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Sammanfattning Krav och utveckling ökar oavbrutet 
inom sjuksköterskeyrket, den nyutex-
aminerade sjuksköterskan behöver 
därför tydlig vägledning då erfarenhet 
och klinisk kompetens saknas. Stress 
innebär en obalans mellan krav som 
ställs och förmågan att hantera dessa. 
Ökade krav på arbetet visar på högre 
förekomst av stress och stressymp-
tom. Syftet var att beskriva stress hos 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Me-
toden som användes var litteraturstu-
die vilken grundades på tio veten-
skapliga artiklar som analyserades 
och sammanställdes. Resultatet visade 
att nyutexaminerade sjuksköterskors 
första arbetstid var förknippad med 
stress. Två teman framkom i resulta-
tet, stressfaktorer hos nyutexamine-
rade sjuksköterskor och konsekvenser 
av stress hos nyutexaminerade sjuk-
sköterskor. Fortsatt forskning behövs 
för att utveckla sjuksköterskeutbild-
ningen så att nyutexaminerade sjuk-
sköterskor är väl förberedda för att 
kunna hantera stress i yrkesrollen. 
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Abstract Demands and development increase 

continuously within the nursing pro-
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will therefore need clear guidance as 
experience and clinical expertise are 
missing. Stress is an imbalance be-
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manage these. Increased demands at 
work relates to a higher occurrence of 
stress symptoms. The purpose was to 
describe the stress among graduate 
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professional role. 
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) har både kvinnor och män ökade psy-
kiska arbetskrav. Upplevelser av stress och psykisk ansträngning på arbetet beskrivs ha 
ökat sedan 1980-talet, detta har påvisats främst bland anställda i landstingen. Dessa ök-
ningar kan förklaras av att försämrade arbetsförhållanden såsom förhöjda arbetskrav och 
irritation över att inte få sin röst hörd, har blivit vanligare. Förändringar inom organisat-
ioner, som till exempel att enheter slås ihop, har också i sin tur lett till att stress och 
psykisk påfrestning drabbat fler i högre utsträckning (ibid.). Enligt Währborg (2009) 
styrs dock uppkomsten av stress inte endast utav att en specifik situation förekommer, 
även uppfattningen av situationen, förhållningssättet och vilka lösningsstrategier som 
finns tillgängliga är avgörande. Stressfaktorer fungerar här som orsaker till förekomst av 
stress (ibid.). 
 
Sjuksköterskeyrket beskrivs enligt Socialstyrelsen (2005) som mycket varierande, både 
gällande arbetsuppgifter och område, där barn, ungdomar, vuxna och äldre kan innefat-
tas. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor redogörs för den särskilda vikten av 
en bra introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. För att en nyutexaminerad 
sjuksköterska ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, då yrket fordrar ett självständigt 
arbetssätt, stort ansvarstagande samt innebär krävande arbetsuppgifter, bör möjligheter 
för att träna upp den kompetens som krävs finnas inbyggt i organisationen (ibid.). 
Nyutexaminerade sjuksköterskor saknar självförtroende relaterat till sin egen kompe-
tens, enligt en studie av Pinchera (2012), de upplever även att mängden ansvar de behö-
ver hantera är förvånansvärt stor. Den första tiden på arbetet för nyutexaminerade sjuk-
sköterskor kan också upplevas som svår (Parker, Giles, Lantry och McMillan, 2012). 
Nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver att den första tiden är utmanande och påfres-
tande då de utsätts för mycket stress (ibid). 

Bakgrund 

Nyutexaminerade sjuksköterskor  

Sjuksköterskans arbete ska enligt Socialstyrelsen (2005) utföras i överensstämmelse 
med gällande författningar, lagar och riktlinjer. Det ska grundas i vetenskap, vara erfa-
renhetsbaserat och utmärkas av ett etiskt förhållningssätt. Detta beskrivs även i Patient-
säkerhetslagen: 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgs-
full hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möj-
ligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas om-
tanke och respekt. (SFS 2010:659, 1§, kap. 6). 
 

Grunden i ett etiskt förhållningsätt baseras enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) 
på International Council of Nurses (ICN) etiska kod, vilken innefattar fyra huvudområ-
den: att lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och att återställa hälsa (Ibid.).  
Sjuksköterskans profession ställs enligt Socialstyrelsen (2005) dessutom ständigt inför 
nya krav på förmåga att arbeta självständigt, ta ett professionellt ansvar samt utveckla 
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mångkulturell kunskap. För att kunna följa den tillväxt som sker med högre krav på 
kunskap inom hälso- och sjukvård, information- och kommunikationsteknik och ökade 
krav på kvalitet och kostnadseffektivitet behöver även sjuksköterskeutbildningen stän-
digt utvecklas. Ständig utveckling garanterar kompetens och kunskap inom yrket vilket 
kan tillgodose de behov som efterfrågas idag samt längre fram i tiden. (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner använder en modell för att inom omvårdnad 
beskriva fem olika faser (Benner, 1993), vilka visar hur kunskap hos en nyutexaminerad 
sjuksköterska förstås och utvecklas. De olika faserna är novis, avancerad nybörjare, 
kompetent, skicklig och expert. 
Under den första fasen kallas sjuksköterskan novis, sjuksköterskan beskrivs som nybör-
jare med saknade erfarenheter av olika situationer som kan uppkomma. I denna fas är 
det därför betydande med regler som visar hur sjuksköterskans agerande kan vägledas. 
Det regelstyrda agerandet hos nyutexaminerade sjuksköterskor gör dem oflexibla och 
begränsade. Det är inte bara nyutexaminerade sjuksköterskor som är noviser, sjukskö-
terskor som är nya på avdelningar där de saknar erfarenhet av dessa patienters problem 
och ohälsa, mål för omvårdnad eller användandet av resurser, hamnar på samma prestat-
ionsnivå.  
Avancerad nybörjare är den andra fasen för nyutexaminerade sjuksköterskor. I likhet 
med novisen kan inte den avancerade nybörjaren tolka hela situationen, regler är fortfa-
rande nödvändiga då de är fortsatt ovana och deras prestationer ses som knappt accep-
tabla. Stöd är viktigt för den avancerade nybörjaren, bland annat behöver den avance-
rade nybörjaren stöd med hur arbetet ska prioriteras, då det under denna fas skapas en 
ökad medvetenhet om viktiga, återkommande mönster i det kliniska arbetet.  
Tredje fasen är kompetent, sjuksköterskan har då arbetat inom liknande kliniskt område 
under de första två till tre åren. Den kompetenta sjuksköterskan saknar förmåga av an-
passning och snabbhet vilket hör till den fjärde fasen, men sjuksköterskan kan klara av 
situationer och oväntade händelser som kan uppkomma. Förmåga att planera leder till 
ett mer organiserat arbetssätt samtidigt som sjuksköterskan blir mer produktiv och me-
todisk i sitt arbete. 
Skicklig är den fjärde fasen som byggs på erfarenheter och händelser som är upplevda. 
Den skickliga sjuksköterskan har förmåga att tolka en situation utefter helheten och att 
uppfatta betydelsen av situationen sett till långsiktiga mål. 
Expert är den femte fasen, där sjuksköterskan utefter sin stora erfarenhet och bakgrund 
kan fokusera på det mest centrala i en situation. I situationer där sjuksköterskan inte 
tidigare har erfarenhet eller då en situation inte uppfattats rätt, krävs emellertid en högre 
värderande förmåga (Benner, 1993). 
 
Nyutexaminerade sjuksköterskor anser, enligt Pinchera (2012) att det är av stor vikt att 
passa in och skapa relationer med andra i vårdteamet, detta har stor påverkan på själv-
förtroendet och deras utveckling som nyutexaminerade sjuksköterskor. Många nyutex-
aminerade sjuksköterskor upplever den allra första tiden i yrket som svår. Därefter 
kommer, beskriver de nyutexaminerade sjuksköterskorna, en period då de börjar bli mer 
bekväma i arbetsrollen. Stödet från annan personal poängteras vara väldigt viktigt under 
denna tid. Efter denna övergångsperiod kan de nyutexaminerade sjuksköterskorna foku-
sera mer på helheten än på specifika uppgifter. Att delegera, prioritera, fatta beslut och 
fördela tiden på ett effektivt sätt anses enligt Pinchera (2012) utgöra en stor utmaning 
för nyutexaminerade sjuksköterskor och de är oroliga för att vårdkvaliteten kan påver-
kas. En studie av Parker, Giles, Lantry och McMillan (2012) visar att flertalet nyutexa-
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minerade sjuksköterskor uppfattar sitt arbete som fysiskt krävande och känslomässigt 
utmanande. Arbetsbelastningen ses som hög och arbetet anses innefatta höga stressni-
våer (ibid.). 

Stress 

Währborg (2009) definierar begreppet stress som de psykologiska och fysiologiska re-
aktioner, via autonoma och somatiska nervsystemet, som uppstår vid yttre eller inre 
påfrestningar. Dessa leder i sin tur till funktionsförändringar som kan påverka hälsan 
negativt. Enligt Frankenhaeuser och Malmquist (u.å.) beskrivs fysiska och psykiska 
påfrestningar som stressorer eller stressfaktorer. Emellertid orsakas stress av unika om-
ständigheter för varje individ, påverkan från stressfaktorer beror på hur effektiv verkan 
de har samt på vilket sätt det hanteras av individen. En utmärkande stressfaktor är svår 
att identifiera som enda orsak till stress (Währborg, 2009).  
 
Stress förklaras enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) som en ojämn balans 
mellan kraven som förväntas av oss och förmågan som gör att vi kan handskas med 
dessa. Psykisk och psykosocial stress aktiverar kroppens stressystem under en längre tid 
jämfört med stress som relateras till oväntade hot och fysisk ansträngning. När männi-
skor utsätts för stress under lång tid börjar nedbrytande processer i kroppen prioriteras, 
detta hämmar uppbyggande funktioner. Behovet av sömn är då av stor vikt eftersom en 
förutsättning för välmående och god hälsa är att kroppens uppbyggande funktioner fun-
gerar. Återhämtningen som sker vid sömn återställer kroppen efter påverkan av stress. 
Återkommande stressituationer då återhämtning och vila inte kan prioriteras, påverkar 
att kroppens stressystem förändras. Detta kan leda till sämre immunförsvar, ökad käns-
lighet för smärta och ett försämrat minne. Trötthet, nedstämdhet och depression är ex-
empel på symtom som kan visa på uppgivenhet efter påverkan av upprepade stressituat-
ioner (ibid.).  
Fortsatt beskriver Socialstyrelsen (2009) hur upplevelser av stress och psykisk påfrest-
ning på arbetet visade högre förekomst av känslor som oro och ångest bland de an-
ställda jämfört med den övriga folkmängden, dessa känslor uppmättes även mer fre-
kvent hos personer som upplevde sömnbesvär i samma jämförelse. En ond cirkel kan 
uppkomma då sömnbesvär skapar stress och stress i sin tur skapar sömnbesvär (ibid). 
Symtom som anses stressrelaterade, som konstant trötthet, sömnbesvär samt oro och 
ångest, ökade enligt Socialstyrelsen (2009) bland Sveriges befolkning från 1980-talet 
till början av 2000-talet, förutom hos personer över 65 år.  
 
Währborg (2009) beskriver med hänsyn till Robert Karasek och Töres Theorell en mo-
dell som visar sambandet mellan krav och kontroll i arbetsmiljön och hur det påverkar 
hälsan. Modellen baseras på två axlar där den ena koordinatorn visar på upplevelsen av 
krav i arbetssituationen, den andra symboliserar hur hög påverkan som upplevs över 
arbetssituationen. Krav beskrivs enligt Folkhälsoguiden, (2009) som till exempel ar-
betsmängd och tidspress, vilka är stressfaktorer i arbetsmiljön. Upplevs både höga krav 
i arbetet samt låg påverkan över arbetssituationen är det enligt Währborg (2009) förut-
sättningar för att stress ska skapas. Dock kan ett väl fungerande socialt stöd fungera som 
skydd vid en sådan situation (ibid.). Även Folkhälsoguiden (2009) beskriver att indivi-
der som känner ett gott socialt stöd upplever färre symtom till följd av upplevd stress. 
Stressreaktioner kan enligt Folkhälsoguiden (2009) förutom höga krav och låg påverkan 
över arbetssituationen, skapas av brist på kunskap och innehavet av mycket administra-
tiva arbetsuppgifter vilket bidrar till låg kontroll. Låg kontroll innebär liten påverkan 
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över sin arbetssituation. Positiva förväntningar, beträffande bland annat engagemang 
och ansvar där till exempel löneförhöjning och trygghet uteblir, nämns också som en 
källa till stress (ibid.).  
 
Yrken som innefattar sociala relationer, bland annat inom hälso- och sjukvård, innebär 
för det mesta stress och psykiska påfrestningar enligt Folkhälsoguiden (2009) och Soci-
alstyrelsen (2009). Även arbetsmiljön kan enligt Socialstyrelsen (2009) påverka upp-
komst av stress och leda till ökade psykiska krav bland anställda. Detta beror på att 
stressymptom i stort sett följer samma mönster som förekomsten av stress och ökade 
psykiska krav på arbetet. Niedhammer, Goldberg, Leclerc, Bugel och David (1998) be-
skriver att tidigare friska individer som utsätts för stora psykiska påfrestningar, med 
tiden drabbas av psykisk ohälsa. Detta anses vara relaterat till kraven som ställs på arbe-
tet. Socialstyrelsen (2009) påvisar, med hänvisning till Van den Heuvel, Van der Beek, 
Blatter, Hoogendorn och Bongers att ohälsa som smärta i nacke och axlar även drabbat 
personer som tidigare varit friska vilket liknande kan relateras till höga arbetskrav.  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2011) menar att hög kompetens och tillräcklig beman-
ning är nödvändigt i vården. I dagsläget är sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ofta 
stressade på grund av låg bemanning, detta kan leda till att patientsäkerheten blir sämre 
och att misstag begås (ibid.). 

Problemformulering 

Den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska innebär en övergångsperiod som 
kan upplevas svår, den innefattar höga krav och stort ansvar vilket ofta upplevs stres-
sande. Det är därför viktigt att beskriva hur stress påverkar nyutexaminerade sjukskö-
terskor. Litteraturstudien kan utgöra underlag för att utveckla goda arbetsförhållanden 
för nyutexaminerade sjuksköterskor, vilket på sikt också kan bidra till god vårdkvalitet. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor. 
För att få svar på syftet utgick studien från följande frågeställningar: 

• Vilka olika stressfaktorer beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor? 
• Vilka konsekvenser av stress beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor? 

Metod 
Metoden som användes var litteraturstudie. Sökningar genomfördes i olika databaser, de 
funna artiklarna bearbetades enligt Fribergs beskrivning för litteraturstudier (2012). 

Datainsamling 
Sökningar genomfördes i tre olika databaser, dels Cinahl och PubMed vilka innehåller 
vetenskapliga artiklar kopplade till omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2013). 
Academic Search Elite användes också för att söka med ett bredare perspektiv inom 
området relaterat till syftet i litteraturstudien. 
 
I Cinahl begränsades sökningen genom att söka artiklar publicerade de senaste fem 
åren, dessa skulle vara skrivna på engelska samt vara kategoriserade som research ar-

4 
 



ticle. Search Modes var satt till Boolean/Phrase. I PubMed var begränsningarna abstract 
available, artiklar publicerade de senaste fem åren samt att de var skrivna på engelska. 
Begränsningarna som gjordes i Academic Search Elite var att de skulle vara publicerade 
de fem senaste åren samt vara skrivna på engelska. 
Begränsningen att artiklarna i samtliga databaser skulle vara publicerade under de sen-
aste fem åren, gjordes för att finna och få ta del av aktuell forskning inom området samt 
begränsa resultatmängden.  
 
I Cinahl användes ämnesordet new graduate nurses och fritextorden stress, occupation-
al och experience.  
I PubMed användes stress, psychological och nurses som ämnesord samt graduate som 
fritextord. Ytterligare en sökning gjordes med nurses som ämnesord och med graduate, 
stress och experience som fritextord. 
I Academic Search Elite användes fritextorden new graduate nurses och stress.  
 
Alla sökord som användes ansågs relevanta relaterat till litteraturstudiens syfte. Ämnes-
ordet new graduate nurses och fritextordet stress användes i Cinahl och i Academic 
Search Elite då dessa termer ansågs vara centrala i relation till syftet. Efter en första 
sökning med endast new graduate nurses och stress som sökord, lades fritextorden 
occupational och experience till i databasen Cinahl. Detta gjordes för att avgränsa om-
rådet. 
Nurses användes som ämnesord i PubMed, då graduate nurses inte fanns som ämnes-
ord. Ämnesorden stress och psychological användes även de i PubMed för att rikta sök-
ningen utifrån vårt syfte. Occupational användes även som fritextord i PubMed, då det 
inte gav några relevanta träffar så redovisas inte sökningen.  
 
Samtliga abstrakt lästes igenom från sökningarna och de abstrakt som presenterade re-
sultat som ansågs kunna besvara syftet för litteraturstudien togs vidare till urval 1. Av 
totalt 95 funna artiklar valdes 57 artiklar ut till urval 1. Av dessa begränsades urvalet 
ytterligare genom att de återstående artiklarnas resultat lästes igenom i sin helhet. 10 
artiklar togs med i urval två 2 de ansågs ha resultat som besvarade syftet till litteratur-
studien. 
Antal kvalitativa artiklar var fem stycken, antal kvantitativa artiklar var fyra stycken, en 
artikel innefattade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa artiklar granskades en-
ligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) där studierna med kvalitativ och 
kvantitativ ansats granskades var för sig. Studien som innefattade både kvalitativ och 
kvantitativ ansats granskades utefter båda mallarna. Artiklarna poängsattes och gradera-
des utefter bestämda kriterier i bedömningsmallen där en total poängsumma räknades 
om till procent och ledde till en gradering I-III där grad I avsåg hög kvalitet och grad III 
avsåg låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). 
Antal artiklar som graderades till grad I var nio stycken och en enstaka artikel gradera-
des till grad II. Artikelöversikt redovisas i bilaga C1-E. 

Databearbetning 
Resultatet i studierna som togs med till urval 2 analyserades i flera steg. Inledningsvis 
gjordes överstrykningar med märkpennor i resultaten av det som ansågs relevant till 
litteraturstudiens syfte. Dessa delar av resultaten översattes sedan noggrant och anteck-
ningar gjordes av det som ansågs fortsatt relevant. Anteckningarna färgkodades därefter 
för att identifiera likheter och skillnader i de olika resultaten. Från detta material utfor-
mades sedan, med utgångspunkt från frågeställningarna i syftet, två teman: Stressfak-
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torer hos nyutexaminerade sjuksköterskor samt Konsekvenser av stress hos nyutexami-
nerade sjuksköterskor. 

Resultat 

Stressfaktorer hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

I sju studier framkom resultat avseende de stressfaktorer som beskrivs av nyutexamine-
rade sjuksköterskor (Pellico, Brewer, & Kovner, 2009; Qiao, Li & Hu, 2011; Rhéaume, 
Clément, LeBel & Robichaud, 2011; Suresh, Matthews & Coyne, 2013; Walker, Earl, 
Costa & Cuddihy, 2013; Wu, Fox, Stokes och Adam, 2012; Yeh och Yu, 2009). 
 
Arbetsbelastning framkom i fyra studier som en vanligt förekommande stressfaktor. 
(Pellico, Brewer, & Kovner, 2009; Qiao, Li & Hu, 2011; Rhéaume et al. 2011; Suresh, 
Matthews & Coyne, 2013). Enligt Rhéaume et al. (2011) samt Suresh et al. (2013) upp-
fattade nyutexaminerade sjuksköterskor oro som en konsekvens av hög arbetsbelast-
ning. De nyutexaminerade sjuksköterskorna i studien av Suresh et al. (2013) beskrev 
högst stressnivåer kopplat till arbetsbelastning, studien visar att arbetsbelastning hade 
ett samband med tidsbrist vilket kunde leda till att vårdens kvalitet försämrades. Även 
Pellico et al. (2009) beskrev liknande hur nyutexaminerade sjuksköterskor med hög 
arbetsbelastning hade mindre tid till patientkontakt, de nämner också att ett stort antal 
patienter per sjuksköterska var en framträdande orsak till stress hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Övertid som var obligatorisk var också bidragande till en ökad stress-
nivå (Pellico et al., 2009). I studien genomförd av Rhéaume et al. (2011) framgick det 
att nyutexaminerade sjuksköterskor hade svårt att anpassa sig till den höga arbetsbelast-
ningen under de första månaderna.  
 
En annan stressfaktor som förekom i tre studier var hanteringen av sorg, död och dö-
ende (Qiao et al., 2011; Walker et al., 2013; Yeh & Yu, 2009). Enligt Yeh och Yu, 
(2009) upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor stressfaktorn hantering av död och 
döende som 3 på en skala mellan 1-5, där 3 ansågs vara någorlunda stressande. 1 ansågs 
lite stressande och 5 mycket stressande. Qiao et al. (2011) visade att det fanns ett tydligt 
negativt samband mellan olika typer av stress och psykiskt välbefinnande, en typ av 
stress var kopplad till död och döende. Detta motsades emellertid av Walker et al. 
(2013), enligt deras resultat relaterades hantering av död och döende inte till stress, då 
majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna i studien inte upplevde några svå-
righeter vid hantering av detta.  
 
Arbetsrelaterad stress i form av konflikter med andra anställda belystes som stressfaktor 
i tre studier (Pellico et al., 2009; Qiao et al., 2011; Suresh et al., 2013). Pellico et al. 
(2009) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskors konflikt med läkare som en bidra-
gande faktor till en ökad stressnivå, detta ledde till missnöje hos nyutexaminerade sjuk-
sköterskor. En nyutexaminerad sjuksköterska nämnde i studien av Pellico et al. (2009) 
att arbetet var extremt stressigt och att stödet de fick av undersköterskor var otillräck-
ligt. Brist på stöd som en stressfaktor påvisades också av Walker et al. (2013). Konflikt 
med sjuksköterskor och läkare nämndes också enligt Qiao et al. (2011) som en typ av 
stress som påverkade det psykiska välbefinnandet. Nyutexaminerade sjuksköterskor 
uppfattade i studien av Suresh et al. (2013) lägst stressnivåer vid konflikter med andra 
sjuksköterskor, något högre stressnivåer uppmättes i konflikter med läkare. Att uppleva 
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ett oprofessionellt bemötande från medarbetare på arbetsplatsen upplevdes enligt Wal-
ker et al. (2013) påverka nyutexaminerade sjuksköterskor negativt i övergången till 
mogna sjuksköterskor. 
 
Yeh och Yu (2009) beskrev fyra olika kategorier av stress som förekom i arbetet, dessa 
var: arbetsuppgifter inom allmänvård, arbetsuppgifter inom kritisk vård, roller och soci-
ala relationer samt ledarskap och styrning. Sociala relationer nämndes även av Wu, Fox, 
Stokes och Adam, (2012) som en stressfaktor. Det som uppfattades som mest stressande 
enligt Yeh och Yu (2009) var arbetsuppgifter inom kritiskt vårdande och det som hade 
minst bidragande orsak till stress var ledarskap och styrning. Kategorierna inom all-
mänvård och kritiskt vårdande innefattade enligt Yeh och Yu (2009) följande huvudsak-
liga stressfaktorer: hantering av nödsituationer, vårdandet av patienter med okänd eller 
smittsam sjukdom, användandet av korrekt engelsk terminologi, korrekt rapportering 
vid byte av skift, bedömning av tillstånd och förändringar hos patienter, administreran-
det av läkemedel samt korrekt användning av utrustning (Ibid). Även av Wu et al. 
(2009) nämndes användandet av utrustning som en svårighet vilket uppfattades som en 
stressfaktor. Krävande vård, otillräckliga omvårdnadskunskaper och många ansvarsom-
råden relaterat till yrket togs också upp som stressfaktorer för nyutexaminerade sjukskö-
terskor i studien av Wu et al. (2009). 
 
Tre studier belyste bristen på förberedelse för att börja arbeta som nyutexaminerad sjuk-
sköterska som en stressfaktor (Pellico et al., 2009; Qiao et al., 2011; Suresh et al., 
2013). Otillräckligt förberedande utbildning nämndes enligt Pellico et al. (2009) som en 
bidragande orsak till stress. I likhet med detta beskrev Qiao et al. (2011) hur otillräck-
liga förberedelser ses som en stressfaktor, de beskriver även ett samband som påvisats 
mellan otillräckliga förberedelser och psykiskt välbefinnande hos den nyutexaminerade 
sjuksköterskan. På samma vis beskrev även Suresh et al. (2013) en allmän brist av för-
beredelser och självförtroende inför arbetet i den nya yrkesrollen, som en stressfaktor. 
Brist på självförtroende togs också upp av Walker et al. (2013) som en stressfaktor vil-
ket påverkade utförandet av omvårdnad. 
 
Enligt Suresh et al. (2013) var det flertalet sjuksköterskor som kommenterade tidsbris-
ten som upplevdes i patientvården som en stressfaktor. En nyutexaminerad sjukskö-
terska berättade att patienternas emotionella behov inte blev tillgodosedda, detta ansågs 
bero på att de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick lägga tid på åtaganden utöver 
sjuksköterskans ordinarie arbetsuppgifter. Detta sågs i sin tur som en stressfaktor (ibid). 
Även låg bemanning var enligt Rhéaume et al. (2011) en bidragande faktor till stress 
hos nyutexaminerade sjuksköterskor, särskilt relaterat till avdelningar där de inte arbetat 
innan.  
 
En nyutexaminerad sjuksköterska beskrev i studien av Suresh et al. (2013) hur kraven 
som ställdes inom yrket var en stressfaktor. Detta var i överensstämmelse med Pellico et 
al. (2009) som beskrev att förväntningen på att behöva fungera som en erfaren sjukskö-
terska med fullt ansvar från första dagen på arbetet, var ett återkommande klagomål från 
nyutexaminerade sjuksköterskor, detta upplevdes också som en stressfaktor. 

Konsekvenser av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor  

I åtta studier framkom fynd kring stressens konsekvenser hos nyutexaminerade sjukskö-
terskor (Lee, Lim, Jung & Shin, 2012; Myers, Reidy, French, McHale, Chisholm, & 
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Griffin, 2010; Pellico et al., 2009: Rhéaume et al., 2011: Suresh et al., 2013: Wu et al. 
2012; Yeh & Yu, 2009). 
 
Två studier beskrev hur en ökad stressnivå ledde till att nyutexaminerade sjuksköterskor 
började tvivla på sig själva. (Myers et al., 2010; Suresh et al., 2013). Enligt Myers et al. 
(2010) ökade stressnivån hos nyutexaminerade sjuksköterskor när de inte fått tillräcklig 
feedback från sina handledare. Detta ledde till att nyutexaminerade sjuksköterskor av-
stod från att ställa frågor och tvivlade på sin förmåga att ge adekvat vård till patienter. I 
studien av Suresh et al. (2013) nämnde en nyutexaminerad sjuksköterska hur vetskapen 
om att vara bevakad ökade stressnivån och ledde till tvivel på sin förmåga. 
 
De vanligaste psykiska symtomen som uppkom hos nyutexaminerade sjuksköterskor på 
grund av stress, var enligt Qiao et al. (2011) ångest, depression och minskat självförtro-
ende. Ångest togs även upp av Rhéaume et al. (2011) kopplat till att nyutexaminerade 
sjuksköterskor kände svårigheter att besvara frågor rörande patienter från annan vård-
personal, rädsla för okända situationer samt oro över att ha glömt utföra någon arbets-
uppgift. Relaterat till upplevd ångest var sömnlöshet vanligt förekommande hos nyutex-
aminerade sjuksköterskor (Rhéaume et al., 2011).  
 
Pellico et al. (2009) belyste att sjuksköterskeyrket upplevdes svårare och mer stressande 
ju fler ansvarsområden och regleringar som lades till sjuksköterskans arbetsuppgifter. 
En nyutexaminerad sjuksköterska nämnde att det stora ansvaret upplevdes göra arbetet 
stressigt (ibid). Relaterat till stress nämnde sjuksköterskorna enligt Rhéaume et al. 
(2011) flera fysiska symtom som utmattning, huvudvärk och magont vilka upplevdes 
vid hantering av nya arbetskrav. Dock upplevde inte alla nyutexaminerade sjuksköters-
kor det stora ansvaret inom yrket som en stressfaktor enligt Suresh et al. (2013) då vissa 
såg det positivt. 
 
Tre studier påvisade i sina resultat att nyutexaminerade sjuksköterskor som upplevde en 
högre stressnivå på arbetet, hade en högre avsikt att byta arbetsplats (Lee et al., 2012; 
Wu et al., 2012; Yeh & Yu, 2009). Nyutexaminerade sjuksköterskor som enligt Lee et 
al. (2012) upplevde höga nivåer av stress på arbetet, vilket förknippades med upplevel-
ser av mindre stöd i arbetsmiljön samt arbete på avdelningar med flera inriktningar, 
hade högre avsikt att byta arbete. Yeh och Yu (2009) och Wu et al. (2012) beskrev att 
nyutexaminerade sjuksköterskor som upplevde höga stressnivåer, hade även tydligt 
högre avsikter att sluta sitt arbete.  
 
Fem studier beskrev hur stressnivån sjönk relaterat till hur länge nyutexaminerade sjuk-
sköterskor hade arbetat (Feng och Tsai, 2012: Rhéaume et al., 2011: Walker et al., 
2013: Wu et al., 2012: Yeh och Yu, 2009). I studien av Yeh och Yu, (2009) upplevdes 
stressnivån hos nyutexaminerade sjuksköterskor högst under den första månaden av 
arbete. Mindre stress upplevdes hos nyutexaminerade sjuksköterskor som redan arbetat 
självständigt samt arbetat nattskift jämfört med de som ännu inte gjort det (ibid.). Mot-
sägande detta tydliggjorde Walker et al. (2013) skiftarbete som negativt påverkande av 
stressnivån, flera nyutexaminerade sjuksköterskor nämner i studien att deras hälsa på-
verkades negativt av att arbeta i olika skift. Feng och Tsai (2012) beskrev att sjukskö-
terskorna i studien upplevde mindre stress efter de första fem månaderna av arbete då de 
kände högre självsäkerhet, detta återspeglades i det samband som enligt Wu et al. 
(2012) visades mellan tiden sjuksköterskorna arbetat sedan examen och den erfarna 
stressnivån. Stressnivån minskade ju längre de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade 
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arbetat efter examen (ibid). Detta motsades dock av Rhéaume et al. (2011) vars resultat 
visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde hela deras första arbetsår som 
stressigt och intensivt. Upplevelserna relaterades till svårigheter att fatta beslut gällande 
patienternas omvårdnad samt nya arbetsförhållanden (ibid).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl och PubMed valdes då innehållet i dessa databaser är väsentligt för 
omvårdnad. Academic Search Elite användes också för att söka utifrån ett bredare per-
spektiv inom området relaterat till litteraturstudiens syfte. Användandet av tre databaser 
kan ses som en styrka då det innefattar en förhållandevis bred sökning. 
 
En allmän inledande sökning gjordes utan några begränsningar för att få en uppfattning 
över vad som var skrivet om ämnet. Begränsningen att studierna skulle vara publicerade 
de senaste fem åren, anses vara en styrka då forskningen som granskats är aktuell och 
relevant. Sökorden som översattes till engelska kan ha inneburit tolkningar av sökorden 
som inte fått exakt lika betydelse, vilket kan vara en svaghet. Exempelvis fritextordet 
experience som kan tolkas både som upplevelse och erfarenhet. Stress, psychological 
användes då det var en MeSH-term som vi tyckte stämde bäst överens relaterat till vårt 
syfte i jämförelse med övriga alternativ kopplade till stress. 
 
Studier som behandlade nyutexaminerade sjuksköterskor som endast arbetade på avdel-
ningar vilka i Sverige kräver specialistutbildningar, valdes bort. Studier som tog upp 
nyutexaminerade sjuksköterskor som hade arbetat längre än tre år, valdes också som 
exklusionskriterie, då de inte längre ansågs som nyutexaminerade. 
 
Att det var jämn fördelning mellan kvalitativ och kvantitativ metod i de studier som 
togs med ses som en styrka i litteraturstudien, då resultatet därmed kunde baseras på 
både djupare insikt och bred variation. Flertalet av studierna tog upp likartade faktorer 
och konsekvenser vilket anses styrka resultatet.  
Av studierna i urval 2 var tre studier från USA, två studier från Taiwan, en studie från 
respektive land, Irland, Canada, Australien, Sydkorea och Kina. I samtliga studier upp-
fattades flera likheter i upplevelserna av stress mellan nyutexaminerade sjuksköterskor, 
vilket visar att alla studier var relevanta för litteraturstudiens syfte. Studierna från de 
västerländska länderna, USA, Irland, Canada och dessutom Australien kan liknas med 
svenska förhållanden inom vården. Dock hade det stärkt litteraturstudiens resultat ytter-
ligare om svenska förhållanden hade representerats i någon studie. Förhållandena kan se 
annorlunda ut i de sydostasiatiska länderna, detta framgick dock inte specifikt i de un-
dersökta studierna.  
 
Studiernas vetenskapliga kvalitet granskades enligt Carlsson och Eimans bedömnings-
mall (2003). Nio studier bedömdes till grad I och en studie bedömdes vara grad II vilket 
visar stark vetenskaplig kvalitet. Svårigheter att bedöma vissa underkategorier i gransk-
ningen hade inte betydelse för vilken grad studien bedömdes ha, eftersom skillnader i 
poäng inte hade försämrat graden av vetenskaplig kvalitet.  
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Resultatdiskussion 

Stressfaktorer hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

Arbetsbelastning upplevdes vara en vanligt förekommande stressfaktor (Pellico et al., 
2009; Qiao et al., 2011; Rhéaume et al., 2011; Suresh et al., 2013).  
I studien av Suresh et al. (2013) visades hur ett samband mellan arbetsbelastning och 
tidsbrist kunde leda till en försämring av vårdkvaliteten. Liknande beskrev Pellico et al. 
(2009), hur den höga arbetsbelastningen hos nyutexaminerade sjuksköterskor ledde till 
mindre tid för patientkontakt. Suresh et al. (2013) tar upp liknande konsekvenser som 
att patienternas emotionella behov inte blev tillgodosedda, vilket ansågs bero på att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna fick lägga tid på arbetsuppgifter som inte räknades 
till sjuksköterskans arbete (ibid.). 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever enligt Pinchera (2012), oro över att vårdkva-
liteten påverkas av svårigheterna att prioritera och effektivt fördela arbetstiden, delegera 
samt fatta beslut. Pellico et al. (2009) nämnde också att stress kunde uppstå då en 
nyutexaminerad sjuksköterska har hand om ett stort antal patienter. Enligt Svensk sjuk-
sköterskeförening (2011) är det nödvändigt med tillräcklig bemanning, brist på personal 
är ofta en stressfaktor vilket kan leda till försämrad patientsäkerhet. Duvall och Randall 
Andrews (2010) uttrycker ett samband mellan låg bemanning bland sjuksköterskor och 
komplikationer för patienter. När bemanningen minskar bland sjuksköterskor, ökar ris-
ken hos patienter att drabbas av komplikationer och få förlängd vårdtid (ibid.). Enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 1§, kap.6) ska noggrann och professionell vård 
ges till patienter. Detta kan äventyras då nyutexaminerade sjuksköterskor har för många 
arbetsuppgifter och för lite tid då detta kan påverka vården som ges till patienter. Brist 
på erfarenheter och kunskap som nyutexaminerad sjuksköterska påverkar förmågan att 
prioritera vad som behövs göras när arbetsbelastningen ökar.  
 
Konflikter som uppstod mellan nyutexaminerade sjuksköterskor och medarbetare var 
enligt Pellico et al. (2009), Qiao et al. (2011) och Suresh et al. (2013), en stressfaktor. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor i studien av Suresh et al. (2013) ansåg att konflikter 
med läkare ledde till något högre stressnivåer jämfört med konflikter med sjuksköters-
kor. Ökade stressnivåer uppfattades bland nyutexaminerade sjuksköterskor i konflikt 
med läkare enligt Pellico et al. (2009), vilket ledde till missnöje hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Pellico et al. (2009) och Walker et al. (2013), påvisar att även saknaden 
av stöd från medarbetare var en stressfaktor. Pinchera (2012) belyser att under nyutex-
aminerade sjuksköterskors första arbetstid så är stöd från medarbetare av stor vikt. Stöd 
tas också upp som betydelsefullt enligt Benner (1993) i den andra fasen för nyutexami-
nerade sjuksköterskor, avancerad nybörjare. Nyutexaminerade sjuksköterskor är då 
ovana och behöver stöd med att prioritera i arbetet (ibid.). Detta bekräftar att skapandet 
av god gemenskap och ett bra samarbete är betydelsefullt för nyutexaminerade sjukskö-
terskor. Att behöva mycket stöd i början av sin arbetstid är naturligt då bristen på erfa-
renheter leder till osäkerhet. En bra introduktionstid är viktig för att den nyutexamine-
rade sjuksköterskan ska få ett inledande stöd och en chans att komma in i sin arbetsroll 
innan ett fullt ansvar behöver tas.   
 
Stress skapades även till följd av otillräcklig förberedelse, relaterat till arbetet som 
nyutexaminerad sjuksköterska. En allmän känsla av att vara oförberedd beskrevs enligt 
Pellico et al. (2009), Qiao et al. (2011) och Suresh et al. (2013). Folkhälsoguiden, 
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(2009) poängterar att brist på kunskap kan leda till låg kontroll över arbetssituationen, 
vilket kan skapa stressreaktioner. Att inte känna sig förberedd på vad som krävs i yrkes-
rollen efter avslutad utbildning, tyder på brister i utbildningen. Mer praktiska moment 
och verksamhetsförlagd utbildning kan förbereda nyutexaminerade sjuksköterskor be-
träffande saknade erfarenheter och leda till större kontroll på arbetet. 
 
Suresh et al. (2013) och Pellico et al. (2009) beskrev att de krav och förväntningar som 
ställdes på nyutexaminerade sjuksköterskor sågs som stressfaktorer (ibid.). Högre krav 
ställs ständigt inom hälso- och sjukvården på sjuksköterskors kunskaper i hälso- och 
sjukvård, information- och kommunikationsteknik och kvalitet och kostnadseffektivitet. 
Detta gör att även sjuksköterskeutbildningen ständigt behöver utvecklas för att kunna 
följa den tillväxt och utveckling som sker (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Socialstyrel-
sens folkhälsorapport (2009) skapas stress utifrån en ojämn balans mellan krav som 
förväntas och förmågan att hantera dessa, även Währborg (2009) menar att en ojämn 
balans mellan krav och påverkan över arbetssituationen skapar stress. Stressreaktioner 
skapas även enligt Folkhälsoguiden, (2009) av höga krav och låg påverkan över arbets-
situationen. 

Konsekvenser av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor  
 
Både Myers et al. (2010) och Suresh et al. (2013) studier visade att en konsekvens av 
stress var att nyutexaminerade sjuksköterskor började tvivla på sig själva och sin för-
måga att ge adekvat vård till patienter. Detta bekräftas av Pinchera (2012) som beskriver 
att nyutexaminerade sjuksköterskor relaterat till sin egen kompetens, saknar självförtro-
ende. Att sakna självförtroende och vara osäker på sin förmåga kan hindra nyutexami-
nerade sjuksköterskors utvecklig till att bli en kompetent sjuksköterska. 
 
Qiao et al. (2011) och Rhéaume et al. (2011) beskrev ångest som ett av de vanligaste 
psykiska symtom som uppkom som en konsekvens av stress, enligt de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna. Enligt Socialstyrelsen (2009) upplevs oro och ångest främst bland 
individer som har ett stressigt och psykiskt påfrestande arbete, dessa känslor relateras 
även till sömnbesvär. Rhéaume et al. (2011) undersökning visade att sömnbesvär var 
vanligt förekommande hos nyutexaminerade sjuksköterskor som upplevde ångest. Detta 
tyder på att sjuksköterskeyrket är ett stressigt och psykiskt påfrestande arbete där upp-
komsten av psykiska symtom inte är ovanliga. Detta visar på svårigheter att hantera 
stress och konsekvenser som psykiska symtom, förberedelser av denna hantering kan 
vara betydelsefullt. 
 
Upplevelser av höga stressnivåer på arbetet, ledde till att nyutexaminerade sjuksköters-
kor hade en större avsikt att byta arbetsplats (Lee et al., 2012; Wu et al., 2012; Yeh & 
Yu, 2009). Höga nivåer av stress på arbetet förknippades med upplevelsen av att ha 
mindre stöd i sin arbetsmiljö (Lee et al. 2012). Dock kan enligt Währborg (2009) vid en 
sådan situation ett väl fungerande socialt stöd fungera som skydd. Detta styrks av Folk-
hälsoguiden (2009) som menar att mindre symptom till följd av upplevd stress, erfars av 
individer som känner ett gott socialt stöd. 
 
Pellico et al. (2009), beskrev sjuksköterskans ökade arbetsuppgifter vilka innebar mer 
ansvarsområden och regleringar, detta gjorde att yrket upplevdes svårare med ökade 
stressnivåer som konsekvens. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyses de stän-
digt ökade kraven på professionellt ansvar, självständigt arbete och mångkulturell kun-
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skap (Socialstyrelsen, 2005). Ökade stressnivåer kan tyda på att yrkesrollen för sjukskö-
terskor är för bred och innefattar för många arbetsuppgifter och för stort ansvar. Detta 
kan avskräcka nyutexaminerade sjuksköterskor från yrket. Emellertid ansåg nyutexami-
nerade sjuksköterskor att stressnivåerna blev lägre, vilket var relaterat till hur länge de 
hade arbetat (Feng och Tsai, 2012; Rhéaume et al., 2011; Walker et al., 2013; Wu et al., 
2012; Yeh och Yu, 2009). Enligt Feng och Tsai (2012) upplevde nyutexaminerade sjuk-
sköterskor mindre stress efter några månader av arbete, vilket relaterades till att de 
kände sig säkrare på sig själva och sin förmåga. Nyutexaminerade sjuksköterskor i stu-
dien av Rhéaume et al. (2011) upplevde dock höga stressnivåer under hela det första 
arbetsåret, särskilt vad gällde de nya arbetsförhållanden samt att fatta beslut angående 
patienters omvårdnad. Enligt Pinchera (2012) upplever nyutexaminerade sjuksköterskor 
det som svårt att prioritera, fatta beslut, delegera och fördela tiden på ett effektivt sätt. 
En konsekvens av detta är att de oroar sig för vårdens kvalitet. Dock uppfattar nyutexa-
minerade sjuksköterskorna att det blir lättare och att de med tiden kan fokusera mer på 
helheten än på enstaka uppgifter. (Ibid). Även av omvårdnadsteoretikern Benner (1993) 
framgår det att under fem olika faser utvecklas sjuksköterskans kunskap i takt med er-
hållna erfarenheter och färdigheter. Av detta framgår att nyutexaminerade sjuksköters-
kor med tiden skapar en starkare förmåga vilket kan göra det möjligt att hantera de krav 
som ställs. Dock är det svårt att utläsa tiden det tar för denna förmåga att skapas. Som 
nyutexaminerad sjuksköterska är det viktigt att vara väl förberedd på att det första ar-
betsåret kommer att vara stressigt och att många arbetsmoment kommer vara krävande 
innan större säkerhet i rollen som nyutexaminerad sjuksköterska upplevs.  

Socialstyrelsen (2009) menar att arbetsmiljön kan påverka uppkomst av stress och psy-
kiska krav bland anställda, då förekomsten av stressymptom följt liknande mönster som 
upplevelser av stress och psykiska krav på arbetet. Tidigare friska individer som utsätts 
för stora psykiska påfrestningar, drabbas enligt flertalet studier med tiden av bland annat 
ångest, oro och sömnbesvär samt smärta i nacke och axlar. Detta anses relaterat till kra-
ven som ställs på arbetet (ibid.). Litteraturstudiens resultat visar att stressfaktorer som 
upplevs av nyutexaminerade sjuksköterskor samt konsekvenser av stresspåverkan för 
nyutexaminerade sjuksköterskors hälsa och yrkesroll, kan leda till försämrad vårdkvali-
tet. Genom att skapa goda förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor såsom en 
god introduktionstid med handledning och stöd av en skicklig sjuksköterska, skapas 
också goda arbetsförhållanden. Detta kan i sin tur bidra till god vårdkvalitet. 

Konklusion och Implikation 
Resultatet visar att sjuksköterskeyrket är komplext och innefattar många krävande ar-
betsuppgifter vilka kan leda till stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Stressfak-
torer såsom arbetsbelastning, konflikter med anställda och brist på förberedelse inför 
sjuksköterskeyrket framkom som vanligt förekommande. Även hanteringen av sorg, 
död och döende, tidsbrist, låg bemanning samt krav och förväntningar beskrevs som 
stressfaktorer. 

Konsekvenser av stress leder ofta till att nyutexaminerade sjuksköterskor börjar tvivla 
på sig själva. Psykiska symptom som ångest, oro och sömnbesvär var andra konsekven-
ser av stress som framkom till följd av ökat ansvar och högre arbetskrav. Slutligen påvi-
sades att en konsekvens av stress var att de nyutexaminerade sjuksköterskor som upp-
levde en högre stressnivå i sitt arbete, hade en högre avsikt att byta arbetsplats. Stöd 
ansågs särskilt viktigt för nyutexaminerade sjuksköterskor under introduktionstiden. 
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Stressnivåerna minskade relaterat till hur länge nyutexaminerade sjuksköterskor hade 
arbetat, vilket resulterade i högre självsäkerhet. 

Fortsatt forskning behövs kring om och i så fall hur sjuksköterskeutbildningen kan för-
ändras och utvecklas så att den i framtiden bidrar till att nyutexaminerade sjuksköters-
kor känner sig väl förberedda för att kunna hantera stressfaktorer och konsekvenser av 
stress i yrkesrollen. Litteraturstudiens resultat kan bidra till att nyutexaminerade sjuk-
sköterskor känner sig bättre förberedda på att bemöta och hantera krav samt stress och 
dess konsekvenser, vilket uppkommer under den första tiden på arbetet. Sjuksköterske-
utbildningen kan härmed utvecklas och förbättras genom att mer omfattande förbereda 
sjuksköterskor inför arbetslivet. 

13 



Referenser 
Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. 

Lund: Studentlitteratur. 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003) Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 
Universitetssjukhuset MAS och Malmö Högskola” 

*Feng, R., & Tsai, Y. (2012). Socialisation of new graduate nurses to practising nurses.
Journal Of Clinical Nursing, 21(13/14), 2064-2071. 
doi:10.1111/j.13652702.2011.03992.x 

Folkhälsoguiden. (2009). Stress i arbetet [Broschyr]. Stockholm: Folkhälsoguiden. Från 
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-
%20infomaterial/Stress%20i%20arbetet%202013.pdf 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stock-
holm: Natur & Kultur. 

Frankenhaeuser, M., & Malmquist, J. (u.å.). Stress. I Nationalencyklopedin. Hämtad 13-
11-29, från: http://www.ne.se/stress 

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examens-
arbeten. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

*Lee, H., Lim, Y., Jung, H., & Shin, Y. (2012). Turnover intention of graduate nurses in
South Korea. Japan Journal Of Nursing Science, 9(1), 63-75. doi:10.1111/j.1742-
7924.2011.00187.x 

*Myers, S., Reidy, P., French, B., McHale, J., Chisholm, M., & Griffin, M. (2010).
Safety concerns of hospital-based new-to-practice registered nurses and their precep-
tors. Journal Of Continuing Education In Nursing, 41(4), 163-171. 
doi:10.3928/00220124-20100326-02 

Niedhammer, I., Goldberg, M., Leclerc, A., Bugel, I., & David, S. (1998). Psychosocial 
factors at work and subsequent depressive symptoms in the Gazel cohort. Scandina-
vian Journal Of Work, Environment & Health, 24(3), 197-205. 
doi:10.5271/sjweh.299 

Parker, V., Giles, M., Lantry, G., & McMillan, M. (2012) New graduate nurses’ experi-
ences in their first year of practice. Nurse Education Today, 34(1), 150-156. 
doi:10.1016/j.nedt.2012.07.003 

*Pellico, L., Brewer, C., & Kovner, C. (2009). What newly licensed registered nurses
have to say about their first experiences. Nursing Outlook, 57(4), 194-203. 
doi:10.1016/j.outlook.2008.09.008 

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



*Qiao, G., Li, S., & Hu, J. (2011). Stress, Coping, and Psychological Well-Being
Among New Graduate Nurses in China. Home Health Care Management & Practice, 
23(6), 398-403. doi:10.1177/1084822311405828 

*Rhéaume, A., Clément, L., LeBel, N., & Robichaud, K. (2011). Workplace experienc-
es of new graduate nurses. Nursing leadership (Toronto, Ont.) 24(2), 80-98. 

SFS 2010:659, Patientsäkerhetslag. Hämtad 21 november, 2013, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

Socialstyrelsen, [SOS]. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Stockholm: Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen, [SOS]. (2009). Folkhälsorapport 2009. Hämtad: 2013-11-04 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-
71_200912671.pdf 

Socialstyrelsen, [SOS]. (2012). Folkhälsan i Sverige: Årsrapport 2012. Hämtad: 2013-
11-19 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18623/2012-3-6.pdf 

*Suresh, P., Matthews, A., & Coyne, I. (2013). Stress and stressors in the clinical envi-
ronment: a comparative study of fourth-year student nurses and newly qualified gen-
eral nurses in Ireland. Journal Of Clinical Nursing, 22(5/6), 770-779. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04145.x 

Svensk sjuksköterskeförening, [SSF]. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening, [SSF]. (2011, januari). Patientsäkerhet kräver hög kom-
petens. Omvårdnadsmagasinet, (1). Hämtad 2013-11-19 från 
http://www.omvardnadsmagasinet.se/artikel.phtml?id=723 

*Walker, A., Earl, C., Costa, B., & Cuddihy, L. (2013). Graduate nurses' transition and
integration into the workplace: A qualitative comparison of graduate nurses' and 
Nurse Unit Managers' perspectives. Nurse Education Today, 33(3), 291-296. 
doi:10.1016/j.nedt.2012.06.005 

*Wu, T., Fox, D., Stokes, C., & Adam, C. (2012). Work-related stress and intention to
quit in newly graduated nurses. Nurse Education Today, 32(6), 669-674. 
doi:10.1016/j.nedt.2011.09.002 

Währborg, P. (2009). Stress: Den nya ohälsan. Stockholm: Natur & Kultur. 

*Yeh, M., & Yu, S. (2009). Job stress and intention to quit in newly-graduated nurses
during the first three months of work in Taiwan. Journal Of Clinical Nursing, 
18(24), 3450-3460. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02941.x 



*Artiklar som förekommer i resultatet.



   Bilaga A 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed  
MeSH-term 

Cinahl  
Subject head-
ing list 

Academic  
Search Elite  
Subject terms 

Nyutexamine-
rade sjuksköters-
kor 

New graduate 
nurses 

New graduate 
nurses (fritext) 

Psykologisk 
stress 

Stress, psychological 

Sjuksköterskor Nurses 
Stress Stress (fritext) Stress (fritext) Stress (fritext) 
Examinerad Graduate (fritext) 
Arbetsrelaterad Occupational 

(fritext) 
Upplevelse Experience (fritext) Experience 

(fritext) 



  Bilaga B 

Tabell 2. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 
operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

2013-
10-17 

Cinahl Sökord: (MH ”New graduate 
nurses”)  
AND stress 
Limiters: 20080101-2013; 
English Language; 
Research Article 
Search modes: Boole-
an/Phrase 

54 54 35 9 

2013-
10-17 

Pubmed Sökord: ("Stress, Psychologi-
cal"[Mesh]) AND "Nurs-
es"[Mesh] graduate 
Limiters: Abstract available; 
5 years; English language 

13 13 10(2)* 1 

2013-
10-17 

Academic 
Search 
Elite 

Sökord: New graduate nurses 
AND stress 
Limiters: 20080101-
20131231; English language 

10 10 7(2)* 0 

2013- 
11-04 

Cinahl Sökord: (MH “New graduate 
nurses”) AND stress AND 
occupational 
Limiters: 20080101-2013; 
English language; 
Research Article 
Search modes: Boole-
an/Phrase 

9 9 1(1)* 0 

2013-
11-04 

Cinahl Sökord: (MH “New graduate 
nurses”) AND stress AND 
experience 
Limiters: 20080101-2013; 
English Language; 
Research Article 
Search modes: Boole-
an/Phrase 

5 5 3 0 

2013-
11-04 

PubMed Sökord: "Nurses"[Mesh] 
graduate AND stress AND 
experience 
Limiters: Abstract available; 
5 years; English language 

4 4 1 0 

*= Artiklar funna i tidigare sökning



Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Taiwan 
Cinahl 
 
 
 

Feng, R-F ; Tsai, 
Y-F 

Socialisation of 
new graduate nurs-
es to practising 
nurses 

Att utforska erfarenheter 
av socialiseringsproces-
sen från nyutexamine-
rade sjuksköterskor till 
arbetande sjuksköters-
kor. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv design. 
Urval: Sju nyutexaminerade sjuksköters-
kor rekryterades med följande kriterier: 
kandidatexamen, heltidsanställda på sjuk-
hus samt att det var deras första erfarenhet 
av heltidsarbete. Medelåldern var 21,8 år 
och alla var kvinnor. 
Bortfall: 29 st.  

Övergången från nyutexaminerad 
sjuksköterska till arbetande sjukskö-
terska var stressig för de deltagande, 
särskilt relaterat till konflikten mellan 
det professionella patientorienterade 
vårdandet och det organisatoriska 
uppgiftsorienterade vårdandet. 

Grad I 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
USA 
Cinahl 
 
 
 
 

Myers, S ; Reidy, 
P ; French, B ; 
McHale, J ; 
Chisholm, M ; 
Griffin, M 
 
 
 

Safety concerns of 
hospital-based 
new-to-practice 
registered nurses 
and their precep-
tors 
 
 
 

Att utforska uppfatt-
ningar hos både nyan-
ställda sjuksköterskor 
och handledare om 
behovet av lärande hos 
nyutexaminerade sjuk-
sköterskor och dessa 
uppfattningar relaterat 
till patientsäkerhet. 
 
 
 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: Sjuksköterskor som varit handle-
dare under det gångna året samt nyan-
ställda registrerade sjuksköterskor som 
varit anställda mindre än ett år. Ålder och 
utbildning var liknande hos både sjukskö-
terskor och handledare. Majoriteten var 
mellan 25-45 år. Alla handledare var 
kvinnor, bland nyanställda registrerade 
sjuksköterskor var 3 män och 16 kvinnor. 
Bortfall: Inget bortfall redovisas. 

Det finns ett behov av att nyanställda 
registrerade sjuksköterskor ska känna 
sig säkrare och mer kunniga när de 
börjar sin anställning på sjukhus. Stu-
dien visar att nyutexaminerade sjuk-
sköterskor samt deras handledare delar 
uppfattningar om processen att bli en 
skicklig sjuksköterska.  
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Bilaga C2 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
USA 
Cinahl 

Pellico, LH ; Brew-
er, CS ; Kovner, CT 

What newly li-
censed registered 
nurses have to say 
about their first 
experiences 

Att undersöka uppfatt-
ningar bland nyutexa-
minerade sjuksköters-
kors inledande erfaren-
heter, vilka återspeglas i 
synpunkter i en nationell 
undersökning med avse-
ende att få en bättre 
förståelse av arbetslivet 
för nyutexaminerade 
sjuksköterskor.  

Metod: Sekundäranalys av kvalitativ data. 
Urval: 612 nylicensierade sjuksköterskor. 
Bortfall: Totalt 1195 deltagare (37 %) 
svarade på begäran om kommentarer. 
Kommentarer som inte var relaterad till 
forskningen resulterade i avlägsnande av 
583 deltagares kommentarer. 

Arbetsmiljön där nyutexaminerade 
sjuksköterskor startar sin karriär är i 
behov av förändringar. Frågor om 
bemanningsförhållanden, mindre vår-
denheter och minskning av obligato-
risk övertid som föreslagits av nyli-
censierade sjuksköterskor får ekono-
miska konsekvenser. 

Grad II 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
Canada 
PubMed 

Rhéaume, A; 
Clément, L ; LeBel, 
N ; Robichaud, K 

Workplace experi-
ences of new grad-
uate nurses 

Att beskriva nyutexami-
nerade sjuksköterskors 
upplevelser under deras 
första arbetsår och att 
undersöka faktorer som 
kan påverka nyutexami-
nerade sjuksköterskor 
att överväga att säga 
upp sig. 

Metod: Kvalitativ symbolisk interaktion-
ism 
Urval: 23 intervjuer gjordes av franskta-
lande nyutexaminerade sjuksköterskor 
som alla examinerades 2008 i New 
Brunswick. Nyutexaminerad sjukskö-
terska definierades som registrerad sjuk-
sköterska som arbetat mellan 12-16 må-
nader.  
Bortfall: 70 st. 

Studien visade en summering av hur 
nyutexaminerade sjuksköterskor upp-
levde sitt första arbetsår och utfors-
kade faktorer som lett till att de bytte 
arbete. Vissa uppsägningar kan vara 
nyttiga då nya sjuksköterskor kan hitta 
miljöer som hjälper dem att utvecklas 
professionellt. En hög andel uppsäg-
ningar av de nyanställda är kostsamt 
och antyder stort missnöje hos de 
anställda.  
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Bilaga C3 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Australien 
Cinahl 

Walker, A ; Earl, C 
; Costa, B ; Cuddi-
hy, L 

Graduate nurses' 
transition and 
integration into the 
workplace: A qual-
itative comparison 
of graduate nurses' 
and Nurse Unit 
Managers' perspec-
tives. 

Att jämföra uppfatt-
ningar hos examinerade 
sjuksköterskor och 
avdelningschefer angå-
ende de faktorer som 
påverkar examinerade 
sjuksköterskors över-
gång och integration på 
arbetsplatsen under det 
första året av kliniskt 
arbete på ett regionalt 
sjukhus i Victoria, Au-
stralien. 

Metod: Kvalitativ, longitudinell studie 
Urval: 38 examinerade sjuksköterskor och 
12 enhetschefer deltog under det första 
året. 31 examinerade sjuksköterskor och 
13 enhetschefer svarade under det andra 
året.  
Bortfall: Inget bortfall redovisas. 

Resultaten visade på en brist av över-
ensstämmelse mellan examinerade 
sjuksköterskor och enhetschefers upp-
fattningar om upplevelsen och effekten 
av oprofessionellt beteende på arbets-
platsen och hantera döden och döendet. 
En gemensam förståelse av stressfak-
torer som examinerade sjuksköterskor 
utsätts för och hur dessa kan påverka 
övergången till arbetslivet kan stärka 
relationen mellan enhetschefer och 
examinerade sjuksköterskor och bidra 
till en framgångsrik övergång och 
integrering på arbetsplatsen. 
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 Bilaga D1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Sydkorea 
Cinahl 

Lee, H ; Lim, Y ; 
Jung, H ; Shin, Y-W 

Turnover intention 
of graduate nurses 
in South Korea 

Att identifiera avsikten 
att byta arbete hos exa-
minerade sjuksköters-
kor i Sydkorea och att 
undersöka sambanden 
mellan dessa avsikter.  

Metod: Deskriptiv korrelationsstudie. 
Urval: 225 formulär utgjorde den slutliga 
analysen. 252 sjuksköterskor från 13 sjuk-
hus som hade arbetat mindre än 12 måna-
der.  
Bortfall: 27 st. 

Sjuksköterskor måste redan från början 
konfrontera okända och svåra utma-
ningar. Att identifiera betydande sam-
band av sjuksköterskan avsikter att 
sluta är avgörande för att behålla an-
ställda och förbättra vårdkvaliteten. 
Arbetsmiljön är den faktor med störst 
potential att förändra avsikten att sluta 
hos nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Chefer inom vården bör utveckla insat-
ser för att skapa en trygg arbetsmiljö 
för nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Utvecklandet av utbildningsprogram 
och standardiserade manualer för sjuk-
sköterskeyrket skulle också hjälpa 
examinerade sjuksköterskor att an-
passa sig till arbetsmiljön och minska 
stressen som skapas där.  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
Kina 
Cinahl

Qiao, G ; Li, S ; Hu, 
J 

Stress, Coping, and 
Psychological 
Well-Being 
Among New 
Graduate Nurses in 
China 

Att undersöka kopp-
lingar mellan demo-
grafi, orsaker till stress 
hos sjuksköterskor, 
copingstrategier och 
psykiskt välbefinnande 
vid användandet av 
copingstrategier bland 
nyutexaminerade sjuk-
sköterskor i Kina.  

Metod: Deskriptiv, tvärsnitt, korrelations-
studie 
Urval: Urvalet bestod av 96 nyutexamine-
rade sjuksköterskor från fyra sjukhus. Alla 
som arbetat ett år efter examination blev 
inbjudna att delta.  
Bortfall: Inga bortfall redovisas. 

Övergången från en roll till en annan är 
ofta svår då en individ kommer till en 
ny miljö och får nya ansvarsområden 
och förväntningar på sig. De nyutexa-
minerade sjuksköterskorna i studien 
identifierade övergången från student 
till färdig sjuksköterska som stres-
sande. Även om denna övergång är 
stressande och de känner sig otillräck-
ligt förberedda för sin nya roll, kan de 
med stöd utveckla effektiva co-
pingstrategier för att kunna anpassa sig 
till den nya rollen. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
USA 
Cinahl 

Wu, T-Y ; Fox, D-P 
; Stokes, C ; Adam, 
C 

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

Att undersöka arbetsre-
laterade stressfaktorer, 
copingstrategier, och 
avsikten att säga upp sin 
anställning hos utexa-
minerade från ett BDN-
program (traditionella 
studenter) och ADN-
program under de tre 
första åren efter exa-
men. 

Metod: Deskriptiv korrelationsstudie. 
Urval: 154 ifyllda enkäter från utexamine-
rade sjuksköterskor. 
Bortfall: 248 st. 

Den aktuella studien utökar tidigare 
forskning med resultat som visar fak-
torer och copingstrategier förknippade 
med arbetsrelaterade stressfaktorer 
bland nyutexaminerade sjuksköterskor 
och hur stressfaktorer relateras till 
avsikten att sluta bland dessa sjukskö-
terskor. Resultaten kan bistå omvård-
nadsfakulteten och de som utbildar 
sjuksköterskor att sammarbeta för att 
underlätta övergången för nyutexami-
nerade till registrerade sjuksköterske-
rollen. Detta för att försäkra uthållighet 
i yrket och minska kostnaderna för-
knippade med den ökade omsättningen 
av registrerade sjuksköterskor och 
försämrad patientsäkerhet.  
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 Bilaga D4 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Taiwan 
Cinahl 

Yeh, M ; Yu, S Job stress and 
intention to quit in 
newly-graduated 
nurses during the 
first three months 
of work in Taiwan 

Att identifiera stress på 
arbetet och avsikten att 
sluta hos nyutexamine-
rade sjuksköterskor 
under de tre första må-
naderna av deras arbete 
på två olika vårdinstan-
ser och att förstå fak-
torer som kan påverka 
att de stannar kvar. 

Metod: Tvärsnittsstudie 
Urval: 146 svarande nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 
Bortfall: Av 201 som kvalificerades för 
studien, var det 192 som avsåg att delta. 
Bland de 192 som samtyckt att delta sva-
rade 163, 146 svar (76,04%) var giltiga att 
använda i studien. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upp-
levde stress och nästan 1/3 av dem 
avsåg att sluta under de tre första må-
naderna. De huvudsakliga stressfak-
torerna var arbetsuppgifter inom kri-
tiskt vårdande. Avsikten-att-sluta-
gruppen uppfattade betydligt högre 
stress relaterat till sociala relationer än 
Avsikten-att-stanna-gruppen. Arbets-
stress och tidigare erfarenhet från olika 
vårdinstanser är de främsta indikato-
rerna för en avsikt att sluta. För att 
skapa en positiv och stödjande arbets-
miljö behöver omvårdnadschefer och 
akademiker betona lärande och för-
bättra anpassningen av nyutexamine-
rade. 

Grad I 



 Bilaga E 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Irland 
Cinahl 

Suresh, P ; 
Metthews, 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 

Att undersöka och iden-
tifiera upplevda stress-
nivåer och jobbrelate-
rade stressorer hos 
nyutexaminerade sjuk-
sköterskor och fjärde 
årsstuderande sjukskö-
terskor i den kliniska 
miljön och att under-
söka deltagarnas syn på 
stress och stressfak-
torer. 

Metod: tvärsnittsstudie, jämförande av 
två grupper i en icke-experimentell, 
deskriptiv undersökningsdesign genom 
postad självrapporterad enkät. Den 
kvalitativa delen bestod av en öppen 
fråga. 
Urval: 120 nyutexaminerade och 128 
studenter. Vilka samtliga var nyutexa-
minerade sjuksköterskor och fjärdeårs-
studenter i kliniskt vårdarbete på sex 
allmänna sjukhus i Dublin.  
Bortfall: Inga bortfall redovisas. 

Att gå från student till nyutexaminerade 
sjuksköterska är stressigt. Övergången 
innebar ångest, dock verkade det som 
nyutexaminerade sjuksköterskor kunde 
kombinera negativa och positiva upple-
velser. 
Utbildning av sjuksköterskor kan med 
hjälp av resultaten förbygga stress, identi-
fiera stressfaktorer i den kliniska miljön, 
utveckla åtgärder för att minska stress. 
Detta kan öka medvetenheten av hante-
ring och förebyggandet av stress i den 
kliniska miljön. 

Grad I 
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