 3 

Medline 

(PubMed) 

Nurse* burnout 2152 8 2 2 

Total   38 19 17 

 

2:4 Dataanalys  

I steg 8 undersöktes och kategoriserades artiklarnas innehåll till 5 kategorier. 

Författarna läste igenom artiklarna ett flertal gånger för att få en större förståelse. 

Artiklarna sorterades därefter in efter innehåll till flera mindre grupper som sedan slogs 

ihop utifrån innehåll och grupper. Då kvarstod 17 artiklar, varav 10 var kvantitativa, fem 

var kvalitativa och två innehöll både kvalitativ och kvantitativa studier. Delar av 

resultaten som bedömdes höra till studiens syfte lästes först individuellt och för att 

sedan sammanställas. De artiklarna med viktiga beståndsdelar utifrån syfte delades in i 

mindre grupper. Sedan delades de små grupperna in till 5 grupper efter passande 

innehåll som blev de slutliga underrubrikerna i resultatet. 
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I steg 9 sammanställdes de 5 kategorierna kunskap, handledning, ledarskap, arbetsmiljö 

och fysisk/psykisk ohälsa utifrån de två första frågeställningarna. Här gjordes en kritisk 

summering och sammanställning av litteraturen (Polit och Beck 2012). 

Den tredje frågeställningen om artiklarnas metodologiska kvalité utifrån 

kvalitetsbedömning på urval och bortfall presenteras i tabell 4. Kvalitetsbedömningen 

gjordes utifrån en granskningsmall av Polit och Beck (2012). Utifrån granskningsmallen 

fanns de fem frågor som skulle bli besvarade för att få poäng och graderades in som låg, 

mellan eller hög kvalitét. Frågorna som krävdes för att få noll-fem poäng var: Beskrivs 

urvalet i artikeln? Har artikeln redogjort för inklusion och exklusionskriterier? Är 

antalet deltagare beskrivet i undersökningsgruppen? är rekryteringen av deltagarna 

beskrivna av författarna? Är deltagarnas bortfallet redovisat? För att få bedömningen 

hög kvalité krävdes det att fem av fem frågor besvarades. I bedömningen medel kvalité 

krävdes det att tre-fyra frågor besvarades och bedömningen låg kvalité krävdes det att 

noll-två frågor besvarades. 

 

2:5 Forskningsetiska övervägande 

I denna litteraturstudie ingår de artiklar som är godkända av en etisk kommitté eller som 

visar på ett annat etiskt övervägande. Etik i forskning har tre grunder: 

”godhetsprincipen”, respekt för mänsklig värdighet” och ”rättvisa” (Polit & Beck 2012). 

Författarna har avstått från att komma med egna åsikter angående artiklarnas resultat 

genom att ha utgått från Forsberg och Wengström (2013) forskningsetiska 

rekommendationer och redovisa samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien. Studien 

krävde inte någon patient eller personalkontakt och därför var inte en ansökan hos 

forskningsetisk kommitté nödvändig.  

 

3 Resultat 

Resultatet är utarbetat från 17 vetenskapliga artiklar varav tio var kvantitativa, fem 

kvalitativa och två var både kvantitativ och kvalitativ. Artiklarna beskriver faktorer som 

handlar om arbetsrelaterad stress och om det orsakar utmattningsdepression hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Resultatet presenteras i löpande text och tre tabeller 

och en figur. Utifrån studiens två första frågeställningar sammanställdes fem 

underrubriker: kunskap, ledarskap, handledning, arbetsmiljö och fysisk/psykisk hälsa 

(figur 2). Tabell 2 och 3 ger en sammanställning av de granskade artiklarnas innehåll. 

Den tredje frågeställningen var bedömningen av metodologisk kvalité utifrån urval och 

bortfall som presenteras i tabell 4. 
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Figur 2 Översikt av de två frågeställningarna och deras underrubriker  

 

Tabell 2 Sammanställning av valda artiklar 

Författare + 

publ. år 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys 

metod 

Aiken et al 

(2002) 

 

 

 

Hospital nurse 

staffing and 

patient 

mortality, nurse 

burnout, and job 

dissatisfaction 

Kvantitativ 

studie.  

Tvärsnitts 

Design.  

10184 

sjuksköterskor 

på 168 sjukhus i 

USA, 

Storbritannien 

och Canada.  

Frågeformulär 

om 

Arbetstillfredsst

ällelse 4-gradig 

skala. 

Frågeformulär 

EES* av MBI* 

Multivar: 

Logistiska 

regressionsmo

deller av 

Huber White. 

Hosmer-

lemeshow 

statistik. 

Burtson & 

Stichler 

(2010) 

 

Nursing work 

environment 

and nurse 

caring: 

relationship 

among 

motivational 

factors 

Kvantitativ 

studie. 

Korrelativ 

design. 

 

126 

sjuksköterskor 

vid ett sjukhus. 

Flertalet 

kvinnor. 

Frågeformulär: 

MMSS* 

ProQOL* 

SIG* 

CBI-24* 

Bivariat: 

Pearson 

product-

moment 

correlation. 

Beskrivande 

statistisk 

analys. 

ANOVA. 

Multivar: 

Multiple 

regressions 

analys. A four 

step 

hierarchical 

multiple 

regression 

analys. 

Choi et al 

(2011) 

 

Stabilizing and 

destabilizing 

forces in the 

nursing work 

environment A 

qualitative study 

on turnover 

intention 

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenol

ogisk 

ansats som 

beskriver 

och 

förklarar.  

26 

sjuksköterskor 

på flera sjukhus 

rekryterades av 

snöbollsteknike

n. 10 

slumpmässiga 

transskript 

utvaldes 

Individuella 

semi-

strukturerade 

intervjuer som 

varade 45-90 

min och var 

digitalt inspelad. 

Transkriberades 

ordagrant 

Latent 

innehållsanaly

s av insamlad 

data som 

kodades och 

lagrades i en 

ordbehandlare 

för analys 

1. Orsaker till den upplevda 

stressen hos de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna                                                                      

 

 2. Hur arbetsmiljön 

påverkar  upplevelsen 

av stress i yrket som 

nyutexaminerad 

sjuksköterska och deras 

hälsa 

 

Arbetsmiljö 

Fysisk 

psykisk 

ohälsa 

Kunskap 

Ledarskap 

Handledning 
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Golubic et al 

(2009) 

 

Work-related 

stress, 

educations and 

work ability 

among hospital 

nurses 

Kvantitativ 

studie. 

Tvärsnitts 

Design. 

Bekvämlighetsu

rval på1392. 

Deltog n=2364 

svar från 

n=1086. 

Data samlades 

in med hjälp av 

två 

frågeformulär: 

OSAQ* 

WAI * 

Samlades in 

under 2006-

2007. 

Bivariat: T-

test, chi-

square, Mann-

Whitney U-

test. Multivar: 

Logistisk 

regressions 

Modell 

Horsburgh & 

Ross 

(2013) 

Care and 

compassion: the 

experiences of 

newly qualified 

staff nurses. 

Kvalitativ 

studie. 

 

42 

nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

inom 1 år efter 

examen 

Intervjuer  

Med 4 till 11 

deltagare per 

focus grupp 

 

Grupperades 

efter teman 

och koder. 

Transkriberad

es grupperades 

sedan efter 

koder och 

teman 

Grounded 

Theory 

Monney  

(2007) 

Newly qualified 

Irish nurses’ 

interpretation of 

their preparation 

and experiences 

of registration 

Kvalitativ 

studie. 

Beskrivand

e och 

explorative 

design. 

12 

nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

i Irland. 6-9 

månader efter 

examen 

Semi-

strukturerade 

Intervjuer 

Manifest 

innehållsanaly

s koder och 

underkategorie

r Grounded 

theory 

O´Shea & 

Kelly 

(2007) 

The lived 

experiences of 

newly qualified 

nurses on 

clinical 

placement 

during the first 

six months 

following 

registration in 

the republic of 

Ireland 

Kvalitativ 

studie 

Fenomenol

ogisk 

design. 

 

10 

nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

under deras 

första 6 

månader. 

Djupintervjuer 

under en tre 

veckors period 

av forskarna 

enligt 

hermeneutisk 

ansats. 

Tematisk 

analys.  

Purcell et al 

(2011) 

 

The relationship 

between nurses 

stress and 

nurses staffing 

factors in a 

hospital setting 

Kvantitativ 

studie. 

Beskrivand

e och 

jämförande 

design. 

197 

sjuksköterskor 

från stort 

universitetssjuk

hus som arbeta i 

direkt 

patientvård. 

Frågeformulär: 

PSS* 

NSS* 

Bivariat: 

Pearson 

korrelation, 

ANOVA 

Rella et al 

(2009) 

 

 

 

When does 

nursing burnout 

begin? An 

investigation of 

the fatigue 

experience of 

Australian 

nursing students 

Kvantitativ 

studie. 

Internet-

baserad 

Tvärsnitt 

design.  

430 personer 

varav 92 % var 

kvinnliga 

studenter vid 

sjuksköterskepr

ogrammet. 

Samtliga tre 

årskurser 

representerade.  

Inbjudan 

skickades ut via 

email att delta i 

undersökningen 

under andra 

lovet i läsåret 

2005. 

Frågeformulär: 

OFER * 

QEEW* 

användes. 

Svaren mailades 

tillbaka. 

Multivariat F-

test (multiple 

regression) 

Bivariat: t-test 

(correlations) 

ANOVA 

Ross & 

Clifford  

(2002) 

Research as a 

catalyst for 

change: the 

transition from 

student to 

Registered 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

177 

sjuksköterskor 

på två sjukhus 

Forskningen 

bedrevs i en 8-

månadersperiod: 

utförliga 

frågeformulär, 

semistrukturera

Transkribering 

och indelning 

av kategorier  

Jämförande 

analys 
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Nurse de intervjuer. 

Rungapadiac

hyd et al 

 (2006) 

How newly 

qualified mental 

health nurses 

perceive their 

role. 

Kvalitativ 

studie. 

Uppföljnin

gs design. 

11 

nyutexaminerad

e 

sjuksköterskor. 

7 kvinnor, 4 

män. 

Intervju sex 

månader efter 

examen. 

Transkribering

, kategorier, 

titel och teman 

Grounded 

Theory 

Staciarinni & 

Troccoli 

(2004) 

 

Occupational 

stress and 

constructive 

thing: health 

and job 

satisfaction 

Kvantitativ 

studie. 

Korrelativ 

design. 

Totalt 

inkluderades 

461 

sjuksköterskor i 

Brasilien. 

Frågeformulär: 

NSI* 

CTI-S* 

OSI* 

Bivariat: 

ANOVA och 

t-test. 

Pearson’s 

product 

moment 

correlation 

Tastan et al 

(2013) 

An analysis of 

the factors 

affecting the 

transition period 

to professional 

roles for newly 

graduated 

nurses in 

Turkey 

Kvantitativ 

studie. 

Beskrivand

e och 

tvärsnittsde

sign. 

234 

nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

senaste 3 åren i 

Turkiet. 

Enkät, utformat 

av forskarna 

T-test 

Mann-

Whitney u-test 

Xie et al 

(2011) 

  

Nurse burnout 

and its 

association with 

occupational 

stress in a cross-

sectional study 

in Shanghai 

Kvantitativ 

studie. 

Tvärsnitts 

Design. 

Bekvämlighetsu

rval av 461 

sjuksköterskor. 

Kinesiska 

versionen av 

arbetets innehåll 

frågeformuläret 

C-JCQ* 

Kinesiska 

versionen av 

ansträngning 

och belöning 

frågeformuläret 

C-ERI* 

Multivat: 

Linjär och 

logistisk 

regressions 

Modell.  

Yeh & Yu 

(2009) 

Job stress and 

intention to quit 

in newly-

graduated 

nurses during 

the first three 

months of work 

in Taiwan 

Kvantitativ 

studie. 

Tvärsnittsd

esign. 

146 

nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

Ålder 20-24. 

Strukturerade 

frågeformulär i 

3 delar på två 

nivåer 

 

Cronbach alfa. 

Chi-square. 

Oberoende t-

test. Anova. 

Wu et al  

(2007) 

 

 

 

Relationship 

between 

burnout and 

occupational 

stress among 

nurses in china 

Kvantitativ 

studie. 

Survey 

design. 

495 

sjuksköterskor 

från olika 

avdelningar vid 

tre olika 

provinssjukhus i 

Kina, Samtliga 

var kvinnor. 

Frågeformulär: 

MBI-GS* 

OSI* 

Beskrivande 

och Multivat: 

multipla 

linjära 

regressionsana

lyser. 

Yoder (2008) 

 

 

Compassion 

fatique in 

nurses. 

Kvantitativ 

studie och 

kvalitativ 

studie. 

 

71 

sjuksköterskor 

vid utvalda 

avdelningar vid 

ett sjukhus. 

ProQOL R-IV* 

och Kvalitativa 

berättande 

frågor delades 

ut i postfack på 

respektive 

avdelning och 

kom tillbaka i 

bifogade 

svarskuvert. 

Bivariat: 

Envägs 

variansanalys, 

Pearson 

Multivat: 

Regressionsm

odell. 

Kvalitativt 

användes 

innehållsanaly

s av teman. 

 



 

11 
 

* Ordförklaring 

CBI-24 = The Caring Behaviors Inventory 

CTI-S= Constructive Thinking Inventory 

C-ERI = Kinesisk variant av denna 

C-JCQ = Kinesisk variant av denna 

EES=Emotional Exhaustion Scale 

ERI = Effort-reward imbalance  

GWS = Global Wireless Solutions 

JCQ = Job content questionnaire 

MBI=Maslach Burnout Inventory 

MBI-GS = Maslach Burnout Inventory-General Survey 

MBI-HSS = Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey 

MMSS = The Mueller McCloskey Satisfaction Scale 

NSI = Nursing Stress Inventory 

NSS= Nursing Stress Scale 

OFER = Occupational fatigue exhaustion recovery scale  

OSAQ = Occupational Stress Assessment Questionnaire 

OSI= The Occupational Stress Indicator 

ProQOL = The Professional Quality of Life Scale= 

ProQOL R-IV = The Professional Quality of Life Scale 

PSS = Perceived Stress Scale 

QEEW = Questionnaire on Experience and Evaluation of Work  

RCT= Randomized controlled trial 

SIG= The Stress in General Scale 

SUEIT= Swinburne University Emotional Intelligence Test 

WAI = Work ability index 

 

Tabell 3 Sammanställning av artiklarnas författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Aiken et al 

 

 

Att undersöka och jämföra 

sjuksköterskebemanning, 

arbetsmiljöns stöd för omvårdnad, 

sjuksköterskornas 

utmattningssyndrom och kvalitén på 

patienternas vård. 

Missnöje, utmattningssyndrom, oro om 

kvaliteten av vård var vanlig bland 

sjuksköterskorna. Både hur vården var 

upplagd, organisation, arbetsmiljön och 

bemanning var direkt kopplad till vårdkvalitet. 

Burtson & 

Stichler 

 

Att studera den känslomässiga och 

yrkesmässiga tillfredställelse som 

sjuksköterskeyrket kan innebära och 

sambandet till stress utbrändhet och 

känslomässig utmattning/trötthet 

inom sjukvården. 

Känslomässig utmattning minskade med 

graden av skicklighet och erfarenhet bland 

sjuksköterskorna men hade ett starkt samband 

till stress. Tillfredställelse med arbetet och 

möjligheter till social tillhörighet i en 

arbetsgrupp visade ett negativt samband till 

stress, utbrändhet och trötthet. 

Choi et al 

 

 

Att förklara varför sjukhus hade fått 

en ökad problemomsättning på just 

sjuksköterskor. 

Arbetsmiljö, bemanning, arbetsansvar, 

ledning, relationer till arbetskollegor och 

professionell motivation bidrog till ökad 

personalomsättning 
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Golubic et al 

 

 

Att fastställa vilka arbetsrelaterade 

stressfaktorer är närvarande i 

sjuksköterskor arbetsmiljö samt 

fastställa om utbildningsnivå 

förutspår sjuksköterskor 

arbetsförmåga. 

Sex stora grupper identifierades 

arbetsorganisation och ekonomiska frågor, 

offentlig kritik, faror på arbetsplatsen, 

mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen, 

skiftarbete och yrkesmässiga och intellektuella 

krav. Högre utbildade sjuksköterskor klarade 

stressen bättre. 

Horsburgh & 

Ross 

Att undersöka nyutexaminerade 

sjuksköterskors uppfattningar om 

vård och faktorer som underlättar 

eller hämmar. 

Mer förberedelser innan examen för att kunna 

känna en större trygghet i sig själv. Stöd och 

struktur för nyutbildad personal var för dålig. 

Monney Att redogöra för de insikter som 

nyutexaminerade sjuksköterskor i 

Irland i deras förberedelser för 

registrering för allmän sjuksköterskor 

Samtliga sjuksköterskor rapporterade att sedan 

examen har de blivit alltmer om isolerade och 

fått otillfredsställda behov som sjuksköterskor 

studenter. 

O´Shea & 

Kelly 

Att undersöka nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av att 

vara på verksamhetsförlagd 

utbildning. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att 

första tiden som ny på en arbetsplats är 

stressande. Denna stress är främst relaterade 

till den nya rollen som sjuksköterska 

Purcell et al 

 

Att undersöka sambanden 

mellansjuksköterskor stress och 

bemanning på sjukhusen. 

Yngre sjuksköterskor hade en betydligt högre 

stress än de äldre. 

Rella et al 

 

 

Att undersöka utvecklingen av 

sjukliga nivåer av kronisk trötthet(och 

tillhörande problem) över tre år på 

sjuksköterskor i Australien. 

Nivåer av för hög trötthet och dålig 

återhämtning, ökat i hela kursen. Genom sin 

fullbordan upp till 20 % av de utexaminerade 

rapporterat tecken på allvarligt för hög 

trötthet/stress. 

Ross & 

Clifford 

Undersöka förväntningarna hos 

sjuksköterskestudenterna till att bli 

färdiga sjuksköterskor och hitta 

förbättringspunkter i utbildningen och 

inställningen till service. 

Övergången från att vara sjuksköterskestudent 

till färdig sjuksköterska är väldigt stressande 

och många känner sig otillräcklig i sin nya roll. 

Gällande både den teoretiska och den kliniska 

delen i yrket.  

Rungapadiac

hyd et al 

Att undersöka om sjuksköterskorna 

har ändrat synen på deras roll efter sju 

månaders registrering av erfarenhet. 

Det finns ingen drastiskt förändring av 

sjuksköterskornas uppfattning av yrkesrollen 

efter registrering 

Stacciarini & 

Troccoli 

 

. 

Att beskriva arbetsrelaterad stress, 

arbetstillfredsställelse och 

hälsotillstånd hos Brasilianska 

sjuksköterskor, och förhållandet 

mellan dessa variabler till ett 

konstruktivt tänkande och 

copingstrategier. 

Arbetsrelaterad stress var direkt förknippad 

med hälsotillstånd, och omvänt tillhörande 

med global konstruktivt tänkande och 

arbetsglädje 

Tastan et al  

 

Att urskilja de omständigheter som 

påverkar övergångsperioden på 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Strax över hälften av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna hade funderingar att sluta 

yrket. Många anser att hjälp från erfarna 

sjuksköterskor få stöd i sin egen utveckling. 

Wu et al 

 

 

Att beskriva yrkesmässig stress, 

arbetsglädje och 

hälsotillstånd(2)undersöka 

förhållandet av dessa tre variabler till 

konstruktivt tänkande copingstragier 

stilar hos brasilianska sjuksköterskor. 

Yngre sjuksköterskor rapporterade högre 

nivåer av utbrändhet. De mest typiska faktorer 

för känslomässig utmattning var 

överbelastning, ansvar och egenvård. De 

typiska för yrkesmässig effektivitet var socialt 

stöd och rationell kognitiv copingstrategier. 

Xie et al Att undersöka sjuksköterskans 

utbrändhet i relation till 

arbetsrelaterade stress faktorer. 

Att de sjuksköterskor som upplevde högsta 

nivåerna av arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet var speciellt de yngre. 

Yeh & Yu Att identifiera stress på arbetet och 

förstå de faktorer som påverkar att det 

finns funderingar att sluta arbetet de 

första tre månaderna. 

Bristande kunskap inom viktiga områden. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna får inte de 

stöd de behöver. Många förväntar sig att de 

ska veta allt och de blir en stor stress och höga 

krav på den nya sjuksköterskan. 

Yoder 

 

Att beskriva förekomsten av 

känslomässig utmattning bland ett 

brett spektra av sjuksköterskor och att 

Situationer som leder till utmattning delades in 

i tre teman: Omhändertagande av patient, 

systemproblem samt personalproblem. De som 
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undersöka de situationer som leder till 

känslomässig utmattning samt 

metoder till hantering. 

hanterade stress och utbrändhet bäst var de 

som upplevde en glädje och tillfredställelse i 

arbetet. 

 

3:1 Orsaker till den upplevda stressen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

 

3:1:1 Kunskap 

Nyutexaminerade sjuksköterskorna anser att de har för lite klinisk kunskap när de 

kommer ut i yrkeslivet (Monney 2007, O´Shea & Kelly 2007, Yeh & Yu 2009). Vissa 

anser att de inte har fått lära sig hjärtlungräddning (HLR) tillräckligt när de kommer ut, 

något som förväntas och leder till en stress om att kunskapen är för liten (Ross & 

Clifford 2002, Yeh & Yu 2009). I och med den bristande kliniska kunskapen som den 

nyutexaminerade sjuksköterskan hade upplevdes arbetssituationen arbetsam. Detta kan 

leda till en hög grad av stress i många situationer där den kliniska kunskapen kommer 

på prov (Monney 2007, O´Shea & Kelly 2007). Några områden de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna önskade att de hade mer kunskap om när de kommer ut i arbetslivet 

var: döden, okända sjukdomar, hantera en nödsituation, kunskap om att kunna hantera 

och administrera mediciner och rädslan att missa något i rapporteringen vid skiftbyte 

(Ross & Clifford 2002, Yeh & Yu 2009). De första sex månaderna på arbetsplatsen gav 

mer klinisk kunskap än vad som ingick i den tre åriga sjuksköterskeutbildningen 

(Rungapadiachyd et al. 2006).  

 

3:1:2 Ledarskap 

Som nyutexaminerad sjuksköterska finns det många känslor som uppstår i början, 

framförallt nervositeten över allt nytt som det nya yrket innebär (O´Shea & Kelly 2007). 

De kände sig dåligt förberedd på vad den nya ledarrollen innebär (O´Shea & Kelly 

2007, Yeh & Yu 2009). Dock tyckte deltagarna i studien att bara efter ett par veckor 

kände de sig mycket tryggare, kunde slappna av, på ett bättre sätt prioritera och kunna 

koncentrera sig på yrket. Ett nytt yrke medför nästan alltid olika nivåer av stress, 

framförallt att kunna klara av att hantera nya situationer. En situation som de upplevde 

att de blev utsatta för alldeles för tidigt var att det skulle ta hand om studenter och 

vägleda dem innan de själva kände sig trygga i sin yrkesroll (O´Shea & Kelly 2007).  

 

3:1:3 Handledning 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna anser att de inte har insikt i vad de förväntas 

kunna och vilken kompetens de förväntas ha i det nya yrket. Bristande stöd från 

arbetskamrater och ledningen är något som många nämner att det skulle förbättras 
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(Monney 2007). Tastan et al. (2013) studie anser mer än hälften av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att de får det stöd och hjälp de behöver i början av yrket. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever att en otillräcklig och kort introduktion 

på fyra dagar (Rungapadiachyd et al. 2006) när de kommer ut på arbetsmarknaden är 

för kort för att de ska kunna känna en trygghet när de ska stå på egna ben. Enligt dessa 

studier upplever deltagarna att övergångsprocessen från att vara studerande till 

nyutexaminerade sjuksköterska är mycket påfrestande och stressande (Rungapadiachyd 

et al. 2006, Monney 2007). De känner oro över att något misstag ska ske och vad det 

kan bli för konsekvenser. Stressen är stor av att inte ha hunnit med allt under sitt pass 

tills överrapporteringen till nästa skift börjar (Ross & Clifford 2002). Det skulle vara en 

stor trygghet att veta att det fanns en handledare första tiden för att få det stödet och 

feedbacken i början av yrket för att kunna utvecklas på ett positivt sätt (Ross & Clifford 

2002). Förekomsten av personalbrist ute på arbetsplatserna är en stor svaghet för de 

nyutexaminerade sjuksköterskor som behöver handledning (Ross & Clifford 2002, 

Rungapadiachyd et al. 2006). För liten klinisk kunskap är något som hela tiden kommer 

på tal och önskemål om att det ska bli mer av i utbildningen (O´Shea & Kelly 2007, Yeh 

& Yu 2009). Förväntningarna som de nyutexaminerade sjuksköterskorna har innan de 

kommer ut i arbetslivet är stora, de känner sig trygga och förberedda på vad som skall 

komma efter tre års utbildning. Verkligheten kommer ikapp dem och förväntningarna 

som ställs på de nyutexaminerade sjuksköterskorna blir för stora. Höga krav från 

arbetskamraterna att klara av det kliniska yrket från början blir till en stor stress. 

Tryggheten att ha en lärare eller handledare under sjuksköterskeutbildningen till att bli 

helt självgående sjusköterska upplevels som stressande (Horsburgh & Ross 2013). 

Yoders (2008) studie påvisar att de yngre sjuksköterskorna med liten 

arbetslivserfarenhet drabbas i högre utsträckning av känslomässig utmattning. En 

förklaring är att de inte har hunnit skaffa sig sätt att hantera situationer som de äldre 

sjuksköterskorna med längre yrkeserfarenhet har. 

 

3:2 Hur arbetsmiljön påverkar upplevelsen av stress i yrket som nyutexaminerad 

sjuksköterska och deras hälsa 

 

3:2:1 Arbetsmiljö 

Sjuksköterskor som upplever arbetsrelateradstress anser att det beror på låg bemanning 

och en inte fungerande organisation som leder till dålig arbetsmiljö. När 

patientsäkerheten känns hotande ökar stressen som kan leda till utbrändhet (Aiken et al. 

2002, Choi et al. 2011). Stressande upplevelser som framkommer hos de 
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nyutexaminerade sjuksköterskorna hur de uppfattade arbetsmiljön, var att de tyckte att 

det var för lite vila. De äldre sjuksköterskorna som de arbetade tillsammans med var 

ovilliga att hjälpa till om det behövdes (Tastan et al. 2013). Yeh ochYu (2009) studie 

visade att nyutexaminerade sjuksköterskor hade en hög nivå av stress den första tiden 

som nyutexaminerade. De som arbetar inom intensivvården upplever högsta nivån av 

stress, sedan kommer de som arbetar på avdelningar och de som upplever minst stress i 

undersökningen är de som arbetar på vårdcentraler. Enligt Xie et al. (2011) upplever 

sjuksköterskor som arbetade på specialistsjukhus en hög arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet, speciellt de som nyss börjat och arbetat endast några år. 

 

3:2:2 Fysisk och psykisk ohälsa 

Yngre sjuksköterskor har visats sig vara mer känsliga för stress än äldre (Wu et al. 

2007, Rella et al. 2009, Purcell et al. 2011, Xie et al. 2011). I en studie av Burtons och 

Stichler (2010) visar det sig att framförallt unga och mindre yrkeserfarna sjuksköterskor 

har en större risk för empatisk utmattning och utbrändhet. Övergången från att vara en 

sjuksköterskestudent med teoretisk kunskap och klivet till en praktiserande och 

fungerande sjuksköterska känns omtumlande för många och kan leda till ohälsa 

(Rungapadiac et al. 2006, O´Shea & Kelly 2007, Yeh & Yu 2009, Horsburgh & Ross 

2013, Tastan et al. 2013). I en studie av 146 nyutexaminerade sjuksköterskor anser en 

tredjedel av dem att de har i avsikt att sluta sitt arbete inom de tre första månaderna när 

de kommer ut i arbetslivet på grund av stress (Yeh & Yu 2009). Att arbeta med 

omvårdnad som sjuksköterska är ett serviceyrke som även anses som ett av de mest 

stressande yrken att arbeta med(Rella et al. 2009). Trötthet och stress är nära besläktade 

med varandra och att tvingas arbeta vidare trots ihållande trötthet och stress är i sig ett 

hot mot hälsan (Stacciarini & Troccoli 2004, Rella et al. 2009). Att arbeta som 

sjuksköterska har visats sig vara ett yrke som ofta leder till utbrändhet (Wu et al. 2007, 

Rella et al. (2009). Skiftarbete som ofta finns i detta yrke kan leda till att 

återhämtningen för sömn blir för kort mellan arbetspassen för att återställa kroppen 

(Golubic et al. 2009, Rella et al. 2009, Xie et al. 2011). 

 

3:3 Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

Artiklarnas urvalsmetoder, bortfallsbeskrivning och kvalitet har granskat utifrån Polit 

och Beck (2012) granskningsmall med fem frågor som har varit grund för 

kvalitétsbestämmandet.  
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Tabell 4 Sammanställning av den metodologiska kvalitén utifrån urval och bortfall  

Författare Urvalsmetod  Inklusions och 

exklusionskriterier 

Deltagare Rekrytering av deltagare Bortfall Kvalitet 

Aiken et al Randomiserat 

urval 

Beskrivet 10184 Från sjukhus i USA, 

Storbritannien och 

Canada 

Bortfall 

48 % 

Hög 

Burtson & 

Stichler 

Bekvämlighets

urval 

Nämnt 126 Från sjukhus i Kina Bortfall  

72 % 

Hög 

Choi et al 

 

Snöbollsurval Beskrivet 26 Från flera sjukhus i Kina Bortfall 

nämns 

inte 

Medel 

Golubic et 

al 

Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 1086 Från fyra sjukhus i 

Kroatien 

Bortfall  

22 %. 

Hög 

Horsburgh 

& Ross 

Bekvämlighets

urval 

Nämnt 42 Från 

sjuksköterskeutbildningen 

i Skottland 

Bortfall 

nämns 

inte. 

Medel 

Monney Bekvämlighets

urval 

Nämnt 12 Från sjukhus i Irland Bortfall 

nämns 

inte. 

Medel 

O´Shea & 

Kelly 

Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 10 Sex medicinska/ 

kirurgiska avdelningar 

Bortfall 

nämns 

inte. 

Medel 

Purcell et al 

 

Bekvämlighets

urval 

Nämnt 197 Via electronic software Bortfall 

85 %. 

Hög 

Rella et al 

 

Bekvämlighets

urval 

Nämnt 431 Från en 

sjuksköterskeutbildning i 

Australien 

Bortfall  

66 %. 

Hög 

Ross & 

Clifford 

Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 177 Från 

sjuksköterskeutbildning i 

Storbritannien 

Bortfall 

nämns 

inte. 

Medel 

Rungapadia

chyd et al 

Bekvämlighets

urval 

Nämnt 11 Från en 

sjuksköterskeutbildning 

Bortfall 

21 %. 

Hög 

Staciarini & 

Troccoli 

 

Bekvämlighets

urval 

Nämnt 461 Från vårdarbetsplatser i 

USA 

Bortfall 

nämns 

inte. 

Hög 

Tastan et al Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 234 Från två sjukhus Bortfall 

11 %. 

Hög 

Wu et al Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 459 Olika avdelningar från tre 

sjukhus i Kina 

Bortfall 

11 %. 

Hög 

Xie et al Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 527 Från 21 sjukhus i 

Shanghai 

Bortfall  

4,2 %. 

Medel 

Yeh & Yu Randomiserat 

urval 

Beskrivet 146 Genom arbetsplatsernas 

chefer 

Bortfall 

23,6%. 

Hög 

Yoder 

 

Bekvämlighets

urval 

Beskrivet 71 Från ett sjukhus i USA Bortfall 

40 %. 

Medel 

 

Enligt Polit och Beck (2012) måste alla fem frågorna besvaras för att få hög kvalité. På 

mellan kvalité räckte det med att besvara tre-fyra frågor. På låg kvalité räckte det med 

att besvara noll-två frågor.  

1. Beskrivs urvalet i artikeln?  

2. Har artikeln redogjort för inklusion- och exklusionskriterier? 

3. Är antalet deltagare beskrivet i undersökningsgruppen? 

4. Är rekryteringen av deltagarna beskrivna av författarna? 

5. Är deltagarnas bortfallet redovisat?   
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3:3:1 Urval 

Större delen av författarnas artiklar har använt sig av bekvämlighetsurval, de var 14 

artiklar: Ross och Clifford (2002), Staciarini och Tróccoli (2004), Rungapadiachyd et al. 

2006, Monney (2007), O´Shea och Kelly (2007), Wu et al. (2007), Yoder (2008), 

Golubic et al. (2009), Rella et al. (2009), Burtson och Stichler (2010), Purcell et al. 

(2011), Xie et al. (2011), Horsburgh och Ross (2013) samt Tastan et al. (2013). I två av 

artiklarna: Aiken et al. (2002) samt Yeh och Yu (2009) använde sig forskarna sig av 

randomiserat urval. I artikeln Choi et al. (2011) använde sig forskarna av ett så kallat 

snöbollsurval. 

 

3:3:2 Bortfall 

I de 17 artiklar som finns med i studiens resultatdel har det varit olika hur bortfallet av 

deltagare har varit presenterat. Några av artiklarna har tydligt beskrivet hur många 

bortfall det är i studien några av artiklarna stod det beskrivet men det var inte tydligt 

angett och i 6 artiklar fanns det inte beskrivet om det var några bortfall eller inte. De 

fem artiklar som det inte fanns beskrivet om det fanns bortfall eller inte var: Ross och 

Clifford (2002), Staciarini och Tróccoli (2004), Monney (2007), O´Shea och Kelly 

(2007) samt Horsburgh och Ross (2013). Resten av de 12 artiklarna i studien har 

beskrivet på ett eller annat sätt hur många deltagare i processen kring forskningen. 

Dessa är: Aiken et al (2002), Rungapadiachyd et al. (2006), Wu et al. (2007), Yoder 

(2008),Golubic et a (2009), Rella et al. (2009), Burtson och Stichler (2010), Purcell et 

al. (2011), Yeh och Yu (2009), Tastan et al. (2013), Xie et al. (2011) och Choi et al. 

(2011). 

 

3:3:3 Kvalitet 

I kvalitetsbedömningen som är gjort i tabell 4 har det visat sig att Aiken et al. (2002), 

Rungapadiachyd et al. (2006), Yoder (2008),Golubic et al. (2009), Rella et al. (2009), 

Burtson och Stichler (2010), Purcell et al. (2011), Yeh och Yu (2009), Tastan et al. 

(2013), Wu et al. (2007 och Xie et al. (2011) har en hög kvalité på urval och bortfall 

enligt Polit och Becks (2012) granskningsmall. Resten av artiklarna i studien: Ross och 

Clifford (2002), Staciarini och Tróccoli (2004), Monney (2007), O´Shea och Kelly 

(2007), Choi et al. (2011) samt Horsburgh och Ross (2013) uppfyllde medel kvalitét. 

Inga av författarnas artiklar och har låg kvalitéts nivå på urval och bortfall. Detta gör att 

de 17 artiklar som finns med i resultatdelen i studien håller en hög klass.   
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4 Diskussion 

4:1 Huvudresultat 

Resultat blev tydligt att stressen är den nedbrytande faktorn för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Upplevelsen att det förväntas av de att vara en självständig 

sjuksköterska och kunna allt från början skapar stress. Den kliniska kunskapen och 

ledarskapsrollen har den nyutexaminerade sjuksköterskan för lite träning på och detta 

anses vara en brist på i utbildningen. Stressen kan bli och är en början till 

utmattningssyndrom för många nyutexaminerade sjuksköterskor. Det är ett stort antal 

nyutexaminerade som har tankar om att sluta redan tidigt i sjuksköterskeyrket. De 

sjuksköterskor som upplevde arbetsglädje och fick sina behov tillfredsställda kände inte 

av stressen på samma vis. Faktorerna som oftast kom upp som orsak till att öka stressen 

var när arbetsmiljö, ledning, bemanning och kontakten med kollegor inte fungerade. 

Om det fanns en bättre bemanning som inte skapade stress kunde de nyutexaminerade 

få mer tid och kunskap av de erfarna sjuksköterskorna och bli tryggare i sin nya roll. 

Utmattningssyndrom har inte bara med arbetsrelaterad stress att göra utan med hela 

livssituationen. 

 

4:2 Resultatdiskussion 

 

4:2:1 Orsaker till den upplevda stressen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

 

4:2:1:1 Kunskap 

Större delen av de artiklar som är med i studien visar på att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna har för lite klinisk kunskap när de kommer ut i arbetslivet. Självklara 

moment som förväntas att en nyutexaminerad sjuksköterska ska kunna när de kommer 

ut i arbetslivet leder till stress (Monney 2007, O´Shea & Kelly 2007, Yeh & Yu 2009). 

När de nyutexaminerade sjuksköterskorna kommer ut på sin första arbetsplats, de är då 

den största inlärningsprocessen startar. Under de första sex månader i arbetslivet samlar 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna på sig oerhört mycket nya kliniska färdigheter. 

Vissa anser att de lär sig mer under de månaderna än vad de har gjort under hela 

utbildningen. (Rungapadiachyd et al. 2006). 

 

4:2:1:2 Ledarskap 

Många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna anser att i utbildningen har de fått för 

lite information och förberedelser på vad ledarrollen som sjuksköterska innebär och vad 
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som förväntas av dem (O´Shea & Kelly 2007, Yeh & Yu 2009). Att vara en ledare på ett 

nytt arbete tar tid att bli bekväm i. Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

dock att bara efter ett par veckor var de lite tryggare i sin yrkesroll, kunde slappna bättre 

och på så vis kunna prioritera arbetet bättre (O´Shea & Kelly 2007). 

 

4:2:1:3 Handledning 

För att nyutexaminerade sjuksköterskor ska få en tryggare och positivare start i 

arbetslivet behövs mer planering från ledningen. Det är också viktigt att det finns 

tillräckligt med personal och att de nyutexaminerade sjuksköterskorna har en handledare 

som de kan få respons från (Ross & Clifford 2002, Rungapadiachyd et al. 2006). 

Responsen är viktig att få för att kunna utvecklas och även få stöttning om det känns 

jobbigt. Vissa arbetsplatser har speciella program för nyutexaminerade sjuksköterskor 

som ett stöd i början av yrket. Experimentella studier har visat att det måste vara en 

kontinuerlig utbildning och stöttning för sjuksköterskorna för att inte återgå till skadlig 

stress (Gunusen & Ustun 2010, Görgen-Ekermans & Brand 2012). 

 

4:3:1 Hur arbetsmiljön påverkar upplevelse av stress i den nya arbetsrollen som 

sjuksköterska och deras hälsa 

 

4:3:1:1 Arbetsmiljö  

Att inte kunna påverka sin arbetssituation upplevs som en negativ miljö för de flesta 

människor. I Wu et al. (2007) beskrivs ett stort samband mellan stress och hög 

arbetsbelastning vilket kan kopplas till yrkesrollen som sjuksköterska med högt 

ansvarstagande och känsla av otillräcklighet. Vid arbetsrelaterad stress och hög 

arbetsbelastning diskuteras också ålder. Resultaten visar att yngre nyutexaminerade 

sjuksköterskor är mer utsatta än de äldre och erfarna (Rella et al. 2009, Purcell et al. 

2011, Xie et al. 2011). En låg bemanning påverkade arbetsmiljön för sjuksköterskan 

(Aiken et al. 2002, Wu et al. 2007, Golubic et al. 2009, Choi et al. 2011). Omvårdnad 

är ett serviceyrke och anses som ett av de mest stressande yrkena enligt Rella et al. 

(2009) och har höga nivåer av detta. Hög arbetsbelastning och stress är en stor orsak till 

att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. I den studien rapporteras att hälften av de 

sjuksköterskor som slutar i förtid uppger stress till följd av arbetet som den främsta 

orsaken. Rella et al. (2009) anser att det saknas tillräcklig återhämtning från 

arbetsrelaterad stress som då blir skadlig och resulterar i utbrändhet. Senare studier har 

visat oroande siffror att unga sjuksköterskor är mer drabbade av stress än de äldre 
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(Aiken et al. 2002, Wu et al 2007, Rella et al. 2009). I en studie visar det att speciellt 

unga och mindre yrkeserfarna sjuksköterskor har en betydligt större risk att utveckla 

utbrändhet (Aiken et al. 2002, Wu et al 2007, Burtson & Stichler 2010). Att ha en 

arbetsmiljö där stora trauman och också mer dagliga trauman kan ske är en 

känslomässigt stressande upplevelse för sjuksköterskor (Yoder 2008). Yoder (2008) 

anser att situationer där sjuksköterskan har stängt av sina egna känslor eller upplever 

hjälplöshet och ilska mot den stress, som det innebär att se patienter genomlida trauman 

och obotliga sjukdomar kan ge utbrändhet. Känslomässig utmattning kan uppstå när 

sjuksköterskan inte kan hjälpa en patient och resultatet blir en upplevelse av skuld och 

vanmakt (Yoder 2008). Experimentella studier har visat att det måste vara en 

kontinuerlig utbildning och stöttning för sjuksköterskorna för att inte falla tillbaka i 

skadlig stress (Gunusen & Ustun 2010, Görgen-Ekermans & Brand 2012). 

 

4:3:1:2 Fysisk och psykisk ohälsa 

Antonovsky (1991) påstår att hälsa inte innebär att ha tur utan hälsa beror till stor del på 

människans generella inställning till sitt eget liv som i sin tur påverkar förmågan att 

hantera påfrestande situationer. Om de mönster människan byggt upp för att förstå sin 

verklighet inte längre stämmer följer förvirring och därmed sämre upplevd hälsa. Yoder 

(2008) och Staciarini och Troccoli (2004) skriver i sin studie att de som inte påverkades 

av stress och utbrändhet var de som upplevde en glädje och tillfredsställelse i arbetet. 

Skiftarbete kan leda till ohälsa om återhämtningen av sömnen brister påstår Golubic 

(2009) som sedan kan utvecklas till utbrändhet. Golubic et al. (2009) och Wu et al 

(2007) ansåg i sina studier att ha goda relationer till sina arbetskollegor på arbetet var 

bra för att främja hälsan. Görgen-Eckermans och Brand (2012) påstår i sin studie att ha 

hög emotionell intelligens som sjuksköterska är ett starkt skydd mot hälsan. De har även 

utarbetat ett standardiserat frågeformulär för att mäta emotionell intelligens (Görgen-

Eckermans & Brand 2012). Enligt den etiska koden för sjuksköterskor (ICN 2007) ska 

sjuksköterskan sköta sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras. Detta kan bli 

problematiskt då flera faktorer i sjukhusmiljön framkallar stress.   

 

4:4 Metodologisk kvalitetsgranskning  

I tabell 4 bedömdes två metodologiska aspekter som urval, bortfall och kvalitet utifrån 

Polit och Beck (2012) granskningsmodell. Hos alla av de totalt 17 valda artiklarna 

angavs urvalsmetoderna. Att tydligt ange urvalsmetod minskar risken för tolkningsfel 

(Polit och Beck 2012). Av de 10 vetenskapliga kvantitativa studierna hade Staciarini 
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och Troccoli (2004), Wu et al. (2007), Golubic et al. (2009), Rella et al. (2009), Burtson 

och Stichler (2010), Purcell et al. (2011), Xie et al. (2011) och Tastan et al. (2013) 

bekvämlighetsurval. I två av de kvantitativa artiklarna: Aiken et al. (2002) samt Yeh och 

Yu (2009) användes randomiserat urval, vilket betyder att varje individ i ett 

urvalsunderlag har samma möjligheter att bli utvald (Forsberg & Wengström 2012). 

Bekvämlighetsurval kan ha en risk att deltagarna som fyller i enkäterna inte är typiska 

för urvalsunderlaget som ska ingå i studien vilket kan leda till felaktiga resultat 

(Forsberg & Wengström 2012). I den mixade artikeln (Ross & Clifford 2002) gjordes ett 

bekvämlighetsurval och inget bortfall beskrevs vilket gav en mellan kvalité. Den andra 

artikeln som var mixad hade bekvämlighetsurval och inget bortfall beskrivet vilket gav 

mellankvalité. Vinsten med mixade metoder är att själva fenomenet kan åskådliggöras 

ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström 2013).  

I den kvantitativa artikeln Staciarini ochTroccoli (2004) nämns inte bortfall. Inte 

beskrivet bortfall i en vetenskaplig studie anse vara en svaghet (Forsberg & Wengström 

2013, Polit & Beck 2012). Variationen på mängden deltagare i de kvantitativa studierna 

var mellan 146–10184 deltagare. För att uppnå ett presentabelt urvalsunderlag och ett 

tillförlitligt resultat bör forskaren sträva efter ett så stort antal deltagare som möjligt 

(Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2013). Av de nio kvantitativa artiklarna 

finns ett bortfall beskrivet vilket är vanligt förekommande hos dessa slags artiklar som 

använder sig av enkäter (Forsberg & Beck 2012). 

Av de fem kvalitativa studierna hade fyra bekvämlighetsurval (Rungapadiachyd et al. 

2006, Monney et al. 2007, O´Shea & Kelly 2007, Horsburgh & Ross 2013). Choi et al. 

(2010) hade snöbollsurval som enligt Polit och Beck (2012) kan göra att deltagarna inte 

blir representativa. Ett bekvämlighetsurval är en icke-slumpmässig urvalsmetod som 

kan användas i studier där forskarna vill maximera chanserna att rekrytera de deltagare 

som är mest representativa för studiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2010, 

Forsberg & Wengström 2013). I de kvalitativa studierna varierade urvalsgruppens 

deltagare mellan 10-42 deltagare. När det gäller kvalitativa studier anses det rimligt med 

10-12 deltagare (Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2013.) Av de fem 

kvalitativa artiklarna har endast en artikel nämnt bortfall (Rungapadiachyd et al. 2006). 

Bortfall är inte lika vanligt i kvalitativa som kvantitativa studier för att deltagarna är 

oftast mindre (Polit & Beck 2012). För att kunna generalisera ett resultat måste 

bortfallet vara så lite som möjligt (Forsberg & Beck 2012). Författarna ställde sig lite 

undrande över den stora majoriteten av kvinnor i alla 17 artiklar. En stor 

överrepresentation av kvinnor kan möjligtvis påverka studiernas resultat med 
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urvalsgrupper som inte är tillräckligt heterogena (Polit & Beck 2012). 

Sjuksköterskeyrket består till största delen av kvinnor och detta är bara ett faktum 

resonerade författarna till denna studie. 

En styrka ansåg författarna att 10 av artiklarna utifrån urval och bortfall hade hög 

kvalité och resterande mellan kvalité utifrån bedömningen av granskningsmallen.  

 

4:5 Metoddiskussion 

En önskan var att finna flera artiklar med randomiserat urval eftersom de har högt 

värde. Studien utformades av en modell efter Polit och Beck (2012) som består av nio 

steg, vilka användes under arbetet (se figur 1). Det har blivit nödvändigt att utvidga 

sökorden för att få in mer material. Dock valde författarna att inte använda artiklar som 

var publicerade före 2002, då författarna ansåg att forskningsresultatet inte är lika 

aktuellt samt att minska antalet träffar. Mycket har hänt i utbildning av sjuksköterskor 

och personaltillgången på arbetsplatserna. Det material som framkommer i artiklarna 

har författarna delat upp och lagt in i tre olika tabeller för att få en helhetssyn av 

artiklarna innan resultattexten kommer i arbetet. Artiklarna är publicerade från olika 

länder som Brasilien, Turkiet, USA, Kroatien och Kina, vilket ger bredd och att stress 

troligen är ett internationellt problem för sjuksköterskor. Det kan också vara en nackdel 

med tanke på olika ekonomiska, politiska och kulturella förutsättningar i olika länder. 

Författarna valde att använda sig av databaserna, Medline via PubMed och Academic 

Search Elite till att söka artiklar då dessa databaser är de största och mest omfattande 

gällande omvårdnad (Forsberg & Wengström 2013). Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, en med både och som har frågeformulär och intervjuer har inkluderats i studien 

då författarna ville ha och olika infallsvinklar och bredd i sökningen. Det positiva med 

Polit och Becks (2012) modell var att det var möjlighet att gå tillbaka i processen. 

 

4:6 Allmän diskussion 

Det finns studier som visar på att negativa arbetsrelaterade faktorer även bidrar till sänkt 

patientsäkerhet (Aiken et al. 2002, Choi et al. 2011). Flera studier visade på att stress 

blir en orsak till ohälsa (Aiken et al. 2002, Staciarini & Troccoli 2004, Wu et al. 2007, 

Golubic et al. 2009, Rella et al. 2009, Burtson & Stichler 2010 Choi et al. 2011, Purcell 

et al. 2011, Xie et al. 2011). Att yngre och nyutexaminerade hade en större känslighet 

för stress i början av arbetet (O´Shea & Kelly 2007, Wu et al. 2007, Xie et al. 2011, 

Tastan et al. 2013, Rella et al. 2009, Purcell et al. 2011, Burtson & Stichler 2010, 

Horsburgh & Ross 2013). Utifrån resultatet tror författarnas att om en avdelning har hög 
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omsättning på sjuksköterskor kan det vara ett tecken på hög arbetsbelastning, icke 

flexibel ledning och organisation, en tuff arbetsmiljö, dålig sammanhållning, konflikter 

mellan kollegor eller en blandning av alla. Något Ross och Clifford (2002) och 

Rungapadiachyd et al. (2006) tar upp i sina artiklar är att i och med den personalbrist 

som finns på många arbetsplatser i dag blir de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

drabbade på så vis att de inte får den introduktionen som behövs. Flertalet av studier 

från olika delar av världen tycks peka åt ett gemensamt håll, att det är viktigt att det 

finns kunskap om vad som påverkar sjuksköterskornas stress. Det är viktigt för dagens 

ekonomiska läge i vården, både i Sverige och i övriga världen. Det blir fler patienter per 

sjuksköterska på avdelningarna och ständigt nya indragningar på grund av en 

oförstående ekonomisk ledning. Kunskapen hos de som beslutar och bestämmer är nog 

viktigast inom sjukvården för att minska den arbetsrelaterade stressen för 

sjuksköterskor.    

 

4:7 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att det behövs mer forskning och kunskap inom detta område. Dels för 

att skapa och förbättra de stressfaktorer som kan orsaka utmattningssyndrom för 

sjuksköterskor. Det kan vara så att vissa människor inte klarar av detta ansträngande 

arbete. Det är viktigt att ha kunskaper om vilka copingstrategier som kan vara nyttiga att 

ha, för att kunna hantera situationer som sjuksköterskor ofta utsätts för och för att det 

kan äventyra patientsäkerheten. Det kan vara intressant att ta reda på Varför det är 

mestadels kvinnor i vården och om kvinnor påverkas annorlunda av arbetsrelaterad 

stress. 

 

4:8 Slutsats 

Det är viktigt att vara medveten om stressen som nyutexaminerad sjuksköterska och ta 

ansvar för sin hälsa. Det bör finnas kontinuerlig hjälp och stöttning att hantera 

arbetsrelaterad stress i sjuksköterskeyrket. Det bör läggas mer fokus på detta redan 

under utbildningen till sjuksköterska. Ett annat sätt kan vara erfarenhetsutbyte med 

äldre och erfarna sjuksköterskor som har effektiva copingstrategier för stress och 

känslomässig utsatthet Ledningen inom hälso- och sjukvården bör öka sin medvetenhet 

om sjuksköterskors risker i arbetsmiljön, med tanke på patientsäkerheten. 

Effektiviseringen har kanske gått för långt. Bristen på klinisk kunskap stressar 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Slutsatsen blev också att låg bemanning, dålig 
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arbetsmiljö och tidsbrist bidrar till ökad stress som banar vägen för 

utmattningssyndrom.  
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