
 
  

 

 

Att vara ny inom yrket  
Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön 

 

Pernilla Nilsson 

Cecilia Stridh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Huvudområde: Omvårdnad GR (C), Vetenskapligt arbete 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Höstterminen, 2016 

Handledare: Pia Olsson 

Examinator: Eva Sellström 

Kurs kod/registreringsnummer: OM018G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 



 

Abstrakt 

 
Bakgrund: Bristen på yrkesverksamma grundutbildade sjuksköterskor fortsätter vara ett 

problem, trots att fler väljer att utbilda sig. Allt fler nyutbildade sjuksköterskor väljer också 

att lämna sitt yrke relaterat till en känsla av besvikelse och missnöje. Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön. Metod: En litteraturöversikt, med tio artiklar inkluderades. 

Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser för att sedan granskas, analyseras och 

sammanställas till ett färdigt resultat. Resultat: Resultatet delas in i tre teman; (1) faktorer som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön, (2) sjuksköterskans upplevelser av den första tiden inom yrket 

och (3) samarbete och förberedelse för nyutexaminerade sjuksköterskor. De var flera faktorer som 

påverkar en nyutexaminerads psykosociala arbetsmiljö, bland annat bristande handledning, 

samarbete mellan sjuksköterskor och nivån av stöd. Diskussion: Organisationen har ett 

övergripande ansvar gällande den psykosociala arbetsmiljön. En god psykosocial arbetsmiljö 

där chefer, handledare och vårdpersonal samarbetar ger en bättre kvalité på det utfärda 

arbetet. Hos de anställda och skulle även kunna underlätta den första tiden inom yrket för 

den nyutexaminerade sjuksköterskan. Den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver därför 

få stöd, vägledning och förberedelse inom yrket. Slutsats: Nyutexaminerade bör få tillgång 

till bra introduktion, stöd och handledning, samt bli bemött på ett sätt som får dem att känna 

sig välkomna. En god introduktion för den nyutbildade sjuksköterskan är en väsentlig hjälp i 

utvecklingen från nybörjade till erfaren och kompetent sjuksköterska. 
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Introduktion 

Då det råder brist på anställda sjuksköterskor anser författarna att det är en bra ide att 

försöka förstå varför många väljer att sluta arbeta inom hälso- och sjukvården. Det är även 

viktigt att ta reda på vilka faktorer som påverkar nyutexaminerade sjuksköterskors 

arbetsmiljö.  

Bakgrund   

Psykosocial arbetsmiljö och ohälsa 

 

WHO (1986) definierar hälsa som: 

 

“Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av 

sjukdom eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer 

varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala 

förhållanden” (WHO,1986). 

 

Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som handlar om fysiska och psykosociala 

förhållanden på arbetsplatsen. Hjelm (2005, s. 71-76) nämner några fysiska och psykiska 

faktorer i arbetet som kan ha betydelse för uppkomsten av ohälsa. Exempelvis tunga lyft, 

exponering för olika kemiska ämnen, höga ljudnivåer samt stress. Hon menar också att den 

fysiska arbetsmiljön har förbättrats något under de senaste decennierna medan vissa 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer som stress har ökat markant. Hjelm (2005, s. 71-76) skriver 

också att de mest stressfyllda arbetena hittas inom vård och utbildning. Servicearbete anses i 

jämförelse med produktionsarbete innebära större mentala påfrestningar. 
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Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara acceptabel, det vill säga att arbetets natur och 

arbetsförhållandena ska anpassas utifrån människans olika fysiska och psykiska 

förutsättningar. Arbetstagaren ska ges möjligheten att förändra och utveckla arbetet samt 

bidra i utformningen av sin egen arbetssituation. Möjligheter till personlig och yrkesmässig 

utveckling samt självbestämmande och yrkesmässigt ansvar eftersträvas (Arbetsmiljöverket, 

2015).  

WHO (2007) anser att en arbetsplats där de anställda känner sig ha god hälsa är troligtvis en 

arbetsplats där trycket på de anställda är passande i förhållande till kompetens och resurser, 

de har kontroll över sitt arbete samt stöd från människor runt omkring dem. En hälsosam 

arbetsmiljö är inte endast avsaknad av skadliga förhållanden utan även en miljö som främjar 

hälsa. Det är även viktigt att personalen prioriterar sin och sina arbetskollegors hälsa samt 

att de anammar hälsofrämjande som en del av yrket. 

 

Arbetsmiljöverket (2016)  påstår att den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som 

den fysiska. Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har därför tagits fram. 

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet, vilket 

inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, 

fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön 

handlar om villkor och förutsättningar för arbetet vilket inkluderar socialt samspel, 

samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.  

Vissa arbetsuppgifter och situationer i arbetslivet är starkt psykiskt påfrestande och därför 

behövs åtgärder för att förhindra att det leder till ohälsa. Det är särskilt viktigt att ha kontroll 

över arbeten med sådant innehåll så att de inte samtidigt innebär ohälsosam 

arbetsbelastning. Genom dessa föreskrifter kan, med stor sannolikhet, sjukdomsfall och 

sjukskrivningar minska, vilket främjar produktiviteten och kreativiteten i en organisation 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 

Sjuksköterskans ansvar    

ICN´s etiska kod beskriver att sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra 

lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa.  
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I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv 

och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende 

av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, ko ̈n, 

sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning.( ICN´s etiska kod, 

2007  s.3)  

Sjuksköterskan ansvarar självständigt för sin yrkesutövning samtidigt som hen ska 

samarbeta med andra professioner för att tillsammans tillgodose patientens behov. Då alla 

sjuksköterskor bär på det egna kunskapsområdet på ett eller annat sätt, har alla också ett 

personligt ansvar att bidra till utveckling, kvalitetsförbättring och forskning. Detta innebär 

för de flesta sjuksköterskor att ha en vilja och beredskap att följa och tillämpa de 

forskningsresultat och evidens i omvårdnaden av patienterna (Svensk 

sjuksköterskeförening).      

Vad är stress? 

Håkansson (2005, s. 143-149) påstår att ordet stress ordagrant betyder belastning, press eller 

tryck. Stress är en reaktion som har utvecklats för att anpassa individen till en förändrad 

situation som kräver en extra ansträngning Många tidigare studier visar att en lagom nivå av 

stress leder till ökad prestation, men att extrema nivåer av stress får en motsatt effekt. 

Håkansson (2005, s. 143-149) menar vidare att man får ett tydligare fokus samt en bättre 

koncentration på en enskild uppgift under kortvarig, hög stress. Däremot blir det svårare att 

klara av flera uppgifter samtidigt. Om stressnivån däremot är för hög, eller pågår under en 

längre tid, kan det leda till att individens förmåga att lösa problemet försämras och att hen 

ser uppgiften som omöjlig. 

Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress är den konsekvens som sker då arbetstagaren upplever för höga 

arbetskrav och en press som inte är anpassat till dennes kunskaper och färdigheter och som 

utmanar dennes förmåga att klara av uppgiften. Press på arbetsplatsen är oundvikligt på 

grund av de krav som finns i den moderna arbetsmiljön. En lagom hög press brukar 

arbetstagaren uppfatta som acceptabelt, det kan även hålla arbetstagaren alert, motiverad 

och arbetsvillig, beroende på tillgängliga resurser och personliga egenskaper. Men när denna 
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press blir överdriven eller på annat sätt ohanterlig kan det istället leda till stress. Stress kan 

skada den anställdes hälsa och yrkesmässiga resultat. Arbetsrelaterad stress uppstår i ett 

brett spektrum av olika arbetsförhållanden men kan orsakas och förvärras av  en dålig 

arbetsorganisation (hur vi utformar jobb och arbetssystem, och hur vi hanterar dem), av 

dålig arbetsdesign (till exempel bristande kontroll över arbetsprocesser), dålig förvaltning, 

otillfredsställande arbetsförhållanden och bristande stöd från kollegor och chefer. Forskning 

har visat att anställda är mindre benägna att uppleva arbetsrelaterad stress när; (1) kraven 

och trycket från arbetet är anpassade till den anställdes kunskaper och färdigheter, (2) när 

kontroll över sitt arbete finns, (3) när stöd tas emot från chefer och kollegor samt (4) då 

deltagande i beslut som berör deras jobb tillhandahålls (WHO, 2007). 

 

Oermann och Garvin (2002) säger att chefer, mentorer och annan vårdpersonal har en viktig 

roll under den första tiden hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Förutom 

undervisning och handledning ska de även vara en förebild för de nyutexaminerade och 

tillsammans hjälpa dem att hantera stress och andra påfrestningar som de möter i början av 

deras yrkeskarriär. Stress kan vara motiverande till en viss gräns, men när stressen blir för 

hög störs inlärningen. Därför är det viktigt att handledarna och annan vårdpersonal är 

uppmärksam och har en förståelse för de faktorer som påverkar nyutexaminerade 

sjuksköterskor negativt. Oermann och Garvin (2002) menar att utan en förståelse för dessa 

påfrestningar kan inte handledarna på ett effektivt sätt lära eller stödja de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Oermann och Garvin (2002) skriver om några av dessa faktorer, till 

exempel; för lite personal, sjuksköterskor som var ovilliga att hjälpa dem, att göra misstag 

relaterat till ökad arbetsbelastning samt att inte känna sig tillräckligt kompetent och därav 

dåligt självförtroende. 

Grundutbildade sjuksköterskor 

Enligt socialstyrelsen (2014) fanns i november 2011 ca 131 000 sjuksköterskor med svensk 

legitimation i Sverige. 104 800 av dessa var aktiva inom hälso- och sjukvården. Däremot var 

drygt 6200 sjuksköterskor som tidigare varit folkbokförda i Sverige inte längre folkbokförda i 

landet. Dessa sjuksköterskor antas arbeta och/eller bo utomlands. Socialstyrelsen (2015) har 

därefter sammanställt tillgång och efterfrågan på vårdpersonal och hävdar att bristen på 
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grundutbildade sjuksköterskor fortsätter vara ett stort problem, trots att fler väljer att utbilda 

sig. Socialstyrelsen (2016) visar också att utflödet av sjuksköterskor består huvudsakligen av 

pensionsavgångar. För närvarande lämnar strax under 3500 sjuksköterskor yrket årligen 

genom pensionsavgångar. Runt en halv procent av alla sjuksköterskor sysselsatta inom 

hälso- och sjukvård går varje år över till sysselsättning inom andra näringsgrenar. Dessutom 

övergår strax under trehundra sjuksköterskor genom vidareutbildning till andra 

legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård, främst till barnmorskeyrket. Då många 

sjuksköterskor närmar sig pension visar Laschinger, Grau, Finegan och Wilk (2010) att det är 

extra viktigt att försäkra sig om att sjuksköterskors arbetsmiljö främjar deras yrkesutövning 

och på så vis bidrar till en bättre tillfredsställelse på arbetet. Detta för att reducera 

underskottet av personal samt minska tankarna att lämna yrket hos nyexaminerade 

sjuksköterskor. Socialstyrelsens (2015) enkät till landsting och regioner visar att det ökade 

personalbehovet har hanterats på olika sätt, bland annat med rekrytering av sjuksköterskor i 

andra länder, höjda löner, ökad kontakt med studenter samt ändrade arbetstider, scheman 

och rutiner.  

 

Trots detta väljer allt fler sjuksköterskor att lämna yrket helt, eller att byta arbetsplats, 

relaterat till olika former av missnöje. Det visar en studie där sjuksköterskor från flera olika 

länder deltog. 9.5% av alla sjuksköterskor hade som plan att lämna yrket helt, medan 27,1% 

planerade att byta arbetsplats på grund av olika former av missnöje. Värst var det i Finland 

där 18,3% av sjuksköterskorna tänkte lämna yrket och 47,8%  ville byta arbetsplats 

(Leineweber, Singh Chungkham, Lindqvist, Westerlund, Runesdotter, Smeds Alenius, & 

Tishelman , 2016). 

 

Flera studier pekar även på samma problem. Enligt en annan svensk studie verkar 

sjuksköterskor extra utsatta gällande att lämna yrket tidigt i karriären, särskilt nya, yngre 

sjuksköterskor. Andelen sjuksköterskor som ämnar att lämna yrket ökade från 9,1% till 

18,1% de första fem åren av arbete. En av de mest karaktäristiska faktorerna som påverkar 

sjuksköterskor att lämna yrket är utbrändhet. I studien beskrivs utbrändhet som brist på 

energi och negativitet, detta förklarar de som ett tecken på långvarig exponering av stress 

eller extrema nivåer av stress på arbetsplatsen (Rudman, Gustavsson & Huntell, 2014). 
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Liknande resultat redovisas i en artikel från USA, där ett antal nyutexaminerade 

sjuksköterskor anser att första arbetsåret är svårt och många känner sig oförberedd för de 

höga krav som ställs på sjukhus. De fortsätter beskriva att en andel sjuksköterskor blir 

besvikna och missnöjda över sitt jobb samt att ett antal har för avsikt att lämna sitt första 

jobb inom ett år (Unruh & Ning Jackie, 2013). 

Teoretisk ansats 

Lashinger och Fida (2015) beskriver att Kanters teori kring empowerment grundar sig i 4 

strukturer som har stor roll när det gäller de anställdas effektivitet och arbetsmiljö ,(1) 

tillgång till information, vilket innebär tillgång till information om företaget/organisationens 

mål och policy. (2) tillgång till stöd, så som feedback och guidning från överordnade och 

arbetskollegor samt emotionellt stöd från andra på arbetsplatsen. (3) tillgång till de resurser 

som krävs för att på ett bra sätt kunna utföra arbetet utifrån organisationens mål och policy, 

som material, pengar, tid, och utrustning samt (4) möjligheten att lära och utvecklas i yrket, 

detta genom utmaningar och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter för att utvidga kunskaper 

och färdigheter. Nedd (2006) beskriver i sin studie att detta är en bra teori som förklarar 

begrepp relaterade till negativa handlingssätt såsom omsättning av personal på 

arbetsplatsen. Kanter teori förklarade även att tillgång av strukturell empowerment var 

associerad med den grad av formell och informell “makt” en arbetstagare har på sin 

arbetsplats. Formell makt fick de genom jobb som var flexibla, synliga och kreativa. Formell 

makt är också kopplade till arbetsuppgifter som anses relevanta och centrala för 

arbetsplatsen eller organisationen. Informell makt utvecklas genom relationer och nätverk 

med kamrater och kollegor, underordnade och överordnade både inom och utanför 

organisationen (Nedd, 2006). 

Problemformulering 

Då fler sjuksköterskor väljer att lämna yrket är det viktigt att förstå det eventuella sambandet 

mellan den psykosociala arbetsmiljön, där för höga krav, besvikelse och utbrändhet är ett 

faktum. Att forska i varför sjuksköterskor har för avsikt att lämna yrket anses absolut 

nödvändigt för att minska känslan av missnöje . 
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön.  

Metod 

Design 

Vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet har granskats, analyserats och sammanställts i 

form av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är  en kunskapsöversikt avseende ett 

forskningsområde eller problem kring sjuksköterskors verksamhets-/kompetensområde. 

Detta uppnås genom att ta del av tidigare forskning och på så vis få en uppfattning om vad 

som tidigare studerats, vilka teoretiska utgångspunkter samt vilka metoder de använt sig av. 

Både Kvalitativa och kvantitativa artiklar kan finnas med i en litteraturöversikt (Friberg, 

2012). 

 

Författarna till denna litteraturöversikt har använt en 9-stegs modell som beskrivs i Polit och 

Beck (2012, s. 96) Dessa steg innefattar följande; (1) syfte och frågeställning formuleras, (2) en 

sökstrategi planeras där bland annat databaser och sökord bestäms, (3) artikelsökningen 

påbörjas och sökningarna dokumenteras, (4) relevanta artiklar väljs ut, (5) artiklarna läses 

igenom, (6) informationen från de valda artiklarna sorteras, (7) artiklarnas kvalité granskas 

kritiskt, (8) materialet analyseras och samordnas i olika teman samt (9) en 

slutsats/konklusion färdigställs. 

 

I steg ett (1) ska ett syfte framställas. I syftet fastställs vad som planeras att göras i uppsatsen, 

det är den delen som avgränsar ämnet/problemet författarna valt att skriva om. Detta 

gjordes i introduktionen där en frågeställning formulerades samt syftet med 

litteraturöversikten fastställdes.  

Termer som ofta används är “belysa”, “att klargöra” och “att beskriva” (Friberg, 2012). 
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Litteratursökning 

I steg två (2) och tre (3) bestämde författarna en sökstrategi. De sökte och identifierade 

artiklar samt dokumenterade sökningarna.  

För att söka artiklar har främst databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo använts. Ett par 

artiklar har också sökts och granskats manuellt ifrån olika referenslistor på andra 

litteraturöversikter som berör det valda ämnet. I sökningarna har ord som “work 

environment”, ”new graduate nurse”, “job satisfaction”, “retention” och “stress” i olika 

kombinationer använts, både som ämnesord (MeSH-termer, Thesaurus och Cinahl 

Headings) och som fritext, se bilaga 1.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att få så relevanta träffar som möjligt har också avgränsningar gjorts. Alla studier som 

inkluderats i resultatet skulle vara skrivna på svenska eller engelska, detta för att enklare 

kunna bearbeta dem. Studierna kunde vara antingen kvalitativa, kvantitativa eller mixade. 

Studierna skulle ha en hög eller medelhög vetenskaplig kvalité, det vill säga uppnå grad I 

eller grad II utifrån Carlsson och Eimans olika bedömningsmallar (2003), en studie med en 

lägre kvalitetsnivå, grad III, användes också i resultatet då den ansågs besvara syftet. 

Studierna skulle inte vara äldre än 10 år. Samtliga studier i resultatdelen skulle utgå ifrån 

den nyutexaminerade sjuksköterskans perspektiv, Benner (1993, s.37-47) beskriver att 

utvecklingen från en novis sjuksköterska till en expertsjuksköterska är väldigt individuell, 

Benner (1993, s.40) skriver också att det tar cirka två till tre år för en sjuksköterska att skaffa 

sig den erfarenheten som krävs för att kalla sig en kompetens sjuksköterska. Då författarna 

till litteraturöversikten inte fann någon definition av hur länge en nyutexaminerad 

sjuksköterska är ny valdes 0-3år. För en utförligare redovisning av de artiklar som slutligen 

användes i arbetet, se bilaga 2.  
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Urval, relevansbedömning och granskning 

I del fyra (4) och fem (5) valdes relevanta artiklar ut samt lästes igenom, behövdes fler 

artiklar gjordes även det i detta steg. Vid varje litteratursökning i respektive databas har alla 

titlar först lästs igenom. De artiklar vars titel som inte svarade på syftet uteslöts. De artiklar 

med en relevant titel samt ett abstrakt som besvarade våra frågeställningar lästes igenom 

noggrant. Om studien fortfarande verkade lämplig för vår litteraturöversikt fortsattes 

processen med steg sex (6) och sju (7) vilket innebär att sortera och kritiskt granska de 

artiklar som funnits. Detta gjordes med hjälp av en modifierad version av Carlsson och 

Eimans (2003) kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallar, där “patienter med 

lungcancerdiagnos” togs bort. Denna process upprepades tills dess att datamättnad 

uppnåddes. 

Analys 

I del åtta (8) analyseras och sammanställs materialet och delas in i teman. Artiklarna 

analyserades med inspiration av Friberg (2012, s. 140-142). Artiklarna lästes först igenom 

noggrant upprepade gånger för att båda författarna skulle få en känsla för vad artikeln 

handlar om. Därefter fastställdes fynden i respektive artikel. Artiklarna jämfördes också med 

varandra för att urskilja de olika resultaten. Slutligen i del nio (9) sorterades liknelser och 

skillnader ut mellan de olika artiklarna. Data analyserades och sammanställdes och 

utmynnade i tre teman.  

 

Etiskt ställningstagande 

Alla studier som har inkluderats i resultatdelen i denna litteraturöversikt är etiskt godkända 

genom att studieförfattarna har fört ett etiskt resonemang eller så har ansvarig utgivande 

tidskrift haft etiska riktlinjer. Vid sammanställning av resultatet i denna litteraturöversikt har 

författarna också varit objektiva och inte använt sig av förutfattade meningar eller gjort en 

egen tolkning av studiernas faktiska resultat. Inga artiklar har exkluderats eller förvrängts 
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utifrån egna tankar eller åsikter och alla citat har redovisats på originalspråk. 

 

Resultat 

Resultatet visar att nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva övergångsperioden från 

student till färdig och erfaren sjuksköterska som väldigt svår. Detta av olika anledningar 

som kollegors förväntningar på den nyutexaminerades yrkeskompetens, kulturkrocken från 

universitetet till den kliniska praktiken, otillräcklig bemanning samt brist på handledning 

och stöd från arbetskollegor och chefer (Horsburgh & Ross, 2013). 

 

Resultatdelen i litteraturstudien bygger på 10 vetenskapliga artiklar, 4 kvalitativa, 5 

kvantitativa och 1 mixad. De 10 artiklarna var gjorda i  Sverige (n=1), Finland (n=1), Irland 

(n=1), Canada (n=3), USA (n=2), Australien (n=1) och Storbritannien (n=1). 

Tre teman har identifierats; (1) Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön  (2) 

Sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön under de tre första yrkesverksamma åren 

och (3) Betydelsen av att vara väl förberedd samt ett bra samarbetsklimat på arbetsplatsen 

för nyutexaminerade sjuksklöterskor. 

 

Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

Laschinger et al. (2010) beskriver utbrändhet som “a psychological syndrome of exhaustion, 

cynicism and inefficacy which is experienced in response to chronic job stressors” (s. 2734). 

Laschinger et al. (2010) visar i sin studie att nyutexaminerade sjuksköterskor skattar sin nivå 

av känslomässig utmattning högt, där knappt hälften av sjuksköterskorna räknas som redan 

utbrända, trots den korta tiden inom yrket. Samma studie visar att drygt en tredjedel av 

deltagarna blir mobbade på arbetsplatsen. 

Lavoie-Tremblay et al. (2008) beskriver att de sjuksköterskor som vistas och arbetar i en 

psykiskt pressande miljö löper större risk att utveckla en känsla av otillräcklighet där nivån 
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av krav upplevs övermäktig. Deras studie visar också att det finns en obalans i det hårda 

arbete som nyutexaminerade sjuksköterskor utför och i det beröm som de mottog.  Lavoie-

Tremblay et al. (2008) förklarar också att psykisk stress hos nya sjuksköterskor kan utvecklas 

genom brist på självförtroende, orealistiska förväntningar och brist på stöd. I deras studie 

uppger 43,3 % att de känner en hög nivå av psykisk stress och 53,4 % anser sig uppleva för 

stora psykiska påfrestningar och för höga krav. Drygt hälften av alla sjuksköterskor upplever 

också ofta en obalans mellan prestation och beröm, samt en högre arbetsbelastning än andra 

sjuksköterskor. 

Chachula, Myrick och Yonge (2015) visar i en kvalitativ studie att flera tidigare 

yrkesverksamma sjuksköterskor beskriver att de hade svårt att anpassa sig efter den 

arbetsbelastning som fanns. Akut sjuka patienter, ökad arbetsbelastning och ökade 

arbetsuppgifter bidrog till missnöje, sjukfrånvaro och utbrändhet hos många 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Många sjuksköterskor ansåg att den bristande 

arbetsmiljön, i form av dåliga arbetsförhållanden, högt patientantal i kombination med 

nedskärningar bidrog till deras beslut att lämna arbetsplatsen. Men trots ett högt antal 

patienter per sjuksköterska var det inte själva patientvården som ansågs besvärande och som 

fick deltagarna att säga upp sig, det var snarare systemet i sig. 

“The way I wanted to [carry out nursing work] was not sustainable for me,” remarked Ember, “But it 

was never the actual patient care that pushed me over; it was the system. It's working in the system” - 

Chachula et al., (2015, s. 915) 

 

I Suresh, Matthews och Coynes (2012) studie beskriver deltagarna att en hög 

arbetsbelastning och många arbetsuppgifter i kombination med tidsbegränsning leder ofta 

till att patienten hamnar ur fokus. Studien visar också att det främst är de uppgifter som ej 

rör den kliniska omvårdnaden som är stressande i sjuksköterskeyrket. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön under de 

tre första yrkesverksamma åren 
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Kenny, Reeve och Hall (2015), visar att en god arbetsmiljö som nyutexaminerade 

sjuksköterskor är nöjda med, bidrar till en minskad risk att lämna den nuvarande 

arbetsplatsen. En högre skattad tillfredsställelse av den psykosociala arbetsmiljön kan enligt 

studien leda till en minskad sannolikhet att byta arbete med 13,5 procentenheter. Studien 

visar att en god arbetsmiljö, som tillräcklig bemanning och goda relationer mellan kollegor, 

spelar en större roll för att behålla nyutexaminerade sjuksköterskor än vad arbetstiderna och 

lönerna gör. 

Flinkman och Salanterä (2015) visar hur nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver att 

kvalitén på omvårdnadsarbetet försämras i takt med att arbetsuppgifterna på avdelningen 

ökar och personalstyrkan minskar. 

  

Frasen “ingrained in the woodwork”, i relation till negativitet hos viss vårdpersonal var 

återkommande i flertalet fokusgrupper i studien när de beskrev de inrotade åsikter och 

motståndet till förändringar viss personal hade. En deltagare i studien berättar att de idéer 

nya sjuksköterskor kom med ofta ansågs som mindre värda. De fick ofta höra att idéerna inte 

skulle fungera i praktiken eller att “ we done that ten years ago, it don´t work” (Horsburgh & 

Ross, 2013). Det ansågs också vara svårt att ändra detta mönster, och enda chansen till 

personlig utveckling samt ny inspiration och arbetslust var att byta arbete (Flinkman och 

Salanterä 2015). 

Några sjuksköterskor beskriver hur den moraliska stressen fick dem att lämna 

organisationen. De ville inte längre vara en del av en organisation där en otillräcklig och 

bristfällig vård utfördes. Omvårdnadsarbetet beskrevs vara fysiskt och mentalt krävande och 

ord som “okontrollerbar”, “ansträngande” och “löpande-band-arbete” var återkommande. 

Deltagarna i Suresh, Matthews och Coynes (2012) studie ansåg att arbetsuppgifter som inte 

är vårdrelaterade men som ändå utförs av en sjuksköterska stal tid från patienten, vilket de 

ansåg vara oroväckande och oetiskt. Det kunde innebära att rengöra och bädda sängar, 

springa ärenden mellan olika avdelningar och diverse kontorsarbete. Detta vara stressande 

då det inkräktar på tiden som egentligen kunde spenderas på patientnära arbete, samt att 

arbetsuppgifterna bara blev fler och fler.  
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Flinkman och Salanterä (2015) Missnöjda, arga och aggressiva patienter, som en konsekvens 

av en felaktigt utförd vård, bidrog också till att en sjuksköterska valde att säga upp sig. Hon 

ansåg att en position som vikarie skulle möjliggöra en bättre vårdkvalité. 

Att gå från nyexaminerad sjuksköterska mot en trygg och kompetent sjuksköterska visar sig 

enligt Martin och Wilson (2011) som en resa som kan vara mycket komplex. Många 

sjuksköterskor i deras studie beskriver sig drabbas av en “chock-fas” under den första tiden 

på arbetsplatsen där den nyutexaminerades bild av hur yrket förväntades vara byts ut till en 

annan. Det som en gång lärdes ut i skolan ersätts med andra metoder som anses vara mer 

“verklighetsanpassade”, vilket skapade en känsla av besvikelse, ånger och en distans till 

sjuksköterskeyrket hos många deltagare. 

 

Betydelsen av att vara väl förberedd samt ett bra 

samarbetsklimat på arbetsplatsen för en 

nyutexaminerad sjuksköterska 

Kenny el al. (2015) visar att en väl förberedd student, som är nöjd med sin utbildning och sin 

praktik har större chans att trivas med sitt framtida arbete. I deras studie påstår 63% av 

deltagarna att de är nöja med yrket över lag. Deltagarna skattar dock sin känsla av “work 

preparation satisfaction” som varken bra eller dålig, med ett medelvärde på 3,2 enligt en 1-5 

skala, och allra minst nöjd var de med den information som gavs om sjuksköterskeyrket 

under utbildningen. Detta innebar bland annat upplysningar om arbetsorganisationen, 

relationerna på arbetsplatsen samt kontroll över arbetstiderna. 29 % av deltagarna var också 

missnöjda med förberedelsen inför arbetet i omvårdnaden. De deltagare som skattade en 

högre “work preparation satisfaction”, (4 eller 5 enligt en 1-5 skala) visade sig också vara mera 

tillfredsställda med arbetsmiljön, arbetstimmarna och lönen. 

 

För vissa deltagare blev övergången till färdig sjuksköterska något lättare, då de valde att 

inleda sin sjuksköterskekarriär på deras senaste praktikplats. Även Chachula et al., (2015) 

visar att den blivande sjuksköterskan och den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver 

pedagogiska förebilder, konstruktiv feedback, bli respekterad och få tillräckligt med stöd 
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från sina kollegor för att kunna vara tillfredsställd och nöjd i sitt omvårdnadsarbete. I deras 

studie framkommer en slags hierarki inom yrket som givit en ovälkomnande känsla och en 

distans till professionen. En deltagare beskrev sig hamna längst ner i “hackordningen” som 

nyutexaminerad sjuksköterska på den nya arbetsplatsen, vilket återspeglade perioden som 

student där de ofta fick stå ut med mobbning av andra, mer erfarna sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan berättar om en handledare som under inskolningen uttryckte att “he hoped he 

never got sick because he wouldn´t want any of us to be his nurse”(s.914-915). Flera andra 

deltagare instämmer och inflikar att detta leder till en oro och rädsla samt ett sänkt 

självförtroende hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Många nyutexaminerade känner att de 

inte presterar tillräckligt bra, att de inte är smarta nog och att de ständigt blir kritiserade och 

förnedrade (Chachula et al., 2015). 

 

Martin och Wilsons (2011) studie visar att det var svårt att skapa goda samarbetsrelationer 

med mer erfarna sjuksköterskor. Deltagarna i studien ansåg att relationen mellan 

sjuksköterskor kunde “hjälpa eller stjälpa” nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av 

den första tiden. I Horsburgh och Ross (2013) studie beskrev en deltagare hur det var att 

arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska och om upplevelsen att försöka stå på egna ben. 

 

“…felt very much thrown in at the deep end [a phrase used in most focus groups]…I had to really seek 

help when I wanted it, it wasn’t offered or provided for me and I think that staffing levels were 

really quite difficult…I felt very sort of, I felt quite alone” - Horsburgh et al., (2013, s. 1127) 

 

Misstag och felbedömningar är vanligt den första tiden som ny sjuksköterska, därför är det 

extra viktig med stöttning från kollegor och chefer. Upplevelsen av att kollegor och chefer 

“bryr sig” anses vara en väsentlig hjälp när det kommer till utvecklingen från att vara ny och 

oerfaren till att nästa nivå av självständigt arbete (Martin & Wilsons, 2011). Horsburgh och 

Ross (2013) visar att stöd och handledning från kollegor är mer “the luck of the draw” än 

formaliserad och strukturerad. Vissa handledare underlättade även introduktionsperioden 

genom att dela ut tydliga informationshäften för att förbereda och hjälpa den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. Det var beroende på viljan och ambitionen hos den 
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individuella kollegan till de nyutexaminerade sjuksköterskorna hur bra handledning de fick, 

snarare än organisationen (Horsburgh & Ross, 2013). 

En positiv arbetsrelation har också stor inverkan när det kommer till att bibehålla 

sjuksköterskor på arbetsplatsen. Deltagarna i studien beskriver också att det förmodligen 

hade varit enklare att anpassa sig till kulturen på arbetsplatsen om det hade utvecklats goda 

samarbetsrelationer med andra sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Martin & Wilsons, 

2011). 

 

Den mest effektiva metoden att behålla nyutexaminerade sjuksköterskor inom yrket visar sig 

dock vara möjligheten att delta i någon form av introduktionsprogram. Det har, i denna 

studie, visat sig minska risken att byta yrke med 26 procentenheter (Kenny, Reeve & Hall, 

2015). Kowalski och Cross (2010) interventionsstudie visar att en längre introduktionsperiod 

för nyutexaminerade sjuksköterskor leder till en förbättrad klinisk kompetens och en 

minskad känsla av utanförskap hos den nyutexaminerade, samt förbättrade 

kommunikations- och ledarskapsstrategier hos både handledare och nyutexaminerad 

sjuksköterska. Av totalt 36 deltagare i interventionsstudien valde 6 stycken att lämna 

arbetsplatsen efter 1 år, vilket är en retention( ökning eller minskning??) på 83 %. 

 

Liknande resultat presenterar Blomberg et al. (2014) där bristen på formellt stöd är en av 

många orsaker till att den nyutexaminerade sjuksköterskan känner en yrkesrelaterad stress. 

Grupphandledning visar sig vara ett bra sätt att kunna stötta, leda och undervisa den 

nyutexaminerade sjuksköterskan, både teoretiskt och praktiskt då resultatet av deras studie 

visar att de sköterskor som fått tillgång till grupphandledning upplever en lägre nivå av 

stress (medelvärde 6) än de som inte fått någon grupphandledning (medelvärde 8). Studien 

visar också att drygt ¾ av deltagarna inte fått tillgång till grupphandledning överhuvud 

taget, trots att denna typ av undervisning har funnits i flera länder (inklusive Sverige) i 

många år.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden har beskrivits så tydligt som möjligt för att liknande litteraturöversikter ska vara 

genomförbara. Tanken var från början att utföra en litteraturöversikt gällande arbetsmiljön 

för sjuksköterskor. Då arbetsmiljö har visat sig vara ett väldigt omfattande ämne gjordes 

därför en avsmalning av ämnet där fokusen riktades mot den psykosociala arbetsmiljön. För 

att ytterligare smalna av ämnet valdes nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Databassökningarna är mestadels gjorda i CINAHL vilket kan ses som en svaghet, då 

PubMed och PsycInfo skulle kunna vara potentiella databaser med många användbara 

artiklar. Dock gjordes även flertalet manuella sökningar vilket ledde fram till artiklar som 

fanns i PubMed och andra databaser. I databassökningarna användes både MESH-termer 

och CINAHL- headings eftersom det ger mer relevanta träffar sett till syftet, men vissa 

sökningar gjordes även med hjälp utav fritext. Detta har gett flertalet relevanta artiklar till 

litteraturöversikten och bör därför inte ha påverkat resultatet.  

I den här litteraturöversikten definieras nyutexaminerade sjuksköterskor som sjuksköterskor 

som varit verksamma inom hälso- och sjukvård i mindre än tre år. Att ha tre års erfarenhet 

av yrket kan dock ses som en lång tid, jämfört med någon som inte har någon tidigare 

erfarenhet alls. Detta kan i sin tur leda till ett mycket varierande resultat då sjuksköterskor 

med olika lång yrkesverksamhet eventuellt har kommit olika långt i sin yrkesroll. Det hade 

kanske varit förmånligt att använda studier där samtliga deltagare varit yrkesverksamma en 

kortare period, men detta hade även lett till ett exkluderande av flertalet bra artiklar och 

därmed givit ett tunnare resultat.  

Då detta är ett väldigt aktuellt ämne har artiklar som inte är mer än 10 år använts, detta för 

att få ta del av så uppdaterade uppgifter som möjligt. Artiklarna är ifrån Sverige, Finland, 

Storbritannien, Irland, Australien, Canada och USA. Ursprungstanken var att endast ta med 

artiklar från Europa då det anses mer överförbar till svensk sjukvård. Detta på grund av att 

europeiska sjukvård påminner mycket om den svenska. Men då träffarna inte var 
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tillfredsställande gjordes större sökningar där artiklar från länder utanför Europa 

inkluderades. En styrka med litteraturöversikten är att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har inkluderats. Detta ger en mer överskådlig bild av hela forskningsområdet.  

 

Efter att ha identifierat många brister gällande den nyutexaminerade sjuksköterskans  

arbetsmiljö och otrivsel på arbetsplatsen, hade det varit önskvärt att hitta studier som 

beskriver vad nyutexaminerade sjuksköterskor upplever som goda arbetsförhållanden. 

Därefter skulle detta kunna jämförs med missnöjda sjuksköterskor.  

Många studier ger en del förslag, baserat på missnöjen, på vad som behövs förbättras 

gällande arbetsmiljön och omvårdnadsarbetet, men väldigt få metoder verkar ha prövats och 

utvärderats. Att ta ett kliv framåt och titta på fler interventionsstudier med ett framgångsrikt 

sätt att rekrytera och behålla nyutexaminerade sjuksköterskor hade därför varit intressant i 

framtida litteraturöversikter.  

 

Resultatdiskussion 

Baserat på resultatet är känslomässig utmattning en faktor som många nyutexaminerade 

sjuksköterskor drabbas av. Enligt Lachinger, Finegan och Wilk (2016) rapporterades en hög 

grad av känslomässig utmattning, drygt 60% av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

befann sig över tre på en sju-gradig skala vilket tyder på utbrändhet. Nästan en tredjedel av 

de som menades vara känslomässigt utmattade ansåg att en kombination av stöd på 

arbetsplatsen, ett bra samarbete mellan kollegor och en övergripande känsla av egenmakt 

bidrog till mindre känsla av utmattning. Därav krävs ett bättre samarbete mellan 

nyutexaminerade sjuksköterskor, erfarna sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att 

skapa en tryggare arbetsmiljö där gemensamma mål kan uppnås, speciellt under rådande 

omständigheter där bristen på sjuksköterskor är stor.  

 

Hälso- och sjukvården behöver förbättra arbetsmiljön då sjuksköterskor väljer att byta 

arbetsplats eller yrke relaterat till en slags moralisk stress där de utövar en vård som inte 

tillfredställer patienten (Flinkman & Salanterä, 2015). Att ge bättre förutsättningar för 
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nyutexaminerade sjuksköterskor att klara av sina förväntade arbetsuppgifter och utföra en 

fullgod vård skulle inte bara gynna vårdpersonalen i form av en minskad arbetsbelastning, 

men kanske också patienterna då flera patienter är missnöjda med sin vård idag.  

 

Ansvaret för att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska trivas på arbetsplatsen samt få 

bästa möjliga förutsättningar och de verktyg som behövs för att klara av arbetsuppgifterna 

borde därför inte enbart läggas på den nyanställde, utan att organisationen tar sitt ansvar. 

För att återkoppla till Kanters teori kring strukturell empowerment behövs dessa fyra 

strukturer för att kunna utföra ett fullgott arbete; (1) tillgång till information, (2) tillgång till 

stöd, (3) tillgång till de resurser som krävs för att på ett bra sätt kunna utföra arbetet utifrån 

organisationens mål och policy (4) samt möjligheten att lära och utvecklas inom yrket 

(Lashinger & Fida, 2015) 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) är det chefernas ansvar att verksamheten bedrivs så att 

patienters och anhörigas behov och förväntningar tillfredsställs. Cheferna har också ett 

omfattande ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

organisationens ekonomiska lönsamhet och effektivitet och de anställdas arbetslivskvalitet. 

Detta innebär att om cheferna och deras anställda upplever en hög grad av 

arbetstillfredsställelse och en god psykosocial arbetsmiljö är detta bra även för 

organisationen.  

 

Resultatet visar på att bristande ledarskap samt dåligt samarbete mellan kollegor och chefer 

var en bidragande faktor till en dålig psykisk arbetsmiljö för nyutexaminerade 

sjuksköterskor. I Cooksey-James (2014) studie förklarar hon att cirka 30% av alla 

nyutexaminerade sjuksköterskor slutar efter endast ett år inom yrket. Hon menar att oavsett 

om det är verkligheten kring vad omvårdnad innebär eller att arbeta inom hälso- och 

sjukvården, eller en kombination av båda, kan mer erfarna sjuksköterskor förbättra 

nyutexaminerades tillvaro och vilja att stanna inom yrket. Detta enkelt genom en 

välkomnande attityd och en vilja att guida, hjälpa och stötta den nyutexaminerade.  
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För att skapa bättre samarbete, och en minskad känsla av övergivenhet inom yrket där 

arbetsuppgifterna upplevs övermäktiga behöver organisationen aktivt arbeta med att 

förbereda, inte bara nyutexaminerade sjuksköterskor, utan alla nyanställda inför de arbete 

de förväntas utföra. Detta kan genomföras genom bättre handledning, kompendier om 

arbetsrutiner samt introduktioner. En bättre introduktion och en bättre handledning skulle 

kunna innebära mer tid för den nyutexaminerade sjuksköterskan att arbeta tillsammans med 

mer erfarna sjuksköterskor. En studie visar att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta 

upplever att det inte finns tillräckligt med tid att kunna bearbeta överflödet av information 

som ges till dem. Trots att erfarna sjuksköterskor vill dela med sig av sina kunskaper till nya 

kollegor ges det inte tillräckligt med tid för att utnyttja dessa möjligheter (Pinchera, 2012).  

 

Enligt Beecroft, Satner, Lacy, Kunzman och Dorey (2006) ska handledare fungera som ett 

bollplank, ge ett annat perspektiv på saker och ting och någon man kan gå till i tider av 

tvivel och stress. De spelar en avgörande roll när det kommer till att förenkla övergången för 

en nyutexaminerad till en erfaren sjuksköterska. Handledaren ska även visa vägen när det 

kommer till miljön och kulturen på den nya arbetsplatsen, vilket enklare välkomnar den 

nyutexaminerade sjuksköterskan i gruppen med medarbetare och organisation. Av de 

nyutexaminerade sjuksköterskor som regelbundet träffat sina handledare i samma studie 

ansåg 94% att de fått den guidning och feedback de behövde för att känna sig trygg och 

säker i sitt arbete och 64% ansåg att stressen minskat (Beecroft, Santner, Lacy, Kunzman & 

Dorey, 2006). Det skulle även underlätta för handledarna om de kunde genomgå utbildning i 

handledning i större utsträckning för att på bästa sätt kunna introducera och handleda nya 

sjuksköterskor. Detta bör vara chefernas uppgift att genomföra detta då en bra förberedelse 

och en god introduktion för den nyutexaminerade sjuksköterskan verkar spela stor roll 

gällande deras arbetstillfredsställelse.  

 

I resultatet framkommer att de studenter som hade störst chans att trivas som sjuksköterska 

är de som är bäst förberedd och nöjd med både praktik och utbildning överlag. Med goda 

kunskaper och trygghet i sin arbetsutövning är det enklare att utföra sitt jobb i stressade 

situationer, även för en nyutexaminerad sjuksköterska. Något som däremot överraskar 

nyutexaminerade sjuksköterskor är det stora ansvaret som yrket innebär. Nyutexaminerade 
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sjuksköterskor upplever att deras utbildning inte gav tillräckligt med förberedelse och 

information gällande ansvaret för den omfattande omvårdnaden, men de rapporterar också 

att de inte kunnat uppskatta ansvarsnivån förrän de faktiskt arbetade på enheten (Pinchera, 

2012). Omvårdnadsforskaren Marlene Kramer studerade redan på 60-talet övergången från 

student till nyutbildad sjuksköterska och formade begreppet “reality chock” (Vårdfokus, 

2010). Det kan anses väldigt oroväckande att det drygt 50 år senare fortfarande känns som en 

chock att entra arbetet som sjuksköterska. 

 

Resultatet visar på flertalet faktorer som bidrar till en dålig arbetsmiljö snarare än faktorer 

som främjar en god arbetsmiljö. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever den psykosociala arbetsmiljön, inte hur den 

eventuellt skulle kunna förbättras, även om detta är ett intressant bifynd i denna 

litteraturöversikt då vissa kvalitativa studier beskriver hur annorlunda nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade önskat att deras arbetsmiljö såg ut. Det hade varit intressant att i 

framtiden forska kring vilka positiva faktorer som gör att nya sjuksköterskor väljer att stanna 

inom sitt valda yrkesområde. 

Slutsats 

Ledning och organisation bör arbeta tillsammans med vårdpersonalen för att 

nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen samt uppleva 

en god psykosocial arbetsmiljö. Samarbetet mellan nyutexaminerade sjuksköterskor och 

deras kollegor är viktigt för att kunna uppnå gemensamma mål rörande patientvården. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor bör kunna begära hjälp av andra mer erfarna 

sjuksköterskor för att kunna utföra de uppgifter de är ämnade att göra på ett tillfredställande 

sätt. Det är viktigt att handledare till de nyutexaminerade sjuksköterskorna visar ett intresse 

och en förförståelse inför dennes inlärning och låter den nyutexaminerade sjuksköterskan 

vara ny inom yrket. Nyutexaminerade bör få tillgång till bra introduktion, stöd och 

handledning, samt bli bemött på ett sätt som får dem att känna sig välkomna. Utbildning för 

handledare är viktigt då en god introduktion för den nyutbildade sjuksköterskan är en 

väsentlig hjälp i utvecklingen från nybörjade till erfaren och kompetent sjuksköterska. 



 21 

Handledarutbildningar och längre introduktionsperioder visar sig även ge förbättrade 

kommunikations- och ledarskapsstrategier hos sjuksköterskor. Mer forskning behöver 

utföras för att finna faktorer och teorier som gör att nyutexaminerade sjuksköterskor väljer 

att stanna inom yrket
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