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Abstract 
 

Aim: The aim of this literature study was to describe newly graduated nurses and their 

experience of work related stress, how they perceive nursing care and to analyze the 

included articles data collection method. 

Method: A descriptive literature study in which eleven scientific articles of both 

quantitative and qualitative approach was included. 

Main Results: The newly graduated nurses felt lost and considered to be not 

sufficiently prepared for the profession. It also appeared that the support of employees 

was significant for the newly graduated nurses, which also turned out to be the most 

positive experience. A high workload was a stressor where responsibility for large 

groups of patients experienced overwhelming. Newly graduated nurses felt that they did 

not even have enough time to patient care as well as a feeling of "not knowing" which 

was experienced stressful. Newly graduated nurses experienced the work environment 

negative when the workload was heavy. The data collection methods described have 

been found to vary between questionnaires and rating scales, semi-structured interviews 

and focus groups. 

Conclusion: Newly graduated nurses experiencing work-related stress during the first 

two years. Work-related stress linked to perceived stressors such as heavy workload, 

lack of communication, lack of time, lack of support and a feeling of not being 

sufficiently prepared for the profession. 

A high workload was shown to have a negative impact on patient care when the time for 

careful assessment and critical thinking are breached. Experience in the profession was 

considered to develop independence and clarity in decision-making which also 

contributed to higher job satisfaction among the newly graduated nurses. 

 

 

 

Key words:  

Work related stress, new graduate nurse, nursing, experience, workload and stress. 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterad stress 

och hur de upplever omvårdnadsarbetet. Samt att beskriva de ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar av både 

kvantitativ- och kvalitativ ansats inkluderades.  

Huvudresultat: De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig vilsna och ansåg sig 

inte vara tillräckligt förberedda inför yrkesprofessionen. Det framkom även att stöd från 

medarbetare var betydelsefullt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna vilket även 

visade sig vara det mest positiva upplevelsen. En hög arbetsbelastning var en stressor 

där ansvar för stora patientgrupper upplevdes övermäktigt. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sig även inte ha tillräckligt med tid till patientomvårdnad samt 

en känsla av “att inte veta” vilket upplevdes stressfullt. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde arbetsmiljön negativ då arbetsbelastningen var hög. De 

datainsamlingsmetoder som beskrivits har visat sig variera mellan frågeformulär och 

skattningsskalor, semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper.  

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress under de två 

första yrkesverksamma åren. Arbetsrelaterad stress kopplas till upplevda stressorer 

såsom hög arbetsbelastning, brister i kommunikation, tidsbrist, avsaknad av stöd och en 

känsla av att inte vara tillräckligt förberedd inför yrket.  

En hög arbetsbelastning visade sig ha en negativ inverkan på patientomvårdnaden då tid 

för noggrann bedömning och kritiskt tänkande åsidosätts. Erfarenhet inom yrket ansågs 

utveckla självständighet och klarhet i beslutsfattande vilket också bidrog till högre 

arbetstillfredsställelse hos den nyutexaminerade sjuksköterskan.  
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1. Introduktion 
Under år 2011/2012 utexaminerades 3909 grundutbildade sjuksköterskor i Sverige 

(Statistiska centralbyrån 2013). Rudam et al. (2014) visar att var femte sjuksköterska 

har en stark avsikt att lämna sjuksköterskeprofessionen efter fem år i 

sjuksköterskeyrket, höga nivåer av stress är en bidragande faktor. 

Inom hälso- och sjukvården har sjuksköterskan en central roll i omvårdnaden och 

fungerar som en länk mellan patient, närstående, yrkesprofessioner samt olika 

verksamheter. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor enligt Socialstyrelsen handlar 

bland annat om patientnära omvårdnad, administrativt arbete och arbetsledning 

(Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskans yrkesroll innefattar fyra grundläggande 

ansvarsområden enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 

sjuksköterskor, dessa är; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lindande (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

 

1.1 Stress och arbetsrelaterad stress  
Stress definieras enligt McEwen (2013) som upplevelser och situationer vilka pressar 

människan att åstadkomma något utöver vår förmåga, vilket bidrar till oro och 

frustration. Lazarus och Folkman (1988) definierar stress ur ett psykologiskt perspektiv 

som yttre och inre krav som upplevs påfrestande och oöverkomliga (Ringsberg 2009).  

Om en individ förväntar sig kunna bemästra en situation avtar stressreaktionen, och en 

stressreaktion ökar om denna förmåga saknas. Är problemet omöjligt att lösa enligt 

individen avtar också stressreaktionen (Eriksen & Ursin 2013).  

Sjuksköterskor som upplevde att de fick stöd från organisationen och medarbetarna 

hade mindre risk att drabbas av stressymtom så som känslomässig utmattning (Sundin 

et al. 2007). Europeiska kommissionen (2000) definierar arbetsrelaterad stress som 

emotionella, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska reaktioner på negativa och 

skadliga aspekter i arbetet, arbetsorganisationen och arbetsmiljön. Tillståndet 

kännetecknas av höga nivåer av upprördhet, ångest och ofta känslor av att inte klara av 

en situation. Arbetsrelaterad stress upplevs som svårt att hantera i praktiken enligt 

Kinnunen-Amoroso (2011). Arbetsmiljö definieras som biologiska, medicinska, 

fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer vilka påverkar individen och 

arbetssituationer i arbetsplatsens omgivning (Granberg 1998). 
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1.2 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete 
De centrala begreppen inom omvårdnad är människa, hälsa, miljö och vårdande 

(Flesner 2014). I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan ha fokus på hela människans 

situation för att kunna agera och göra bedömningar i omvårdnadsarbetet. Viktiga 

element för att utveckla omvårdnadskompetens för den nyutexaminerade sjuksköterskan 

är att utveckla kunskap och kompetens efter avslutad grundutbildning (Jahren 

Kristoffersen 2005). Enligt Benner (1984) utvecklas kunskap genom reflektion med 

varandra, detta görs möjligt på arbetsplatsen genom att ha bra förebilder, ge varandra 

återkoppling samt att reflektera över de egna erfarenheterna. Hög 

omvårdnadskompetens kännetecknas av intuition och professionellt omdöme (Jahren 

Kristoffersen 2005). Den vårdande dimensionen inom omvårdnad handlar om 

sjuksköterskans skyldighet att göra det bästa för patienten med en observant blick och 

utifrån sitt yrkeskunnande (Norvedt & Grønseth 2011). Målet för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete är att främja hälsa och välbefinnande samt att förebygga ohälsa enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). 

 

1.3 Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner 
Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1984) beskriver i sin teori att kunskap om 

praktiskt omvårdnadsarbete erhålls genom praktik och utvecklas under de 

yrkesverksamma åren. Benner (1984) menar att kunskapsutvecklingen sker i olika 

stadier och består av fem olika kunskapsnivåer, från novis till expert.  

Nyutexaminerade sjuksköterskor enligt Benner (1993) har ingen erfarenhet av kliniska 

situationer och det som förväntas i omvårdnadsarbetet, så kallad novis. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie finner ingen tydlig definition på hur länge en sjuksköterska 

är novis, men enligt Benner är stegen från novis till expertsjuksköterska individuellt. 

Med det menar hon att även en kompetent som börjar ett nytt arbete kan vara novis. 

Författarna till föreliggande studie väljer att en sjuksköterska är novis mellan 0-2 år i 

yrkesprofessionen, då kunskapsutvecklingen är individuell enligt Benner. Avancerad 

nybörjare definieras som en sjuksköterska som har erfarenhet av verkliga kliniska 

situationer och kan hantera olika beslut i omvårdnadsarbetet. Den kompetenta 

sjuksköterskan enligt Benner (1993) har skaffat sig erfarenhet under cirka två till tre års 

tid, om olika omvårdnadssituationer och anses därmed ha kunskaper om vilka 

situationer som behöver prioriteras och kan därmed ta egna beslut. Genom ett holistiskt 
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förhållningssätt kan sjuksköterskan snabbt fatta beslut och se vad som behöver åtgärdas 

i det aktuella skedet, vilket utmärker en skicklig sjuksköterska. Expertsjuksköterskan 

besitter en djupare förståelse och är säker i sin yrkesroll. Beslut kan fattas snabbt efter 

det mest centrala i en omvårdnadssituation (Benner 1993).  

 

1.4 Problemformulering  
Tidigare forskning visar att sjuksköterskor i allmänhet erfar hög arbetsbörda och känslor 

av att inte räcka till (Holmgren et al. 2012). Det finns ett behov av att minska 

arbetsrelaterad stress. Att tydligt beskriva omfattningen och befogenheter av 

arbetsuppgifter där omvårdnadsarbete bedrivs är väsentligt, då det är direkt relaterat till 

patientens säkerhet (Park & Kim 2013). 

Efter genomgången litteraturgranskning har studier hittats där stress påverkat 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Tidigare forskning visar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. En sammanställning av kunskap inom 

detta område kan underlätta för nyutexaminerade sjuksköterskor att arbeta inom vården 

och utveckla den egna professionen. Kunskapen kan även ge en ökad förståelse för 

övrig sjukvårdspersonal om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

omvårdnadsarbetet, för att kunna bedriva och underlätta omvårdnad. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterad stress och hur de upplever 

omvårdnadsarbetet. Samt att beskriva de ingående artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 
• Vilka erfarenheter har nyutexaminerade sjuksköterskor av arbetsrelaterad stress? 

• Hur upplever nyutexaminerade sjuksköterskor arbetsrelaterad stress vid 

omvårdnadsarbetet? 

• Hur beskrivs de i studien inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder? 
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2. Metod  
2.1 Design 
I föreliggande litteraturstudie användes en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 
Artiklar har sökts i databaserna PubMed och CINAHL samt manuell sökning. Manuell 

sökning gjordes genom sökning av valda artiklarnas referenslistor och som uppfyllde 

inklusionskriterierna och exklusionskriterierna. Utfall av sökning i databaserna 

presenteras i tabell 1.  

 
2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 
Följande sökord användes; work related stress, new graduate nurse, nursing, 

experience, workload, stress, nurses, graduate. Ord märkta med hashtag (#) är MeSH-

termer övriga ord är fritext-sökningar. Vid sökning i PubMed användes Asterix (*) för 

att få fram alla böjningar av ordet ”nurse”. Sökorden användes i databasen PubMed, 

först enskilt därefter i kombination med Booleska sökoperatorn AND för att begränsa 

sökningen (Polit & Beck 2012). Manuell sökning har använts av författarna till 

föreliggande studie i både PubMed och CINAHL vilket innebär sökning i andra 

artiklars referenslistor. Utfall av sökningen redovisas i tabell 1. 

Inklusionskriterier var att de sökta studierna skulle svara på föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska samt finnas fritt tillgängligt i fulltext via Högskolan i Gävles databaser 

samt vara vetenskapligt granskade (peer-rewied). Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar inkluderades i studien för att kunna göra en analys. Då författarna till 

föreliggande litteraturstudie inte fann någon definition av nyutexaminerad 

sjuksköterska, valde författarna att använda sig av tidsspannet 0-2 år som yrkesverksam 

sjuksköterska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2015 för att studierna 

skulle belysa aktuell forskning inom det valda området (Polit & Beck 2012).  

Resonemanget kring etiska överväganden i artiklarna som inkluderades i studien 

granskades och det var önskvärt att artiklarna var godkända av en etisk kommitté. 

Artiklarna i föreliggande litteraturstudie skulle ha genomgått en etisk ansökan. 

Artiklar som enbart belyste sjuksköterskestudenter exkluderades. Exklusionskriterier 

var även systematiska litteraturstudier samt dubbletter (Polit & Beck 2012). För 

beskrivning av urvalsprocess, se figur 1. 
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2.4 Utfall av databassökningar 
I tabell 1 nedan följer en beskrivning av sökningarna i databaserna PubMed och 

CINAHL, samt utfallet av antal träffar och valda källor.  

 

 

2.5 Dataanalys  
Artiklarna bearbetades systematiskt och lästes igenom upprepade gånger för att finna 

likheter och skillnader i artiklarna. Artiklarnas titel, syfte, design, urvalsmetod, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys och huvudresultat presenteras i 

en bilaga, se bilaga 1. Text som svarar på studiens syfte och frågeställning lyftes ut och 

kodades med färger som sedan presenterades i en bilaga samt i löpande text vid 

granskningen av artiklarna (Polit & Beck 2012). Båda författarna läste artiklarna i 

fulltext oberoende av varandra och innefattades eller uteslöts därefter. Kvantitativa och 

kvalitativa artiklar jämfördes och värderades mot varandra och fokus lades på resultat 

och metod, för att se vad studierna kommit fram till för resultat. Utgångspunkten av 

sammanställningen var design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys 

(bilaga 1) samt syfte och resultat (bilaga 2). Litteraturstudiens tre frågeställningar 

utarbetades till två huvudrubriker, genomgående återkommande begrepp identifierades i 

de valda artiklarnas metod- och resultatdelar som svarade på föreliggande 

Databas Söktermer 
 

Antal träffar Tänkbara källor Valda källor (exkl. 
dubbletter) 

PubMed Nursing# AND experience AND 
workload  

119 13 1 

PubMed New graduate nurse* AND work related 
stress AND experience 

2 2 2 

PubMed Nurses AND stress AND graduate 84 20 3 
PubMed New graduate nurse* AND experience 35 12 1 
Manuell 
sökning 
genom 
artikelrefe
renser 
PubMed 

   3 

Manuell 
sökning 
genom 
artikelrefe
renser 
CINAHL 

   1 

Summa  240 47 11 

Tabell 1. Redovisar utfall av sökningen av artiklar, databaser, söktermer, antal träffar och valda källor 

# Medical Subject Headings (MeSH) * böjning av ordet 
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litteraturstudies syfte, vilka sedan författarna bearbetade till underrubriker (Polit & Beck 

2012). Föreliggande studies resultat utgår från dessa huvudrubriker och underrubriker. 

Artiklarna granskades gällande inklusion- och exklusionskriterier för relevanta artiklar, 

och därmed gavs alla artiklar samma möjlighet att ingå i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema över urvalsprocess 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Resultatet har lästs och valts ut objektivt. Med objektivitet menas att författarna 

presenterat studiens resultat oberoende av personliga värderingar och åsikter och 

därmed inte påverkat granskningen och studiens resultat (Polit & Beck 2012). Resultatet 

skrevs på ett sätt så att plagiering undveks och hänvisning till referenser som användes 

(CODEX 2014). I resultatet visas vad studierna kommit fram till och jämförs med andra 

studiers resultat (Polit & Beck 2012). Då denna litteraturstudie innehåller studier 

genomförda på empiriska studier var det av vikt att studierna följde etiska regler och 

riktlinjer (Källström 2012).  

 

  

Använda databaser för sökning: 
PubMed och CINAHL 

- 
Antal lästa titlar: 240 st 

Antal lästa abstract: 107 st 

Studier ej funna i fulltext: 5 st 

Exkludering på grund av irrelevans relaterat till 
föreliggande litteraturstudies syfte: 133 st 

Exkludering på grund av irrelevans relaterat till 
föreliggande litteraturstudies syfte: 55 st 

Exkludering på grund av litteraturstudie: 4 st 
Exkludering på grund av irrelevans relaterat till 

föreliggande studies syfte: 36 st 
Studier lästa i fulltext: 47 st 

Studier erhållna från manuell 
sökning: 4 st 

Inkluderade studier: 11 st 
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3. Resultat 
 
I föreliggande litteraturstudie har elva vetenskapliga artiklar inkluderats varav fyra via 

manuell sökning. Av dessa var fyra kvalitativa, tre kvantitativa samt fyra med mixad 

ansats, se bilaga 1. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vilka 

erfarenheter nyutexaminerade sjuksköterskor har av arbetsrelaterad stress och hur de 

upplever arbetsrelaterad stress i omvårdnadsarbetet. Två huvudrubriker och sju 

underrubriker framkom utifrån de inkluderade artiklarnas resultat, se bilaga 2. Utifrån 

de första två frågeställningarna sammanställdes huvudrubriken arbetsrelaterad stress 

samt fyra underrubriker vilka presenteras i löpande text. Utifrån frågeställning tre 

sammanställdes huvudrubriken beskrivning av datainsamlingsmetoder samt tre 

underrubriker. Resultatet presenteras i löpande text utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. En sammanställning av de ingående artiklarnas syfte och resultat, se 

bilaga 2.  

 
3.1 Arbetsrelaterad stress 

3.1.1 Arbetsmiljö  

Flera studier visade att hög arbetsbelastning liksom få yrkesverksamma år eller månader 

inom yrket ansågs som en stressfaktor (Feng & Tsai 2012, Clark et al. 2012, Suresh et 

al. 2012, Parker et al. 2014, Wu et al. 2012) och påverkade arbetsmiljön negativt. I 

arbetsmiljön har det visats att kommunikation inom arbetsgruppen var viktigt. Ett bra 

kommunikationssystem kunde leda till att eventuella problem kunde lösas vilket var 

grundläggande för en positiv teambuilding på arbetsplatsen (Clark et al. 2012). 

Gällande kultur på arbetsplatser visade studier att upplevelsen av övergången från 

nyutexaminerad sjuksköterska till yrkesverksam inverkades av ett antal faktorer. 

Arbetsmiljön, tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete samt vilket stöd och bemötande 

de hade från sina medarbetare visade sig ha betydelse för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. En nyutexaminerad sjuksköterska som upplevde att de fick stöd från 

medarbetarna fick en positiv och god övergång till arbetskulturen (Kelly & Ahern 2008, 

Parker et al. 2014). Sjuksköterskorna i Kelly och Ahern (2008) studie upplevde en 

oorganiserad arbetsmiljö som negativ och ansågs vara en bidragande orsak till högre 

arbetsbelastning. 

I Pellico et al. (2009) studie framkom fem teman som beskrev nyutexaminerade 

sjuksköterskors uppfattning om arbetslivet. I studien framkom att novisa sjuksköterskor 
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förväntar sig att deras roll uppskattas och respekteras av medarbetare. Vid till exempel 

en intern konflikt kunde rollförväntningar leda till känslor av frustration, missnöje och 

osäkerhet. Det förekom ingen skillnad gällande novis sjuksköterska och en rutinerad 

sjuksköterska, till exempel visade studien att arbetsbelastningen var densamma för en 

sjuksköterska som har arbetat i 20 år som för en novis sjuksköterska.  

3.1.2 Kompetens 

I flera studier fanns det en allmän känsla av otillräcklig förberedelse och bristande 

självkänsla i den nya yrkesrollen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Suresh et 

al. 2012, Kelly & Ahern 2008, Feng & Tsai 2012). 

Avsaknad av kunskap hos nyutexaminerade sjuksköterskor framkom i tre studier vara 

ett av huvudtemat där sjuksköterskor upplevde sig gå miste om något i samband med 

omvårdnad av patienter (Clark et al. 2012, Feng & Tsai 2012, Parker et al. 2014). 

Resultatet av studierna visade även att avsaknad av kunskap gjorde att känslan av rollen 

som sjuksköterska blev tvetydlig. De nyutexaminerade sjuksköterskorna hade mycket 

att lära sig på arbetet och en känsla av att ingenting kunde förbereda dem tillräckligt 

(Parker et al. 2014, Feng & Tsai 2012). Kelly et al. (2012) menar att det bara är 

erfarenhet som kan förbereda nyutexaminerade sjuksköterskor, vilket de bara kan göra 

om de utövar yrket och får yrkeserfarenhet. I motsats visar Parker et al. (2014)  studie 

att nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter under sitt första år som sjuksköterska, 

var mer självsäkra i sitt yrkesutövande och deras förmåga att utföra arbetet kompetent. 

Om de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände att de kunde lära sig och växa trots 

svårigheter de upplevde i yrkesrollen, så var erfarenheten värd besväret. 

3.1.3 Medarbetare 

         Avsaknad av stöd från andra medarbetare visade sig leda till att de nyutexaminerade 

kände att de blev ”släppta på djupt vatten” och att arbetet aldrig verkade ta slut. Vilket 

var en hemsk känsla som ett flertal studier visade (Kelly & Ahern 2008, Suresh et al. 

2012, Feng & Tsai 2012). De nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg att de var 

tvungna till att vara uppdaterad med kunskap och bli bekant med vårdenhetens rutiner 

för att vara en i teamet (Feng & Tsai 2012). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde det svårt med relationen samt att arbeta med 

erfarna sjuksköterskor eftersom det fanns ett behov av deras kunskap och hjälp 

samtidigt som de inte var behjälpliga (Kelly & Ahern 2008, Feng & Tsai 2012, Parker 

et al. 2014). De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig nedvärderade av att be om 
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de erfarnas hjälp och att de erfarna sjuksköterskorna utnyttjade de novisa (Kelly & 

Ahern 2008, Pellico et al. 2009). Det framkom i en studie att nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade en känsla av att tid behövs för att vinna förtroende hos medarbetare 

efter examen (Suresh et al. (2012). Kelly och Aherns (2008) studie visade att 

nyutexaminerande sjuksköterskor inte var välkomna på arbetsplatsen där tystnad 

användes som en markör i arbetsgruppen vilket kunde upplevas som stressande. I 

motsats till Numminen et al. (2014) studie framkom att det mest positiva i relation till 

arbetskamraterna var kollegornas vilja att lyssna, vilja att hjälpa och de mer erfarnas 

kompetens.  

3.1.4 Patientsäkerhet och tidsbrist 

Socialisering från nyutexaminerad sjuksköterska till att utöva sjuksköterskeyrket visade 

att nyutexaminerade sjuksköterskor hade önskan att ge lämplig omvårdnad men att de 

saknade kunskap, kompetens, tid och energi att utföra omvårdnadsarbetet. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor gav uttryck för att inte klara av det fulla 

patientansvaret. Alla sju kvinnliga deltagarna i studien upplevde att de saknade 

tillräckligt med kliniska erfarenheter (Feng & Tsai 2012). En studie av Suresh et al. 

(2012) visade att hög arbetsbelastning hade en negativ inverkan på patientomvårdnaden 

och det holistiska synsättet. Studier visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

sig inte ha tillräckligt med tid för bedömning, kritiskt tänkande och se till att patientens 

omvårdnadsbehov blev tillgodosedd. En stressor i detta sammanhang var även att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna hade en känsla av “att inte veta” vilket bland annat 

kunde leda till att något viktigt gicks miste om som kunde leda till brist i omvårdnaden 

(Pellico et al. 2008, Clark et al. 2012). Kelly och Ahern (2008) visade i sin studie att 

deltagarna inte kände att de var förberedda inför tidsbristen de upplevde vid vården av 

patienterna.   

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att de äventyrade sig själva och patienterna 

dagligen (Pellico et al. 2009). Studier visade att arbetserfarenhet var kopplat till 

utförandet av omvårdnadsarbetet vilket förbättrade patientomvårdnaden. Att vara trygg i 

sig själv som nyutexaminerad sjuksköterska bidrog till självständighet och ökad 

trygghet i beslutsfattande vilket i sin tur medverkade till högre patientsäkerhet (Teng et 

al. 2012, McKenna & Newton 2008). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde höga rollförväntningar i sin yrkesroll som 

ledde till en inre konflikt och känslor av frustration, missnöje och osäkerhet. Vilket i sin 

tur gav en känsla för avsaknad av patientomvårdnad. Walker et al. (2013) har undersökt 
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arbetsplatsfaktorer som påverkar nyutexaminerade sjuksköterskor under det första året 

av deras kliniska praktik. I studien framkom flera teman som visade att 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ångest vid kritik av medarbetare vilket 

påverkade deras självförtroende negativt. Det i sin tur gjorde det svårare för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att lära sig och ta till sig kunskap som då äventyrade 

patientsäkerheten. 

 

3.2 Beskrivning av de i studien ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder 
Av de elva ingående artiklarna har fyra använt sig av kvalitativ ansats, tre av kvantitativ 

ansats och fyra av mixade datainsamlingsmetoder. De övergripande 

datainsamlingsmetoderna var frågeformulär och skattningsskalor, fokusgrupper eller 

individuella semistrukturerade intervjuer (Pellico et al. 2009, Parker et al. 2014, Suresh 

et al. 2012, Walker et al. 2013), se bilaga 1. 

3.2.1 Frågeformulär och skattningsskalor 

De mest frekventa datainsamlingsmetoderna som de inkluderade studierna använt sig av 

var validerade frågeformulär och skattningsskalor. Dessa användes i syfte att skatta de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av sjuksköterskeyrket 

samt för att undersöka deras upplevda stress och stressade situationer i 

omvårdnadsarbetet (Suresh et al. 2012, Walker et al. 2013, Teng et al. 2012, Numminen 

et al. 2014, Parker et al. 2014, Pellico et al. 2009, Wu et al. 2012). De flesta 

frågeformulär använde sig av en Likertskala med flervalsalternativ från “stämmer inte 

alls” till “stämmer mycket bra”, och inkluderade övervägande delen kvinnor i sina 

studier. 

En studie använde sig av ett frågeformulär med flervalsalternativ utformat med syfte att 

identifiera emotionell stabilitet, detta med hjälp av skattningsskalan Mini-Marker (Teng 

et al. 2012). Åtta av artiklarna i föreliggande litteraturstudie använde sig av 

frågeformulär varav fem var validerade frågeformulär testade med Chronbach´s alfa.  

Walker et al. (2013) genomförde en studie med hjälp av mixad datainsamlingsmetod i 

syfte att identifiera likheter och skillnader hos nyutexaminerade sjuksköterskor samt 

positiva och negativa stressorer som påverkat övergången och integreringen i 

arbetslivet.  
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I en annan kvantitativ studie användes validerade frågeformulär i syfte att undersöka 

nyutexaminerade sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna 

professionen (Numminens et al. 2014). 

I en annan studie användes ett frågeformulär som en web-enkätundersökning där 

deltagarna ombads att betygsätta deras nivå av överenskommelse, förtroende eller nivån 

på arbetstillfredsställelse (Parker et al. 2014). Pellico et al. (2014) använde sig också av 

enkäter som datainsamlingsmetod i syfte att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors 

uppfattning av arbetsmiljö där frågeformuläret avslutades med möjlighet för egna 

kommentarer.  

3.2.2 Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper har använts som 

datainsamlingsmetoder i ett flertal av de inkluderade artiklarna i syfte att utforska och 

förstå nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter som ny inom yrket (Feng & Tsai 

2012, Walker et al. 2013, Kelly & Ahern 2008).  

Bland annat intervjuades sju nyutexaminerade sjuksköterskor om hur de upplevde 

yrkesprofessionen. Under tiden datainsamlingen fortskred, lades fler frågor till i 

intervjuguiden. Kvalitativ intervjuguide valdes för att utforska 

socialiseringserfarenheter hos nyutexaminerade sjuksköterskor (Feng & Tsai 2012). I en 

annan intervjustudie var syftet att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskor vid tre olika 

tillfällen innan de tillträdde yrkesprofessionen, en månad efter samt sex månader efter 

tillträde. Kelly och Ahern (2008) använde sig av frågor vid tre olika tillfällen och 

deltagarna i studien representerade ett brett spektrum av åldrar och livserfarenheter.  

3.2.3 Fokusgrupper 

I tre av de inkluderade artiklarna har fokusgrupper använts som datainsamlingsmetod. 

Fokusgrupper användes i syfte att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 

kunskaper och färdigheter samt vad som främjar eller hämmar deras utveckling 

(McKenna & Newton 2008, Parkers et al. 2014, Clark et al. 2012). Centrala frågor i en 

av studierna berörde den nyutexaminerade sjuksköterskans yrkesprofession. Alla 

deltagare var nyutexaminerade och hade arbetat som sjuksköterska mellan åtta dagar till 

19 veckor. Arbetsplatsfaktorer som påverkade nyutexaminerade sjuksköterskor under 

deras första år i klinisk praktik framkom genom tematisk innehållsanalys. En av 

studierna använde sig av mixad ansats för att identifiera stressorer som påverkat 

övergången och integreringen i arbetslivet Walker et al. (2013). 
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4.  Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 
Resultatet i litteraturstudien mynnade ut i två huvudrubriker och sju underrubriker. 

Resultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig vilsna och inte 

tillräckligt förberedda inför yrkesprofessionen. Det framkom att stöd från medarbetare 

var betydelsefullt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna vilket även visade sig vara 

det mest positiva i relation till medarbetarna. En hög arbetsbelastning var en stressor där 

ansvar för stora patientgrupper upplevdes övermäktigt. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde sig även inte ha tillräckligt med tid till patientomvårdnad samt en känsla av 

“att inte veta” vilka båda kunde leda till brister i omvårdnaden. Om den 

nyutexaminerade sjuksköterskan kände sig trygg i sig själv bidrog det till 

självständighet vilket medverkade till mindre arbetsrelaterad stress. 

Flertalet av de kvantitativa artiklarna använde sig av validerade frågeformulär och 

skattningsskalor. Semistrukturerade intervjuer användes i tre av de kvalitativa studierna 

och tre studier använde sig av fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Arbetsrelaterad stress 

Hög arbetsbelastning och att ta hand om för stora patientgrupper visade sig vara 

frekventa stressorer hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde högre nivåer av stressorer jämfört med sjuksköterskor som 

varit yrkesverksamma i tre år eller mer (Feng & Tsai 2012, Suresh et al. 2012, Parker et 

al. 2014, Wu et al. 2012, Clark et al. 2012). Liknade resultat framkom i en annan studie 

där sjuksköterskor upplevde stress på grund av hög arbetsbelastning till följd av 

otillräcklig erfarenhet och personalbrist (Happel et al. 2013). Enligt Benner (1993) har 

expertsjuksköterskor en enorm erfarenhetsbakgrund och kan ta itu med samt uppfatta 

aktuella problemområdet utan att slösa tid på att välja mellan vårdsituationer. I motsats 

visar en annan studie att det inte förekommer någon skillnad gällande arbetsbelastning 

mellan en novis sjuksköterska och en erfaren sjuksköterska (Pellico et al. 2009). 

Liknande resultat framkom i studien av Lea och Cruickshank (2014) där samtliga av de 

inkluderade sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns någon skillnad mellan de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas arbetsbörda och arbetsbelastning jämfört med mer 

erfaren vårdpersonal. Därmed upplever författarna till denna litteraturstudie att då 
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novisa inte har samma förutsättningar gällande patientomvårdnad som en erfaren 

sjuksköterska men ändå har samma arbetsbelastning som de erfarna, kan upplevas som 

ojämn arbetsfördelning. Detta då en erfaren sjuksköterska besitter mer kunskap och 

erfarenheter än en som är novis, vilket Benner (1984) beskriver i sin omvårdnadsteori.  

I föreliggande litteraturstudie framkom att en osäkerhet i yrkesrollen upplevdes 

stressande samt en känsla av att inte vara tillräckligt kompetent under de första åren 

i yrket vilket i sin tur påverkade omvårdnadsarbetet (Suresh et al. 2012, Kelly & Ahern 

2008, Feng & Tsai 2012). Det framkom även i en annan studie att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde en känsla av utbrändhet. Exempelvis saknade nyutexaminerade 

sjuksköterskor tillräckligt med förberedelse inför arbetslivet och kände missnöje med 

introduktionen vid första anställning som sjuksköterska (Rudman & Gustavsson 2011). 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna hade mycket att lära sig på arbetet vilket även 

Benner (1984) beskriver i sin omvårdnadsteori, att kunskap om praktiskt 

omvårdnadsarbete erhålls genom praktik och utvecklas under de yrkesverksamma åren. 

Även Kelly och Ahern (2012) visar i sin studie att erfarenheter i den kliniska praktiken 

är det som kan förbereda nyutexaminerade sjuksköterskor. I motsats till detta visade 

Parker et al. (2014) att de nyutexaminerade sjuksköterskorna var självsäkra och 

kompetent i sitt yrkesutövande under första åren av i yrkesrollen. Svårigheter i arbetet 

var värt besväret om de lärde sig och växte av det i yrkesrollen. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har uppmärksammat skillnader gällande kompetens och 

yrkesutövande det första året som novis sjuksköterska. Detta anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie kan bero på brister och skillnader i förberedelser från 

sjuksköterskeutbildningar eller arbetsplatsernas mottagande av nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Vilket även studier påvisade (Kelly och Ahern 2008, Suresh et al. 2012, 

Feng & Tsai 2012).  

Lea och Cruickshank (2014) visade i sin studie att kommunikation med medarbetare var 

stressande för den nyutexaminerade sjuksköterskan. Enligt Benner (1984) behöver den 

avancerade nybörjaren stöd i kliniska sammanhang och det är nödvändigt att omvårdnad 

understöds av sjuksköterskor som uppnått den kompetenta nivån av färdigheter. Vilket 

även Numminen et al. (2014) beskrev i sin studie om relationen mellan medarbetare var 

positivt om viljan till att lyssna och viljan till att hjälpa fanns. Att ha en god relation till 

medarbetare anser författarna till föreliggande studie är av betydelse för 

patientomvårdnaden. Då kommunikation med mer erfarna sjuksköterskor kan lösa 

problemsituationer som uppstår, för att inte påverka patientomvårdnaden negativt. 
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Brister i kommunikation mellan vårdpersonal kan leda till brister i omvårdnadsarbetet 

enligt Socialstyrelsen (2012). Benner (1984) beskriver att de erfarna sjuksköterskorna 

besitter mer kunskap och erfarenhet än de novisa.  

Feng och Tsais (2012) studie visade att nyutexaminerade sjuksköterskor saknade 

kunskap och tillräckligt med klinisk erfarenhet inför sjuksköterskeyrket och omvårdnad 

av patienter. Nyutexaminerade sjuksköterskor har även uttryckt frustration gällande 

arbetsmiljö och arbetskultur, och främst med socialiseringen och särbehandling från 

medarbetare (Valdez 2008). Författarna till föreliggande litteraturstudie får en 

uppfattning om att erfarna medarbetare inom sjuksköterskeyrket utifrån resultatet har en 

uppfattning om att de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska vara “fullärda” som 

novisa. Att det inte finns acceptans hos de mer erfarna gällande socialiseringen av de 

novisa sjuksköterskorna. Benner (1984) beskriver att det är i yrkeslivet kunskaper och 

erfarenheter utvecklas vilka är förutsättningar för att kunna utvecklas från novis till 

expert. 

Arbetslivserfarenhet och kunskaper har visat sig öka självständighet i arbetet (McKenna 

& Newton 2008, Teng et al. 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie 

instämmer i ovanstående då arbetslivserfarenhet anses öka kompetensen och därmed 

ökar tryggheten hos nyutexaminerade sjuksköterskor gällande arbetsuppgifter och 

beslutsfattande i omvårdnadsarbetet. De vanligaste orsakerna till allvarliga vårdskador 

enligt Socialstyrelsen (2012) är bristande rutiner och följsamhet till riktlinjer. Rätt 

yrkeskompetens säkerställer att vård och behandling utförs på ett säkert sätt där 

vårdpersonalen behärskar arbetsuppgifterna. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

en känsla av att inte vara tillräckligt kompetent vilket kunde leda till att något missas i 

omvårdnad av patienter vilket i sin tur kunde inverka negativt på patientsäkerheten 

(Pellico et al. 2009, Clark et al. 2012, Walker et al. 2013). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser det vara av betydelse att novisa får den tid de behöver för att bygga 

upp kunskap och erfarenhet för att öka patientsäkerheten inom omvårdnadsarbetet, detta 

med stöd av mer erfarna medarbetare.  

4.2.2 Granskning av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Merparten av de inkluderade studierna har använt sig av frågeformulär och 

skattningsskalor vilket enligt Polit och Beck (2012) är de vanligaste 

datainsamlingsmetoderna vid kvantitativa studier. Frågeformulär som 

datainsamlingsmetod är av fördel då anonymitet och objektivitet ofta bevaras. En 

nackdel kan vara att frågor uppfattas olika samt att resultatet värderas olika på grund av 
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tidigare erfarenheter. En brist med kvantitativa studier är att ett högre bortfall kan 

förekomma (Polit & Beck 2012). Samtliga validerade frågeformulär (Nursing Stress 

Scale, Job Stress Scale, Mini-Marker, Hospital Ethical Climate Survey (HECS) och 

Nurse Competence Scale (NCS) har använts. Validerade instrument kan anses öka 

trovärdigheten och generaliserbarheten. En studies kvalitet säkras om kriterier som 

validitet och reliabilitet är uppnådda (Polit & Beck 2012). De validerade instrumenten 

var väl vedertagna och uppnådde höga Chronbach´s alfa värden. 

Föreliggande studies resultat hade enligt författarna kunnat stärkas ytterligare om alla 

inkluderade artiklar utförligt beskrivit sina datainsamlingsmetoder.  Ingen av de 

inkluderade artiklarna använde sig av samma frågeformulär vilket kan vara en nackdel 

eftersom resultatet i dessa artiklar inte kan jämföras med varandra (Polit & Beck 2012). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har jämfört dessa artiklar då de med olika 

validerade instrument studerat liknande upplevelser och erfarenheter av 

nyutexaminerade sjuksköterskor och därmed besvarat studiens syfte samt 

frågeställningar.  

Begreppet validitet är viktigt för trovärdigheten av resultatet i en kvantitativ studie. Det 

syftar till att instrumentet mäter det den avser att mäta, och ju högre validitet desto 

högre trovärdighet av studiens resultat (Polit & Beck 2012).  

Reliabilitet syftar till att olika personer kan använda samma mätinstrument från en 

studie och komma fram till samma resultat, vilket styrker trovärdigheten enligt Polit och 

Beck (2012). I studien av Walker et al. (2013) framkom hög Inter-bedömarreliabilitet 

vilket kan ses som positivt och stärka resultatets trovärdighet. Detta genom att låta flera 

personer mäta samma fenomen och jämföra hur mätningarna stämmer överens utan 

påverkan av forskaren (Henricson 2012).   

Fyra av föreliggande litteraturstudies artiklar var av kvantitativ ansats, se bilaga 1, dessa 

använde sig av validerade frågeformulär med flervalsalternativ. Tre artiklar (Walker et 

al. 2013, Parker et al. 2014, Pellico et al. 2009) hade utformat ett frågeformulär 

specifikt för studien, en av dessa var modifierat från ett annat mätinstrument (Hagney & 

McCarthy 2000). För att se i vilken grad påståenden stämmer överens med deltagarnas 

upplevelse används Likertskalor (Polit & Beck 2012). De ingående artiklarna har 

använts sig av skattningsskalor och Likertskalor för att jämföra samt utvärdera 

deltagarnas påståenden.  

Validerade frågeformulär och enkäter är effektiva att använda som kvantitativ 

datainsamlingsmetod då det kan ge svar från en större undersökningsgrupp. Svagheter 
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med en kvantitativ datainsamlingsmetod är att upplevelser oftast nuddar enbart ytan och 

inte djupet i hur personer upplever något (Polit & Beck 2012). 

De kvalitativa artiklarna har använt sig av semi-strukturerade intervjuer eller 

fokusgrupper. I två av artiklarna användes semi-strukturerade intervjuer (Kelly & Ahren 

2008, Feng & Tsai 2012). I en av dessa tillfördes frågor i intervjuguiden under 

intervjuns gång samt spelades in. Dock framgick det inte i artiklarna om deltagarna fick 

ta del av samma frågor, vilket kunde ses som en brist och kunde påverka studiernas 

resultat. Frågor i en intervjuguide ska vara utformad så det finns en möjlighet för 

deltagarna att delge så detaljerad information som möjligt (Polit & Beck 2012). I två av 

de inkluderade artiklarna framgick inte hur lång tid intervjuerna varade (Kelly & Ahern 

2008, Walker et al. 2013). En brist i studierna var att det inte framkom under vilka 

omständigheter intervjuerna genomfördes. Enligt Polit och Beck (2012) bör intervjuer 

genomföras i en ostörd miljö, detta för att minimera störande moment som kan påverka 

undersökningspersonen. Vid semi-strukturerade intervjuer genomfördes intervjun med 

hjälp av en intervjuguide.  

I fyra av de inkluderade artiklarna användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod 

(Clark et al. 2012, McKenna & Newton 2008, Parker et al. 2014, Walker et al. 2013). 

Enligt Polit och Beck (2012) bör undersökningspersonerna i en fokusgrupp ha liknande 

bakgrund för att få en mer nyansering vad gäller variation av erfarenheter. En brist i de 

inkluderade artiklarna var att inte undersökningspersonernas bakgrund varierade eller 

var tydligt beskrivna. Polit och Beck (2012) menar vidare att alla kanske inte är bekväm 

att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i en fokusgrupp vilket kan göra att 

relevant information inte kommer fram. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser utöver det Polit och Beck (2012) beskriver att även ledaren av fokusgruppen kan 

ha en inverkan på deltagarnas öppenhet. En fördel med kvalitativa studier är att frågorna 

är öppna vilket kan ge olika svar och öka förståelsen för det fenomen som studeras 

(Polit & Beck 2012). 
 
4.3 Metoddiskussion 
Föreliggande litteraturstudie har genomförts med beskrivande design för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2012) ska en kvantitativ 

beskrivande design tillämpas för att beskriva mönster, likheter och skillnader mellan 

olika variabler, så som arbetsrelaterad stress i omvårdnadsarbetet. Databaserna PubMed 

och CINAHL valdes eftersom databaserna är användbara för sjuksköterskor inom 
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omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012). Då författarna till föreliggande 

litteraturstudie fick tillräckligt med träffar i dessa databaser behövdes inte andra 

alternativ användas. 

Sökord som används vid en litteraturstudie har betydelse för resultatet. Nyckelbegrepp i 

föreliggande studies syfte har använts som sökord. Booleska sökoperatorn användes för 

att kombinera sökorden, vilket kan ses som en styrka för att expandera eller avgränsa 

sökningarna på önskat vis (Polit & Beck 2012). 

Den första sökningen med sökord och kombinationer gav inte tillräckligt med träffar 

vilket var en svårighet. Då användning av MeSH-termer gav få träffar och uteslöt 

relevanta artiklar till föreliggande litteraturstudie, valdes dessa MeSH-termer att i stället 

sökas med fritext. När sökord måste sökas i fritext kan det finnas en risk att sökningen 

inte svarar på föreliggande studies syfte i lika stor utsträckning som när MeSH-termer 

kan användas. Sökningen styrdes utifrån författarnas tolkningar och egna förförståelse 

vilken kan vara en nackdel i sökandet av artiklar (Polit & Beck 2012). 

Artiklar skrivna på engelska har använts i föreliggande litteraturstudie, från exempelvis 

Finland, Australien, USA och Taiwan, vilket är en fördel då forskningen skett globalt 

vilket stärker generaliserbarheten då deltagarna har olika bakgrund. Författarna till 

föreliggande studie anser att detta är positivt då resultatet kan användas inom sjukvård 

över hela världen. Trovärdigheten av studiens resultat kan ha påverkats i en negativ 

riktning enligt författarna till föreliggande litteraturstudie då de inkluderade artiklarna 

inte är gjorda på författarnas modersmål (Polit & Beck 2012).  I kvalitativa studier är 

det upp till läsaren att tolka resultatet utifrån egna erfarenheter från vårdverksamhet 

(Henricson 2012). I föreliggande litteraturstudie har två av de inkluderade artiklarna inte 

beskrivit hur lång tid intervjuerna varade (Kelly & Ahren 2008, Walker et al. 2013) 

vilket kan ha påverkat studiernas resultat då kvalitativa intervjuer är tidskrävande och 

kan pågå i timtal (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

att det kan vara av vikt för andra som vill upprepa studien att veta vilken tidsram 

tidigare studie använt sig av. Alla inkluderade artiklar i föreliggande studie var 

ljudinspelade för att inte gå miste om någon väsentlig information, citat användes för att 

öka trovärdigheten. Det ökar möjligheten till att få intervjuer av god kvalitet enligt Polit 

och Beck (2012) vilket även ökar trovärdigheten i föreliggande studies resultat.  

Studier som inkluderats i denna litteraturstudie begränsades till studier gjorda mellan år 

2005-2015, vilket Polit och Beck (2012) menar styrker resultatet då det är aktuell 

forskning. Större delen av litteraturstudiens artiklar var inte mer än fem år gamla, dock 
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kan författarna gått miste om artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar 

i de studier som var mer än tio år gamla. Av de sökta artiklarna var det fem stycken som 

svarade på föreliggande litteraturstudies syfte men som inte gick att finna i fulltext, 

vilket författarna ansåg vara en svaghet och kan ha haft betydelse för studiens resultat.  

De inkluderade artiklarnas resultat och datainsamlingsmetod lästes av båda författarna 

ett flertal gånger oberoende av varandra och sedan diskuterades gemensamt, detta för att 

minimera risken för feltolkning och öka trovärdigheten (Polit & Beck 2012). 

I föreliggande litteraturstudies inkluderade artiklar var majoriteten kvinnor, vilket 

ansågs som en brist i studierna eftersom männen var underrepresenterade. Parallellt till 

detta är majoriteten kvinnor inom vårdsektorn, vilket kan ses som en förklarande 

anledning (Statistiska centralbyrån 2013). 

Risken för missuppfattning är liten om studier använder validerade instrument, då det 

mäter det som avses att mäta i studien (Henricson 2012). Då större delen av de 

kvantitativa artiklarna använt sig av validerade instrument styrker detta föreliggande 

litteraturstudies resultat. Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att använda 

sig av en beskrivande litteraturstudie för att få kunskap om nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress i omvårdnadsarbetet.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till vidare forskning 
Då den nyutexaminerade sjuksköterskan i det kliniska arbetet möter många för dem nya 

situationer kan en beskrivande sammanställning av kunskaper och erfarenheter inom 

yrket vara av vikt för mer erfarna sjuksköterskor samt andra medarbetare att ta del av. 

För att den novisa sjuksköterskan ska känna sig välkommen är det av vikt att andra 

medarbetare inom yrket får vetskap om hur novisa känner och upplever arbetsrelaterad 

stress för att kunna finnas till som stöd för att i sin tur öka patientsäkerheten. Detta då 

nyutexaminerade sjuksköterskor behöver tid till att växa in i nya rollen som 

sjuksköterska. Därmed anser författarna till föreliggande litteraturstudie att den novisa 

sjuksköterskan som enligt Patricia Benners omvårdnadsteori inte besitter tillräckligt 

med kunskap förrän sjuksköterskan uppnått kunskapsnivån, kompetent sjuksköterska.  

Genom denna litteraturstudie har Patricia Benners omvårdnadsteori använts som 

teoretisk utgångspunkt för att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

tiden som novis och vilken inverkan det har på patientomvårdnaden. Fortsatt forskning 

om hur vårdpersonal kan skapa bra förutsättningar för den novisa sjuksköterskan i 

yrkesprofessionen är av vikt för både vårdpersonal, patienter och omvårdnadens 
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utveckling. En längre individuellt anpassad introduktion skulle kunna tillämpas för att 

utveckla introduktionen för nyutexaminerade sjuksköterskor.  

 

4.5 Slutsats 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress under de två första 

yrkesverksamma åren. Arbetsrelaterad stress kopplas till upplevda stressorer såsom hög 

arbetsbelastning, brister i kommunikation, tidsbrist, avsaknad av stöd och en känsla av 

att inte vara tillräckligt förberedd inför yrket.  

En hög arbetsbelastning visade sig ha en negativ inverkan på patientomvårdnaden då tid 

för noggrann bedömning och kritiskt tänkande åsidosätts. Erfarenhet inom yrket ansågs 

utveckla självständighet och klarhet i beslutsfattande vilket också bidrog till högre 

arbetstillfredsställelse hos den nyutexaminerade sjuksköterskan.  
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Författare, 
år, land 

Titel Design/ansats Undersökningsg
rupp/ urval 

Datainsamlings
metod 

Dataanalys-
metod 

Numminen 
et al. 2014. 
Finland 

Ethical climate and nurse 
competence - newly 
graduated nurses’ 
perceptions 

Kvantitativ ansats. 
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
med jämförande 
design 

n = 318 
nyexaminerade 
sjuksköterskor 
♀ n = 285 
♂ n = 33 
Yrkeserfarenhet:0
-12 månader 

Enkäter (via mail) 
Likertskala  
HECS 
NCS 
 

ANOVA- 
Variationsanalys 
MANOVA- 
Variansanalys 

Parker et al. 
2014. 
Australien 

New graduate nurses' 
experiences in their first year 
of practice 

Tvärsnittsstudie 
med kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats 

n = 227 web-
enkät  
n = 55 
fokusgrupp 
♀ 85%  
♂15%  

Web-
enkätundersöknin
g Hegney och 
McCarthy 
Likertskala  
7 st fokusgrupper 
6-10 deltagar i 
varje, 60-90 
minuter 
samt 
videokonferens 

Chi-square test 
och 
variansanalys 
med hjälp av 
Kruskal Wallis  
Faktoranalys 
Chronbach´s 𝛼. 
Tematisk 
innehållsanalys 

Walker et al. 
2013. 
Australien 

Graduate nurses' transition 
and integration into the 
workplace: A qualitative 
comparison of graduate 
nurses' and Nurse Unit 
Managers' perspectives 

Jämförande design  
Kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
Longitudinell 
studie 3 år 

Intervjuer n = 13 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
n = 3 
enhetschefer 
Enkäter  
Första året n = 38 
Andra året n= 31 
Pilotstudie 
 

Intervjuer 
Enkäter  
 

Tematisk 
innehållsanalys 
Inter-rater 
reliability (80%) 
 

Clark et al. 
2012. USA 

Nurse residents` firs-hand 
accounts on transition to 
practice  

Beskrivande  
design Kvalitativ 
ansats 

n = 37 
♀ n = 32 
♂ n = 5 
Fokusgrupper = 
9st 
Kruger 
systematic 
process  
Yrkeserfarenhet: 
8 dagar till 19 
veckor. 

Inspelade 
fokusgruppintervj
uer 
60 minuter 

Tematisk 
innehållsanalys 
 

Feng & Tsai 
2012. 
Taiwan  

Socialisation of new graduate 
nurses to practising nurses 

Beskrivande 
design 
Kvalitativ ansats 
 

♀ n = 7  
Nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

Semistrukturerade
, inspelade 
djupintervjuer 
120-250 minuter 

Tematisk 
innehållsanalys 
 

Suresh et al. 
2012. Irland 

Stress and stressors in the 
clinical environment: a 
comparative study of 
fourth-year student nurses 
and newly qualified general 

Kvantitativ och 
kvalitativ ansats 
med jämförande/ 
beskrivande 
design 

n = 120 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
n = 128 
sjuksköterskestud

"Nursing Stress 
Scale"  
En en öppen fråga 

Tematisk 
innehållsanalys 
Test-retest 
Cronbach`s 
analys  

Bilaga 1: Sammanfattning av inkluderade studiers författare, år, land, titel, design, 
undersökningsgrupp/urval, datainsamlingsmetod och dataanalys-metod 
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månader 
 

 

Wu et al. 
2012. USA 

Work-related stress and 
intention to quit in newly 
graduated nurses 

Kvantitativ ansats 
med beskrivande 
korrelationsdesign
.  

n = 154 
 
 
 
 

 

“Job stress scale 
for Newly-
graduated 
Nurses” 
instrumentet med 
6 gradig 
likertskala  
“Simple Coping 
Style 
Questionnaire” 

Chronbach´s 𝛼 
test-retest.  
T-test  
ANOVA- 
Variansanalys 
Pearsons 
korrelationsanal
ys  

Pellico et al. 
2009. USA 

What newly licensed 
registered nurses have 
to say about their first 
experiences 

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats 

n = 612 
♀ 92,6%  
♂ 7,4%  
Yrkeserfarenhet: 
6-18 månader 
 

Enkäter med en 
öppen sista fråga. 
Likertskala 

Innehållsanalys 
Krippendorfs 
teknik. 
Klusteranalys 
med dendrogram  

Teng et al. 
2009. 
Taiwan 

Emotional stability of nurses: 
impact on patient safety 

Tvärtsnittsstudie 
Kvantitativ ansats 
Korrelativ studie.  

♀ n = 262 
Avdelningschef 
sjuksköterskestud
enter 
Sjuksköterskor 
 

Enkäter 
Likertskala  

Hierarchical 
regression 
sambandsanalys  
Faktoranalys  

Kelly & 
Ahern 2008. 
Australien  

Preparing nurses for practice: 
A phenomenological study of 
the new 
graduate in Australia 

Kvalitativ ansats 
enligt Husserls 
Fenomenologi 

n = 13  
♀ = 11 
♂ n = 2 
Yrkeserfarenhet:1
- 6 månader 
 

Inspelade 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Telefonkonferens 
 

Transkribering 
och kodning  
NVivo 
QualitativeData 
Analysis 
Programme  
Re-analys- 
Teman och 
subteman 

McKenna & 
Newton 
2008. 
Australien 

After the graduate year: a 
phenomenological 
exploration of how new 
nurses develop their 
knowledge and skill over the 
first 18 months 
following graduation 

Kvalitativ ansats 
med  
fenomenologi 

n = 25  
♀ n = 21 
♂ n = 4 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor  
Yrkeserfarenhet: 
12-18 månader. 

Intervjuer i 
fokusgrupper 
30-40 minuter 

Tematisk 
innehållsanalys 
enligt Colaizzi’s 
(1978) metod 
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Författare Syfte Resultat 
Feng et al. 
2012. 

Preliminärt utforska aspekter av socialisering 
från nyutexaminerad sjuksköterska till att 
utöva sjuksköterskeyrket. 

Tre teman: Överväldigande kaos: Avsaknad av 
kunskap och klinisk erfarenhet skapar en känsla 
av hjälplöshet. Övning ger färdighet: Kunskapen 
från utbildningen var mer allmän och inte 
tillräcklig inför den kliniska praktiken. 
Grupptillhörighet: Att känns sig som ”en del av 
teamet” var viktigt för den nyutexaminerade 
sjuksköterskan.  

Clark et al. 
2012. 

Undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 
erfarenhet och arbetstillfredsställelse under 
de första åren i sjuksköterskeyrket. 

Fem teman: Rutin i kaos: Skapa rutiner för att 
hantera kaoset de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna upplever Känna sig 
betydelsefull: Både bland patienter och 
medarbetare Stress av ”att inte veta” och 
”dagliga operativa konflikter”: Vikten av 
kunskap och stöd Livslångt lärande: Vad 
nyutexaminerade sjuksköterskor vill veta mer 
om när de kommer ut i arbetslivet. Bevara 
professionen: Betydelse av delaktighet. 

Suresh et al. 
2012. 

Att undersöka och identifiera upplevd stress 
och arbetsrelaterade stressorer bland fjärde 
årets studerande sjuksköterskor och 
nyutbildade sjuksköterskor. Att utforska 
nivåer av stress och stressorer i båda 
grupperna. Att utforska deltagarnas 
synpunkter och kommentarer förslag rörande 
stress och stressorer i den kliniska miljön. 

Fyra teman: Ökad arbetsbelastning: En konstant 
stressor som framgick i ett stort antal uttalanden 
Svårigheter med relationer till andra 
sjuksköterskor: nyutexaminerade sjuksköterskor 
behövde tid för att vinna förtroende från sina 
vårdkollegor i det inledande skedet efter examen 
Otillfredsställda behov vid kliniskt lärande: 
Avsaknad av förberedelse och självförtroende i 
den nya rollen som sjuksköterska. Kombinera 
akademiska krav med klinisk placering: Många 
sjuksköterskestudenter uttryckte missnöje med 
att behöva kombinera heltidsarbete med de 
akademiska krav som ställdes på dem samtidigt 
som de var på ute på placering 

Walker et al. 
2013.  

Att utforska de arbetsplatsfaktorer som 
påverkar nyutexaminerade sjuksköterskor 
under deras första år i klinisk praktik i ett 
regionalt sammanhang i Victoria Australien, 
både nyutexaminerade sjuksköterskor och 
enhetschefers synpunkter jämfördes för att 
identifiera likheter och skillnader.  

Två kategorier bestående av fler teman 
Arbetsrelaterade stressorer, oprofessionellt 
arbetsplatsbeteende, skiftarbete, arbetsplatsstöd, 
personliga stressfaktorer, förtroende för 
omvårdnadsförmåga, hantera sorg, död eller 
döende 

McKenna & 
Newton 
2008. 

Undersöka hur nya sjuksköterskor utvecklar 
sina kunskaper och färdigheter under de 
första 18 månaderna 
efter examen, samt faktorer som främjar eller 
hämmar deras utveckling. 

Tre huvudteman: Känsla av tillhörighet: 
Nyutexaminerade kände en större känsla av 
tillhörighet än studenter ute på praktik 
Självständighet: Nyutexaminerade 
sjuksköterskor visade tecken på mer 
självständighet efter 18 månader i yrkesrollen 
`Gå vidare`: Då de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna såg sig själva vara ett stöd för 
andra  

Kelly & 
Ahern 2008. 

Bättre förstå personlig erfarenhet hos 
Australienska sjuksköterskestudenter 
fokuserat på deras förväntningar inför 
händelser under de första sex månaderna av 
deras sysselsättning. Fenomenologisk studie 

Tre huvudteman: Det är omvårdnad: 
Uppmärksamma omvårdnadskulturen, språk 
”Eating their young”: Maktspel, hierarki, elakhet 
Att inte vara förberedd: Rollkonflikter, inkastad 
på djupt vatten, dubbel verklighetschock  

Bilaga 2. Sammanställning av inkluderade studiernas syfte och resultat 
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har genomförts för att utforska erfarenheter 
hos nyutexaminerade sjuksköterskor och 
deras tidigare anställning som sjuksköterska 
för att bättre förstå de nyexaminerade 
sjuksköterskors socialiseringsprocesser 

Teng et al. 
2009. 

Undersöka påverkan av emotionell stabilitet 
hos sjuksköterskor kopplat till 
patientsäkerhet 

Tillräcklig bemanning ökade patientens 
säkerhet. År av erfarenhet av omvårdnad 
förutspådde patientsäkerhet, men förutsätter 
arbetslivserfarenhet som förbättrar 
prestationsförmågan då det relateras till mer 
emotionell stabilitet 

Numminen 
et al. 2014. 

Undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors 
uppfattning om det etiska klimatet i deras 
arbetsmiljö och dess samverkan med 
självskattad yrkeskompetens, avsikt att lämna 
yrket och arbetsglädje.  

Övergripande uppfattning av det etiska klimatet 
var positivt. Mer positiva uppfattningar var 
relaterade till kamrater, patienter och läkare. 
Mindre positiva till sjukhus och chefer. Starka 
associationer hittades mellan upplevd etiskt 
klimat och självskattad kompetens, avsikt att 
lämna arbetsplatsen för annat arbete inom yrket 
och arbetsglädje i fråga om kvalitet i vården. 
Sjuksköterskor på en högre kompetensnivå med 
positiva åsikter om trivsel och låga avsikter att 
lämna arbetsplatsen uppfattar arbetsklimatet 
betydligt mer positivt.  

Parker et al. 
2014.  

Denna studie syftade till att utforska 
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser 
av att komma in i sjuksköterskeyrket. Samt 
identifiera faktorer 
som påverkar övergången yrket, 
tillfredsställelse och sannolikheten för att 
lämna yrket.  

Tio teman: Stöd, förväntningar, retention och 
intention, arbetsplatsförväntningar och påverkan, 
tillfredsställelse, arbetsplatskulturen, möta 
förväntningar, tidigare erfarenhet och attribut, 
vikten av stöd och feedback, Differences Across 
Contexts.  
Nyckelfaktorer som påverkar upplevelsen av 
övergången för nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Dessa är; vilken typ av arbetsmiljö, nivån och 
arten av stöd som finns till nyutexaminerade, 
deras benägenhet att lära och anpassa sig till 
arbetsplatskulturer och sina egna förväntningar 
och andras förväntningar, och i mindre 
utsträckning, mängden av tidigare erfarenhet.  

Pellico et al. 
2009. 

Att utforska nyutexaminerade 
sjuksköterskors uppfattningar om 
erfarenheter genom att ta del av deras 
synpunkter i en undersökning som syftar till 
att få en bättre förståelse i arbetslivet hos en 
nyutexaminerad sjuksköterska vilket kan 
hjälpa chefer och beslutsfattare att prioritera 
arbetet med att behålla nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 

Fem teman: 
1. Kolliderade förväntningar 
2. ”The need for speed” 
3. Att vilja för mycket 
4. ”How dare you? 
5. ”Change in the Horizon” 

Wu et al. 
2012. 

Att använda en beskrivande sambandsdesign 
för att undersöka arbetsrelaterade stressorer, 
copingstrategier, 
och avsikt att sluta anställning av 
nyutexaminerade sjuksköterskor 
BSN program (traditionella studenter) och 
ADN utexaminerade under de 
första 3 åren efter examen. 

Visar att nyutexaminerade sjuksköterskor är mer 
benägna att uppleva stress. Utrustning var den 
enda faktor som korrelerade både statistisk och 
signifikant till deltagarnas vilja att sluta sin 
anställning. 

 


