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Sammanfattning 
Bakgrund: För den nyutexaminerade sjuksköterskan kan den första tiden i yrket 
upplevas som utmanande och påfrestande då förväntningarna inte alltid möter 
verkligheten. Stress är ett ofta förekommande fenomen inom sjuksköterskeyrket och 
kan manifestera sig på en rad olika sätt. Stressen påverkar både människan och 
utförandet av den holistiska patientvården. 
Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av stress för nyutexaminerade sjuksköterskor 
under sitt första verksamma år.  
Metod: Litteraturstudien genomfördes genom att systematiskt söka i två olika 
databaser vilket genererade tio vetenskapliga artiklar. Databearbetningen utfördes 
genom en klart framträdande innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet belyses det hur stress påverkar den första tiden för 
nyutexaminerade sjuksköterskor och vad stressen kan leda till hos en nyutexaminerad 
sjuksköterska. Resultatet presenteras i tre teman som svarar på studiens syfte. De 
teman som belyses är: bristande självkänsla, rädsla för bristande vårdresultat och 
utmattning. Stress kunde leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde brister 
i arbetets utförande, kände sig otillräckliga och behövde ta ansvar för dåliga 
vårdresultat. Stressen kunde även leda till utmattning och risk för att nyutexaminerade 
sjuksköterskor lämnade professionen. 
Slutsats: Hos den nyutexaminerade sjuksköterskan kan stress inverka på olika sätt. 
Stress kan påverka hur nyutexaminerade sjuksköterskor utför sitt arbete, samt i vilka 
situationer stressen uppkommer och vad den kan leda till. 
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Abstract 
Background: For the newly graduated nurse the first year can be perceived as 
challenging and strenuous because the expectations do not always measure up with 
reality. Stress is a widely discussed phenomenon within the nursing profession and 
can manifest in a variety of ways. Stress can also affect both the person and the 
holistic patientcare. 
Aim: The aim of the study was to illustrate the experience of stress for newly 
graduated nurses during their first professional year. 
Method: The literature study was conducted by systematically searching two 
databases which generated ten scientific articles. The data processing was carried out 
by a clearly prominent content analysis. 
Findings: The result illustrates how stress affects newly graduated nurses and what 
the stress could lead to for a newly graduated nurse. The results are presented in three 
themes that answer the study´s purpose. The themes are: lack of self-esteem, fear of 
poor care results and exhaustion. Stress could lead to deficiencies in the performance 
of the work, feelings of being insufficient and having to take responsibility for poor 
care results. Stress could also lead to fatigue and a risk of newly graduated nurses 
leaving the profession.   
Conclusion: Stress can affect newly graduated nurses in different ways. Stress can 
affect how newly graduated nurses perform their work, as well as in what situations 
the stress arises and what it can lead to.     
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Inledning 
Efter tre års utbildning kliver den nyutexaminerade sjuksköterskan in i en ny 
profession och yrkesroll som ställer höga krav på att kunna arbeta självständigt 
(Wangersteen et al., 2008). Den första tiden för en nyutexaminerad sjuksköterska är 
därmed av största vikt, då detta kan komma att forma sjuksköterskans fortsatta 
uppfattning av professionen (Wangersteen et al., 2008). I studien av Wangersteen 
(2008) beskrivs sjuksköterskeprofessionen som ett yrke präglat av osäkerhet och kaos 
(Wangersteen et al., 2008). Sjuksköterskeprofessionen kan av många anledningar 
därför uppfattas som skrämmande med allt ansvar yrket medför. Ohlsson (2009) 
skriver att upplevelserna som nyutexaminerade sjuksköterskor möter under sin första 
yrkesverksamma tid överensstämmer inte alltid med vad de har lärt sig under 
utbildningen. I samband med att verkligheten inte möter de nyutexaminerade 
sjuksköterskornas förväntningar kan det skapa oro och stress inför hur yrkeslivet ska 
bli och hur omvårdnadsarbetet ska utföras (Ohlsson, 2009). I Sverige är stress ett 
stigande fenomen som bidrar till en stor andel sjukskrivningar som fordrar samhället 
att stötta, hjälpa och förebygga eventuella återfall. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv 
ställer detta krav på samhället för att kunna bidra med ersättning, eventuellt vård och 
arbetsbortfall (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). 

  
Bakgrund 
Sjuksköterskeprofessionen 
I Hegge (2013) beskrivs det att Florence Nightingale var en av grundarna för dagens 
sjuksköterskeyrke och en pionjär när det kommer till vårdhygien. Hon kan ses som en 
av de första omvårdnadsteoretikerna som synliggjorde innebörden av renlighet i 
vårdmiljön (Hegge, 2013). Dagens sjuksköterskeprofession har Nightingales kod 
gällande vård och omvårdnad som grund och i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår 
det att arbeta hälsofrämjande för att förebygga sjukdom samt att se och vårda hela 
patienten (Sundeep, 2015). Sundeep (2015) beskriver sjuksköterskeyrket som ett 
mycket komplext yrke där sjuksköterskan möts av utmaningar dagligen. Utmaningar 
kan vara att jobba under ständig stress, hålla sig uppdaterade vad gäller regler och 
riktlinjer kring vården eller att bemöta och vårda patienter med språkskillnader 
(Sundeep, 2015). Målet för all vård är att den ska ges på lika villkor och med respekt 
för allas lika värde. All vård ska utföras i enlighet med de lagar, författningar och 
andra styrdokument som gäller för hälso- och sjukvården (SFS 2017:30). Inom 
sjuksköterskeprofessionen är ett professionellt förhållningssätt en grundläggande 
egenskap för sjuksköterskans kompetens (Bentling, 1995). Enligt International 
Council of Nurses (2012) ska en sjuksköterska ha ansvar över att riktlinjer inom 
omvårdnad följs. Parallellt ska en sjuksköterska även aktivt medverka i att 
upprätthålla och utveckla omvårdnadens värdegrund. Sjuksköterskan ska likaså aktivt 
arbeta för en evidensbaserad verksamhet där professionell forskningsbaserad kunskap 
tillämpas (International council of nurses, 2012). 
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Begreppet profession kan användas för att förtydliga att något uträttas på ett korrekt 
och bra sätt (Bentling, 1995). Bentling (1995) skriver att idén om en profession växte 
fram inom sociologin men kom att användas inom omvårdnadslitteratur för att 
förklara sjuksköterskans praktiska och teoretiska kunskap. De som arbetar inom en 
profession besitter kunskap om ett specifikt ämne så som sjuksköterskeyrket 
(Bentling, 1995). Enligt 1 $, kap. 4, i SFS 2010:659 krävs det att varje verksam 
sjuksköterska erhåller en legitimation som bevis på dennes kunskap och kompetens. 
Denna avläggs efter en treårig högskoleexamen. Legitimationen innebär att endast de 
som innehar den har rätt att utföra yrket och är därmed en skyddad yrkestitel (SFS 
2010:659).  

Nyutexaminerad sjuksköterska – en sjuksköterskas första tid 
För att en sjuksköterska ska få börja arbeta krävs det en kandidatexamen. Målet med 
kandidatexamen är att studenten ska uppnå de teoretiska samt praktiska krav som 
högskolan anser passa utbildningen (SFS 1993:100). Liang et al. (2018) beskriver att 
studenter under sin utbildning endast behöver ansvara för en patient under 
simulationerna på högskolan medan de senare som nyutbildade sjuksköterskor ska ha 
ansvar för flertalet patienter. Den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska kan 
innefatta påfrestningar, hög belastning och kan för vissa vara en prövande tid (Liang 
et al., 2018). Wangersteen et al. (2007) beskriver vidare i sin studie att 
nyutexaminerade sjuksköterskor ibland blev erbjudna anställning på en sedan tidigare 
bekant arbetsplats. Även om en välkänd miljö presenteras kan det trots detta upplevas 
som utmanande för en nyutexaminerad sjuksköterska på grund av den nya 
yrkeskompetensens ansvar (Wangersteen et al., 2007).  

Björkström (2005) belyser i sin studie att nyutexaminerade sjuksköterskor vill i sin 
yrkesroll vara en hjälpandehand och finnas till för sina patienter och att stödja andra 
människor. Vidare beskrivs det även att det är både viktigt och nödvändigt att de som 
nyutexaminerade sjuksköterskor är de ska vara väl förberedda för yrket genom att 
vara kunniga och skickliga inom omvårdnad men också inom medicinsk teknik 
(Björkström, 2005). Nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver att de påbörjade sitt 
nya yrke med en viss osäkerhet och att yrkesprofessionen ställer höga krav på den 
nyutexaminerade sjuksköterskans arbete. De förklarar fortsättningsvis att 
nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva sin första tid i yrket som prövande och 
detta kunde leda till en viss stress (Liang et al., 2018; Walton et al., 2016).  

Stress 
Begreppet stress som används i dagens samhälle formulerades av Hans Seyle. Seyle 
(1950) beskrev stress som en kroppslig anpassning som utlöses av fysiska eller 
psykologiska påfrestningar. De fysiska påfrestningarna kunde vara stark hetta, köld, 
syrebrist eller blodförlust. ”The general adaption syndrome” (GAS) är de fysiologiska 
reaktionerna på systemisk stress. (Seyle, 1950). Wärhborg (2009) beskriver att stress 
kan uppstå i samband med bristande inflytande i anknytning till högre krav. Det finns 
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ingen förutbestämd faktor över vad som orsakar stress och inte heller vad reaktionen 
på den blir utan är helt beroende av personen och dennes uppfattning, drivkraft och 
tolkning (Wärhborg, 2009). Lazarus och Folkman (1984) beskriver att stress hos en 
individ kan förklaras som förhållandet mellan stimuli och respons. Där individens 
utfall och reaktioner beror på vilken förmåga individen har att hantera denna typ av 
påfrestning (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt Lazarus och Folkman (1984) är det av 
stor vikt att människan ska ha förståelse för att stress påverkar alla individuellt. Stress 
kan utlösas av olika händelser som påverkar en individ. Dessa händelser kan antingen 
vara stimuli utifrån individens inre eller andra stimuli utanför kroppen (Lazarus & 
Folkman, 1984). Enligt Happell et al. (2013) kan stress variera beroende på 
arbetsplats och stressen som individerna upplever är olika beroende på arbetsplats och 
arbetsmiljön (Happell et al., 2013). Stressens innebörd förklaras av Levi (2001) som 
är grundaren av svensk stressforskning. Levi (2001) förklarar stress som en process 
som sker inom organismen och dess anpassningen till alla möjliga sorters 
påverkningar och påfrestningar. Levi (2001) likt Seyle (1950) beskriver stress som en 
manifestation av fysiska, psykiska och sociala påfrestningar som har inverkan på 
organismen. De kan exempelvis visa sig när individen ska prestera något den inte tror 
sig klara av som vid ängslan av problem i arbetet. Stressen resulterar i slitage på 
organismen och avgörs av stressens nivå (Levi, 2001).  

Teoretisk referensram: Från novis till expert 
Sjuksköterskans utveckling beskrivs av Patricia Benners modell, Från novis till expert 
(1993). Benner (1993) beskriver att sjuksköterskans yrkesroll skapas av praktiska 
erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskans kunskapsutveckling kan därför förklaras 
utifrån fem olika steg (Benner, 1993).  

1.     Novis 

2.     Avancerad nybörjare 

3.     Kompetent 

4.     Skicklig  

5.     Expert 

Det första steget i modellen kallas för novis (Benner, 1993). Sjuksköterskan saknar då 
bakgrundsförståelse i situationer (Benner, 1993). Liang et al. (2018) beskriver att 
nyutexaminerade sjuksköterskor har svårt att anpassa sig till sina nya arbetsuppgifter 
då de som studenter enbart vårdat en patient. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan 
därmed uppleva det som problematiskt att nu vårda flertalet patienter (Liang et al., 
2018). Enligt Benner (1993) kan novis liknas med sjuksköterskestudenter eftersom de 
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tidigare inte varit verksamma inom yrket och förlitar sig enbart på teoretiska 
kunskaper. Objektiva mätbara värden såsom vitala parametrar, vikt eller vätskeintag 
lägger novisen stor vikt på. Nyutexaminerade sjuksköterskor har då hunnit få 
tillräckligt med erfarenhet och kunskap som studenter och befinner sig redan på andra 
steget, avancerad nybörjare. Den avancerade nybörjaren kan lättare hantera arbetet 
men behöver fortfarande hjälp av erfarna sjuksköterskor för att hantera yrket i sin 
helhet. Den avancerade nybörjaren kan urskilja viktiga aspekter i händelser men 
behöver fortfarande hjälp i att prioritera och strukturera arbetet. De första två stegen 
är de som berör nyutexaminerade sjuksköterskors kunskapsutveckling (Benner, 
1993).  

Enligt Benner (1993) kallas det tredje steget kompetent och beskriver den 
sjuksköterska som varit verksam i två till tre år och har erfarenhet i att arbeta 
långsiktigt. Sjuksköterskan blir medveten om sin egen kunskap och har tidigare 
erfarenheter att luta sig mot samt är tillräckligt erfaren att känna sig självsäker att 
behärska oförutsägbara situationer. Det näst sista steget kallas för skicklig och uppnås 
efter ytterligare två till tre år efter föregående steg. Den skickliga sjuksköterskan har 
ett helhetssynsätt och kan åtgärda problem per automatik. Kunskapen grundas i 
upplevda händelser och erfarenheter som sjuksköterskan fått med tiden som verksam. 
Det viktiga i sammanhang och tydliga varningssignaler kan nu urskiljas. I det sista 
steget expert behöver sjuksköterskan inte längre förlita sig på regler och rutiner, utan 
har integrerat detta i kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan kan nu möta 
problem utan att behöva fundera över alternativa diagnoser eller behandlingar. 
Sjuksköterskans breda kunskaper ger möjligheter till att förlita sig på sin känsla av att 
handla på ett korrekt sätt baserat på erfarenhet och tidigare upplevelser. Expert steget 
kan enbart uppnås om sjuksköterskan fått möjlighet att utöva och förfina sina 
praktiska och teoretiska kunskaper i patientnära situationer (Benner, 1993).      

Problemformulering 
Stressen som sjuksköterskor dagligen tampas med är ett debatterat ämne i dagens 
samhälle och kan ha en stor inverkan på hur sjuksköterskan upplever professionen. 
Tidigare forskning visar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid 
som stressande. Det är därför betydelsefullt att belysa stressen som den 
nyutexaminerade sjuksköterskan utsätts för. 

Syfte 
Syftet var att belysa upplevelsen av stress för nyutexaminerade sjuksköterskor under 
sitt första verksamma år.  

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2016).  
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Datainsamling 
Informationssökningen gjordes i två faser. Till att börja med gjordes en inledande 
informationssökning för att ta redan på vad som fanns publicerat inom ämnet och för 
att få en grund för sökarbetet (Friberg, 2017). Cumulated Index to Nursing And Allied 
Health Litterature (CINAHL) och Public Medline (PubMed) var de databaserna som 
användes då de täcker området på syftets inriktning. Den inledande sökningen 
resulterade främst i vetenskapliga artiklar och i sökningen användes sökordet ”newly 
graduated nurse”. I den egentliga informationssökningen reducerades sökningen 
genom att tillägga ytterligare sökord för att få fram ett mer begränsat resultat 
(Östlundh, 2017). Samtliga sökningar gjordes som fritextsökningar och sökorden som 
användes var ”new nurse graduate”, ”new registered nurse”, ”new nurses”, ”newly 
graduated nurses”, ”stress”, ”result”, ”experience”, ”first year” och ”qualitative”. Var 
god se tabell 1, bilaga A. Vidare användes trunkeringar i sökningen för att fånga 
variationer på orden. De booleska operatorerna AND och OR användes för att 
sammanlänka sökningen (Östlundh, 2017). Limitations användes för att finna 
vetenskapliga artiklar. I CINAHL och PubMed användes limitations 2011-2020. 
Forsberg och Wengström (2016) beskriver att inklusionskriterier hjälper 
informationssökningen samt artiklar som påträffas blir av högre relevans för arbetets 
syfte. Inklusionskriterierna som valdes var att de vetenskapliga artiklarna skulle utgå 
från nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv och att de endast varit verksamma 
under ett år efter examen samt skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2016). 

CINAHL 

I CINAHL användes sökorden ”new nurse graduate”, ”new registered nurse”, ”new 
nurses”, ”newly graduated nurses”, ”stress”, ”effect”, ”result”, ”experience” och 
”first” year. Totalt gjordes fyra sökningar och sökorden som användes gjordes i olika 
kombinationer. Den booleska operatorn AND och OR användes för att kombinera de 
olika sökorden. Den första sökningen gav 40 träffar. Sökorden som valdes var ”newly 
graduated nurse” OR ”new registered nurse” OR ”new nurses” AND ”stress” AND 
”first year”. Samtliga titlar och abstrakt lästes, fem artiklar granskades och en valdes 
ut. I den andra sökningen användes sökorden ”new nurse graduate” AND ”stress”. 
Sökningen gav 45 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes, tre artiklar granskades 
och två valdes ut. I den tredje sökningen användes sökorden ”new nurse graduates” 
AND ”stress” AND ”result”. Sökningen gav 93 träffar där samtliga titlar och abstrakt 
lästes, fyra artiklar granskades och en valdes ut. I den fjärde sökningen användes 
sökorden ”new nurse graduate” AND ”experience” AND ”stress”. Sökningen gav 130 
träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes, åtta artiklar granskades och två valdes 
ut.   

Pubmed 

I PubMed användes sökorden ”new nurse graduate”, ”newly graduated nurses”, 
”stress”, ”first year” och ”qualitative”. Totalt gjordes tre sökningar och sökorden som 
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användes gjordes i olika kombinationer. De booleska operatorerna AND och OR 
användes för att kombinera och utvidga de olika sökorden för att ge ett bredare 
resultat. I den första sökningen användes sökorden ”newly graduated nurses” AND 
”stress” AND ”first year”. Den första sökningen gav 14 träffar. Samtliga titlar och 
abstrakt lästes, två granskades och en valdes ut. I andra sökningen användes sökorden 
”new nurse graduate” AND ”stress” AND ”result” AND ”qualitative”. Sökningen gav 
41 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes, sju granskades och två valdes ut.  I 
den tredje sökningen användes sökorden ”new nurse graduate” AND ”stress” AND 
”result”. Sökningen gav totalt 173 träffar där 142 abstrakt lästes, 14 artiklar lästes och 
två valdes ut.   

Databearbetning 
Dataanalysen utfördes som en innehållsanalys i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016). Inledningsvis lästes resultatartiklarna noggrant igenom upprepade 
gånger och sammanfattades i artikelöversikter (se tabell 3). Detta utfördes både 
gemensamt och enskilt. Samtliga artiklar var skrivna på engelska men utvalda delar 
som svarade till syftet översattes till svenska. I var och en av artiklarna identifierades 
huvudfynd genom artiklarnas resultat. Därefter bearbetades innehållet ytterligare och 
meningsbärande enheter valdes ut som svarade till syftet. När de meningsbärande 
enheterna identifierats färgkodades de och sorterades efter innehåll. I detta steget 
jämfördes och diskuterades likheter och skillnader i de utvalda enheterna. 
Färgkoderna parades därefter ihop och bildade tre teman. Dessa var: bristande 
självkänsla, rädsla för bristande vårdresultat och utmattning. Resultatets teman 
förtydligas med ett flödesschema och i den åskådliggörs tre teman (se figur 1) 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

Forskningsetiska övervägande 
Det finns olika etiska lagar och regler för hur forskningen får bedrivas och 
Helsingforsdeklarationen är en av dessa. Helsingforsdeklarationen är en 
forskningsetisk riktlinje som inriktar sig på att individen ska stå i centrum och att 
forskningen inte får gå före varken den enskilde individen eller samhällets intresse 
(World medical association, 2018). Enligt Belmontrapportens etiska principer (1979) 
ska all forskning som inkluderar människor utföras rättvist och med respekt för 
individen. Deltagarna ska ge sitt informerade samtycke. Studiens subjekt hade alla 
givit sitt samtycke till deltagandet. Nytta och risker ska övervägas med respekt för 
individens autonomi (Belmontrapporten, 1979). Samtycke kan tas tillbaka när som 
helst och gäller med omedelbar verkan (SFS 2003:460). Sveriges forskningsetik styrs 
främst genom lagen om etikprövning där hänsyn skall tas till människans 
grundläggande rättigheter i kontrast med intresset av ny kunskap (SFS 2003:460).  

Inom forskningsetik görs etiska överväganden inför och under utförandet av 
forskningen och det vetenskapliga arbetet. Kunskap kring normer, värderingar och 
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principer vägleder ett etiskt korrekt forskningsarbete (SFS 2003:460). Enligt lag 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor skall all form av 
forskningsetik värna om människans grundläggande värde och rättigheter. Studier 
som genomförs skall syfta till att öka förståelse och ge inblick och kunskap i olika 
fenomen. I längden ska forskningen förbättra för både personen och samhället i stort 
(SFS 2003:460).  

Samtliga resultatartiklar förde etiska resonemang och hade blivit godkända av en etisk 
kommitté. Etiskt resonemang handlar om att deltagarna har givit sitt informerade 
samtycke och kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i studierna. 
Forskarens ansvar i det etiska resonemanget är att bibehålla deltagarnas anonymitet, 
inte förvanska resultatet och vidare givit skriftlig och muntlig information om 
studiens syfte.  

Göra gott principen handlar om att studiens nytta ska överväga eventuella risker. 
Nyttan med det valda ämnet är att förbättra och fördjupa sig i kunskaperna om 
nyutexaminerade sjuksköterskors stress och vilka eventuella konsekvenser det kan 
innebära. Därför kan ökad kunskap bidra till att rätt stöd och resurser erbjuds 
(Kjellström, 2012).  

Resultat 
Nyutexaminerade sjuksköterskor erfar skilda upplevelser av stress vilket påverkade 
deras yrkesroll samt omvårdnadsarbete. Under databearbetningen växte olika teman 
fram. Resultatets teman förtydligas med ett flödesschema och i den åskådliggörs tre 
teman (se figur 1). I resultatet beskrivs varje tema i samma ordning som den 
presenteras i flödesschemat. Vidare kommer nyutexaminerade sjuksköterskor att 
benämnas som NUS.  

 

Figur 1: Flödesschema för teman med sina respektive underkategorier. 

NUS upplevelse 
av stress

Bristande 
självkänsla

Rädsla över 
bristande 

vårdresultat
Utmattning
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Bristande självkänsla 
Shrestha & Joshi (2014) konstaterade att den första tiden i yrket är mest påfrestande 
och stressande, vilket förklarades som en övergångschock. Att som tidigare varit 
student i en trygg miljö med en handledare till att själv vara ansvarig för patienten och 
dess omvårdnad (Shresta & Joshi, 2014). Övergångschocken beskrivs av Labrague et 
al. (2018) vara mest utmanande de första månaderna med fokus kring rutinerna som 
utfördes i den nya arbetsmiljön. Tveksamheter kring hur situationer och 
omvårdnadsmoment skulle utföras förklarades av NUS. Dessa utfördes trots 
tveksamheter på grund av att NUS upplevde att de inte hade något annat val än att 
anpassa sig till sin nya verklighet i professionen (Labrauge et al., 2018). De höga 
stressnivåerna NUS upplevde ledde till obeslutsamhet och bristande självkänsla (Hu 
et al., 2017; Parker et al., 2014). Hu et al. (2017) menar att till följd av detta valde 
NUS att avstå från att ge injektioner till spädbarn (Hu et al., 2017).  

Enligt studier av Labrague et al. (2018) samt Parker et al. (2014) upplevde NUS att 
övrig personal hade höga förväntningar på deras kunskap. Förväntningarna var att de 
direkt skulle ha erfarenheten till att ta hand om patienter med komplexa sjukdomar. 
Detta kunde kännas orimligt och osäkert för NUS att besitta så tidigt i sin yrkeskarriär 
och de höga förväntningarna bidrog till att de kände sig överväldigade samt 
tveksamma till sina förmågor som resulterade i bristande självkänsla (Labrague et al., 
2018; Parker et al., 2014). De komplexa sjukdomstillstånden patienterna kunde lida 
av ökade stressen hos NUS. Sjukdomar som NUS var medvetna om och lärt sig under 
utbildningen upplevdes helt annorlunda när patienterna skulle omhändertas och 
vårdas i praktiken (Labrauge et al., 2018).  

Flera NUS påpekade att det inte var ovanligt att de blev tillrättavisade av mer erfarna 
sjuksköterskor. Det kunde ske när de gjort något fel eller när de hade sökt upp 
information om ett läkemedel. NUS blev då tillrättavisade istället för att bli erbjudna 
stöd och hjälp (Feng & Tsai, 2011; Hu et al., 2017; Parker et al., 2014). Enligt Hu et 
al. (2017) kunde anhöriga uttrycka former av hot mot NUS om de inte ville utföra 
vissa arbetsuppgifter som de upplevde att de inte hade erfarenhet och modet till att 
utföra (Hu et al., 2017). Feng och Tsai (2011) förklarar att stressen minskade i takt 
med att NUS erfarenhet och kliniska kompetens ökade och var en del av utvecklingen 
till att få en ökad självkänsla och bli kompetent (Feng & Tsai, 2011). Något som 
kunde underlätta stressen var välkomnande kollegor. Deras goda bemötande gjorde att 
NUS vågade ställa frågor och be om hjälp. Stödet från andra sjuksköterskor kunde 
underlätta upplevelsen för NUS till att bli kompetenta samt öka deras självkänsla 
(Clark & Springer, 2012; Parker et al., 2014; Shrestha & Joshi, 2014).  

Rädsla för bristande vårdresultat 
Det första året förklarades av NUS som en skrämmande period där rädslan för att stå 
ensam till svars för patienterna kunde upplevas som både spännande och stressande 
med tanke på det stora ansvaret som tillkommer efter examen (Halpin et al., 2019; 
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Murray et al., 2019; Shresta & Joshi, 2014; Suresh et al., 2012). Det kunde innebära 
rädsla inför det som inte gick att förutse eller rädsla av att inte kunna förstå något som 
hade betydelse för patientens omvårdnad (Clark & Springer, 2011; Murray et al. 
2019). Flera NUS beskrev att trots att de hade tagit examen och fått sin legitimation 
så var de oroliga över den nya roll de besitter och över den kunskap de förväntas ha, 
vilket upplevdes som väldigt stressande (Clark & springer, 2011; Suresh et al., 2012). 
Om en patient plötsligt blev sämre så förväntades det att NUS skulle ha rätt kunskap 
för själv kunna ha det fulla ansvaret för patienten. Känslan av att inte kunna lita på 
sina egna förmågor kombinerat med att inte ha modet till att be om hjälp kunde 
resultera i att NUS kände sig oförberedd för professionens ansvar och att deras 
kunskaper inte skulle räcka till för att kunna bedriva en trygg och säker vård (Clark & 
Springer, 2011; Murray et al., 2019; Shresta & Joshi, 2014). Ansvaret som tillkommer 
som färdig sjuksköterska ökade påtagligt då NUS under sin första vecka hade ett lägre 
antal patienter att ansvara för. Redan veckan därefter ökades det till sex patienter som 
NUS på egen hand skulle ansvara för. Ansvaret påverkade NUS i form att det ökade 
deras stress (Labrague et al., 2018). Det kunde upplevas som tidskrävande och 
stressande att arbeta i obekanta miljöer (Hu et al., 2017). NUS kunde även uppleva 
svårigheter med att arbeta i obekanta miljöer då de blev förflyttade mellan 
avdelningar. Detta kunde påverka vårdkvalitén eftersom NUS inte kände till den nya 
avdelningen och de upplevde då att vårdresultatet inte blev lika bra. Oro över att göra 
misstag på grund av ovana upplevdes då av NUS (Parker et al., 2014; Suresh et al., 
2012) Hu et al. (2017) nämner att intensiva arbetsscheman satte press på NUS. Detta 
på grund av personalbrist som ledde till att sjuksköterskor, däribland NUS, ansvarade 
ensamma för åtta patienter eller fler. NUS fick då ta sig an en stor andel jobb redan 
från start och fick många gånger jobba övertid. NUS upplevde känslor av att vara 
otillräcklig då de inte hann utföra arbetsuppgifterna på utsatt arbetstid (Hu et al., 
2017). 

Labrague et al. (2018) skriver att vissa moment som skulle utföras ute i yrket inte 
överensstämde med det som NUS hade fått lära sig under sina studier och eftersom de 
själva inte visste hur momenten skulle utföras skapade detta en känsla av stress och 
rädsla för NUS. Situationer som inte överensstämde med tidigare kunskaper kunde 
vara att vissa riktlinjer inte följdes, som att kontrollera patientens vitala parametrar 
när antihypertensiva läkemedel skulle administreras (Labrague et al., 2018). För NUS 
ansågs riktlinjerna viktiga att följa. Vidare uppfyllde riktlinjer andra viktiga aspekter 
som att kunna se sina egna begränsningar och samtidigt vara medveten om andra 
betydelsefulla och grundläggande kunskaper som riskmedvetenhet och 
läkemedelskännedom (Murray et al., 2019). Hu et al. (2017) skriver att otillräcklig 
erfarenhet och bristande instruktioner i att hantera medicinska instrument var en 
stressfaktor hos NUS. Konsekvensen blev att NUS ofta upplevde skuld över att 
behöva ta ansvar för dåligt utförda vårdresultat (Hu et al., 2017). Murray et al. (2019) 
nämner att säker patientvård är något som NUS fokuserar på därför att de är rädda för 
att göra fel. NUS kände sig kluvna i att vilja vara tidseffektiva samtidigt som de var 
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rädda över att tidseffektiviteten kunde leda till att patientsäkerheten riskerades (Hu et 
al., 2017). I Clark och Springer (2011) studie framkommer det att NUS upplevde 
stress kring brister i arbetet som eventuellt kunde leda till att patienter for illa. Sådana 
brister i arbetet kunde uppstå på grund av otillräcklig kommunikation eller att tiden 
inte räckte till för att göra noggranna och livsviktiga undersökningar på patienter 
(Clark & Springer, 2011). Stress kring att kunna arbeta tidseffektivt i samband med 
tung arbetsbelastning förklarades ha inverkan på den holistiska patientvården (Clark 
& Springer, 2011; Suresh et al., 2012). Enligt Clark och Springer (2011) förklarade 
NUS att de hade svårt att få tiden att räcka till under sina arbetspass samt arbeta 
adekvat, även om de har åkt 15-20 minuter tidigare till arbetet. Trots detta lyckades de 
enbart utföra arbetsuppgifter som ingick i avdelningens standardrutiner såsom 
läkemedelsutdelning, medicinronder, kolla till patienter och överrapporteringar. De 
menade alltså att arbetet utfördes mer på rutin och att arbetsuppgifter som 
rapporteringar, besöka och undersöka patienter samt bedöma och utvärdera 
behandlingar blev påverkade och inte alltid en första prioritering vilket även sågs som 
brister i arbetets utförande (Clark & Springer, 2011). Hu et al. (2017) nämner att 
intensiva arbetsscheman satte press på NUS. Detta på grund av personalbrist som 
ledde till att sjuksköterskor, däribland NUS, ansvarade ensamma för åtta patienter 
eller fler. NUS fick då ta sig an en stor andel jobb redan från start och fick många 
gånger jobba övertid. NUS upplevde känslor av att vara otillräcklig då de inte hann 
utföra arbetsuppgifterna på utsatt arbetstid (Hu et al., 2017). De förklarar även att en 
konsekvens av stress var att NUS inte hade tid till att kunna sitta ner och fundera över 
vad som är bäst för deras patienter och att de oroade sig över att vården skulle utföras 
mer på rutin (Clark & Springer, 2011). I Murray et al. (2019) studie belyser 
deltagarna däremot att patientsäkerheten säkerställs genom att arbetet utförs med ett 
helhetsperspektiv där både patientcentrerad -och personcentrerad vård integrerades 
för att undvika att äventyra patientsäkerheten (Murray et al., 2019). 

Utmattning  
Halpin et al. (2017) poängterar att på grund av otillräcklig schemalagd arbetskraft per 
skift så blev resultatet en olik fördelning i färdigheter under arbetspassen. Det ledde 
till att somliga fick ta majoriteten av ansvaret och innebar att stort ansvar lades på 
NUS som fick bära upp sina kollegor (Halpin et al., 2017). De förväntades ta ansvar 
under arbetspasset och skulle något mot förmodan gå fel blev resultatet att skulden i 
slutändan lades på ansvarig sjuksköterska. Stressen i att hantera arbetet som tilldelats 
samt tung arbetsbelastning resulterade i att NUS kände sig dåligt förberedda och 
rädda för att göra misstag (Halpin et al., 2017). Tung arbetsbelastning på grund av låg 
bemanning var vanligt förekommande, det resulterade i stressande miljöer som har 
betydelse för vart NUS ville ta sin anställning (Parker et al., 2014; Suresh et al., 2012) 
Detta eftersom NUS ville kunna arbeta i en miljö som var gynnsam för deras egen 
utveckling inom professionen och där stöd kunde erbjudas under utvecklingens gång 
(Parker et al., 2014).  Parker et al. (2014) poängterar att NUS upplevde den tunga 
arbetsbelastningen i kombination med det nya ansvaret och förväntningarna från 
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andra som orimlig och osäkert vilket ledde till att NUS blev mer stressade och även 
utmattade samt utbrända (Parker et al., 2014). I studien av Feng och Tsai (2011) 
beskriver NUS en känsla av överväldigande kaos på arbetsplatsen, detta innebar att 
stressen och utmaningarna som de utsattes för på arbetet fick dem att känna sig 
oorganiserade, besegrade och tvetydiga om sina egna roller. Detta i sin tur ledde till 
en känsla av hjälplöshet och utmattning (Feng & Tsai, 2011). Suresh et al. (2012) 
visar en annan konsekvens av tung arbetsbelastning som var att NUS behövde utföra 
åtaganden som de inte ansåg tillhöra deras arbetsuppgifter. De så kallade ”non 
nursing” uppgifterna kunde bestå av att rengöra och städa sängar (Suresh et al., 2012). 
Vidare poängterar Suresh et al. (2012) att resultatet av stressen det medförde 
förklarades som press för att hinna med sina egna arbetsuppgifter och ansågs vara tid 
som hade kunnat läggas på patienternas omvårdnadsbehov istället (Suresh et al., 
2012). Clark och Springer (2012) beskriver att arbetsdagarna för en nyutexaminerad 
är överväldigande och har en stor inverkan på hur NUS upplever arbetet. Zhang et al. 
(2017) beskrev att arbetsrelaterad stress som NUS utsätts för under sitt första år i 
yrket var en bidragande faktor till varför många väljer att lämna professionen (Zhang 
et al., 2017). Enligt Hu et al. (2017) var somliga NUS tveksamma över sina karriärval 
överlag och hade tappat hoppet kring sina professionella utvecklingar samt hade 
funderingar kring att byta yrke till något där arbetsbelastningen var mer hanterbart än 
det sjuksköterskeyrket hade att erbjuda (Hu et al., 2017).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie är genomförd enligt Forsberg & Wengströms (2016) 
analysmetod som är en innehållsanalys. Litteraturen består av befintlig forskning 
kring det valda ämnet, där data identifierades genom att systematiskt leta efter 
mönster och teman. Detta för att kunna beskriva och fastställa olika fenomen 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

Sökordskombinationen i den inledande sökningen var noggrant bearbetad genom att 
sökorden var väl utvalda för att passa studiens syfte och därmed ökade studiens 
bekräftelsebarhet. Något som kan ses som en svaghet är att sökningarna enbart 
gjordes som fritextsökningar och inte som ämnessökningar (Forsberg & Wenström, 
2016). Sökningens limitationer bidrog även till att forskning som var mindre aktuell 
föll bort. Artiklarna fick inte lov att vara mer än tio år gamla vilket innebar att äldre 
kunskap inom ämnet inte färgade resultatet. Bekräftelsebarheten stärktes genom att 
informationen inte påverkats av egna ställningstagande. Andras skildringar av 
verkligheten var en bidragande faktor likaså upplevelser från praktik. Informationen 
är noggrant genomarbetad och förförståelsen kring det valda ämnet ökade 
pålitligheten. Under arbetsprocessen har den egna förförståelsen tagits i akt och 
diskuterats i kontrast till studien. Egna tankar och tolkningar har inte påverkat 
resultatet och ökar därmed reliabiliteten för studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Pålitligheten stärks fortsättningsvis genom att resultatartiklarna bearbetades enskilt 
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och tillsammans. Ur insamlade resultatartiklar plockades meningsbärande enheter ut 
som svarade på studiens syfte. Databearbetningen utfördes både enskilt och 
tillsammans. Texterna sammanställdes dock alltid gemensamt vilket stärker 
studien. De meningsbärande enheterna har i resultatet sammanflätats, vilket innebär 
att enheter från olika vårdkontexter presenterats i en helhet. Resultatet av det kan 
innebära att de meningsbärande enheterna påverkats när de tagits ur sina respektive 
kontexter. Det skall dock inte ha någon påverkan på det slutliga resultatet. 
Resultatartiklarna som valdes granskades enligt Carlsson och Eiman granskningsmall 
(2003) där samtliga artiklar hamnade på grad I och II vilket innebär att studierna är av 
hög respektive medelhög nivå som stärker trovärdigheten (Carlsson & Eiman, 2003). 
Samtliga artiklar var etiskt godkända och lyfter etiska aspekter som stärkte den 
vetenskaplig kvalitén. Bedömningen av samtliga artiklar kan dock vara bristande och 
ses som en svaghet i studien i och med otillräcklig erfarenhet i kvalitetsgranskning 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

Resultatartiklarna med kvalitativ ansats beskriver upplevelser och erfarenheter i 
korrelation till valt syfte, vilket i denna studie var upplevelsen av stress (Forsberg & 
Wengström, 2016). Tre av resultatartiklarna använde både kvalitativ och kvantitativ 
ansats, så kallad mixad metod. Dessa artiklarna ansågs vara betydande för studiens 
syfte. De kvalitativa delarna inkluderades i studien på grund av att de var mer 
djupgående och fångade stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor medan de 
kvantitativa delarna exkluderades då majoriteten av dess innehåll presenterade 
statistik vilket inte eftersöktes. Den enbart kvantitativa artikeln inkluderades då 
studien utfördes över en längre tid och ansågs vara ett gott komplement till resterande 
artiklar. Detta kan dock ses som en svaghet i studien då informationen inte har 
insamlats i sin helthet (Forsberg & Wengström, 2016). Den kvantitativa artikeln gav 
en god inblick hur stress manifesteras och dess konsekvenser genom att olika 
mätningar använts. Olika datainsamlingsmetoderna användes i samtliga 
resultatartiklar såsom enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Trianguleringen stärker 
studiens trovärdighet genom att artiklarna bestod av olik design och att data samlades 
in med hjälp av olika metoder. I NUS kontext kan det inledande året upplevas som 
överväldigande vilket presenteras i resultatet. Därmed kan resultatets fynd bidra till 
ökad insikt i NUS första verksamma år. Överförbarheten stärks då resultatet kan 
tillämpas inom andra kontexter där situationer såsom övergångar kan upplevas som 
stressande (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Sex av artiklarna var kvalitativa, en kvantitativ och tre utförda med mixad metod. Två 
av artiklarna var från Australien, två från Kina, en från England, en från USA, en från 
Nepal, en från Taiwan, en från Filipinerna och en från Irland. Alla artiklar var skrivna 
på engelska. Resultatartiklarna har ursprung i åtta olika länder och behöver därmed 
inte vara fullt överförbart till Sverige eftersom de inte skildrar den svenska 
omvårdnaden och dess vårdkontexter vilket kan ses som en av studiens svagheter. Å 
andra sidan kan överförbarheten stärkas genom artiklarnas diverse ursprung. 



 

13 

Resultatartiklarnas liknande innehåll kan därmed påvisa att deras utfall inte enbart är 
förekommande i ett land, utan snarare är en sedvanlig företeelse och därför skulle det 
vara möjligt att överföra resultatet även till svensk vårdkontext (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av stress för NUS. Huvudresultatet visar 
att NUS upplever brister i sina egna kunskaper och att mötet med verkligheten inte 
överensstämmer med förväntningarna. Nedanstående bild (se figur 2) illustrerar hur 
stress och reaktioner/känslor på grund av stress korrelerar med varandra. 
Stressreaktioner kan framkalla olika upplevelser. Dessa upplevelser kan i sin tur 
resultera i ökad stress. Därmed samverkar stress och tillhörande upplevelser i en ond 
cirkel. 

 

Figur 2: Visar stressens inverkan på individen.  
 

Bristande självkänsla 

I resultatet beskrivs det att NUS poängterar att den första tiden i yrket var påfrestande 
och stressande (Shrestha & Joshi, 2014). Odland et al. (2014) beskriver även detta i 
sin studie där de nämner att det är krävande och skrämmande att vara NUS. 
Förutsättningarna i sjukhusmiljön som NUS hamnar i lämnar inte stort utrymme till 
att vara ny och oerfaren (Odland et al., 2014). Resultatet belyser de stora 
utmaningarna NUS erfar, som att vårda svårt sjuka patienter utan större erfarenhet 
(Labrague et al., 2018), vilket även andra NUS uppgav som en stressfaktor (Odland et 
al., 2014) I resultatdelen framkommer det att somliga riktlinjer inte följs (Labrague et 
al., 2018). Det kan kopplas till Odland et al. (2014) studie som förklarar att NUS fick 
lära sig att genomföra omvårdnadsmoment som utformats på grund av tidspress. 
Tidspressen tillkom på grund av personalbrist och omvårdnaden fick därmed lida då 
NUS inte kunde luta sig mot de mer erfarna sjuksköterskornas kunskaper. Uppgifter 
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genomfördes därför inte alltid på korrekt sätt (Odland et al., 2014). Odland et al. 
(2014) belyser en aspekt som resultatet inte åskådliggör. Sjukhusavdelningens 
utformning var avgörande för NUS i förhållande till hur den kliniska träningsperioden 
strukturerades. På grund av personalbrist fick somliga NUS aldrig något 
introduktionsprogram överhuvudtaget. Tillkortakommandet resulterade i att NUS 
kände sig oförberedda. Trots att deras praktiska träning ägt rum i kliniska miljöer 
bidrog osäkerheterna till att NUS kände sig oförberedda inför sin yrkesroll (Odland et 
al., 2014). Det kan därför vara av största vikt att NUS kan finna stöd hos kollegor. 
Benner (1993) påtalar detta i den andra fasen som NUS befinner sig i, den avancerade 
nybörjaren. Som ny på en arbetsplats behöver NUS stöd för att kunna prioritera sitt 
arbete då de är ovana (Benner, 1993). Det innebär att god gemenskap och samarbete 
har visat sig ha en effektiv inverkan på en bra övergång för NUS. Stress visade sig 
minska om NUS var del av ett bra team där de fick aktivt stöd från sina kollegor 
(Halpin et al., 2017). Henderson et al. (2015) beskriver en bra stresshanteringsmetod 
genom att få ta del av feedback. Det förklaras genom att självförtroendet ökade hos 
NUS om de fick positiv feedback från erfarna kollegor vilket kunde leda till även 
övergången underlättades. Feedback är nödvändigt för att NUS ska kunna utvecklas 
och formas in i sin nya yrkesroll (Henderson et al., 2015).  

 
Rädsla för att inte ha rätt kunskap 

Ett centralt fynd i resultatet presenteras som en övergångschock vilket är en fas från 
att varit student till att bli färdig sjuksköterska (Shrestha & Joshi 2014; Labrague et 
al., 2018). Detta styrker Pinchera (2012) i sin studie där det beskrivs att NUS erfar en 
övergångschock den första tiden i yrke, vilket beror på kunskapsbrist från att ha varit 
student till att sedan vara färdig sjuksköterska och den stress det medför (Pinchera, 
2012). Ett annat fynd i resultatet var att flera NUS upplevde att de inte hade rätt 
kunskap och att de var dåligt förberedda inför yrket som legitimerad sjuksköterska 
vilket bidrog till en ökad oro och rädsla för att vården inte skulle kunna bedrivas 
korrekt även detta var en bidragande faktor till stress (Clark & springer, 2011; Murray 
et al. 2019; Suresh et al., 2012). Liknelser kan ses i Pinchera (2012) studie som visar 
att det nya ansvaret som NUS tilldelas i och med sin yrkesroll bidrar till ökad stress 
och rädsla för att kunna utföra ett korrekt arbete eftersom de kände överväldigande 
känslor av att utbildningen inte förberett dem inför ansvaret som väntade (Pinchera, 
2012). I resultatdelen beskrivs rädslan för att inte ha rätt kunskap över det som inte 
gick att förutse eller att kunskaperna som de fått från utbildningen inte mötte 
verkligheten som en bidragande orsak till stress (Labrague et al., 2018). Dessa 
slutsatser drar även Wangersteen et al. (2007) som påpekar att NUS även upplevde att 
välkända miljöer, som en tidigare arbetsplats, var utmanande på grund av den nya 
yrkeskompetensens ansvar (Wangersteen et al., 2007). I resultatet presenteras 
upplevelsen av stress som känslan att inte ha rätt kunskaper och att vara dåligt 
förberedd inför yrkesrollen. (Clark & Springer, 2011; Labrague et al., 2013; Murray 
et al., 2019; Suresh et al., 2013). Detta skulle kunna tyda på brister i utbildningen där 



 

15 

studenten inte uppnått vad som krävts enlig högskoleförordningen (SFS1993:100). 
För att kunna förebygga denna typ av stress kan förslagsvis mer verksamhetsförlagd 
utbildning och flera praktiska moment i form av simuleringar från skolan förbereda 
och hjälpa NUS att anpassa sig bättre i sitt kommande yrkesliv (Monaghan, 2015). 
Även Odland et al. (2014) förklarar att NUS upplever en klyfta mellan vad de fått lära 
sig under utbildningen till vad som krävdes av dem i praktiken. Idealen om att vara en 
god sjuksköterska försökte i största möjliga mån förhållas men kunde inte alltid 
tillämpas i praktiken där större fokus låg på tidseffektivitet. Omställningen av 
prioriteringar var nytt för NUS (Odland et al., 2014). I resultatet nämner Murray 
(2019) hur NUS kände sig kluvna över att vilja arbeta tidseffektivt samtidigt som 
arbetet skulle utföras noggrant. Trots att de var nya och oerfarna behövde de ändå 
arbeta tidseffektivt på grund av det snabba tempot på arbetsplatsen (Murray, 2019). 
Även här kan Benners teori (1993) anknytas till NUS upplevelse av att vara ny. NUS 
har till en början ännu inte samlat på sig tillräckligt med kunskaper och erfarenheter 
för att kunna hantera yrket i sin helhet, och är ännu avancerade nybörjare (Benner, 
1993). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall noggrann och professionell 
vård ges till patienter. För att kunna minska stressen hos NUS och för att 
säkerhetsställa att vården utförs korrekt är det därför betydelsefullt att arbetet utförs 
strukturerat med en uppgift i taget under tiden som sjuksköterskan är ny och oerfaren 
(SFS 2010:659).  

Allteftersom blir den NUS mer erfaren och formas in i rollen som kompetent 
sjuksköterska. Desto fler upplevelser som de presenteras för minskar även deras stress 
(Feng & Tsai, 2011; Parker et al., 2014). Pinchera (2012) förklarar fortsättningsvis att 
NUS förstod att utbildningen inte hade kunnat förbereda dem tillräckligt, utan att det 
som krävdes av dem i praktiken var något de behövde erfara för att förstå (Pinchera, 
2012). Resultatet visar att stress minskar i takt med att erfarenheter och kliniska 
kompetenser ökar, vilket är en del av lärprocessen för NUS att bli en kvalificerad 
sjuksköterska (Feng & Tsai, 2011; Parker et al., 2014). I en studie av DeGrande et al. 
(2018) beskrivs NUS upplevelse av att inte ha den rätta kunskapen som obekvämt 
men trots detta väldigt viktigt och nödvändig. Vidare förklarade NUS att de 
fortfarande upplevde oro för sina patienter i nya och främmande situationer. Stressen 
manifesterade sig även om de hunnit vara verksamma i två år som sjuksköterskor 
(DeGrande et al., 2018). I resultatet understryks det att stödet från kollegor kunde 
underlätta stressen hos NUS och att ett bra bemötandet kunde resulterade i att NUS 
vågade ställa frågor och be om hjälp vilket bidrog till deras kompetensutveckling 
(Clark & Springer, 2012; Parker et al., 2014; Shrestha & Joshi, 2014). Här kan dras en 
parallell till DeGrande et al., (2018) att omvårdnadsarbetet kunde underlättas för NUS 
genom att de under sin övergång hade en mentor, en erfaren sjuksköterska som de 
kunde be om råd och hjälp av. För en NUS kan dessa mentorer fungera som en 
vägvisare för deras egen utveckling. Genom att förklara att förändring inte sker i en 
handvändning fick NUS bättre perspektiv på sina egna förmågor. De kunde då inse att 
deras kompetens var något som utvecklades över tid. NUS förklarade vidare att ha 
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någon att kunna prata med i form av en mentor var uppskattat, samt förklarades som 
en förlust av de som inte hade tillgång till en mentor (DeGrande, 2018). 

Utmattning och utbrändhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

I resultatet presenterar Labrague et al. (2018) och Parker et al. (2014) att höga 
förväntningar kan leda till att NUS känner sig överväldigade och utmattade (Labrague 
et al., 2018; Parker et al., 2014). Levi (2001) förklarar stress som en påfrestning på 
organismen och att en viss nivå av slitage alltid kommer att ske samt beskrivs vara 
normalt. Blir dock stressen beständig kan den bli skadlig och leda till utmattning och 
utbrändhet hos individen (Levi, 2001). I resultatet beskriver Murray et al. (2019) att 
NUS upplevde en stor påfrestning för att ensam vara den patientansvariga 
sjuksköterskan (Murray et al., 2019). Odland et al. (2014) betonar att NUS saknade 
erfarenhet i att ha det slutliga ansvaret över patienter. Ansvar i den utsträckning som 
NUS erfor på arbetsplatsen var något som betonades vara främmande och krävde 
träning för att bemästra. NUS utvecklade med tiden en förståelse för de uppgifter och 
skyldigheter som arbetet krävde (Odland et al., 2014). En annan aspekt som tas upp i 
resultatet är det ökade ansvaret som tillkom vid personalbrist (Halpin et al., 2017). 
Minskningar i personalstyrkan kunde vara när mer erfarna kollegor var sjuka eller på 
semester vilket resulterade i att NUS fick det tilldelade ansvaret, trots att de var nya 
och oerfarna. De förväntades då leva upp till kraven som erfarna kollegor annars hade 
(Odland et al., 2014). I resultatdelen presenteras det att en andel av NUS vill lämna 
yrket efter ett års tid (Zang et al., 2017). Enligt Benner (1993) innebär det att tiden för 
att anpassa sig till sin nya roll inte genomarbetas. En sjuksköterska är efter två år i 
yrket kompetent och anses inte längre vara nyutexaminerad (Benner, 1993).  

Tidsbrist förklaras i resultatet som en bidragande faktor till stress. Stressen 
manifesterade sig i att arbetsuppgifter inte hinns med eller att omvårdnadsarbetet inte 
kunde utföras personcentrerat (Clark & Springer, 2011; Halpin et al., 2017; Suresh et 
al., 2012.). Till följd av det kan vårdskada uppstå då patientsäkerheten inte 
upprätthålls. Med vårdskada avses lidande som hade kunnat undvikas om lämpliga 
åtgärder och arbetssätt tillämpats (SFS 2010:659). Inom hälso- och sjukvård innebär 
det att patientsäkerheten skall upprätthålls genom att vårdgivaren bedriver ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete (SFS 2010:659). Detta presenteras i resultatet som 
ett stressande moment för NUS (Clark & Springer, 2011; Murray et al. (2019). En 
NUS är inte fullärd efter examen vilket kunde innebära en inre rädsla för det som inte 
gick att förutse eller rädsla för att orsaka en vårdskada (Hu et al., 2017; Murray et al., 
2019). Pinchera (2012) beskriver att NUS saknar självförtroende vilket resulterar i 
brister i den egna kompetensen. Det i sig hämmar utvecklingen till professionell 
yrkesutövare och är en bidragande faktor till stress (Pinchera, 2012). Hur individen 
tolkar stressen beskriver Levi (2001) som avgörande, och om den tolkas som en 
möjlighet eller ett hot. Skadlig stress kan uppkomma om den anställda upplever alltför 
stor arbetsbelastning och låg egenkontroll. För att förebygga utbrändhet bör problemet 
hanteras innan det eskalerar till något okontrollerbart. Stressbetingade sjukskrivningar 
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kostar samhället pengar, därför bör de anställdas hälsa tas i akt och därigenom främja 
alla sjukskrivningar som samhället drabbas av. Rimliga återhämtningspauser hade 
varit att begrunda, och hade inte kostat samhället mer än vad sjukskrivningarna 
årligen kräver ekonomiskt (Levi, 2001). I enlighet med International Council of 
Nurses (2014) har sjuksköterskan ett personligt ansvar för hur yrket utövas. 
Sjuksköterskan bör även upprätthålla hälsan så att vården inte äventyras (International 
Council of Nurses, 2012). För att stressen ska bli hanterbar, och för att undvika att det 
leder till utmattning har mindfulness tillämpats. Mindfulness har visat sig ge positiva 
effekter och kan användas som ett verktyg gällande stressreducering vid utmattning 
(Mackenzie et al., 2006). Vidare påtalar Mackenzie et al. (2006) att utbildning med 
mindfulnessmeditation i fokus leder till att stressen blir mer hanterbar och kan 
reducera utmattning hos sjuksköterskor (Mackenzie et al., 2006).  

Konklusion och implikation 
Studiens huvudresultat visar att NUS upplever brister i sina egna kunskaper och att 
konsekvenserna av stress påverkar hur sjuksköterskan kan utföra sitt arbete. Stressen 
kan även påverka patienterna och den holistiska patientvården. Kunskap och 
erfarenhet är en livslång läroprocess i sjuksköterskeprofessionen och det tar tid att 
lära sig hantera stressen. I den föreliggande studien visar det att stöttning från 
kollegor är av stor vikt för NUS förmåga att kunna hantera och minska sin stress.  

Mer forskning inom ämnet är av vikt för att kunna minska stress hos NUS. Vidare 
forskning skulle kunna spegla patienternas syn på omvårdnaden som utförs av NUS. 
Detta för att säkerställa att omvårdnaden blir patientsäker och lik oavsett vilken 
sjuksköterska som vårdar. Studiens resultat hade även behövt medvetandegöras under 
utformningen av sjuksköterskeutbildningen, i form av mer praktisk övning och 
verksamhetsförlagd utbildningen, detta så att utbildningen anpassas utefter NUS 
förutsättningar och verklighetens krav. 

 

 

 



 

 

Referenser 
Resultatartiklarna är betecknade med asterisk (*)  

Belmont Report. (1979). The Belmont Report: Ethical Priciples and Guidelines for the 
Protection of Human Subjects of Research. US Department of Health, 
Education and Welfare. https://www.hhs.gov/ohrp/sites/default/files/the-
belmont-report-508c_FINAL.pdf 

Bentling, S. (1995). Sjuksköterskeprofessionen: vetenskapliga idéer och 
kunskapsutveckling. Liber utbildning. 

Björkström, M. (2005). Den professionella sjuksköterskan: - i relation till den 
akademiska sjuksköterskeutbildningen [Doktorsavhandling, Institutionen för 
hälsa och vård, Karlstads Universitet]. DiVA Karlstads universitet. 
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5024/FULLTEXT01.pdf 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för 
undervisning inom projekt ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 
Universitetssjukhus MAS och Malmö högskola” (Rapport nr 2). Malmö 
högskola, Hälsa och samhälle. 

*Clark, C. & Springer, P. (2011). Nurse residents’ forst-hand accounts on transition to 
practice. Nursing outlock 60 (4), 2-8. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2011.08.003		

DeGrande, H., Liu, F., Greene, P. & Stankus, J-A. (2018). The experiences of new 
graduate nurses hired and retained in adult intensive care units. Intensive & 
Critical Care Nursing, 49, s. 72-78. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.08.005  

*Feng, R-f. & Tsai, Y-F. (2011). Socialisation of new graduate nurses to practising 
nurses. Journal of clinical nursing 21, 2064-2071. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2011.03992.x  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Natur 
& kultur. 

*Halpin Y, Terry LM, Curzio J. (2017). A longitudinal, mixed methods investigation 
of newly qualified nurses’ workplace stressors and stress experiences during 
transition. J Adv Nurs. 73. 2577-2586. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jan.13344  

Hegge, M. (2013). Nightingale´s enviormental theory. Nursing science quarterly. 
26(3). 211-219. https://doi.org/10.1177/0894318413489255 



 

 

Happell, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K., Caperchione, C. & Gaskin, C. 
(2013). Nurses and stress: Recognizing causes and seeking solutions. Journal of 
Nursing Management, 21, 638-647. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jonm.12037  

Henderson, A., Ossenberg, C. & Tyler, S. (2015). What matters to graduates: An 
evaluation of a structured clinical support program for newly graduated nurses. 
Nurse Education in Practice,15(3), 225-231. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2015.01.009 

*Hu, Y., Zhang, Y., Shen, N., Wu, J., Wu, J. & Malmedal, W. (2017). Stressors of 
newly graduated nurses in Shanghai paediatric hospital: a qualitative study. 
Journal of Nursing Management. 25. 184-193.  
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jonm.12454  

International council of nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses. 
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-
files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-90). Lund: 
Studentlitteratur. 

*Labrague, L., McEnroe-Petite, D. & Leocadio, M. (2018). Transition experiences of 
newly graduated Filipino nurses in a resource-scarce rural health care setting: A 
qualitative study. Nurs Forum. 28. 2543-2552. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/nuf.12330  

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. Springer 
Publishing Company, Inc.  

Levi, L. (2001). Stress och ohälsa. Skandia 

Liang, H.-F., Lin., C.-C., & Wu., K.-M. (2018). Breaking through the dilemma of 
whether to continue nursing: Newly graduated nurses' experiences of work 
challenges. Nurse Education Today, 67, 72-76. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.nedt.2018.04.025 

Lidwall, U. & Olsson-Bohlin, C. (2016). Psykisk ohälsa. Sjukskrivning för reaktioner 
på svår stress ökar mest (2016:2). Försäkringskassan. 
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f- 
90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=  

Mackenzie, C.-S., Poulin, P.-A. & Seidman-Carlson, R. (2006). A brief mindfulness-
based stress reduction intervention for nurses and nurse aides. Applied Nursing 
Research, 19(2), 105-109. doi: 



 

 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=45
cbeb9a-0280-4755-b945-
f94ffe84b208%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d
%3d#AN=106313858&db=cin20 

Monaghan, T. (2015). A critical analysis of the literature and theoretical perspectives 
on theory–practice gap amongst newly qualified nurses within the United 
Kingdom. Nurse education today, 35, 1-7. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.nedt.2015.03.006   

*Muray, M., Sundin, V. & Cope, V. (2019). New graduate nurse’s understanding and 
attitudes about patient safety upon transition to practice. Journal of clinical 
nursing. 28, 2543-2552. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.14839 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M, 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom 
omvårdnad. (2.uppl., s. 421-438). Studentlitteratur. 

Odland, L.-H., Sneltvedt, T. & Sörlie, V. (2014). Responsible but unprepared: 
Experiences of newly educated nurses in hospital care. Nurse education 
practice. 14. 538-543. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.nepr.2014.05.005  

Ohlsson, U. (2009). Vägen in i ett yrke - en studie av lärande och kunskapsutveckling 
hos nyutexaminerade sjuksköterskor. [Doktorsavhandling, Institutionen för 
hälsa och vård, Örebro Universitet]. DiVA Örebro universitet. https://oru.diva-
portal.org/smash/get/diva2:159707/FULLTEXT01  

*Parker, V., Giles, M., Lantry, G. & McMillan, M. (2014). New graduate nurses’ 
experiences in their first year of practice. Nurse education today 34, 150-156. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.3928/00220124-20090824-03  

Pinchera, B. (2012). Newly licensed nurses: A look at their first 18 months. Nursing, 
42(5), 18-22. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1097/01.NURSE.0000413625.74733.f8  

Selye, H. (1950). Stress and the general adaptation syndrome. British Medical 
Journal, 1 (4667), 1383–1392. doi:10.1136/bmj.1.4667.1383  

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Utbildningsdepartementet. Hämtad 16 april, 
2020, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 - 
högskoleförordning  

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
Utbildningsdepartementet. Hämtad 4 mars, 2020, från 



 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-
460 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Socialdepartementet. Hämtad 3 mars, 2020, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Socialdepartementet. Hämtad 3 mars, 2020, 
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

*Shrestha, S. & Joshi, S. (2014). Lived experiences of the staff nurses during first six 
months of their employment in a university hospital, Kavre. Journal of Nepal 
healt research council 12 (28), 182-186.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26032056/  

Sundeep, M. (2015). Respect for nursing professional: Silence must be heard. Indian 
heart Journal, 67(5), 413-415. http://dx.doi.org/10.1016/j.ihj.2015.07.003	 

*Suresh, P., Matthews, A. & Coyne, I. (2012). Stress and stressors in the clinical 
environment: a comparative study of fourth-year student nurses and newly 
qualified general nurses in Ireland. Journal of Clinical Nursing.  22, 770–779. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2012.04145.x  

Walton, J.-A., Lindsay, N., Hales, C. & Rook, H. (2016). Glimpses into the transition 
world: New graduate nurses´ written reflections. Nurse education today. 60. 62-
66. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.nedt.2017.09.022  

Wangersteen, S., Johansson, I.-S. & Nordström, G. (2008). The first year as a 
graduate nurse- an experience of growth and development. Journal of clinical 
nursing. 17. 1877-1885. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-
2702.2007.02229.x  

World Medical Association. (2018). WMA declaration of Helsinki – ethical principles 
for medical research involving human subjects. Hämtad 20 mars, 2020, från 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-research-involving-human-
subjects/?fbclid=IwAR3kqaebLzdetDlobkZMcldQR9XGMjYW9hAn_ahsnv1_
GS1uKGM8knBR9io     

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Natur & Kult 

*Zhang, Y., Wu, J., Fang, Z., Zhang, Y. & Kam Yuet Wong, F. (2017). Newly 
graduated nurses’ intention to leave in their first year of practice in Shanghai: A 



 

 

longitudinal study. Nursing outlock 65, 202-211. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.outlook.2016.10.007  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats-
vägledning för litteraturbaserade examensarbete. (3:e uppl.). Studentlitteratur 
AB. 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 Sökord CINAHL PubMed 

Nyutexaminerade 
sjuksköterskor  

New nurse graduate, new 
registered nurse, new 
nurses, newly graduated 
nurses 

New nurse graduate,  
newly graduated nurses. 

Stress* Stress* (fritext) Stress* 

Verkan Effect (fritext)  

Resultat Result (fritext) Result 

Erfarenhet Experience (fritext)  

Första året First year First year 

Kvalitativ  Qualitative 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

200309 Pubmed 

Newly graduates nurses AND 
stress* AND first year 
Limits: 2011-2020 14 14 2 1 

200309 Cinahl 

Newly graduated nurses OR 
new registerd nurse OR new 
nurses AND stress AND first 
year 
Limits: 2011-2020 40 40 5  1 (1) 

200311 Cinahl 

New nurse graduate AND 
stress* AND impact 
Limits: 2011-2020 45 45 6 2 

200311 Cinahl 

New nurse graduate AND 
stress* AND result 
Limits: 2011-2020 93 93 4 1 

200312 Cinahl 

New nurse* graduate AND 
experience AND stress* 
Limits: 2011-2020 130 130 8 2 

200312 Pubmed  

New nurse graduare AND 
stress* AND result AND 
qualitative  
Limits: 2011-2020 41 41 7 2  

200312 Pubmed 

New nurse graduate AND 
stress* AND result 
Limits: 2011-2020 173 142 14 1 (4) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 
Referens Clark, C. & Springer, P. (2011). Nurse residents’ first-hand accounts on transition to practice. 

Nursing outlock 60 (4), 2-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2011.08.003		

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskor levda erfarenheter och deras 
arbetstillfredsställelse under sitt första år i yrket.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv design. 

Urval I studien deltog 37 nyutexaminerade sjuksköterskor, 32 stycken var kvinnor och fem var män. 
Samtliga hade arbetat mellan 8 dagar till 19 veckor efter examen.  

Datainsamling Efter att studien blivit godkänd av den etiska kommittén, Institutional Review Board, 
skickades förfrågan ut till sjuksköterskorna om de ville delta i studien. Efter att deltagarna 
godkänd att delta i studien genomfördes inspelade intervjuer mellan deltagarna och forskaren, 
inspelningarna transkriberades och godkändes sedan av deltagarna för att försäkra att 
materialet var korrekt.   

Dataanalys Analyserades med hjälp av Kruger’s model som består av 4 systematiska steg. 1. Planning 2. 
Moderating 3. Analysis och sista stegen var 4. Reporting. Resultatet av intervjuerna 
bearbetades och nyckelord samt fraser plockades ut och formulerade fyra olika teman.  

Bortfall Inget bortfall 
Slutsats Resultatet presenteras av 4 teman vilka var: 

• Att finna rytm i kaos: Som nyutexaminerad sjuksköterska gäller det att lära sig kunna 
arbeta trots tidsbrist och stressande arbetsdagar. 

• Att känna sig uppskattad: Vikten av att känna sig välkommen och uppskattad av 
kollegor bidrog till att övergången underlättades. 

• Stressen av att inte kunna: De nyutexaminerade sjuksköterskorna uttryckte en 
frustration över att inte fått den kunskap som krävdes av dem från skolan. 

• Ett livslångt lärande:  8 punkter valdes som teman som de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna ville lära sig mer om, dessa var; kommunikation, professionalitet, 
att hantera mobbning, teamarbete, att förutse anpassa och leda förändringar, 
stresshantering, prioritering och delegering, och slutligen patientbedömning och 
dokumentation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003).  
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Artikel 2 
Referens Feng, R-f. & Tsai, Y-F. (2011). Socialisation of new graduate nurses to practising nurses. 

Journal of clinical nursing 21, 2064-2071. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-
2702.2011.03992.x  

Land  
Databas 

Taiwan  
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka socialiseringsupplevelser för nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Deskriptiv design.  

Urval Samtliga deltagare i studien var kvinnor i åldern 21-23 år och hade arbetat omkring 5 månader 
som sjuksköterskor. De nyutexaminerade sjuksköterskorna arbetade på 4 olika sjukhus i 
Taiwan.  

Datainsamling Datainsamlingen påbörjades efter att studien blivit godkänd av etiks kommité. Deltagarna i 
studien hade fått information om studiens syfte och gett sitt godkännande innan intervjuerna 
påbörjats. Datainformationen samlades in genom semi-strukturerade intervjuer som varade 
mellan 2-4 timmar. Forskaren antecknade stödanteckningar under intervjuerna, den första 
forskare transkriberade intervjuerna för att sedan analysera resultatet.  

Dataanalys Datan analyserades enligt Zhang & Wildemuth (2009). Informationen analyserades och 
nyckelord plockades ut för att sedan kodas och bilda teman till kategorier. Resultatet jämfördes 
och analyserades av båda forskarna för att försäkra sig att det var deltagarnas egna ord som 
används.  

Bortfall Inget bortfall 
Slutsats Studien resulterade i tre teman: 

• Överväldigande kaos: Där deltagarna förklarade att de första månaderna som ny i yrket är 
stressande, dels för att miljön är ny men också för att sjuksköterskorna inte kände att de hade 
tillräcklig kunskap eller stöd från andra.  

• Lära sig själv genom att göra: Sjuksköterskorna berättade att de praktiska övningarna som de 
gjort i skolan inte motsvarade verkligheten. De upplevde att de fick lära sig många nya 
moment själva, antingen att det fick läsa på eller be en kollega att visa.  

• Att vara en i teamet: Innebär att sjuksköterskorna blev en i teamet och upplevde sig inte vara 
lika stressade längre, denna känsla upplevdes efter 5 månaders arbete.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003).  

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

  

Referens Halpin Y, Terry LM, Curzio J. (2017). A longitudinal, mixed methods investigation of newly 
qualified nurses’ workplace stressors and stress experiences during transition. J Adv Nurs. 73. 
2577-2586. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jan.13344  

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Undersöka övergången hos nyutexaminerade sjuksköterskors under sina 12 första månader genom 
upplevda stressorer och stress. 

Metod:  
Design 

Kombinerad metod av kvalitativ och kvantitativ. 
Förklarande sekventiell design.  

Urval Nyutexaminerade sjuksköterskor rekryterades på sin sista utbildningsdag. Deltagarna i den 
kvalitativa delen av studien bestod av 12 kvinnor och 2 män. Sju av deltagare hade tidigare 
erfarenheter i att arbeta i kliniska miljöer. Samtliga deltagare var verksamma sjuksköterskor med 
anställning.  

Datainsamling Innan datainsamlingen påbörjades blev studien godkänd av en etisk kommitté. Semi- strukturerade 
intervjuer som utfördes mellan forskare och en deltagare åt gången. Deltagarna fick två frågor 
kring arbetsrelateradstress: 

• Vad har orsakat stress för dig under ditt första år som sjuksköterska? 
• Finns det något i det kliniska området som hade kunnat hjälpa dig med stressen som du 

påträffat i ditt första år som sjuksköterska? 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades genom att använda Braun och Clarke (2006) 
tematiska analysprocess. Genom detta kunde teman och underteman bildas som var relevanta till 
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevda stress. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kartlägger stress och stressorer upplevt av nyutexaminerade sjuksköterskor, där arbetsbelastning 
visade sig vara den högsta rapporterade anledningen till stress.  
 
Ur studien framkom tre olika teman: 

• Känna sig ansvarig och livrädd: vissa deltagare förklarade att de kände att de inte hade 
tillräckligt med kunskap, att de var rädda att göra fel och eventuellt skada en patient och 
att läkemedel var ett orosmoment när man var ny.  

• Det är inte jobbet, utan de du arbetar tillsammans med: förklarar hur bemötandet från 
kollegor var, att de kunde få kritik när de ville behålla sin professionella standard inom 
sjukvården. De förklaras även vara stressade att leva upp till andras förväntningar och hur 
viktigt det är att vara del av ett bra team med stöttande kollegor.  

• Hantera arbetsbelastningen: personalbrist påverkade de nyutexaminerade 
sjuksköterskornas stress. Ojämn fördelning i bemanning ledde även till olik fördelning i 
kompetenser och att vissa sjuksköterskor fick ta majoriteten av ansvar under pass. Det 
ökade ansvaret upplevdes som krävande då kraven ökade på sjuksköterskan till att 
hantera alla olika moment på grund av brister i personalstyrkan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

Referens Hu, Y., Zhang, Y., Shen, N., Wu, J., Wu, J. & Malmedal, W. (2017). Stressors of newly graduated 
nurses in Shanghai paediatric hospital: a qualitative study. Journal of Nursing Management. 25. 
184-193.  http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jonm.12454  

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Undersöka stress och stressorer hos barnsjuksköterskor på ett sjukhus i Shanghai, Kina. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Grounded theory.  

Urval 52 nyutexaminerade sjuksköterskor observerades, vidare intervjuades 25 individuellt efter 6 
månader då studier visat att de första 3-6 månaderna är de mest stressamma. Genomsnittsåldern 
var 22 år, och bekvämlighet och snöbolls urval var strategierna som användes. De första 
sjuksköterskorna rekryterades via mail. Rekryteringen stoppades när tillräckligt material samlats 
in i de 25 intervjuerna som genomförts.  

Datainsamling Innan datainsamlingen påbörjades blev studien godkänd av en etisk kommitté. Första författaren 
anslöt till sjukhuset samtidigt som de nyutexaminerade sjuksköterskorna för att bilda en relation så 
att vidare observationer av deras vardagliga liv kunde genomföras de kommande 6 månaderna. 
Under observationerna togs fältanteckningar av forskaren som ställde frågor för att inleda 
diskussioner. Detta gjordes för att få inblick i deras arbetserfarenheter. Därefter utfördes 
semistrukturerade intervjuer med frågor som: Vad tror du om stress i ditt arbete? Vad känner du 
av för stress? Vad besvärar dig mest? Och så vidare.  

Dataanalys Fältanteckningar analyserades och sorterades in i koder som bildades till teman. Vidare utfördes 
semistrukturerade intervjuer. Grundligare intervjuer genfördes när svaren korrelerade med 
fältanteckningarna. Intervjuerna pågick i 30-60 minuter. Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades. Vidare kondenserades data in i sub-teman och slutligen bildades huvudteman. 

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats Studien kartlade viktig information kring stressen som upplevs av nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Olika teman framkom därefter:  

• Sjuksköterskors låga status: nyutexaminerade sjuksköterskor var rädda och missnöjda 
över det hierarkiska system som fans inom sjukvården och att de blev orättvist 
behandlade. Det var även svårt att uppnå bra relationer med mer erfarna sjuksköterskor 
och att de sällan interagerarde med läkare då de hade en mycket högre status än dem.   

• Otillräcklig kompetens: nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att deras teoretiska 
kunskaper inte var tillräckliga vilket kunde led till mycket stress när en patient 
försämrades. Trots klinisk träning I 10 månader kände de sig ändå inte redo för var 
verkligeheten sedan presenterade. Ledde till bristande självförtroende när det gällde att 
utföra praktiska moment och att de valde att istället inte utföras (injektioner till bebisar). 

• Hög arbetsbelastning: på grund av personalbirst och behövde ta på sig en stor andel jobb 
och fick även arbeta mycket övertid. De var även rädda för att göra misstag på grund av 
de var obekanta med miljön eller patienterna. De fick ofta dåligt samvete över att behöva 
ta på sig dåliga vårdresultat.  

• Otillräckligt stöd: nyutexaminerade sjuksköterskor fick otydliga direktiv vilket skapade 
spänningar mellan dem och kollegor.   

• Osäkerhet kring karriärutvecklingen: nyutexaminerade sjuksköterskor blev besvikna på 
verkligeheten efter vad de fått lära sig i skolan vilket gjorde dem osäkra över sitt 
karriärsval. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 5 

 
  

Referens Labrague, L., McEnroe-Petite, D. & Leocadio, M. (2018). Transition experiences of newly 
graduated Filipino nurses in a resource-scarce rural health care setting: A qualitative study. Nurs 
Forum. 28. 2543-2552. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/nuf.12330  

Land  
Databas 

Filipinerna 
Cinahl 

Syfte Beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors övergång de första månaderna i yrket. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk ansats. 

Urval 15 nyutexaminerade sjuksköterskor, som vid studiens genomförande fått sin första placering som 
praktiserande sjuksköterska på ett landbyggssjukhus på Filippinerna. Inklusionskriterierna var: 
samtliga skulle vara Filippinska sjuksköterskor, vara av kvinnligt eller manligt kön, skulle vart 
verksamma 1 år och skulle ha vart anställda på sjukhus på landsbygden. 

Datainsamling Innan datainsamlingen påbörjades blev studien godkänd av en etisk kommitté. Genom 
strukturerade intervjuer med förbestämda frågor. Intervjuerna utfördes på sjukhuset och varade 
30-40 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Manus sammanställdes och genomarbetades flertalet 
gånger för att identifiera relevanta teman. Coliazzis metodologiska ramverk användes vid 
dataanalyseringen.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Anges i kategorier;  
• Uppleva övergångschock skillanden mellan vad det fick lära sig i skolan och hur 

verkligeheten fungerar. Omläggningar utfördes till exempel annorlunda i praktiken än 
vad de fått lära sig teoretiskt. De första månaderna var frusterande då de kände sig 
förvirrade. 

• Känna sig pressad och stressed: nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig stressade på 
grund av de höga förväntningarna som placerades på dem. Att hantera patienter med 
komplicerade diagnose var till exempel stressande. De kunde ha teoretsik kunskap om 
diagnoserna men att behandla i verklieheten var helt annorlunda.  

• Spännande att lära sig: trots verklighetschocken och stress var nyutexaminerade 
sjuksköterskor fortfarande spända över att lära sig mer och göra ett bra jobb. Tyckte det 
var roligt att få göra saker på egen hand utan att ha en lärare eller sjuksköterska som 
övervakade.   

• Behöva stöd: kände att de kunde ha behövt mer stöd och att arbetsplatsen kunde ha vart 
mer välkomnande. Vissa förklarade det so matt de hade vart nyttigt med en längre 
introduction på grund av att det kändes väldigt skrämmande att ha hand om egna 
patienter efter bara ett par dagar. De upplevde att de inte fått tillräckligt stöd eller hade de 
kunskaper som krävdes.  

 
Fynden som framgick genom studien var nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av sitt 
första verksamma år.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 6 

 

 

Referens Muray, M., Sundin, V. & Cope, V. (2019). New graduate nurse’s understanding and attitudes 
about patient safety upon transition to practice. Journal of clinical nursing. 28, 2543-2552. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.14839 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Utforska upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska med särskild uppmärksamhet mot 
patientsäkerhet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativt metod.  
Mixed methods convergent design 

Urval Rekrytering av nyutexaminerade sjuksköterskor bedrevs mellan tidsperioderna aug. 2016- aug. 
2017. Av de 210 nyutexaminerade sjuksköterskor som rekryterades godkände 95 stycken att delta 
i studien. Vidare valde 11 av dem att delta i de semistrukturerade intervjuerna. Deltagarna var 
mellan 18-55 år.  

Datainsamling Innan datainsamlingen påbörjades blev studien godkänd av en etisk kommitté. Genom enskilda 
semi- strukturerade intervjuer som utfördes antingen personligen eller via telefon. Svaren spelades 
och transkriberades sedan.   

Dataanalys Data analyserades via Braun och Clarke´s (2006) sex tematiska analys steg. Genom detta kunde 
forskaren få fram nyckelkoncept och kunde sedan bilda teman som var relevanta till 
nyutexaminerade sjuksköterskors patientsäkerhet. Nvivo användes för manuell kodning, isolera 
nyckelkoncept, bilda teman och identifiera citat i intervjuerna som underlättade illustrationen av 
dataanalys.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats I studien kom forskaren fram till hur nyutexaminerade sjuksköterskor påverkas under sin första tid 
i yrket och de utmaningar de möter. Studien resultat belyser olika teman:  

• Patientsäkerhet och insikter: samtliga deltagare förmedlade vikte av att vara patientsäker 
och hur viktigt det är att följa sjukhusets policys.  

• Tidsplanering: kände sig tidspressade till att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att kunna 
balansera att arbeta patientsäkerhet och tidseffektivitet.  

• Göra misstag: i samband med att försöka få tiden att räcka till var nyutexaminerade 
sjuksköterskor rädda att göra fel som kunde leda till att patient försämrades.  

• Experimentellt lärande: övergången gjordes säkrare för nyutexaminerade sjuksköterskor 
på grund av att ett tolv månaders introduktionsprogram. Där fick de lära sig att blir mer 
säkra, teoretisk kunskap sammanflätades med det praktiska. 

• Övergång: insikten av att de är ansvariga utan att ha ett ”safety net” i form av en 
studentsjuksköterska. Nervöst, skrämmande, stressande och överväldigande var ord som 
användes för att beskriva övergången inledningsvis. De var ännu inte tillräckligt säkra på 
sina egna färdigheter. När choken från övergången lade sig kunde fokus skifta till den 
holistiska patientvården. Kommunikationen förbättrades när självförtroendet stärktes. 
Tidigare osäkerheter kring när sjukhuspersonal behövde kontaktas växte bort ju säkrare e 
blev i sin roll. Så småningom kunde de arbeta mer tidseffektivt och se ”hela bilden”.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Referens Parker, V., Giles, M., Lantry, G. & McMillan, M. (2014). New graduate nurses’ experiences in 
their first year of practice. Nurse education today 34, 150-156. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.3928/00220124-20090824-03  

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskro erfarenheter av att kliva 
in i sitt nya yrke samt att identifiera faktorer som har betydelse för övergången till 
proffesionen, tillfredsställelsen i arbete och sannolikheten för dem att vilja lämna yrket. .  

Metod:  
Design 

Kombinerad metod av kvalitativ och kvantitativ. 
Tvärsnittsdesign. 

Urval Deltagarna i fokusgrupperna var 55st nyutexaminerade sjuksköterskor.  
Datainsamling Innan datainsamlingen påbörjades blev studien godkänd av en etisk kommitté. Den 

kvantitativa delen utgjordes av en online-enkät och den kvalitativa i form av intervjuer i 
fokusgrupper. 

Dataanalys Det kvalitativa resultatet från fokusgrupperna transkriberades. Data från fokusgrupperna 
kodades och delades upp i kategorier utefter olika teman. Data översågs sedan för att urskilja 
förenligheten till studiens syfte. Teman och underkategorier framkom därefter. Data 
analyserades enligt Sandalowski (2010).   

Bortfall Ej angivet. 
Slutsats Studien resulterade i olika faktorer som har betydelse för hur de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde övergången. De faktorerna som framkom var; 
• Arbetsmiljön på avdelningen: Miljön på arbetsplatsen hade betydelse för deltagaren därför 

en negativ kultur och bemötande kunde bidra till att ökad stress och missnöje 
• Stöd: Mängden stöd och kvaliteten på stöd som de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick 

var inte tillräckligt jämfört med vad de hade behövt. Detta i sin tur ledde till stress, 
utmattning och psykiskt påfrestning 

• Förväntningar: Förväntningarna från andra kollegor och deras egna förväntningar om sin 
kompetens hade betydelse för hur stressade de nyutexaminerad sjuksköterskorna upplevde 
övergången.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 8 
Referens Shrestha, S. & Joshi, S. (2014). Lived experiences of the staff nurses during first six months of 

their employment in a university hospital, Kavre. Journal of Nepal healt research council 12 
(28), 182-186.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26032056/ 

Land  
Databas 

Nepal 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av de första 
6 månaderna i yrket. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Femenologisk ansats.  

Urval Deltagarna i studien var alla kvinnliga sjuksköterskor i åldern 20-21 och samtliga hade jobbat 
mellan 1-3 månader.  

Datainsamling Efter att studien blivit godkänd av Etiska kommittén (KUSMS) påbörjades djupintervjuer med 
6 deltagare som alla gett sitt skriftliga och muntliga godkännande till att delta. Intervjuerna 
spelades in  och transkriberades,  forskare skrev stödanteckningar  under intervjuer. 

Dataanalys Studien analyserades med Collaizi (1978) sju stegs metod. Författaren bearbetar 
informationen, plockar ut nyckelord, och börjar formulera meningar och kategorier som 
kopplas ihop med deltagarnas intervjuer.  

Bortfall Inget bortfall  
Slutsats Denna studien resulterade i fyra sammanfattade teman: 

• Inledningsvis stressande dagar: Att börja ett nytt jobb är stressigt men också eftersom de är 
nya i yrket så ökar det stresspåslaget ytterligare. 

• Lämnar tryggheten: Att övergå från student till färdig sjuksköterska med ansvaret som det 
innebär.  

• Stödjande arbetsmiljö: I form av stöd från kollegor leder till minskad stress 
• Hierarkiska jobbstrukturer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003).  
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Artikel 9 

  

Referens Suresh, P., Matthews, A. & Coyne, I. (2012). Stress and stressors in the clinical environment: a 
comparative study of fourth-year student nurses and newly qualified general nurses in Ireland. 
Journal of Clinical Nursing.  22, 770–779. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-
2702.2012.04145.x  

Land  
Databas 

Irland  
Cinahl 

Syfte Mäta och jämföra upplevd arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor och fjärde 
årets sjuksköterskestudenter i klinisk miljö samt undersöka deltagarnas syn på stress. 

Metod:  
Design 

Kombinerad metod av kvalitativ och kvantitativ. 
Tvärsnittsdesign. 

Urval Nyutexaminerade sjuksköterskor med minst sex månaders erfarenhet av att arbeta heltid i en 
allmänt akut miljö. Sjuksköterskestudenterna var tvungna att vara inne på sitt fjärde år på 
sjuksköterskeutbildningen samt arbeta på någon form av akutavdelning i samband med 
datainsamlingen. 

Datainsamling Innan datainsamlingen påbörjades blev studien godkänd av en etisk kommitté. Dataanalysen 
följde ett sekventiellt mönster som först bildade koder utifrån deltagarnas svar. Koderna 
kondenserades därefter till kategorier och sedan till teman. Fynden som framkom diskuterades 
med två kliniska koordinatorer, två sjuksköterskor, två sjuksköterskechefer och två 
sjuksköterskestudenter, då alla dessa kunde relatera till svaren som presenterades trots att de inte 
ingått i studien. Forskaren kunde bibehålla ett neutralt ställningstagande, och lät inte egna 
värderingar påverka som i sig minskade risken för bias. Datainsamlingen skedde genom intervjuer 
där deltagarna ställdes frågan:  

• Har du någon kommentar eller förslag att tillägga relaterat till stress och stressorer i den 
kliniska omgivningen? 

Dataanalys Kvalitativ data analyserades via sekventiellt mönster som utvecklades genom att ordagrant tolka 
deltagarnas kommentarer och koda dem. Koderna kondenserades sedan ned till teman. De teman 
som framkom diskuterades mellan två kliniska placeringskoordinatorer, två registrerade 
sjuksköterskor, två kliniska sjuksköterska chefer och två allmänna sjuksköterskestudenter, som 
alla kunde förhålla sig på något sätt till resultaten trots att de inte deltog i studien. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Stress identifierades i den kliniska miljön och delades för nyutexaminerade sjuksköterskor in i 
olika teman: 

• Överdriven arbetsbelastning: hade negativ inverkan på den holistiska vården då andra 
sysslor behövde utföras som ansågs inte non nursing tasks. 

• Svåra arbetsförhållanden/-relationer: nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de 
kontrollerades av sina kollegor och kände sig inte del av teamet.  

• Ouppfyllda kliniska behov: kände sig oförberedda och otillräckligt självförtroende för att 
inta sin nya roll. Samtidigt som de var spända över att vara sjuksköterskor var de 
samtidigt stressade över ansvaret.  
 

Studien visade att nyutexaminerade sjuksköterskors behov av förberedelse inför sitt nya yrke och 
roll. Vidare beskrivs det krävs förbättring inom den att kliniska kompetensen. Och att det behövs 
läggas uppmärksamhet högre uppifrån på den stress som upplevs för nyutexaminerade 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 10 
Referens Zhang, Y., Wu, J., Fang, Z., Zhang, Y. & Kam Yuet Wong, F. (2017). Newly graduated 

nurses’ intention to leave in their first year of practice in Shanghai: A longitudinal study. 
Nursing outlock 65, 202-211. 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.outlook.2016.10.007  
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Syfte Syftet var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors avsikter och potentiella faktorer till 
att lämna yrket under första året.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Longitudinell studie 

Urval 343 deltog i studiens början och majoriteten av deltagarna var kvinnliga sjuksköterskor.  
Datainsamling Studien var frivillig och deltagarna hade rätt till att hoppa av när de ville, studien fick godkänt 

av den etiska kommitén innan datainsamlingen påbörjades. Datainsamlingen gjordes genom att 
deltagarna fick svara på ett frågeformulär, vid 4 olika tillfällen, för att kunna få ett resultat över 
en längre tid. Till studiens användes 6 olika beprövade verktyg för att kunna mäta exempelvis 
stressnivån.  

Dataanalys Datan analyserades med en beskrivande statistik och logistisk regressionsanalys (alltså att 
sambandet mellan de olika variablarna har analyserats inom samma grupp över en längre tid, 
1år vid 4 olika mättillfällen.  

Bortfall 59st (17.2%) deltagarna hoppade av eller räknades inte med under studiens gång. Påverkade ej 
studiens resultat.    

Slutsats Resultatet i studiens visades med 3 huvudområden som var; 
• Stress på arbetsplatsen var en bidragande faktor till varför sjuksköterskor väljer att lämna 

yrket inom ett års tid.  
• I samband med att sjuksköterskor är stressade visade det även att deras yrkesidentitet 

försämrades.  
• Ett annat fynd i studien var att sjuksköterskor valde att sluta sitt arbete i samband med att de 

började skiftrotation. Deras trygga arbetsuppgifter byttes ut mot främmande nya. 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003). 
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