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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområde är komplext och syftar främst till att 

främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. 

Därtill kommer bemötande av närstående samt ledarskap och 

teamsamverkan med övrig vårdpersonal. Stress är ett tydligt inslag i 

dagens samhälle och vanligt förekommande i människovårdande yrken 

vilket kan påverka vårdandet negativt. Psykisk ohälsa är vanligt bland 

sjuksköterskestudenter och kan bero på oro inför deras framtida yrke.  

Syfte:  Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts där 14 vetenskapliga artiklar har 

analyserats utifrån likheter och skillnader. Huvudfynd identifierades och 

mynnade ut i huvudrubriker och underrubriker som presenterades i 

resultatet.  

Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap, 

erfarenheter och kompetens under de tre första åren som yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Många sjuksköterskor var stressade över kraven och 

ansvaret som kommer i och med deras yrkesroll. Tidsbrist och 

arbetsbelastning är två andra faktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress.  

Diskussion: 
Sjuksköterskor upplever att de har svårt att hantera de krav som ställs på 

dem i och med yrkesrollen. Hög arbetsbelastning, tidspress och bristfälliga 

kunskaper är faktorer som bidrar till att sjuksköterskan upplever oförmåga 

att utöva kontroll över sitt arbete. När kraven är höga samtidigt som det 

finns små möjligheter att utöva kontroll ökar risken att ohälsosam stress 

uppstår. Genom att få stöd från medarbetare och chefer kan stress 

reduceras.  

Nyckelord: Nyutexaminerade sjuksköterskor, upplevelser, arbetsrelaterad stress, 

stressor, vårdande 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
Nurses’ responsibility is complex and primarily aimed at promoting 

health, prevent disease and patient’s suffering as well as restore health. In 

addition, nurses are in contact with the patient’s relatives as well as they 

are team leaders. Stress is a clear element in today's society and common 

in the caring professions and it can have a negative effect on the care. 

Psychological illness is common among nursing students and it might be 

due to concerns about their future profession. 

Aim: 
The aim was to describe the newly graduated nurses' experience of work-

related stress. 

Method: 
A literature review has been conducted in which 14 scientific articles have 

been analyzed by similarities and differences. The key findings were 

identified, put under main headings and subheadings and is presented in 

the result. 

Results: 
Newly graduated nurses experienced a lack of clinical and academic 

knowledge during the first three years of their professional career. These 

were the most common work related stress factors. Nurses were also 

stressed about the responsibilities and requirements that follows the 

professional role. Time management and work overload were two other 

factors that contributed to work related stress.   

Discussion: 
Nurses felt they have difficulties coping with the demands that followed 

their professional role. Heavy workload, time constraints and lack of 

knowledge were factors that contributed to nurse´s experience of not 

being able to exert control of their work. When the demands are high and 

there is little ability to exert control, the risk of unhealthy stress will 

increase. Support from employees and managers can reduce stress in 

working life. 

Keywords: New graduate nurses, experiences, work related stress, stressors, caring 
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Inledning 

Sjuksköterskeyrket innebär ofta att man hamnar i stressiga situationer vilket vi sett under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och uppmärksammat i media. Sjuksköterskorna från 

våra VFU-platser har ofta uttryckt stress och att de inte hinner med vad de ska göra. Patienter 

kan gå från att vara stabila till att helt plötsligt befinna sig i en mycket kritisk situation och en 

kollega ringer och sjukanmäler sig vilket gör att sjuksköterskorna får fler patienter att ansvara 

över med otillräckliga resurser. Sjuksköterskeyrket går ut på att ta hand om människor och 

kan skänka stor glädje och meningsfullhet. När vårdsituationer inte går som planerat på grund 

av stress, eller när missförstånd sker mellan vårdare och patient kan en känsla av 

otillräcklighet och frustration uppstå. Utbrändhet är vanligt förekommande bland 

vårdpersonal och vi föreställer oss att sjuksköterskor kan vara en särskilt sårbar grupp då de 

har det övergripande ansvaret över omvårdnaden och samordningen kring patienten. Det är 

därför angeläget att i ett första steg öka förståelsen för hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever stress och beskriva vilka faktorer det är som påverkar upplevelsen.  

 

Bakgrund 

Sjuksköterskans profession 

Med vårdvetenskap som huvudområde är det sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret för 

patientens omvårdnad (Dahlborg Lyckhage, 2010). Sjuksköterskan ska främja hälsa, se 

helheten hos människan och skapa en vårdande relation. Det krävs breda kunskaper om den 

friska och sjuka människokroppen samt handlingsberedskap i olika patientsituationer. 

Sjuksköterskan får lära sig att arbeta organiserat och strukturerat samt att sträva efter att 

utveckla vårdarbetet utifrån beprövad erfarenhet, vetenskap och forskningsbaserad kunskap.  

 Enligt Finnström (2010) är yrket som sjuksköterska mycket komplext och kräver bl.a. 

kunskap, värderingsförmåga och ett relevant förhållningssätt för att bedriva en patientsäker 

och god omvårdnad. Vidare menar Finnström att många sjuksköterskor upplever tidsbrist i 

arbetet vilket kan leda till en mer uppgiftscentrerad vård. När arbetsbelastningen ökar finns 

det risk att den personcentrerade vården kommer i skymundan. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområden 

Det ansvarsområde som sjuksköterskan styrs av beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

1982:763) och den reglerar hälso- och sjukvården i Sverige. Där redogörs för mål som syftar 

till att förebygga ohälsa och att erbjuda samtliga medborgare en god och jämlik vård. 
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Sjuksköterskan ska även, tillsammans med övrig personal som är verksam inom socialtjänsten 

eftersträva att tillvarata och utveckla vårdtagarens egna resurser och stötta deras integritet 

samt självbestämmande, detta enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453).  

 Enligt International council of nurses (ICN, 2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden som är att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa 

hälsa. Den omvårdnad som ges ska vara präglad av respekt och värdighet för individen 

oavsett bl.a. ålder, kön, etnisk bakgrund, tro eller sexualitet, detta enligt Diskrimineringslagen 

(2008:567).   

 

Sjuksköterskans kompetens 

För att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning samt profession och därmed kunna erbjuda 

patienten en god och säker vård har Socialstyrelsen (2005) utformat en 

kompetensbeskrivning. Den nyutexaminerade sjuksköterskan är i stort behov av introduktion 

av kompetensbeskrivningen innan yrkesutövningen påbörjas. De huvudsakliga områden som 

ingår i kompetensbeskrivningen är omvårdnadens teori och praktik, forskning och utveckling 

samt utbildning och ledarskap. Ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn ska genomsyra 

samtliga av dessa områden.  

Socialstyrelsen är dock inte längre ansvariga för sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

utan den omarbetas i skrivande stund av Svensk sjuksköterskeförening (2015).   

Det som tidigare beskrivits om vikten av introduktion belyser även Benner (1993). Den 

nyutexaminerade sjuksköterskan är beroende av regler och riktlinjer under den första tiden 

som yrkesutövare. Detta är nödvändigt för att vägleda till rätt handlande då hen saknar 

erfarenhet i de situationer som uppstår, även om det gör dem mindre flexibla och begränsade 

till en början.  

 

Stress 

Stress som ett förhållande mellan individ och miljö  

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att stress är ett fenomen som funnits i århundraden och 

att Andra världskriget och Koreakriget var två viktiga händelser som gav bränsle till 

stressforskningen på grund av de militära striderna. Militären oroade sig över hur stress 

påverkade soldaternas agerande i kritiska situationer. Soldaterna blev exempelvis 

immobiliserade, ineffektiva och greps av panik under kritiska situationer i strid. Många 
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soldater fick bestående men från krigen i form av neurotiska och psykosliknande 

sammanbrott, koncentrationssvårigheter, sömnbrist, aggression, vrede och depression.  

Stress är en oundviklig del av våra liv (Lazarus & Folkman, 1984). Hur vi mår och 

fungerar som människor beror dels på hur bra eller dåligt vi hanterar stress. Stress kan 

definieras som antingen stimulus eller respons. Stimulus handlar om händelser i omgivningen 

som individen befinner sig i, exempelvis sjukdom, ohälsosamma förhållanden och 

arbetslöshet. Respons innebär hur individen reagerar på ovan nämnda stimulus. Stress handlar 

alltså om förhållandet mellan individen och hennes omgivning, där individen bedömer 

omgivningen som så påfrestande att resurserna inte längre räcker till, vilket hotar hennes 

förmåga att anpassa sig. 

 

Stress som en fysiologisk respons   

Ordet stress definieras i medicinsk mening som de fysiologiska processer som aktiveras om 

en individ ställs inför ett hot eller en utmaning (Brundin, 2004). Nationalencyklopedin (2016) 

definierar stressor som en påfrestning som framkallar kroppsliga och psykiska reaktioner och 

sammanfattas i benämningen stress. Brundin (2004) menar att en stressreaktion inte är 

kronisk förrän den blir ohälsosam och skadlig. Stressreaktionen är ett tillstånd där det 

sympatiska nervsystemet har aktiverats (Friis-Andersson & Brinkmann, 2015). Det 

sympatiska nervsystemet, tillsammans med det parasympatiska nervsystemet är båda en del 

av vårt autonoma nervsystem. Kroppen reagerar olika beroende på vilket nervsystem som är 

aktiverat då deras effekter är motsatta. När det sympatiska systemet är aktiverat ökar 

blodtryck, hjärtfrekvens samt frisättningen av noradrenalin och adrenalin. Under denna 

aktivering hämmas salivproduktion och matsmältning samt våra pupiller utvidgas. 

Stressreaktionen styrs av noradrenalin och adrenalin som är den främsta orsaken till förhöjd 

puls och blodtryck. Kortisol frisläpps under stressreaktionen och ökar nedbrytningen av 

sockerarter som blir till glukos och kan tas upp av cellerna. Energin från glukosen blir till 

fysisk aktivitet och en sådan process har varit praktisk för människan evolutionärt sett då vi 

haft större möjlighet att komma levande ur en kritisk situation.  

 Vid kronisk stress finns en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Ringsberg, 2014). 

När blodtrycket är förhöjt under en lång tid blir blodkärlens väggar stela och skadade. Ökade 

halter av det onda kolesterolet utsöndras vid stress och kan få blodfetter och kalk att fastna i 

de skadade väggarna, vilket kan leda till kärlkramp och hjärtinfarkt. Det finns risk att utveckla 

diabetes typ två vid kronisk stress. Andra besvär kan vara nedsatt immunförsvar, kroniska 

muskelbesvär och ökad känslighet för smärta.  



 
 4 (43) 

 

 

Stress som psykologisk respons 

De situationer som är stressutlösande kan enligt Bunkholdt (2004) upplevas av individen som 

en spännande och positiv utmaning eller som ett hot att förlora viktiga livsbetingelser. Den 

positiva formen av stress kan upplevas glädjande och förväntansfull medan en negativ form 

av stress kan upplevas som ångestfylld och hopplös samt kan väcka vrede. Negativ stress kan 

utlösa en rad svårigheter som är viktiga att bearbeta för att inte få bestående problem i 

framtiden. Stark stressupplevelse kan försämra koncentrationsförmågan och försvårar logiskt 

tänkande. Detta kan bero på att känslor som vrede eller ångest minskar förmågan att bearbeta 

information. Det kan också bero på att ångest kan få en individ att fastna i en föreställning om 

att misslyckas. Negativ stress utifrån ett känslomässigt perspektiv innebär reaktioner som sorg 

och depression. 

 

Samvetsstress och utmattningssyndrom 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska grunda sig i empati, omtanke och närvaro (Todaro-

Franchechi, 2015). Det är allt vanligare att sjuksköterskor generellt sett upplever att de inte 

kan ge det mänskliga omhändertagandet i den omfattning som krävs. De kan då drabbas av en 

inre samvetsstress och utmattningssyndrom. Samvetsstress och utmattningssyndrom ses som 

två aspekter av professionell livskvalitet och är av betydelse för både vårdpersonal och 

patienter. Samvetsstress handlar om negativa känslor som sjuksköterskan kan ha när de 

bemöter och vårdar samt hur de hanterar människor som lider. Den fysiska arbetsmiljön som 

organisationskulturen kan både förhindra och bidra till samvetsstress. Todaro-Franchechi 

beskriver vidare att utmattningssyndromet utvecklas successivt över tid när förhållanden leder 

till känslomässiga och fysiska påfrestningar under lång tid. Detta kan leda till bristande 

intresse för sitt arbete och likgiltighet eller apati. Utmattad vårdpersonal kan upplevas 

känslokalla då apatin är ungefär samma sak som avsaknad av omtanke och empati. Inom 

sjuksköterskeyrket är det en fråga om hälsa och läkande att visa en empatisk förmåga vid 

omvårdnad, både för patienter och personal. 

 I en systematisk litteraturöversikt gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, 2014) fann man att de personer som upplever begränsad möjlighet att påverka sin 

arbetssituation i kombination med allt för höga krav utvecklade mer depressionssymtom. De 

som upplevde brist på medmänskligt stöd i arbetsmiljön utvecklade också mer symtom på 

utmattningssyndrom och depression än andra. 
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Utbrändhet  

Eriksson, Starrin och Janson (2003) tolkar Maslachs definition av utbrändhet som ett uttryck 

för en yrkesmässig kris och ett slags syndrom som består av tre delar, varav emotionell 

utmattning ses som den mest centrala av delarna. De andra delarna är reducerad 

prestationsförmåga, cynism och förändrad personlighet. Symtom vid emotionell utmattning är 

sömnlöshet, huvudvärk, en känsla av uppgivenhet samt ångest. Ur ett organisations- och 

samhällsorienterat perspektiv kan utbrändhet förklaras som brist på gemenskap, för stor 

arbetsbelastning på grund av nedskärningar, otillräckligt inflytande och kontroll, brist på 

rättvisa och brist på stöd. 

 Enligt Rudman, Gustavsson och Hultell (2014) har en femtedel av sjuksköterskorna i 

studien för avsikt att lämna professionen efter fem års yrkesutövande. Det fanns ett samband 

mellan höga nivåer av utbrändhet, brist på engagemang och sjuksköterskornas intention att 

lämna yrket. Det fanns även ett samband mellan utbrändhet under studietiden och intention att 

lämna sjuksköterskeprofessionen under det första året som yrkesutövare. 

 

Arbetsmiljö och stress 

Arbetsmiljöverket (2015) menar att begreppet arbetsmiljö kan delas in i tre delar. Den fysiska 

arbetsmiljön handlar exempelvis om huruvida belysningen är tillräcklig för den arbetsuppgift 

som ska utföras eller om miljön du vistas i är bullrig. De andra delarna är den psykiska och 

den sociala arbetsmiljön, och tillsammans bildar de den psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetsrelaterad stress är en konsekvens av belastande förhållanden på arbetsplatsen och kan 

tyda på en dålig psykosocial arbetsmiljö.  

 

Psykosocial arbetsmiljö  

Den psykosociala arbetsmiljön förklarar Weman-Josefson och Berggren (2013) är de 

perspektiv i arbetet som ställer krav på människans psykiska och mentala resurser samt 

sociala behov. De risker som beskrivs nedan påverkar den psykosociala arbetsmiljön inom 

hälso- och sjukvården (Arbetsmiljöverket, 2015). Vårdpersonal arbetar ofta i mindre 

ergonomiska ställningar och det dagliga arbetet innefattar tunga lyft. Den fysiska 

arbetsmiljöns påverkan på den psykosociala arbetsmiljön har också visats vara betydelsefull. 

Blomquist, Eriksen, Theorell, Ulrich och Rasmanis (2005) utforskade vilken effekt en 

förändrad ljudmiljö har på den psykosociala arbetsmiljön bland vårdare på en 
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hjärtintensivavdelning. Efter att ha satt in ljudisolering i taket på vårdavdelningen blev det en 

förbättrad psykosocial arbetsmiljö för personalen då kommunikationen mellan medarbetare 

underlättades och minskade irritation. 

 Skiftarbete och oregelbundna arbetstider kan också öka de fysiska och psykiska 

påfrestningarna bland personalen (Arbetsmiljöverket, 2015). När resurserna på arbetsplatsen 

inte är tillräckliga för att möta de behov som finns, exempelvis vid överbeläggningar, ökar 

arbetsbelastningen. Det kräver en ökad effektivitet hos vårdpersonalen och svårigheter att få 

tid över för reflektion och återhämtning. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan brist på 

reflektion leda till vårdlidande för patienten. Vårdpersonal står dagligen inför stora och små 

beslut som ska fattas gällande patienter vilket är en belastning som kan leda till stress 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsrelaterad stress ses som en konsekvens av hög belastning på 

arbetet och det är arbetsgivarens ansvar att främja en god arbetsmiljö utan stress.  

 För tung arbetsbelastning kan leda till hög personalomsättning men också ohälsa och 

missnöje bland sjuksköterskor (Sveinsdottir, Biering & Ramel 2006; Aiken, Clarke, Sloane, 

Sochalski & Silber, 2002). Några orsaker till varför vårdrelaterade infektioner sprids i vården 

är underbemanning, överbeläggning, obalans i vårdpersonalens utbildningsnivå tillsammans 

med för få sjuksköterskor menar Aiken et al. (2002). 

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling  

Från och med den 31 mars 2016 började arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 

organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla för alla arbetsgivare i Sverige. Syftet med dessa 

föreskrifter är att förhindra arbetstagare från att drabbas av ohälsa på grund av sociala och 

organisatoriska förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska enligt dessa föreskrifter bl.a. se 

till att de arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning och motverka arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och kan 

leda till ohälsa (AFS, 2015:4).  

 

Relationen mellan sjuksköterskeutbildningens innehåll och verksamhetens 

krav  

I Högskoleverkets kvalitetsgranskning från 2007 framkommer att sjuksköterskeutbildningen 

på många lärosäten håller en hög kvalitet, men det förekommer också lärosäten som har stora 

problem. Sjuksköterskan idag ses som en autonom yrkesutövare och inte längre som läkarens 

assistent. Detta tack vare att sjuksköterskeutbildningen genomgick en förändring i och med 
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högskolereformen och blev en akademisk högskoleutbildning. Samtliga lärosäten uppnår de 

mål som högskoleförordningen kräver men målen tolkas på olika sätt. Generellt sett har 

svagheter påvisats hos nyutexaminerade sjuksköterskors förmåga att anpassa sig efter hur 

ohälsosituationen ser ut i dagsläget. I högskoleverkets rapport (2007) framkom att 

sjuksköterskeutbildningen bör anpassas efter ett växande behov av vård, avancerade och 

komplexa sjukdomsbilder, kroniska sjukdomar och förändrade strukturer i sjukvården. 

Handledare och enhetschefer uttrycker att sjuksköterskeutbildningar bör öka den praktiska 

undervisningen då nyutexaminerade sjuksköterskor brister i praktisk kunskap (Lewis-Pierre, 

Amankwaa, Kovacich och Hollis, 2014). Nyutexaminerade sjuksköterskor inom 

intensivvården saknar kunskap om kritiskt tänkande, tidshantering samt hur de ska prioritera 

och delegera arbetsuppgifter. 

 

Psykisk ohälsa vanligt bland studenter 

En undersökning som gjordes av centrala studiestödsnämnden (CSN, 2015) visar att 74 

procent av alla eftergymnasiala studenter upplever stress under studietiden. Studenterna 

beskrev att prestationskraven skapar en stress som är svår att göra sig av med. Stress gav 

studenterna huvudvärk, problem med sömn och matvanor och påverkade deras 

koncentrationsförmåga negativt.  

Enligt Watson, Deary, Thompson och Li (2008) kan studenternas upplevelse av ökad 

stress, utbrändhet och psykisk ohälsa kopplas till individuella personlighetsdrag och 

copingstrategier. Studenter befarade att det fanns risk för dem att drabbas av utbrändhet men 

de saknade förståelse för tecken och symtom hos dem själva. De utvecklade inte heller 

strategier för att skydda dem från negativa känslomässiga reaktioner.  

Dwyer och Hunter Revell (2015) fann att sjuksköterskestudenter kände sig dåligt utrustade 

när de mötte patientlidande. Det var vanligt att de önskade att få prata mer om sina 

upplevelser och erfarenheter. Studenterna beskrev någon nivå av emotionell utmattning och 

utbrändhet. Två starka stressorer var mötet med lidande och att bli känslomässigt involverad. 

Depression förekommer hos cirka en tredjedel av universitetsstudenterna i en studie av 

Ibrahim, Kelly, Adams och Glazebrook (2012). Bland sjuksköterskestudenter har man sett en 

ökad nivå av utbrändhet, utmattning och minskat engagemang under den treåriga utbildningen 

(Rudman och Gustavsson, 2012). National Insitiute of Mental Health (2003) menar att det kan 

bero på att studenter upplever mer stress kring deras framtid. 
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Vårdande  

Vårdandet ur vårdarens perspektiv 

Stress är vanligt förekommande på arbetsplatsen inom yrken som har med människor att göra 

(Bunkholdt, 2004). Att varje dag se människor som lider och har problem kan vara 

påfrestande och bidra till upplevelse av stress.  

 Examensarbetet utgår från vårdandet som konsensusbegrepp. Dahlberg och Segesten 

(2010) belyser att det är viktigt att även se vården ur vårdarnas perspektiv då det är de som 

utför vården och deras hälsa eller ohälsa påverkar vårdens kvalitet, samt hur vården upplevs 

av patienten. Vårdare som upplever arbetssituationer och får en stressreaktion till följd kan 

senare försöka undvika situationer som gör dem påminda om händelsen som utlöste 

stressreaktionen. Sömnsvårigheter, mardrömmar och återkommande plågsamma minnesbilder 

kan vara exempel på stressreaktioner. Detta kan bli ett hinder för vårdaren i det goda 

vårdandet. Om en vårdare inte upplever vårdandet och vårdmiljön som positiv kan det vara 

svårt att ge patienten en god vård. En vårdare som själv mår dåligt eller undviker pressande 

situationer kommer ha svårigheter i att främja patienters hälsa. 

 Många gånger anses en sjuksköterska vara produktiv om hen hinner utföra de 

arbetsuppgifter som planerats för dagen, men den empatiska omvårdnaden som är nog så 

viktig kan ha prioriterats bort på grund av tidsbrist (Todare-Franchechi, 2015). Om vårdandet 

ska vara av god kvalitet krävs tid att samtala med patient och anhöriga samt visa omtanke. 

Det kan skänka tillfredsställelse och glädje hos vårdpersonal.  

 Almerud Österberg (2014) menar att vårdare i dagens akutsjukvård erfar stor 

arbetsbelastning, personalnedskärning och tidsbrist. För att undvika att bli utbrända är det inte 

ovanligt att vårdaren undviker att bli känslomässigt engagerad och skapar därför ett avstånd 

till patienten. Detta kan medföra att fokus främst hamnar på den medicinska vården. När 

vårdare har bråttom och är oengagerade kan patientens välbefinnande minskas (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Detta kan bli ett etiskt dilemma för vårdaren då patientens existentiella 

behov tillsidosätts (Almerud Östberg, 2014). Vårdaren kan ofta uppleva otillräcklighet i sin 

yrkesroll. Detta kan göra att vårdandet, som ska ges utifrån ett helhetsperspektiv, känns som 

ett krav som inte kan uppnås. Viljan att göra gott kan lätt hamna i skymundan bland krav på 

effektivitet och produktion.  
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Problemformulering 

Det har visat sig att sjuksköterskans ansvarsområde är komplext och omfattar flera områden 

där vikten av helhetssyn betonas. Det är väl känt att nyutexaminerade sjuksköterskor till en 

början saknar erfarenheter och bakgrundsförståelse för de många situationer som hen 

förväntas att kunna hantera. Som nyutexaminerad sjuksköterska är beteendet ofta mer 

regelstyrt och mindre flexibelt. Det är också väl känt att stress är vanligt förekommande hos 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal, något som kan påverka både vårdkvalitet och 

vårdmiljö.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Krav-kontroll-stöd-modellen 

Enligt Theorell (2012) hänger en individs upplevelse av stress och möjligheten till utövande 

av kontroll samman, eftersom stressreaktionen ökar när det finns risk att tappa kontrollen över 

en situation. Krav-kontroll-stöd-modellen är enligt Theorell (2012) sambandet mellan yttre 

psykiska krav och möjligheten till beslutsutrymme och stöd som individer får i sin miljö. För 

att förklara krav och kontrollmöjligheten har några extremsituationer exemplifierats. Den 

första situationen kallas för den avspända och innebär att de psykiska krav som finns inte är 

extremt höga och utrymmet för att fatta egna beslut, alltså utöva kontroll, är högt. Individen 

arbetar i en rimlig takt och har möjlighet att lägga upp arbetet själv. Den andra situationen 

som beskrivs kallas för den passiva och innebär att individen har låga krav och en liten 

möjlighet att fatta beslut. Den sista situationen kallas för den spända situationen och innebär 

att de psykiska kraven är höga samtidigt som det finns lite utrymme att fatta egna beslut. 

Theorell belyser att när individen finner sig i den spända situationen ökar risken för sjukdom. 

Att få tillräckligt med stöd, både praktiskt och känslomässigt, från sin chef och sina 

arbetskollegor kan minska risken att utveckla sjukdom. Ett socialt stöd har alltså stor 

betydelse för hälsan och kan skydda mot skadliga stressorer.  

 Levi (2002) har i sin tur tolkat Theorells krav-kontroll-stöd-modell som en beskrivning av 

situationer där stress framkallas och kan förklara hur stressbilden ser ut i västvärlden. Den 

första komponenten, krav, innebär att kraven från omgivningen eller individen själv är för 

höga. Exempelvis kan antalet personal på din vårdavdelning blivit kraftigt nedskuren 
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samtidigt som ledningen förväntar sig att ambitionen ska vara densamma, om inte ännu 

högre.  Det kan komma att bli påfrestande när ens arbete är att bemöta människor. Den andra 

komponenten kallas för egenmakten och innebär att individen har makt över vardagen. Krav-

kontroll-stöd-modellen innebär att ohälsosam stress uppstår när kraven är för stora och 

möjligheten att påverka är för liten. En arbetssituation som är präglad av ett ”spänt arbete” har 

blivit allt vanligare. Den sista komponenten är socialt stöd och innebär att man som individ är 

en del av en större helhet där det ska finnas stöd och uppmuntran kollegialt sett och från 

cheferna. Men många upplever mobbning, diskriminering och utfrysning på arbetet.  

 

Metod 

Den metod som har använts i studien är en litteraturöversikt och används för att göra 

systematiska sökningar och få en överblick över den kunskap som finns i nuläget inom ett 

visst omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2012). Det kan exempelvis handla om ett problem 

som identifierats inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Både kvalitativa, kvantitativa och 

mixade studier kan användas i litteraturöversikten och studierna väljs ut med stor noggrannhet 

för att säkert veta att de svarar på syftet som tagits fram av författarna. Författarna valde ut 

studier till litteraturöversikten som sedan kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012) samt 

analyserades noggrant för att ge en tydlig beskrivning över det problemområde som valts ut. 

 

Datainsamling och urval 

När sökprocessen inleddes var det viktigt att använda olika informationskällor för att få en 

övergripande förståelse om var relevant information kunde finnas (Östlundh, 2012). 

Författarna sökte studier till litteraturöversikten i databaserna Cinahl complete, Pubmed och 

PhsycINFO. Även doktorsavhandlingar lästes samt referenslistor i vetenskapliga artiklar. 

Sökord som användes var new graduate nurse, new graduate nurses, newly graduated nurse, 

new registered nurse, new qualified nurse, newly qualified nurses, stress, stressors, stresses, 

challenges, experience, stress experience, percieved stress, stress perception, perceptions, 

factors, among och qualitative. Boolesk söklogik används om litteratursökningen innehåller 

mer än ett sökord (Östlundh, 2012). AND är den vanligaste operatorn och kopplar ihop två 

sökord. Författarna har använt sig av denna operator i sökningarna.  

 Vid varje sökning utnyttjade författarna Advanced search. För att endast artiklar som är 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift skulle hittas användes peer rewiewed som avgränsning 

i databasen Cinahl complete. I de studier som valdes ut hade den nyutexaminerade 
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sjuksköterskan arbetat i max tre år. De studier som analyserades hade kvalitativa, kvantitativa 

och mixade metoder. Författarna avgränsade sökningarna av studierna till enbart engelska och 

svenska och studier från hela världen granskades. En avgränsning på publiceringsår gjordes 

från år 2000, för att finna så aktuella studier som möjligt.  

 Det är redan från början viktigt att anteckna de sökningar som har gjorts för att sedan 

kunna redovisa för detta (Östlundh, 2012). Lämpligt var att dokumentera vilka sökord, 

databaser och avgränsningar som gjorts redan från start i sökprocessen. Peer rewiewed är en 

avgränsning som används för att försäkra sig om att de artiklar som visas i databasen är 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift.  

 

Analys 

De valda studierna lästes noggrant igenom, som Friberg (2012) beskriver, systematisk flera 

gånger med ett kritiskt förhållningssätt för att få en helhetsbild av innehåll och sammanhang. 

Sedan diskuterade författarna artiklarna för att se att de båda uppfattat innehållet på liknande 

sätt. Författarna gick igenom varje artikel, och markerade med överstrykningspennor de delar 

ur resultatet som var relevant för studien. Efter det översattes de markerade delarna i ett 

dokument. Därefter sammanfattades de på en whiteboard i ett rutmönster, studie för studie, 

för att författarna skulle få en överblick av varje resultat. Med hjälp av denna överblick såg 

författarna skillnader och likheter och kunde utifrån dessa bestämma eventuella rubriker. De 

aspekter som handlar om samma sak placerades under samma lämpade rubriker med 

tillhörande underrubriker.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att få ett ökat vetenskapligt värde i litteraturöversikten bör man använda sig av artiklar 

som har blivit godkända av en etisk kommitté eller visat på noggranna etiska överväganden 

(Wallengren & Henricsson, 2013). Författarna har gjort etiska överväganden genom hela 

processen och hade som mål att endast välja ut artiklar som var etiskt godkända och 

granskade av en etisk kommitté. 

Ett resultat eller data kan förvrängas genom att författaren endast presenterar det material 

som överensstämmer med den egna teorin/hypotesen, genom att avsiktligt ge en missvisande 

beskrivning av resultat eller genom att medvetet misstolka data (Kjellström, 2012). 

Författarna har haft ett kritiskt förhållningssätt till ett förväntat eller önskat resultat genom 

hela arbetet. Det är som forskare även viktigt att vara medveten om sin förförståelse och 
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aktivt fundera över hur detta påverkar arbetet samt tolkningen av data (Priebe och Landström, 

2012). Vissa forskare har på grund av detta valt att redovisa sin förförståelse för att läsaren 

samt författaren själv ska ha möjlighet att reflektera över om och vilken påverkan denna kan 

ha på arbetet.  

Författarna förförståelse om ämnet var att sjuksköterskans transition från student till 

legitimerad sjuksköterska är en period som präglas av osäkerhet och tvivel att kunna hantera 

ansvaret som kommer med rollen. Eftersom stress är så vanligt förekommande bland 

vårdpersonal utgick författarna från att detta eventuellt är ännu vanligare hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor då de saknar erfarenhet och kompetens.  

 

Resultat 

Vid analysförfarandet framkom vissa centrala teman för de studier som ingår i denna 

litteraturöversikt. Nedan presenterar författarna resultatet under huvudrubrikerna Att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska och Organisatoriska stressfaktorer. De rubriker som finns 

under Att vara nyutexaminerad sjuksköterska är: Kunskap, erfarenhet och kompetens; Krav, 

förväntningar och ansvar i yrkesrollen; Planering av arbetet och Konsekvenser av stress. 

Rubrikerna som finns under Organisatoriska stressfaktorer är: Handledningens betydelse för 

stresshantering; Medarbetare och kollegor; Arbetsbelastning, personalbrist och administrativa 

arbetsuppgifter samt Skillnad i stressnivå beroende på sjukhusstorlek, avdelning och skift. 

 

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska 

Kunskap, erfarenhet och kompetens 

Det som framkom mest frekvent i studierna var att nyutexaminerade sjuksköterskor inte 

kände sig tillräckligt förberedda efter utbildningen och saknade kompetens inför deras 

yrkesroll vilket gjorde att de kände sig stressade (Wu, Poretta Fox, Stokes & Adam, 2011; 

Oermann & Garvin, 2002; Zamanzadeh, Jasemit, Valizadeh, Keoghi & Taleghani, 2015; 

Qiao, Li, & Hu, 2011; Yeh & Yu 2009; Feng & Tsai, 2012; Clark & Springer, 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde sig varken ha tillräcklig akademisk eller klinisk kunskap för att 

kunna ge en god och säker omvårdnad och var stressade över att deras brist på kunskap skulle 

leda till att patienter skadas eller dör (Zamanzadeh et al., 2015; Clark & Springer, 2012). 

Förmågan att applicera kunskapen från skolan i omvårdnadsarbetet var enligt Oermann och 

Garvin (2002) den största utmaningen bland deltagarna. Att utföra uppgifter man tidigare inte 

gjort och möta nya situationer upplevde flera sjuksköterskor vara en stressande faktor (Qiao et 
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al., 2011; Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007; Wu et al., 2011; Yeh & Yu, 2009; Oermann 

& Garvin, 2002). Vissa sjuksköterskor kände att de inte var självsäkra nog när de stötte på 

nya procedurer och hamnade i nya miljöer (Oermann & Garvin, 2002). Att hantera kritiska 

situationer, okända sjukdomar, död och döende, bedöma patientens tillstånd, administrera 

läkemedel, hantera utrustning korrekt, rapportera över till nästa skift och använda 

professionell terminologi var stressorer bland deltagare enligt Yeh och Yu. (2009). Patienters 

död och döende har nämnts i flera studier och var en bidragande stressfaktor för 

nyutexaminerade sjuksköterskor (Qiao et al., 2011; O’Shea & Kelly, 2007; Wu et al., 2011; 

Ye & Yu, 2009; Clark & Springer, 2012). Död och döende har visat sig vara en känsloladdad 

upplevelse även bland deltagarna i studien av Delaney (2003). I en studie framkom det att 

sjuksköterskor upplevde att de saknade kompetens för att hantera utmanande och 

manipulerande patienter. Detta resulterade i en känsla av stress (Wu et al., 2011). Att inte ha 

ett tillräckligt effektivt och högt arbetstempo var andra faktorer som många nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde vara stressande (Zamanzadeh et al., 2015; Feng & Tsai, 2012).  

 

Krav, förväntningar och ansvar i yrkesrollen 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor var stressade över det ökade ansvar som kom i och 

med deras nya yrkesroll (Delaney 2003; O’Shea & Kelly, 2007). Enligt O’Shea och Kelly 

(2007) var deltagare stressade över det mångdimensionella ansvar som yrkesrollen medförde. 

Stressen handlade om ledarskap och organisatoriskt ansvar exempelvis över att raster 

fungerade samt att provtagningar blev gjorda och kom till laboratoriet. Yeh och Yu (2009) 

fann däremot att ledarskap var den faktor som framkallade minst stress bland de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. En del av sjuksköterskorna hade ett bristande 

självförtroende och kände sig oförberedda att träda in i den nya rollen (Suresh et al., 2012). 

 Att vara handledare till studenter var en stressor för många deltagare då de själva inte ännu 

kände sig trygga i yrkesrollen (O’Shea & Kelly, 2007). Enligt Suresh, Matthews och Coyne 

(2012) visade det sig att några av de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade sett positivt på 

det ökade ansvaret medan andra tyckte det var jobbigt och kände sig stressade av det. Trots att 

stress i yrkesrollen uttrycktes hos samtliga deltagare överskuggades detta tack vare effekten 

deras arbete gav dem själva och patienterna (Delaney, 2003). Vissa sjuksköterskor såg arbetet 

i sin yrkesroll som en positiv utmaning trots att de upplevde det som stressigt (Oermann & 

Garvin, 2002).  

 Chang och Hancock (2003) utforskade vad nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde som 

stressigt i sin nya yrkesroll. Under de första tre månaderna var tvetydighet i rollen den största 
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stressoren. Deltagare upplevde brist på auktoritet, information och en oklarhet över vad som 

förväntades av dem. Efter tolv månader genomförde författarna samma undersökning och 

fann i stället att överbelastning i yrkesrollen var den största stressoren. Mooney (2007) 

menade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde brist på inflytande i sin yrkesroll. Att 

inte kunna förändra rutiner och strukturer på avdelningen bidrog till en känsla av stress, 

maktlöshet och besvikelse. Studenter hade förväntningar på att kunna förändra rutiner när de 

kom ut i verksamheten som färdiga sjuksköterskor, men deltagare anpassade sig efter 

avdelningens regler och rutiner då de kände sig motarbetade av kollegor. Att anpassa sig 

underlättade det dagliga arbetet. Tvetydighet i rollen upplevde också flera av deltagarna i 

studien av Feng och Tsai (2012) vilket gjorde att de kände sig överväldigade.   

 

Planering av arbetet 

Det har visat sig att många nyutexaminerade sjuksköterskor hade svårt att veta hur de skulle 

planera sin tid under ett arbetspass (Delaney, 2003) vilket var en bidragande faktor till 

upplevelsen av stress (O’Shea & Kelly, 2007). Det var också vanligt bland deltagare att 

uppleva stress över att inte hinna färdigt med sina arbetsuppgifter (Zamanzadeh et al., 2015; 

Chang & Hancock, 2003) eftersom det inte fanns tillräckligt med tid att få allt gjort (Chang & 

Hancock 2003). I några av studierna har nyutexaminerade sjuksköterskor känt sig stressade 

över att det inte fanns tillräckligt med tid för att utöva en patientsäker (O’Shea & Kelly, 2007) 

och personcentrerad vård (Clark & Springer, 2012). Feng och Tsai (2012) fann att 

sjuksköterskorna upplevde tidsbristen som begränsande och ledde till att de inte hade 

möjlighet att utföra en lämplig omvårdnad. 

 

Konsekvenser av stress 

Under den första tiden som sjuksköterska var det flera som upplevde att den arbetsrelaterade 

stressen var så överhängande att den gick ut över deras privatliv och ledde till sömnproblem, 

viktminskning (O’Shea & Kelly, 2007; Zamanzadeh et al., 2015) och försämrad 

prestationsförmåga (Zamanzadeh et al., 2015). I en studie undersöktes nyutexaminerade 

sjuksköterskors psykiska hälsa och de vanligaste symtomen visade sig vara ångest, depression 

och försämrat självförtroende (Qiao et al., 2011). För att undvika psykisk ohälsa använde sig 

deltagarna av olika copingstrategier. De vanligaste strategierna var planering, acceptans och 

positiv återkoppling (Qiao et al., 2011). Även deltagare i studierna av Chang och Hancock 

(2003) och Wu et al. (2011) använde sig av copingstrategier för att minska stressen de hade 
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över deras yrkesroll. Stressreducerande aktiviteter, ”vänta och se”, acceptera eller hantera 

problemet samt negativa aktiviteter var några av de strategier som deltagarna använde sig av 

(Chang & Hancock, 2003). Enligt Wu et al. (2011) var den vanligaste copingstrategin att 

samtala med någon för att få information. Bland vissa sjuksköterskor fanns det en önskan att 

lära sig mer om stresshantering (Clark & Springer, 2012). 

 Wu et al. (2012) visade i sin studie att en tredjedel (31 %) av sjuksköterskorna hade en 

intention att sluta sin nuvarande anställning. Detta bekräftar Yeh och Yu (2009) i sin studie 

där en tredjedel (31,5 %) av deltagarna hade för avsikt att sluta. De sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma i en till två månader hade högst intention att sluta av samtliga deltagare. De 

sjuksköterskor som ville sluta upplevde hög arbetsrelaterad stress över sin yrkesroll och 

interpersonella relationer.  

 

Organisatoriska stressfaktorer 

Handledningens betydelse för stresshantering 

God handledning har visat sig reducera stress för den nyutexaminerade sjuksköterskans 

inledande yrkesutövning (Zamanzadeh et al., 2015). De sjuksköterskor vars handledare var 

oengagerade och inte gav tillräckligt med stöd bidrog till ökad upplevelse av stress (Clark & 

Springer, 2012). Oermann och Garvin (2002) beskriver att inkonsekventa handledare också 

bidrog till stress bland deltagarna. Delaney (2003) menade att handledare kunde påverka 

sjuksköterskornas utveckling både positivt och negativt. Erfarna och kunniga handledare 

bidrog till att deltagare fick en bra känsla och underlättade lärandet medan oerfarna 

handledare kunde förvirra sjuksköterskorna. De deltagare som utvecklats med god 

handledning lärde sig att arbeta på sitt eget sätt vilket gav dem självförtroende. En studie 

jämförde stressnivåer bland de sjuksköterskor som inte fått någon grupphandledning med de 

som fått grupphandledning (Blomberg et al, 2016). Resultatet visade på märkbart lägre 

stressnivåer bland de som var delaktiga i grupphandledning. I studien som Clark och Springer 

(2012) genomfört efterfrågade flera sjuksköterskor en längre introduktionsperiod på deras 

första arbetsplats.  

 

Medarbetare och kollegor 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor som inte fått tillräckligt med stöd från medarbetare 

upplevde detta som en bidragande stressfaktor (Feng & Tsai, 2012; Oermann & Garvin, 2002) 

och gav dem en känsla av ensamhet (Zamanzadeh et al., 2015). Brist på stöd från medarbetare 
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gjorde också att många sjuksköterskor kände sig osäkra vid rapportering (Mooney, 2007). Det 

var flera deltagare som kände sig stressade över att få skäll eller bli kritiserade av chefer inför 

kollegor och patienter (Feng & Tsai, 2012; Zamanzadeh et al., 2015). Mooney (2007) beskrev 

att deltagare upplevde mindre press när chefen inte var på avdelningen då stämningen var mer 

avslappnad. Att hamna i konflikt med sina kollegor visade sig vara ännu en bidragande 

stressfaktor för sjuksköterskor (Qiao et al., 2011; Suresh et al., 2012) och kunde ha ett 

samband med psykisk ohälsa (Qiao et al., 2011). Enligt Oermann och Garvin (2002) var en 

stressor bland deltagarna att råka ut för otrevlig personal. En utmaning för flera 

sjuksköterskor var att passa in på avdelningen, skapa relationer med kollegor och att känna 

sig trygga i avdelningens kultur (Feng & Tsai, 2012; Delaney, 2003). De deltagare som kände 

sig accepterade av medarbetare på avdelningen fick en positiv upplevelse av 

socialiseringsprocessen (Delaney, 2003). Det fanns dock en känsla bland sjuksköterskor att 

det tog tid att bygga upp ett förtroende hos medarbetarna och de kände sig ibland övervakade 

(Suresh et al., 2012). 

 Att prata och samarbeta med läkare har visat sig vara en återkommande faktor till stress 

bland många sjuksköterskor (Delaney, 2003; O’Shea & Kelly, 2007: Clark & Springer, 2012). 

Kommunikation mellan medarbetare och patienter var en viktig del i sjuksköterskans 

kompetens och kunde bidra till förbättrad prestation och patientsäkerhet (Zamanzadeh et al., 

2015). Enligt Clark och Springer (2012) beskrevs brist på kommunikation mellan medarbetare 

som en stressor bland sjuksköterskor.  

 

Arbetsbelastning, personalbrist och administrativa arbetsuppgifter 

Arbetsbelastning var en viktig stressfaktor bland nyutexaminerade sjuksköterskor (Qiao et al., 

2011; Clark & Springer, 2012; Suresh et al., 2012; Chang & Hancock, 2003). Hög 

arbetsbelastning och ökat ansvar kunde leda till att deltagare begick misstag (Oermann & 

Garvin, 2002). Personalbrist har också visat sig vara en organisatorisk stressor bland flera 

sjuksköterskor (Clark & Springer, 2012; Feng & Tsai, 2012; Oermann & Garvin, 2002). 

Administrativa arbetsuppgifter som ineffektiva journalsystem, onödigt pappersarbete, 

svårigheter att komma åt avdelningens riktlinjer och anvisningar för procedurer var andra 

stressorer bland sjuksköterskor (Clark & Springer, 2012). Deltagare uttryckte frustration över 

att lära sig att förstå hur institutionens system fungerar (Delaney, 2003).  
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Skillnad i stressnivå beroende på sjukhusstorlek, avdelning och skift 

Det har framkommit skillnader i stressnivå beroende på var den nyutexaminerade 

sjuksköterskan arbetade (Blomberg et al., 2016; Yeh & Yu, 2009) och hur långt arbetspasset 

var (Cheng, Liou, Tsai & Chang 2014). Yeh och Yu (2009) jämförde arbetsrelaterad 

stressnivå mellan de som arbetade på storsjukhus och de som arbetade på regionsjukhus och 

fann att stressnivån var lägre bland de sjuksköterskor som arbetade på storsjukhus. Enligt 

Blomberg et al. (2016) var stressnivån högst bland de sjuksköterskor som arbetade på 

kirurgisk avdelning följt av de som arbetade på medicinsk avdelning. Wu et al. (2011) och 

Cheng et al. (2014) kom däremot fram till att det inte fanns någon märkbar skillnad mellan 

stressnivån på olika avdelningar.  

Beroende på hur långt arbetspass sjuksköterskor hade påverkas stressnivån olika menade 

Cheng et al. (2014). Deltagare som arbetade tolvtimmars-skift upplevde lägre stressnivåer än 

de som arbetade åttatimmars-skift. De deltagare som arbetade nattskift och självständigt 

upplevde signifikant mindre arbetsrelaterad stress än de deltagare som ännu inte arbetat 

nattskift och självständigt (Yeh & Yu, 2009).  

Cheng et al. (2014) ville se om relationen mellan arbetsrelaterad stress och arbetsglädje 

förändrades under sjuksköterskans första år. Det framkom att arbetsglädjen ökade mellan 

tredje och tolfte månaden medan stressupplevelsen minskade under samma period. Efter fem 

månaders yrkesutövning upplevde deltagare mindre stress och ett större självförtroende (Feng 

& Tsai, 2012).   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse 

av arbetsrelaterad stress. För att få en överblick av kunskapsläget genomfördes 

informationssökningen grundligt i olika vårdvetenskapliga databaser, litteraturöversikter och 

studier. Författarna upplever att området är relativt outforskat. Detta har lett till ett begränsat 

urval av studier då de både ska hålla god kvalitet och svara på litteraturstudiens syfte. Detta 

synliggör bristen på forskning inom området. De sökord som har använts var relevanta för att 

besvara syftet. Det gjordes en tidsbegränsning på sökningarna mellan 2000 och 2015 eftersom 

vårdsituationen för sjuksköterskor ständigt förändras.  De studier som använts har varit av 

olika design, bland annat fenomenologisk-, tvärsnitts-, longitudinell- och deskriptiv design. 



 
 18 (43) 

 

Att studierna har olika design kan påverka validiteten i litteraturstudien eftersom det kan vara 

missvisande att jämföra dem med varandra (Henricson, 2012).  

 Då upplevelsen av stress skulle beskrivas strävade författarna inledningsvis efter att endast 

använda kvalitativa artiklar. Detta kunde dock inte uppnås eftersom utbudet var tunt och 

ämnet oftast utforskas inom den psykologiska vetenskapen där studier i regel är kvantitativa. 

Nu när resultatet är fastställt ser författarna det som en styrka att ha använt sig av både 

kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder. Kvantitativa studier ökar generaliserbarheten 

och kvalitativa studier ger en mer beskrivande bild av ämnet (Henricson, 2012). Detta ger 

resultatet bredd och djup.  

 Kvalitetsgranskning av studierna har genomförts genom att kontrollera om syfte, metod 

och problemformulering varit tydligt beskrivet. Författarna har sett till att studiernas 

deltagare, dataanalys samt etiska resonemang har beskrivits och vad resultatet visat. Studien 

av Mooney (2007) saknade ett tydligt syfte, men det kunde utläsas ur studiens abstract. Detta 

kan indikera att studien brister i kvalitet. I studien av Chang och Hancock (2003) saknades 

etiskt godkännande men författarna gjorde bedömningen att den ändå skulle användas då 

deltagarna i studien försäkrades anonymitet och sekretess. I vissa kvantitativa studier som 

använt deskriptiv design hade författarna svårigheter att läsa av resultatet. De fick då ta hjälp 

av studiens diskussionsdel för att säkerställa att resultatanalysen uppfattats korrekt.  Många 

kvantitativa studier har använt frågeformulär innehållande stresskalor utformade för 

sjuksköterskor och skalor med eventuella stressfaktorer där deltagarna fått svarsalternativ. 

Detta medför en risk att deltagare tolkar formulären olika vilket man ska vara medveten om. 

Flertalet mätinstrument har använts i tidigare studier med liknande ändamål vilket kan tyda på 

att de är trovärdiga instrument.  

 För att stärka reliabiliteten i resultatanalysen genomfördes den både individuellt och 

tillsammans för att undvika misstolkningar och säkerställa att resultaten uppfattats på samma 

sätt. Innan processen började diskuterade författarna sin förförståelse för att vara medvetna 

om denna och ha den i beaktning under arbetets gång. Det är en fördel att vara två personer då 

man kan påminna varandra om att ha ett objektivt förhållningssätt. Dock är författarna 

medvetna om att det inte går att utesluta att förförståelsen påverkar dataanalysen och 

resultatet.  

 Författarna har hittat flera likheter bland stressorer i studierna vilket kan ge läsaren en 

uppfattning av vanliga stressupplevelser bland nyutexaminerade sjuksköterskor. Att flera 

studier visar på liknande stressfaktorer ger resultatet tyngd och en viss generaliserbarhet.  
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 Artiklar från flera länder har använts vilket kan vara en svaghet då sjukvården skiljer sig 

mellan länder. I bakgrunden beskrivs endast den svenska sjukvården och den svenska 

sjuksköterskans yrkesroll. Dock anser författarna att nyutexaminerade sjuksköterskor befinner 

sig i liknande situation då de går från att vara student till att vara verksam sjuksköterska. 

Därför kan litteraturstudien vara användbar och applicerbar även bland sjuksköterskor i 

Sverige. Detta indikerar ännu en gång bristen på forskning inom ämnet i Sverige och andra 

länder. Då samtliga studier är skrivna på engelska och författarnas modersmål är svenska 

finns det risk att viss feltolkning förekommit. Genom att använda lexikon och diskutera 

översättningen med varandra har författarna försökt undvika feltolkningar.  

 Något som bör diskuteras är att författarna har definierat sjuksköterskor som har arbetat 

upp till tre år som nyutexaminerade. Anledningen till detta är att deltagarna i några artiklar 

som valdes ut hade varit yrkesverksamma i upp till tre år. Detta kan ses som problematiskt då 

tre år som sjuksköterska är en lång period och att sjuksköterskorna kanske egentligen inte 

längre ses som nyutexaminerade. I studierna beskrivs dock dessa som nyutexaminerade. 

Därför har även författarna för denna litteraturöversikt valt att definiera sjuksköterskor som 

har arbetat upp till tre år som nyutexaminerade. I studierna av Wu et al. (2011) och 

Zamanzadeh et al. (2015) har några av deltagarna arbetat som sjuksköterska längre än tre år. 

Zamanzadeh et al. menar dock att validiteten stärks tack vare detta då de mer erfarna 

sjuksköterskorna arbetat med nyutexaminerade sjuksköterskor och följt deras transition. I den 

andra studien hade två tredjedelar av sjuksköterskorna arbetat i mindre än två år och 

resterande arbetat i tre år eller mer. 

 Samarbetet mellan författarna har fungerat bra och arbetet har fördelats jämnt. Att ha 

skrivit litteraturöversikten i par har varit både inspirerande och motiverande. Det har varit 

positivt att kunna bolla idéer och reflektera med varandra.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse 

av arbetsrelaterad stress. De huvudfynd som författarna har upptäckt är att flera 

sjuksköterskor upplever att de saknar både akademiska och kliniska färdigheter när de 

påbörjar sitt yrkesliv. Detta gör att de känner sig stressade. Att gå från student till att träda in i 

yrkesrollen och hantera de krav och förväntningar som finns har också visat sig vara en 

stressor för många. Tidsbrist och arbetsbelastning är andra upptäckta fynd som påverkar de 
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nyutexaminerade sjuksköterskornas stressupplevelse negativt. Att få god handledning och 

stöttande kollegor är faktorer som reducerar stress.  

 Författarna har valt att strukturera diskussionen efter krav-kontroll-stödmodellen. 

Rubrikerna kommer främst att benämnas utefter de tre olika komponenterna krav, kontroll 

och stöd. För att avslutningsvis omfatta stressens påverkan på vårdandet och stöd från 

omgivningen.   

 

Krav på yrkesrollen från nyutexaminerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter 

och handledare 

Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar över såväl patienter, anhöriga som medarbetare. 

Det krävs breda kunskaper om människans alla dimensioner och arbetet ska präglas av empati 

och respekt för andra inom vården. Då arbetsbelastningen ofta är hög och personalstyrkan inte 

alltid är tillräcklig kan det bli svårt ge patienterna den vård som krävs. Enligt Levis (2002) 

tolkning av krav-kontroll-stödmodellen kan detta bli påfrestande för de som arbetar inom 

människovårdande yrken då de kan känna sig otillräckliga inför de krav som ställs. 

Björkström, Johansson och Athlin (2006) undersökte svenska sjuksköterskestudenters tankar 

kring ”den goda sjuksköterskan” samt vilka egenskaper och färdigheter som hen har. 

Resultatet visar att den goda sjuksköterskan bryr sig om andra, skänker hopp och glädje till 

andra, har breda kunskaper och en klinisk blick, är en god ledare, ansvarstagande och 

självsäker samt är bra på att hantera stress inför andra. Författarna jämför resultatet i 

litteraturöversikten med krav-kontroll-stödmodellen och menar att studenter i studien av 

Björkström et al. (2006) har höga krav på vad det innebär att vara en god sjuksköterska, och 

väl ute i verkligheten upplever de nyutexaminerade att de saknar mycket av den kunskap, 

effektivitet och kliniska färdigheter som yrkesrollen kräver.  

 I en studie har det framkommit att övergången från att vara student till att bli färdig 

sjuksköterska är en period bestående av osäkerhet i sin nya roll (Spiva et al, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde brist på kompetens och erfarenhet och kände en rädsla över att 

inte agera adekvat vid akuta situationer och svårigheter. Det som framkommer i 

litteraturöversiktens resultat är att flera nyutexaminerade sjuksköterskor inte känner sig 

förberedda att träda in i den nya yrkesrollen. Dels för att de känner sig osäkra på vilka krav 

som ställs på dem och upplever att de saknar mycket av den kunskap som yrket kräver. Detta 

belyser även författarna i bakgrunden där handledare upplever att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna brister i kunskap och inte lever upp till de krav som finns (Lewis-Pierre, 

Amankwaa, Kovacich och Hollis, 2014). Almerud Östberg (2014) stödjer också detta och 
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beskriver att vårdandet ur ett helhetsperspektiv blir ett krav som inte kan levas upp till och ger 

vårdaren en känsla av otillräcklighet.  

 

Kontroll över yrkesutövandet  

Det har framkommit i resultatet att många sjuksköterskor upplever att de har små möjligheter 

att påverka den vårdkontext de befinner sig i vilket har bidragit till känslor av maktlöshet och 

stress. Som studenter hade de en förväntan att kunna förändra rutiner på avdelningen som inte 

verkar effektiva. När de sedan kom ut i verkligheten som sjuksköterskor kände de sig 

motarbetade av sina kollegor och fick inte det stöd som de önskade, utan fick ge efter och 

acceptera. Att ha möjlighet att utöva kontroll över sin situation är enligt både Theorell (2012) 

och Levi (2002) en viktig förutsättning för att förhindra stress från att utvecklas. Som 

författarna tidigare belyst så är det vanligt att individer utvecklar depressionssymtom när de 

har liten möjlighet att utöva kontroll över sin arbetssituation samtidigt som det ställs höga 

krav på yrkesrollen (SBU, 2014). Andra faktorer i resultatet författarna tolkar som brist på 

kontroll är när nyutexaminerade sjuksköterskor känner att de inte hinner med att utföra de 

planerade arbetsuppgifterna eller när de upplever rädsla över att inte kunna hantera nya 

situationer eller nödsituationer. Schmidt och Diestel (2011) har i sin studie sett ett samband 

mellan att ha kontroll över sin arbetssituation och att ha möjlighet att fatta beslut i arbetet 

bland vårdpersonal på ett äldreboende. Det fanns en tydlig relation mellan arbetskrav från 

arbetsgivare och möjligheten att utöva kontroll i arbetet. Ökade krav och liten möjlighet att 

utöva kontroll påverkade vårdpersonalens jobbtillfredsställelse negativt. Psykosomatiska 

besvär och känslomässig utmattning kan reduceras vid ökad kontroll över arbetet. Hög 

arbetsbelastning är en faktor som bidrar till stress. Utifrån Theorells (2012) modell tolkar 

författarna det som att nyutexaminerade sjuksköterskor inte har kontroll över sin 

arbetssituation och riskerar därför att drabbas av en stressreaktion.  

 

Stöd från omgivningen 

De sjuksköterskor som har fått stöd från medarbetare och kollegor har upplevt en positiv 

socialiseringsprocess, men det har också upplevts av många som en utmaning och bidragit till 

stress. De som inte har fått tillräckligt med stöd från medarbetare har upplevt mer stress. 

Theorell (2012) belyser att socialt stöd är en viktig komponent för att minska risken för att 

utveckla ohälsa. Att få stöd från kollegor på sin arbetsplats kan skydda mot skadliga 

stressorer. I en av studierna belyser författaren att handledning kan påverka den 
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nyutexaminerade sjuksköterskans utveckling både bra och dåligt (Delaney, 2003). Om 

handledaren är stöttande, engagerad och visar på en vilja att lära ut kan sjuksköterskan få en 

positiv upplevelse och uppleva minskad stress. Detta resultat bekräftar krav-kontroll-stöd-

modellen. Många deltagare i litteraturöversiktens resultat upplevde ensamhet då de inte får det 

stöd som de vill ha. Mangone, King, Croft och Church (2014) beskriver att stödsamtal i grupp 

gav nyutexaminerade sjuksköterskor en känsla av trygghet och ett psykosocialt stöd från de 

andra deltagarna och handledarna. Deltagarna uttryckte en lättnad över vetskapen om att inte 

vara ensam om sina känslor och sessionerna gav dem en känsla av tillhörighet och 

sammanhang. Detta tolkar författarna kan jämföras med den tredje dimensionen i modellen, 

stöd. Enligt Levi (2002) är stöd viktigt för individer för att känna delaktighet och att man är 

del av någonting större, en helhet. Sundin, Hochwälder, Bildt och Lisspers (2006) menar att 

socialt stöd i arbetet är en relevant faktor att studera i samband med stress utifrån olika 

yrkesgrupper samt i relation till utbrändhet, bland annat hos sjuksköterskor. Benner (1993) 

belyser att den nyutexaminerade sjuksköterskan är beroende av riktlinjer som vägledning då 

hen saknar erfarenhet. Detta tolkar författarna som en form av stöd som kan vara nödvändigt 

för att förebygga stress. I resultatet beskrivs ett annat stöd som sjuksköterskor har använt sig 

av på arbetet är copingstrategier. Enligt författarna kan detta vara ett viktigt stöd för att 

hantera den stressiga vardag som vården ofta innebär.  

 

Stressens påverkan på vårdandet 

För att vårdaren ska kunna utföra en god omvårdnad där patientens alla behov tillgodoses är 

det en förutsättning att vårdaren själv har hälsa (Dahlberg och Segesten, 2010). Utifrån de 

fynd författarna har kommit fram till kan omvårdnaden påverkas negativt av en stressad 

sjuksköterska. Detta belyser författarna även i bakgrunden då stress kan leda till att 

människan hamnar i skuggan av sjukdomen (Finnström, 2010). Om vårdaren upplever stress 

på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning kan omvårdnad ur ett helhetsperspektiv kännas 

som ett ouppnåeligt krav och kan leda till en känsla av otillräcklighet (Almerud Östberg, 

2014). Utifrån resultatet kan tidsbrist leda till att det kritiska förhållningssättet bortprioriteras 

och det finns risk att viktiga delar i omvårdnaden missas och misstag begås. Deltagare 

beskriver att de är oroliga över att skada patienten på grund av deras brist på erfarenhet och 

kunskap. Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att det inte finns tillräckligt med 

tid att utföra en omvårdnad som är personcentrerad och patientsäker. Detta bekräftar även 

Chan, Jones och Wong (2012) i sin studie där tidspress och hög arbetsbelastning är ett hinder 

för sjuksköterskorna att lära känna patienten och deras anhöriga. När de arbetade under 
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tidsbrist blev vården inte patientcentrerad utan sjuksköterskornas fokus var att utföra specifika 

uppgifter. Sveinsdottir et al. (2006) samt Hecktman (2012) menar att arbetsrelaterad stress 

kan leda till brister i vårdkvaliteten och försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskan kan på 

grund av stress bli ineffektiv och frånvarande (Hecktman, 2012). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan vårdlidande uppstå när sjuksköterskorna är under 

tidspress och inte har tid att reflektera kring patienten. Utifrån resultatet i denna 

litteraturöversikt jämfört med konsensusbegreppet vårdande, menar författarna att 

nyutexaminerade sjuksköterskor lätt kan hamna i en problematisk situation då tidsbrist är ett 

faktum och att de därför inte kan ge patienter den personcentrerade vård som de önskar. 

Utbrändhet och samvetsstress kan bli konsekvenser i en sådan situation. Todaro-Franchechi 

(2015) bekräftar detta när hon beskriver att sjuksköterskor kan drabbas av samvetsstress och 

utmattningssyndrom när de inte kan erbjuda den omvårdnad som krävs. I en av 

resultatstudierna är de vanligaste symtomen bland nyutexaminerade sjuksköterskor depression 

och ångest (Qiao et al., 2011). I en annan studie utforskades förhållandet mellan 

arbetsrelaterad stress och depression bland intensivvårdssjuksköterskor (T-C Lin, H-S Lin, 

Cheng, Wu & Ou-Yang, 2015). Resultatet visar ett starkt samband mellan arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet och nästan hälften av deltagarna var deprimerade. Författarna har sett i 

två studier (Wu et al., 2012; Yeh & Yu, 2009) att det finns ett samband mellan hög 

arbetsrelaterad stress och intention att sluta. Stressen på arbetsplatsen har visat sig kunna gå ut 

över sjuksköterskornas privatliv och påverka deras prestationsförmåga negativt. Detta är en 

viktig sak att belysa eftersom sjuksköterskans mående påverkar omvårdnaden och på så vis 

patienten (Dahlberg och Segesten, 2010).  

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan vara betydande för sjuksköterskestudenter, arbetsgivare och 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Det är viktigt för studenter att vara medvetna om att stress är 

något som antagligen kommer att drabba dem under både utbildning och i yrket. Genom att 

medvetandegöra detta kan studenter tidigt utveckla strategier som hjälper dem att reducera 

stress. Författarna anser att sjuksköterskeutbildningarna borde ta mer ansvar vad gäller att 

utbilda studenter i stresshantering, då det tydligt framkommer att psykisk ohälsa är vanligt 

under utbildningen och vidare i yrkeslivet. Författarna själva har inte fått någon hjälp eller 

information om stresshantering under den treåriga utbildningen men anser att det är ett viktigt 

ämne som borde vara en del i undervisningen. 
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 Arbetsgivare är ansvariga för att arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö och bör därför 

erbjuda sjuksköterskor stöd och utbildning i stresshantering samt se över hur de mottar de nya 

sjuksköterskorna. Då handledare har en stor påverkan över sjuksköterskornas första tid, är det 

viktigt att arbetsgivaren ger handledaren de resurser och förutsättningar som krävs för en 

positiv och lärorik introduktionstid. Som arbetsgivare är det viktigt att se över hur kulturen på 

avdelningen ser ut och vilket arbetsklimat som råder. Genom att ha nära kontakt med de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna kan utanförskap och negativ stämning snabbt 

uppmärksammas och förhoppningsvis motarbetas. 

 Bland yrkesverksamma sjuksköterskor är resultatet av litteraturöversikten betydande som 

en påminnelse om hur det är att vara nyutexaminerad sjuksköterska. Det är viktigt för dem att 

känna att det finns stöd från medarbetare och hjälp att få vid behov.  

 Ur ett vårdande perspektiv är resultatet viktigt då omvårdnaden riskerar att påverkas 

negativt av en stressad sjuksköterska. Detta ser författarna som en viktig sak att belysa då det 

berör hela vårdkedjan.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet visar att många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress 

vilket påverkar deras omvårdnadsarbete. Författarna har hittat flera utländska studier inom 

området, men endast en svensk studie. Då en stor del av oss sjuksköterskestudenter kommer 

att arbeta inom den svenska hälso- och sjukvården efterfrågar författarna fler nordiska studier. 

Det kan bli mer användbart och lättare att applicera i en svensk vårdkontext. Genom att ämnet 

blir belyst och uppmärksammat kan enhetschefer och högre uppsatta få en inblick i 

vårdpersonalens psykosociala arbetsmiljö och utifrån resultatet arbeta för att förebygga och 

åtgärda stressituationen.  

 

Slutsats  

Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress har visat sig bero 

på många olika faktorer. Resultatet beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor inte har 

blivit tillräckligt förberedda för yrket i utbildningen och att de är stressade över att deras brist 

på kompetens och handlingsberedskap ska leda till patientlidande. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever stress på grund av den osäkerhet som finns i yrkesrollen, en känsla av 

okunskap och att de inte lever upp till de krav som finns. Många sjuksköterskor upplever brist 

på inflytande och små möjligheter att förändra rutiner vilket bidrar till stress. Tidsbrist och 
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hög arbetsbelastning är stora stressorer bland sjuksköterskorna. Arbetsrelaterad stress har 

visat sig kunna påverka både den nyutexaminerade sjuksköterskans privatliv och vårdandet av 

patienter.   
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Datainsamling: Frågeformulär 

med likertskala för att 

undersöka orsaker till stress i 

yrkesrollen. Frågeformulär 1 

skickades ut efter 2-3 månader 

(154 deltagare) och 

frågeformulär 2 skickades ut 

efter 10-11 månader (110 

deltagare)  

Analys: Faktor-analys.  

I den första undersökningen (2-3 månader) 

var tvetydighet i rollen den största 

stressoren: Deltagarna upplevde brist på 

auktoritet, oklarheter, brist på information 

och en ovisshet över vad som förväntades 

av dem.  

I den andra undersökningen (10-11 

månader) var överbelastning i yrkesrollen 

den största stressoren: ingen tid att få allt 

gjort, stor mängd extraarbete utöver 

ordinarie uppgifter samt otillräckligt med tid 

att utföra arbetet. 

För att minska stressen över yrkesrollen 

använde sig deltagarna av olika strategier: 

stressreducerande aktiviteter, vänta och se, 

acceptera/ hantera problemet och negativa 

aktiviteter.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Cheng, C-Y., Liou, S-R., 

Tsai, H-M., Chang, C-H.  

 

 

 

Job stress and job 

satisfaction among 

new graduate 

nurses during the 

first year of 

employment in 

Taiwan 

 

 

2014. Taiwan. 

International Journal 

of Nursing Practice 

 

 

Att utforska relationen 

mellan arbetsrelaterad 

stress, arbetsglädje samt 

relaterade faktorer över 

tid bland 

sjuksköterskorna.  

Metod: Kvantitativ, 

longitudinell studie 

Urval: 206 sjuksköterskor som 

arbetat <1 år. 

Bekvämlighetsurval.  

Datainsamling: Frågeformulär 

(The Work Environment 

Nursing Satisfaction Survey och 

Clinical Stress Scale) skickades 

ut 3, 6 och 12 månader efter 

examen.  

Analys: Deskriptiv statistik. 

 

 

 

De deltagare som arbetade 12-timmarsskift 

upplevde lägre stressnivåer än de som 

arbetade 8-timmarsskift.  

De som inte kände sig självsäkra i sin 

kompetens upplevde högre stress än de som 

kände sig självsäkra i sin kompetens.  

Det fanns ingen märkbar skillnad mellan 

stressnivåer och typ av sjukhusavdelning. 

Måttlig stress upplevdes av deltagarna. 

Det fanns ett samband mellan hög 

arbetsglädje och minskad stress. 

Arbetsglädjen ökade mellan tredje och 

12:de månaden medan stressupplevelsen 

minskade under samma period.  

Clark, C M., & Springer, 

P J. 

 

 

Nurse residents 

first-hand accounts 

on transistion to 

practice 

2012, USA, Nurse 

Outlook. 

Att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevda 

erfarenhet och 

arbetsglädje under deras 

första år som 

sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

studie  

Urval: 37 sjuksköterskor 

anställda på ett sjukhus i 

nordvästra USA.  

Datainsamling: Utifrån fyra 

huvudfrågor satt deltagarna i nio 

fokusgrupper och diskuterade. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Data lästes igenom och 

nyckelord/fraser kategoriserades 

sedan organiserades in i teman. 

Deltagarna upplevde stress över att missa 

något viktigt som kan resultera i att 

patienten skadas/dör. De kände sig 

otillräckligt förberedda efter utbildningen 

och hade otillräckligt med tid för att göra 

noggranna bedömningar och ha ett kritiskt 

tänkande. Arbetsbelastningen kunde ibland 

bli överväldigande för deltagarna. 

Oengagerade handledare som inte ger stöd 

och brist på kommunikation mellan 

sjuksköterskor var stressorer bland 

deltagarna.Personalbrist, onödigt 

pappersarbete och IT-problem var 

organisatoriska stressorer. Deltagarna ville 

lära sig mer om stresshantering. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Delaney, C. 

 

 

 

Walking a fine line: 

graduate nurses’ 

transition 

experiences during 

orientation. 

 

2003, USA, Journal 

of nursing education 

 

Att undersöka den levda 

upplevelsen av 

transitionen från student 

till sjuksköterska under 

introduktionen.  

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk studie 

Urval: stickprovsurval. 10 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor, som alla gått 

sjukhusets 

introduktionsprogram.    

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Colaizzi (1978) 

fenomenologiska analysmetod 

 

Deltagarna upplevde osäkerhet inför nya 

moment som medicintekniska uppgifter 

samt att prata med läkare.Tidsplanering och 

ökat patientansvar var viktiga stressorer.  

Deltagarna upplevde stress över sin nya 

yrkesroll samt oro över sina förmågor.  

Trots stress bland samtliga deltagare 

överskuggades inte den effekt som arbetet 

hade för dem och för patienterna.  

  

Feng, R-F., & Tsai Y-F.  

 

 

Socialisation of 

new graduate 

nurses to practising 

nurses 

2011, Taiwan, 

Journal of clinical 

nursing 

Att utforska upplevelsen 

av socialisering hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor till 

yrkesverksamma 

sjuksköterskor.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

studie  

Urval: sju sjuksköterskor från 

fyra sjukhus. Genomsnitt jobbat 

5,5 månader. Valdes genom 

stickprovsurval  

Datainsamling: 

semistrukturerade (open-ended, 

frågor med öppna svar) 

djupintervjuer, inspelade.  

Analys: Data analyserades 

genom konstant jämförelse som 

grundad teori. 

Deltagarna blev överväldigade på grund av 

nya färdigheter och den tvetydighet som 

rollen innebar. Alla deltagare upplevde brist 

på kunskap och kompetens för att utföra 

lämplig omvårdnad. De saknade snabbhet 

och klinisk erfarenhet. Organisatoriska 

faktorer som personalbrist och 

tidsbegränsningar samt brist på stöd från 

kollegor var stressorer bland deltagarna. 

Den svåraste utmaningen var att passa in på 

avdelningen och att skapa relationer med 

kollegor samt att bli bekväm med 

avdelningens regler och kultur.  

Mooney, M.  

 

 

Professional 

socialization: The 

key to survival as a 

newly qualified 

nurse 

 

2007. Ireland. 

International Journal 

of Nursing Practice 

 

Att fastställa 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av att bli 

nyutexaminerad.  

Metod: Kvalitativ studie  

Urval: 12 nyutexaminerade 

sskor från samma sjukhus men 

olika avdelningar.  

Datainsamling: Individuella 

djupintervjuer spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Grundad teori 

En bidragande stressfaktor var när 

deltagarna fick skäll av sina chefer inför 

kollegor samt fick skulden när något gick 

fel på avdelningen. Att inte ha något 

inflytande, att förändra rutiner och 

strukturer på avdelningen bidrog till stress, 

maktlöshet och besvikelse. Deltagarna 

upplevde saknad av stöd från kollegor och 

kände sig stressade och rädda vid 

rapportering.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

O’Shea, M., & Kelly., B 

 

 

The lived 

experience of newly 

qualified nurses on 

clinical placement 

during the first six 

months following 

registration in the 

republic of Ireland 

 

2006, Irland, Journal 

of clinical nursing 

 

Att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av att vara 

klinisk placering, under 

de sex första månaderna 

efter registrering på 

republiken Irland.  

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk studie  

Urval: 10 sjuksköterskor från 6 

kliniska avdelningar som arbetat 

mellan 6-7 månader. Deltagarna 

valdes genom stickprovsurval. 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer som spelats in och 

transkriberats.  

Analys: Data analyserades 

genom att delas in i teman med 

hjälp av ett ramverk. 

 

Deltagarna upplevde tidsplanering, tid att 

prata med patienter, hantera nya upplevelser 

som död och döende, administrera 

läkemedel och samarbeta med läkare som 

stressorer. Deras mångdimensionella ansvar, 

ledarskap och organisatoriskt ansvar över 

raster, att provtagningar blir gjorda samt att 

handleda studenter var också stressorer. 

Symtom på psykisk stress: ingen sömn och 

viktminskning.  

Oermann, M H., & 

Garvin, M F. 

 

Stresses and 

challenges for new 

graduates in 

hospitals 

2001, USA, Nurse 

education today 

Att beskriva stressorer 

och utmaningar som 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever i 

deras initierande tid i den 

kliniska verksamheten på 

sjukhus. 

Metod: Kvantitativ studie 

Urval: 46 nyutexaminerade från 

tre sjukhus (medicinsk-, 

kirurgisk-, 

intensivvårdsavdelning) som 

varit anställda i genomsnitt 2,74 

månader.  

Datainsamling: 
Frågeformulär(Clinical Stress 

Questionnaire) 

Analys: faktor-analys 

Deltagarna upplevde stress över att inte vara 

tillräckligt kompetenta och självsäkra när de 

möter nya situationer, miljöer och 

procedurer. Att begå misstag på grund av 

ökat ansvar och ökad arbetsbelastning 

upplevdes som stressorer. Deltagarna 

upplevde måttlig stress över att börja sitt 

nya arbete (skala 0-4, median 2,3).  

Trots att deltagarna upplevde det nya arbetet 

som stressigt såg de det som en positiv 

utmaning.  

Qiao, G., Sijian, Li., & 

Hu, Jie 

 

 

 

Stress, coping and 

phsychological 

well-being among 

new graduate 

nurses in China 

 

2011, Kina, Home 

health care 

management & 

practice 

 

Att utforska relationen 

mellan demografiska 

karaktäristiska, orsaker 

till sjuksköterskestress 

och copingstrategier 

samt psykoligiskt 

välmående bland 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor.  

 

 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Urval: 96 nyexaminerade 

sjuksköterskor, <1 års 

erfarenhet från fyra sjukhus i 

centrala Kina.  

Datainsamling: Fyra 

frågeformulär (Demografic 

questionnaire, The Nursing 

Stress Scale, The Brief Cope 

Questionnaire och The General 

Deltgarna upplevde otillräcklig förberedelse 

inför yrkesrollen. Död och döende, 

arbetsbelastning, konflikt med vårdpersonal 

var de vanligaste stressorerna bland 

deltagarna. De vanligaste psykiska 

symtomen bland deltagarna var ångest, 

depression och försämrat självförtroende.  

De vanligaste copingstrategier var 

planering, acceptans och återkoppling för att 

minska stress.  
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Health Questionnarie) med 

likertskala användes.  

Analys: Deskriptiv statistik. 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Suresh, P., Matthews, A., 

Coyne, I.  

 

 

 

Stress and stressors 

in the clinical 

environment: a 

comparative study 

of fourth-year 

student nurses and 

newly qualified 

general nurses in 

Ireland 

 

 

2012. Ireland. Journal 

of Clinical Nursing 

 

Att mäta och jämföra 

upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress och 

stressorer bland 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 

studenter under det fjärde 

året i den kliniska 

arbetsmiljön och att 

utforska deltagarnas syn 

på stress och stressorer.   

Metod: Mixad, komparativ 

studie 

Urval: 31 

nyutexaminerade(inom de sex 

senaste månaderna) 

sjuksköterskor och 40 

sjuksköterskestudenter under 

deras fjärde år.  

Datainsamling: Frågeformulär 

(The Nursing Stress Scale med 

likertskala) som avslutades med 

en öppen fråga. 

Analys: kvantitativ data genom 

deskriptiv statistik. Kvalitativ 

data kodades och tematiserades.  

Sjuksköterskor upplevde arbetsbelastning 

som den främsta stressoren. Vissa deltagare 

såg positivt på att få ökat ansvar och andra 

upplevde det som stressigt. En del upplevde 

ett bristande självförtroende i den nya 

rollen. Konflikter med vårdpersonal var en 

stressor. Det fanns en känsla hos de 

nyexaminerade att det krävdes tid för att få 

förtroende hos medarbetare.  

Deltagarna var oförberedda att träda in i sin 

nya roll.  

Wu, T-Y., Porretta Fox, 

D., Stokes, C., & 

Adam, C.  

 

 

 

 

Work-related stress 

and intention to quit 

in newly graduated 

nurses 

 

2011, USA. Nurse 

Education today 

 

 

Att undersöka 

arbetsrelaterad stress 

bland nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 

identifiera faktorer som 

influerar deras 

stressnivåer. 

Metod: Kvantitativ studie 

Urval: 154 sjuksköterskor som 

arbetat <3 år. 

Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: 

Enkätundersökning med 

Likertskala 

Analys: Deskriptiv statistik 

 

 

Den största stressoren var brist på 

kompetens att hantera ”krävande vård” så 

som nödsituationer, utmanande och 

manipulerande patienter samt döende 

patienter. Det fanns inget samband mellan 

arbetsrelaterad stress och avdelning 

deltagarna jobbade på.  

Copingstrategier har visat sig minska 

deltagarnas stressnivåer. Att samtala med 

någon för att få mer information var den 

vanligaste copingstrategin.  

Deltagarna upplevde måttlig stress under 

sina tre första år.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Yeh, M-C., & Yu, S.  

 

 

 

Job stress and 

intention to quit in 

newly-graduated 

nurses during the 

first three months 

of work in Taiwan 

 

2009. Taiwan. 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Att identifiera 

arbetsrelaterad stress och 

intention att sluta bland 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors första tre 

månader i arbetet på två 

olika sorters sjukhus 

samt att förstå faktorer 

som kan påverka deras 

retention.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Urval: 146 sjuksköterskor från 

1 ”storsjukhus (medical centre)” 

och 2 regionssjukhus som 

arbetat <3 månader.  

Datainsamling: Frågeformulär 

(Jobb Stress Scale, Demografic 

Characteristics och en Intention 

to Quit Scale) i tre delar 

skickades ut till 192 

sjuksköterskor varav 163 

svarade. 146 giltiga 

frågeformulär analyserades.  

Analys: Deskriptiv statistik. 

 

Deltagare som arbetade på storsjukhus 

upplevde mindre stress än de som arbetade 

på regionssjukhus. Begränsad kunskap i 

kritiska situationer såsom nödsituationer, 

okända sjukdomar, död och döende, bedöma 

patientens tillstånd, administrera läkemedel, 

hantera utrustning korrekt, rapportera över 

till nästa skift och professionell terminologi 

var stora stressorer. Deltagarna upplevde 

måttlig stress under de tre första månaderna 

(skala 1-5, genomsnitt 2,89).  

Av samtliga deltagare hade en tredjedel 

(31,5 %) intention att sluta. De som arbetat 

1-2 månader hade högst intention att sluta. 

De deltagare som ville sluta upplevde högre 

arbetsrelaterad stress i yrkesrollen och bland 

interpersonella relationer. 

Deltagarna upplevde ledarskap som den 

minst stressiga faktorn.  
Zamanzadeh, V., 

Jasemit, M., Valizadeh., 

L., Keoghi., B & 

Taleghani, F.  

 

 

 

Lack of 

preparation: Iranian 

nurses experiences 

during transition 

from college to 

clinical practice 

 

2015, Iran, Journal of 

professinoal nursing 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

förberedelse för 

självständig 

yrkesutövning och 

sjuksköterskans 

transition från högskola 

till yrkesutövning. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 14 deltagare valda 

genom stickprovsurval. 12 

sjuksköterskor med <1 års 

erfarenhet. ”för att bekräfta 

validitet av data var även 2 

sjuksköterskor, 7-11 års 

erfarenhet med i studien” 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer och 

fältanteckningar 

Analys: Konventionell 

kvalitativ innehållsanalys 

Deltagarna upplevde brist på praktisk 

skicklighet, effektivitet och akademisk 

kunskap. De var stressade över att inte bli 

färdiga i tid och att bli kritiserade framför 

andra. Rädsla att skada patient på grund av 

bristande kunskap och skicklighet upplevdes 

bland deltagarna. Brist på stöd från 

medarbetare gav deltagarna en känsla av 

ensamhet vilket bidrog till stress.  

Stressen gick ut över privatlivet, sömnen 

och försämrar prestationsförmågan.   

Studien visar att handledning kan reducera 

stress. 

 


