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Abstract 
Introduktion: Utbrändheten enligt Maslach omfattas av tre huvudområden: En negativ 
känslomässig och mental trötthet, cynism mot medmänniskor samt stor svårighet att klara av 
sitt arbete. Utbrändhet hittas främst hos bland annat sjuksköterskor och läkare. Dessa yrken 
omfattas till största del av många mänskliga kontakter där ett stort engagemang krävs. Syfte: 
Att belysa vilka faktorer som kan leda till utbrändhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor 
samt undersöka vad som gör att många nyutexaminerande sjuksköterskor väljer att lämna sitt 
jobb. Metod: En litteraturstudie med vetenskapliga artiklar av hög kvalitet. Sammanlagt 15 
artiklar, varav 13 st kvanititativa och 2 st kvalitativa. Artiklarna är hittade på databaserna 
Cinahl och Pubmed. Resultat: Faktorer som kunde leda till utbrändhet hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor var följande: Övergången, ålder/kön, brist på stöd, mobbning, självkänsla och 
missnöje. Arbetsrelaterad stress, missnöje, mobbning, brist på stöd, inskolningen, 
utmattning/utbrändhet, sjukhusets/avdelningens betydelse och sociala/personliga färdigheter 
var faktorer som var relaterade till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnade sitt arbete. 
Diskussion: Stor vikt bör läggas på att nyutexaminerade sjuksköterskor får den inskolning de 
behöver för att känna sig trygga med att arbeta självständigt. Att de får bra stöd, hjälp och 
support från kollegor är en viktig faktor för att de ska trivas på jobbet. Går de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna och känner ett missnöje med arbetet så kan det leda till 
utbrändhet i det långa loppet eller att de väljer att lämna arbetsplatsen. Slutsats: Vidare 
forskning behövs vad gäller hur nyutexaminerade sjuksköterskors situation ser ut när de 
kommer ut i arbetslivet och se hur detta påverkar dem både hälsomässigt och yrkesmässigt. 
 
 

Nyckelord: Nyutexaminerade sjuksköterskor, Nya sjuksköterskor, Utbrändhet, 
”Turnover”, factors. 
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BAKGRUND 

Utbrändheten enligt Maslach omfattas av tre huvudområden: En negativ känslomässig och 

mental trötthet, cynism mot medmänniskor samt stor svårighet att klara av sitt arbete. Det 

finns sex huvudorsaker till utbrändhet som för hög arbetsbelastning, avsaknad av kontroll i 

arbetet, brist på uppskattning och ersättning, avsaknad av gemenskap på arbetsplatsen, 

orättvisa i systemet och konflikter som växer mellan företagets policy och den anställde 

(Krauklis & Schenström, 2003, s.70).  

Utbrändhet hittas främst hos bland annat sjuksköterskor och läkare. Dessa yrken omfattas till 

största del av många mänskliga kontakter där ett stort engagemang krävs. Utbrändhet föregås 

av påfrestningar på hög nivå, som pågått länge på det känslomässiga och mentala planet samt 

stor brist av socialt stöd och återhämtning (Krauklis & Schenström, 2003, s.73). 

Nationalencyklopedin beskriver utbrändhet som ”Ett begrepp som i början av 1980 talet 

lanserades i Nordamerika i en debatt om överbelastande arbetsförhållanden och 

livsbetingelser” 

I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står det att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt 

skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 

ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsmiljön ska vara anpassad till 

det arbete som utförs på arbetsplatsen och utgå ifrån personalens psykiska och fysiska 

förutsättningar. 

Det har visat sig att de arbetstagare som har landstinget som arbetsgivare är de som har det 

mest jäktigt på arbetet och de också har ett psykiskt ansträngande arbete. Att arbeta som 

hälso- och sjukvårdspersonal innebär att man varje dag arbetar nära sjuka och ibland döende 

människor. De som arbetar inom detta område är också de som anser sina jobb som 

meningsfulla. Människor som väljer att arbete inom hälso och sjukvården har ofta en 

förhållandevis bra psykisk hälsa. Detta anses därför vara typen av arbete som är förknippad 

med stress, samt ansträngning och att det inte handlar om att det är sårbara personer som 

arbetar inom vården. Kraven som personalen känner har ökat. Stora organisatoriska 

förändringar kan ge negativa effekter på arbetsmiljön och som i sig leder till negativa effekter 

på hälsan hos personalen tex när det ska sparas pengar och det blir nedragningar på personal 

(Socialstyrelsen, 2009; McNeely, 2005). 
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I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor skrivs följande: 

Yrket ställer ständigt nya krav på självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, 
mångkulturellt kunnande och proffessionellt ansvar. Kompetensbeskrivningen är utformad för 
legitimerad sjuksköterska och gäller följdaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande 
erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort 
behov av en god introduktion (Socialstyrelsen, 2005, s 9). 
 

I en studie om sjuksköterskornas dagliga arbete rapporteras det om att sjuksköterskorna kände 

en oro i slutet av dagen över att de skulle ha missat någonting hos sina patienter. De kände 

också att de hade för lite kontakt med sina patienter och att de då inte kunde känna sig helt 

säkra på att patienterna fått den bästa vården och att patienterna kände sig trygga med vården 

(Hallin & Danielson, 2006). 

 

För att bedriva vård dygnet runt måste sjuksköterskor arbeta långa pass på obekväma 

arbetstider, och ibland utan välbehövliga raster. Detta kan leda till en trötthet hos 

sjuksköterskorna som kan påverka patientsäkerheten, men som även kan påverka 

sjuksköterskans egen hälsa negativt (Witkoski & Dickson, 2010). 

Att arbeta under kväll, natt och tidig morgon påverkar kroppens biologiska klocka och stör 

dygnsrytmen. Detta kan göra så att det sociala livet påverkas och att det blir svårt att hitta tid 

för familj, vänner och andra fritidsaktiveter. Kroppen kan bara anpassa sig marginellt till 

ändrade vakentider, trots att man endast jobbar på natten (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, [SBU], 2013).  

 

En studie gjord i 12 länder i Europa visade på problem gällande säkerheten, kvaliteten på 

sjukhusen, utbrändhet hos sjuksköterskor och ett missnöje hos sjuksköterskorna i sitt arbete. I 

alla länder som deltog i studien var en bra bemanning och en god kvalitet på sjukhusens 

arbetsmiljö förknippad med patienternas tillfredsställelse samt kvalitén och säkerheten på 

vården. Studiens slutpunkt var således att sjukhus med bra bemanning och en god arbetsmiljö 

gav positiva effekter till såväl patienter som sjuksköterskor (Aiken, Sermeus, Van den Heede, 

Sloane, Busse, McKee, Bruyneel, 2012). 

 

Vårdorganisationen har setts ha ett inflytande på utvecklingen av den kliniska kompetensen 

och spelar en viktigt roll i att förtydliga sjuksköterskans proffession. Sjuksköterskerollen är 

tuff med högt arbetstempo och begränsat med tid för reflektion.  

Personalbrist, omorganisationer och sparkrav var faktorer som påverkade sjuksköterskornas 

jobb negativt. Hög arbetsbelastning gjorde att sjuksköterskorna hade svårt att förbättra sina 

kunskaper och att tänka klart när de arbetade (Pennbrant, Nilsson, Öhlen, Rudman, 2012). 
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I hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att målet för vården ska vara att den 

uppfyller kraven för en god vård. Den ska vara av bra kvalitet, ha en god hygienisk standard 

samt se till patientens behov av trygghet. Där vården bedrivs ska det finnas den personal, 

utrustning och de lokaler som behövs för att vården ska kunna bedrivas och vara av god 

kvalitet. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor ser det som en stor utmaning att börja jobba efter slutförda 

studier. För att få en bra övergång från att vara studerande till att inta yrkesrollen, är det 

viktigt att de nyutexaminerde får ett bra stöd på arbetsplatsen och att de får en bra rundvisning 

på avdelningen, då detta går hand i hand med att de upplever en god och tillfredsställande 

arbetsmiljö. Andra faktorer som gjorde att övergången från studerande till en yrkesutövande 

sjuksköterska var att de fick en god respekt och en bra feedback från erfarna kollegor samt få 

beröm (Phillips, Kenny, Esterman, Smith, 2013). 

 

Problemformulering  

Vården har varit i stort fokus senaste tiden. Det handlar om allt från besparingar som ska 

göras till att vårdköerna blir längre. Vi människor blir allt äldre vilket också innebär att fler 

människor behöver vård. Samtidigt måste vården spara pengar men ändå försöka upprätthålla 

en god och säker vård. Det dras ner på vårdplatser trots att patienttrycket är högt och det leder 

ofta till överbeläggningar vilket i sig gör att sjuksköterskorna får ta hand om för många 

patienter. Detta leder till en alldeles för stressig arbetssituation som både är en fara för 

patienterna, men också för sjuksköterskans hälsa. Extra märkbart kan detta bli när 

nyutexaminerade sjuksköterskor ska ut i arbetslivet och mötas utav denna arbetssituation. 

SYFTE 

 Att belysa vilka faktorer som kan leda till utbrändhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

samt vad som gör att de väljer att säga upp sig. 

METOD 

Design 

Detta är  en litteraturstudie vilket innebär att  med hjälp av aktuell forkning sammanfatta 

information och kunskap som finns inom det valda område. En litteraturstudie ger en 

uppfattning över vilken kunskap och forskning som finns inom det valda området (Fridberg, 

2006, s 115). Det publiceras oerhört mycket artiklar inom hälsoområdet, där kraven på en 

evidensbaserad omvårdnad ska finnas. Detta har gjort att behovet av översiktsrapporter har 
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ökat då det ger en överblick av samlad forskning inom det område som undersökts (Granskär, 

Höglund-Nielsen, 2010). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 Studiens inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var relaterade till syftet. Artiklarna 

skulle ha ett etiskt godkännande och skulle vara skrivna på svenska eller engelska för att 

inkluderas. Reviewartiklar exkluderades och studier med låg vetenskaplig kvalitet. De artiklar 

som inte fanns i fulltext via Mittuniversitetets bibliotek exkluderades. Vi valde att exkludera 

dessa efter  att vi läst abstractet på artiklarna och då inte ansåg att abstractet var relaterat till 

syftet och skulle kunna bidra till resultatet. Sökningarna avgränsades med 10 år då vi ville få 

en relativt aktuell bild av läget då vi skiver om ett ämne som det diskuteras en hel del om i 

nuläget. 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i Pubmed och Cinahl där vi använde ungefär samma sökord i 

båda databaserna. De sökord vi använde oss av var new graduate nurses, burnout, factors och 

dessa kombinerades sedan på olika sätt i databaserna (Se tabell 1). Vi bytte även ut sökordet 

burnout till turnover då vi har ett tvådelat syfte. Sökordet new graduate nurses provade vi att 

byta ut till novice nurses då det är synonymt ord till new graduate nurses. Vi gjorde vår 

sökning i rutan för fritext på de båda databaserna.  

 

Tabell 1:  Översikt över sökord och kombinationer av dessa i respektive databas. 

Pubmed New graduate nurses 

AND burnout 

New graduate nurses 

AND turnover 

Novice nurses AND 

turnover 

Cinahl New graduate nurses 

AND turnover 

Novice nurses AND 

turnover 

Novice nurses AND 

burnout 

 

Urval och granskning 

Sökningarna började med att vi identifierade rubriker som stämde in på vårt syfte. Dessa 

valdes sedan ut för vidare granskning av abstractet. Fann vi abstractet intressant lästes 

artiklarna i sin helhet. De artiklar som slutligen var relaterade till vårt syfte och kunde bidra 

till vårt resultat granskades enligt en bedömingsmall av Statens beredning för medicinsk 

utveckling ([SBU] 2012).  Etiska aspekter kontrollerades också.  
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I Tabell 2 och 3 visas en översikt över våra sökningar samt urval av artiklar de olika 

databaserna. Våra sökningar resulterade i 15 artiklar som är inkluderade i vår litteraturstudie. 

 

 

Tabell 2: Sökningar och urval gjorda i databasen i Pubmed. 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

New graduate 

nurses AND 

burnout 

10 år 16  16 10 6 4 

New graduate 

nurses AND 

turnover 

10 år 20  20 8 4 3 

Novice nurses 

AND turnover 

10 år 20 20 5 3 3 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel. I Urval 2 lästes artiklarnas abstract. I Urval 3 lästes hela artikeln. I Urval 4 

granskades artikeln för kvalitetsbedömning. 

 

 

Tabell 3: Sökningar och urval gjorda i databasen Cinahl. 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2  Urval 3 Urval 4 

New graduate 

nurses AND 

turnover 

AND factors 

10 år 56 56 30 9 3 

Novice nurses 

AND 

turnover 

10 år 36 36 15 4 1 

Novice nurses 

AND burnout 

10 år 18 18 3 1 1 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel. I Urval 2 lästes artiklarnas abstract. I Urval 3 lästes hela artikeln. I Urval 4 

granskades artikeln för kvalitetsbedömning. 
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Analys 

Artiklarna som vi valde att ha med i litteraturstudien lästes igenom flera gånger för att få en 

god förståelse av innehållet.  Artiklarnas resultat studerades noga för att hitta samband, 

mönster och olika kategorier som överenstämde med litteraturstudiens syfte. För att få en 

tydlig överblick över faktorerna använde vi oss av huvudrubriker och underrubriker. Vissa 

kategorier återkom flera gånger i de olika artiklarna medan andra bara hittades en gång. Vi 

valde att ha med alla kategorier för att få en så rättvis bild som möjligt. Denna studies 

resultatet är byggt på de olika kategorierna/faktorerna som vi hittade i artiklarnas resultat och 

som var relevanta för vårt syfte. I Tabell 4 på sidan 9 presenteras framkommande kategorier 

och underkategorier. 

 

Tabell 4. Översikt över kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Faktorer till utbrändhet. Övergången, Ålder/Kön, Stöd, Mobbning, 

Självkänsla samt Missnöje. 

Uppsägning Arbetsrelaterad stress, Missnöje, Mobbning, 

Brist på support/stöd, Inskolningens 

betydelse, Utmattning/utbrändhet, 

Sjukhus/avdelning samt Sociala/Personliga 

färdigheter. 

 

Etiska överväganden 

Alla artiklar som är med i resultatet är godkända av en etisk kommité samt att deltagarna fått 

informerat samtycke. De artiklar vi inkluderat i resultatet var alla skrivna på engelska. 

Artiklarna översattes till svenska, och vi lade stor vikt vid att översättningen skulle 

överrensstämma med artikleln i originalform. När man översätter mellan två språk är det lätt 

hänt att det kan bli skillnader som gör att resultaten skiljer sig en aning. Citaten vi har med i 

resultatet är inte översatta till svenska då vi vill att de ska visas precis som i originalartikeln. 
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RESULTAT 

Resultatet är baserat på 13 kvantitativa och 2 kvalitativa studier. Studierna är gjorda i Canada, 

South Korea, Japan, USA, Columbia och Sverige. 

 
FAKTORER TILL UTBRÄNDHET 
 
Övergången 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor berättar att de upplever ett stort glapp när de går ut 

från sin sjuksköterskeutbildning och till att de ska börja arbeta självständigt som 

sjuksköterska. Risken att drabbas av utbrändhet var större när de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna inte kände att de var tillräckligt förberedda för att börja arbeta som 

sjuksköterska samt att de kände att de fått för kort inskolning (Rudman & Gustavsson, 2011). 

 

Ålder/Kön 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna i studien som var under 35 år hade större risk att 

drabbas av utbrändhet än de som var över 35 år.  Sjuksköterskorna som var under 35 år hade 

en högre prestationsbaserad självkänsla än de över 35 år. En hög prestationsionsbaserad 

självkänsla kan leda till utbrändhet. Sjuksköterskorna som var 35 år och äldre var ofta 

föräldrar, hade tidigare erfarenhet av hälso-och sjukvård, uppskattade sin hälsa bättre samt att 

de hade bättre sömn och matvanor än sjuksköterskorna som var under 35 år (Rudman & 

Gustavsson, 2011). Män hade högre risk att drabbas av allvarlig utbrändhet än kvinnorna 

(Suzuki, Kanoya, Katsuki, Sato, 2006).  

 

Stöd 

Som ny sjuksköterska är det av stor vikt att de känner att de har stöd av såväl cheferna som 

kollegorna på arbetsplatsen så att de känner sig trygga på arbetsplatsen. Nya sjuksköterskor 

som har dåligt stöd från sina arbetskollegor löpte större risk för att drabbas av utbrändhet 

(Suzuki, Itomine, Saito, Katsuki, Sato, 2007). Att få stöd och hjälp från erfarna kollegor kan 

vara av extra stor vikt då de sitter inne med kunskaper som kan vara till stor hjälp för de 

nyutexaminerade sjuksköterskor, får de inte detta stöd ger det en ökad risk att drabbas av 

utbrändhet (Suzuki et al. 2006). 

Att inte få stöd från kollegor eller känna ett missnöje med arbetsplatsen var faktorer som hade 

en tendens att leda till en s.k verklighetschock för de nya sjuksköterskorna samt ökad risk för 

att bli utbränd (Suzuki et al. 2007). 
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Mobbning 

Mobbning kan se ut på många olika sätt. Den arbetsrelaterade mobbningen som 

nyutexaminerade sjuksköterskor oftast rapporterar om kan bestå av hot, utfrysning och elaka 

kommentarer från kollegor m.m. Mobbning på arbetet är en faktor som nyutexaminerade 

sjuksköterskor vittnade om och som leder till utbrändhet (Laschinger, Grau, Finegan, Wilk, 

2012; Lashinger, Grau, Finegan, Wilk, 2010; Laschinger, Wong, Grau, 2011). Ledarskapet på 

arbetsplatsen hade en inverkan på mobbningen. Ett bra ledarskap på arbetsplatsen var 

relaterad till mindre arbetsrelaterad mobbning (Laschinger et al. 2011). Att utsättas för 

mobbning som nyutexaminerad sjuksköterska kan leda till känslomässig utmattning och 

påverka deras mentala hälsa vilket i sig kan leda till utbrändhet (Laschinger et al. 2012). 

 

Självkänsla 

Att som ny sjuksköterska ha en bra självkänsla underlättar när det gäller att komma in på en 

ny arbetsplats samt i arbetsgruppen och även vid kontakt med andra yrkesgrupper. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor löpte ökad risk att drabbas av utbrändhet om de hade en 

väldigt dålig självsäkerhet samt om de hade en alldeles för hög självsäkerhet (Suzuki et al. 

2006). Nyutexaminerade sjuksköterskor som redan under sista tiden under sin utbildning hade 

en för hög prestationsbaserad självkänsla och depressiva perioder  hade en ökad risk att 

drabbas av utbrändhet när de kom ut i yrkeslivet och började jobba som sjuksköterska 

(Rudman & Gustavsson, 2011). 

 

Missnöje 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver att de  har olika förväntningar om hur arbetet som 

sjuksköterska kommer att vara och att de har en viss bild av hur det kommer att fungera på 

arbetet. Deras förväntningar stämde sällan överens med verkligheten, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig missnöjda med arbetet. De nyutexaminerande sjuksköterskorna 

som var missnöjda med sitt jobb hade ökad risk att drabbas av utbrändhet än de som var nöjda 

med sitt sitt jobb. Missnöjet var ofta relaterat till arbetsuppgifterna och arbetstiderna (Suziki 

et al. 2007).  Arbetsbelastningen som de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde var ett 

annat missnöje som också kan leda till utbrändhet (Laschinger et al. 2012). 
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UPPSÄGNING 
 
Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor sågs ha en inverkan på deras 

intention att sluta på sitt jobb (Lee, Lim, Jung, Shin, 2011; Wu, Fox, Stokes, Adam, 2011). 

Det var framförallt krävande vård som de kände att de inte riktigt hade en tillräckligt god 

kompetens för som när de tex skulle ta hand om manipulativa och döende patienter.  Studien 

visade även att de som jobbat mindre än 2 år var de som upplevde den mest arbetsrelaterande 

stressen (Wu et al. 2011). 

Kraven som de nya sjuksköterskorna upplevde var relaterade till att vilja säga upp sig 

(Peterson, Mchillis Hall, O´brien-Pallas, Cockerill, 2011). 

“The job is stressful. I´m on my feet for 36 hours in a week. It is hard work. I 
don´t always like it. I don´t like the huge responsibility. I sometimes want another 
job. Anything with less physical and mental strain” (Pellico, Brewer, Tassone 
Kovner, 2009 s 197). 
 

Missnöje 

Att känna ett missnöje med sitt arbete var något som nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev 

som en faktor som kan göra att de väljer att säga upp sig från sitt jobb. Missnöjet kunde röra 

själva arbetsplatsen och arbetsmiljön (Suzuki et al. 2007). En psykiskt dålig arbetsmiljö var 

associerad med högre risk att lämna yrket för de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Cho, 

Yun Lee, Mark, Yun, 2012). De sjuksköterskor som inte var nöjda med den praktiska 

arbetsmiljön på sitt arbete var relaterad till att vilja lämna sitt arbete. Detta kunde handla om 

att sjuksköterskorna kände att de hade för dålig utrustning som de behövde i sitt arbete eller 

att de inte fått någon utbildning när det kom ny utrustning till avdelningen (Lee et al. 2011).   

 

Mobbning 

Att bli utsatt för mobbning på arbetet är en betydande faktor som gör att nyutexaminerade 

sjuksköterskor säger upp sig från arbetet (Simons & Mawn, 2010; Laschinger et al. 2011). 

Vissa ville bara byta jobb medan andra helt ville lämna sjuksköterskeproffessionen. 

Inskolningstiden som ny sjuksköterska anses vara en tid då de har en ökad risk för att bli 

utsatt för mobbning (Simons & Mawn, 2010). 

“This survey allowed me to share my experiences of my first years in the work force as 
a registered nurse.  I worked in a hospital for 10 months. After that experience, I 
seriously considered never working as a nurse again” (Simons & Mawn, 2010). 
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Brist på support/stöd 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som inte hade något socialt stöd från sina kollegor var mer 

benägna att sluta på sitt arbete. De nya sjuksköterskorna kände att de hade svårt att hitta sin 

plats i gruppen och att de inte hade någon att ”räkna med”. (Suzuki, Itomine, Saito, Katsuki, 

Sato, 2007). Dåliga relationer med med kollegor på jobbet gjorde att sjuksköterskorna hade 

större benägenhet att lämna sitt arbete (Cho et al. 2012; Suzuki et al. 2007). Många 

nyutexaminerade sjuksköterskor kände att ledarskapet på arbetsplatsen var fyllt av negativitet 

pga rädsla för att de nya sjuksköterskorna skulle lämna arbetet, vilket skulle leda till en ännu 

mer förvärrad situationen med brist på sjuksköterskor (Pellico, Brewer, Kovner, 2009). Vid 

dåliga strukturella förhållanden på arbetet och negativ feedback, samt dåligt ledarskap, hade 

ett samband med att de nya sjuksköterskorna ville lämna sitt jobb (Laschinger, 2011). 

 

Inskolningens betydelse 

Att få en bra inskolning är av stor betydelse för hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska 

klara av och hantera arbetet som självständig sjuksköterska. Sjuksköterskorna som hade 

inskolning mindre än en vecka löpte större risk att lämna sitt arbete än de som haft en 

inskolningsperiod på ca 4 veckor (Lee et al. 2011). När de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

hade fått en bra inskolning där de kände att de fick en bra förberedelse för att arbeta som 

sjuksköterska var starkt relaterat till att känna en tillfredsställelse till jobbet vilket i sig ledde 

till en minskad risk att vilja lämna sitt jobb (Laschinger, 2011). 

 

Utmattning/Utbrändhet 

Nya sjuksköterskor som arbetar på sitt första jobb har rapporterat att de upplever stora 

påfrestningar då arbetet som sjuksköterska är väldigt stressande och innebär mycket ansvar 

(Laschinger, 2011). Poängen på MBI (Maslach burnout inventory) skalan samt poängen för 

psykisk utmattning var högre hos de sjuksköterskor som lämnade sina jobb än hos de som inte 

inte lämnade sina jobb (Suzuki et al. 2005).  

Utbrändhet var den vanligaste orsaken till att de nya sjuksköterskorna valde att säga upp sig 

(Laschinger, Grau, Finegan, Wilk, 2012; Laschinger, 2011). 
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Sjukhus/Avdelning 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver att de ofta har ett extra stort intesse för ett visst 

område inom sjukvården och som de skulle föredra att arbeta med. Sjuksköterskorna som 

arbetade på en avdelning som de inte valt själva hade ökad risk att lämna sitt arbete än de som 

valt avdelning själv (Suzuki et al. 2005). Att lämna sitt jobb var mer vanligt om de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna arbetade på ett mindre sjukhus (Cho et al. 2012). 

Sjuksköterskorna som arbetade på avdelningar med flera olika specialiteter löpte ökad risk att 

sluta på sitt arbete än de sjuksköterskor som arbetade på avdelningar med en specialitet (Lee 

et al. 2011).  

 

Sociala/Personliga färdigheter 

Att ha bra sociala och personliga färdigheter är viktiga egenskaper som nyutexaminerade 

sjuksköterskor bör ha för att klara av arbetet som sjuksköterska. Vad gäller sociala färdigheter 

hos nya sjuksköterskor så har man sett ett samband med att de som har dåliga sociala 

färdigheter lämnar sitt yrke tidigare än de som har goda sociala färdigheter (Niitsuma, 

Katsuki, Sakuma, Sato, 2012). Vad de nya sjuksköterskorna hade för personliga resurser hade 

en inverkan på om de skulle lämna sitt jobb eller inte (Laschinger, 2011). Sjuksköterskor med 

bättre psykologiska resurser upplevde sig mer kompetenta i sitt yrke och värdefulla som 

anställda än de som hade sämre psykologiska resurser (Laschinger et al. 2012). 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 

Vårt resultat omfattar 15 artiklar och är baserat på mestadels kvantitativa artiklar. Endast 2 st 

artiklar är kvalitativa. De kvantitativa artiklarna är både tvärsnittsdesigner och longitudinella 

studier, även om största delen utgörs av tvärsnittsdesigner. Att ha med fler kvalitativa studier 

hade gett en bättre styrka till vårt arbete, men då vi inte hittade fler kvalitativa studier som 

kunde bidra till vårt resultat så fick vi göra det bästa utifrån de artiklar vi hittat. En önskan 

hade eventuellt varit att ha med fler longitudinella studier, men då det ej gjorts så mycket av 

den typen av design inom det område vi valt att skriva om, så är vi nöjda med att ha hittat en 

del longitudinella studier som kunde bidra till vårt resultat.  

 

Artiklarna vi använt oss av är hittade på två databaser. Vi utförde en sökning på en tredje 

databas med samma sökord men denna gav oss inget utan resulterade bara i artiklar som vi 

redan funnit på de andra två databaserna vilket gjorde att vi beslutade oss för att inte använda 

oss av den tredje databasen alls.  

 

Den inledande sökningen vi gjorde resulterade i flera artiklar som är inkluderade i resultatet. 

Våra sökord gav bra träffar överlag och vi fick fram det som var relevant till vårt resultat. 

Utifrån de faktorer som vi hittat i artiklarna testade vi att söka på enskilda faktorer som 

orsakade utbrändhet hos nyutexaminerade sjuksköterskor, men det gav oss inte något nytt 

utan det kom bara upp samma artiklar som vi hittat tidigare. Vi gjorde så för att se om vi 

kunde hitta mer information kring en viss faktor.  Detta upprepades på samma sätt gällande 

nyutexaminerade sjuksköterskors intention att lämna sitt jobb. Det kan ses som en styrka att 

de artiklar som är inkluderade i resultatet hittades med enkla sökord som kombinerades och 

att vi testade  olika sökningar för att se att vi missat någon artikel, vilket vi inte hade gjort. 

Att byta ut sökordet ”New graduate nurses” till ”Novice nurses” gjorde att vi fann artikar som 

ej hittats tidigare, vilket vi ser som en styrka då vi annars hade missat relevanta artiklar som 

också bidrog till vårt resultat. 

 

Vi valde att avgränsa våra sökningar med 10 år då vi ville få fram den senaste forskningen 

som gjorts. Att nyutexaminerade sjuksköterskor har en ökad risk för utbrändhet och även att 

många av dem lämnar sina arbeten är ett problem som säkerligen alltid funnits, men pga alla 

omorganisationer och sparkrav som varit i så stort fokus på senare år så valde vi att fokusera 
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på den forskning som är gjord f.r.o.m 2003 för att få en aktuell bild av hur situationen ser ut. 

Att avgränsa med 10 år tycker vi ger en styrka till vårt resultat, även om en svaghet kan vara 

att alla faktorer som leder till utbrändhet eller att vilja avgå från jobbet inte finns med i vårt 

resultat. 

 

En annan styrka i vår litteraturstudie är att vi har artiklar från olika länder, samt att vi hittade 

en svensk studie vilket gör att vi kan överföra resultatet till svenska nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Att hittat fler studier från andra länder hade självklart varit önskvärt för att 

kunna överföra resultatet till ännu fler länder. 

 

En svaghet kan vara att i de flesta artiklarna som rörde faktorer som leder till utbrändhet hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor stog det inte så mycket om de olika faktorerna som kan leda 

till utbrändhet. Det nämndes oftast 2-3 faktorer i varje artikel, och ibland hittade vi bara en 

faktor i en artikel. Detta har att göra med att sjuksköterskorna ofta rapporterade ett missnöje 

över olika faktorer som var relaterade till jobbet men det var inte alltid dessa faktorer 

orsakade utbrändhet. Samtidigt kan detta även ses som en styrka då vi bara belyst de 

faktorerna som leder till utbrändhet väldigt kort och koncist och fått en tydlig bild av detta, 

vilket kan vara positivt. Att hitta artiklar till första delen av syftet som handlade om just 

utbrändhet var svårare än att hitta artiklar till vår andra del av syftet, som rörde att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna ville lämna sitt jobb. 

 

I en del av våra artiklar angav inte författaren antalet bortfall. Det kan ses som en svaghet. 

Men då dessa artiklar ändå bidrag med resultat och nya faktorer som inte hittats i andra 

artiklar där bortfallet är beskrivet, valde vi att ändå ha med dessa artiklar. Hade vi valt att 

exkludera dessa artiklar hade vi missat faktorer som faktiskt är relevanta, vilket då kan ses 

som en svaghet om dessa inte stått med i resultatet. Artiklarna var av god vetenskaplig 

kvalitet bortsett från bortfallet. 

 

Studier med lägsta graden vetenskaplighet exkluderades och endast artiklar med hög och 

medelhög vetenskaplighet inkluderades i resultatet. Att endast ha med artiklar med hög 

vetenskaplighet hade varit önskvärt, men då det inte var det lättaste att hitta artiklar som 

berörde vårt syfte och som kunde bidra till resultatet så blev vi tvungna att även inkludera 

några artikar med medelhög vetenskaplighet.  
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Resultatdiskussion 

Vår litteraturstudie visar att det finns många faktorer som påverkar nyutexaminerade 

sjuksköterskors risk för att bli utbrända, samt att vilja avgå från sitt arbete. Detta är något som 

vi tycker bör tas på största allvar och att ansvariga ser över hur situationen ser ut för 

nyutexaminerade sjuksköterskor idag. 

 

Vårt resultat rapporter om att nyutexaminerade sjuksköterskor som är yngre än 35 år hade 

större risk att drabbas av utbrändhet än de som är över 35 år. Detta tror vi kan bero på att de 

nyutexaminerade  som är över 35 år har mer livserfarenheter än de yngre och de äldre har med 

större sannolikhet gått igenom mer svårigheter som lärt dem hur de ska handskas med olika 

problem på bästa sätt. De äldre har helt enkelt mer verktyg att jobba med än de yngre, även 

om det inte alltid behöver vara så då vi alla är olika individer. 

 

Att män hade lättare för att drabbas av utbrändhet togs också upp i vårt resultat (Suzuki et al. 

2006). Inom vården är största delen av sjuksköterskorna kvinnor vilket kan göra att männen 

känner en ökad press på sig både vad gäller yrket men också att komma in i gruppen. Att 

komma in som ny manlig sjuksköterska kan vara svårare än det är att komma in som ny 

kvinnlig sjuksköterska. Men vi tror på en förändring angående detta då det blir allt fler män 

inom sjuksköterskeyrket vilket är positivt och något som kan vara bra för vården. 

 

Tominaga & Mika (2010) rapporterar att den psykosociala hälsan och en påträngande trötthet 

är faktorer av betydelse som hänger ihop med att nyutexaminerade sjuksköterskor har som 

avsikt att lämna sitt jobb. Att lämna sitt jobb  kan dock skapa en inombords stress, då jobbet i 

sig betyder ekonomisk trygghet. Paradoxalt till det är det ju jobbet som i denna studie som får 

den nyutexaminerade sjuksköterskan att må dåligt och vilja lämna arbetet. Även om man 

verkligen har en personlighet som är lämpad till sjuksköterskeyrket, så kan det vara svårt att 

på ett tillfredsställande sätt kunna utveckla sig själv och det man vill i sin sjuksköterskeroll 

om man blir påverkad negativt psykiskt. Istället för att lämna jobbet för gott kan det vara en 

bra idé att sjukskriva sig eller gå ner i arbetstid, för att hinna landa och samla sig då man i 

utmattningen kanske har tappat perspektivet och närvaron. Med mer energi kan 

sjuksköterskorna hitta nya strategier till återhämtning och då också klara av psykiska 

påfrestningar bättre. Att känna samhörighet och att arbeta med kollegor som har samma 

värderingar som en själv kan vara ett stort stöd. Känner man sig ensam på arbetsplatsen och 



 
 

18 
 

som om man är den enda att ”vilja göra gott” på rätt sätt, kan detta dränera både glädje och 

energi och både leda till utbrändhet eller att sjuksköterskan väljer att lämna sitt jobb. 

Att nya sjuksköterskor upplever en arbetsrelaterad stress är något som det skrivs om i 

resultatet i vår litteraturstudie (Lee et al. 2011; Wu et al. 2011). Detta hävdar även Meyer 

Bratt & Felzer (2012) som beskriver att många nyutexaminerade under sitt första år som 

sjuksköterska får gå igenom många utmaningar samt att de ifrågasätter sin kompetens och att 

de vill bli respekterade av sina kollegor på arbetet vilket leder till en stress för dem. Att nya 

sjukskötererskor som trivs på sitt arbete och känner mindre stress har en mindre risk för att 

vilja lämna sitt jobb skrivs det också om vilket styrker vårt resultat då arbetsrelaterad stress är 

en faktor som gör att nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna sitt jobb i större 

utsträckning än om de upplever mindre stress.  

 

För att minska nyutexaminerade sjuksköterskors stress tycker vi det är viktigt att arbetsplatsen 

kan erbjuda en bra arbetsmiljö där det finns utrymme och tid för att få hjälp med de moment 

som man inte känner sig trygg i som nyutexaminerad. Viktigt att mer erfarna kollegor finns 

där och erbjuder sin hjälp. Vi har upplevt att en del äldre och mer erfarna sjuksköterskor kan 

se det som en belastning när det kommer nyutexaminerade sjuksköterskor som kan behöva 

lite extra hjälp i början. Men det är otroligt viktigt att alla sjuksköterskor tänker att vi alla har 

varit nyutexaminerad en gång och försöker hjälpa till så mycket vi kan för att 

nyutexaminerade sjuksköterskor ska få en bra upplevelse av jobbet och trivas. Får de inte en 

positiv upplevelse av arbetet finns det risk för att de ska vilja lämna jobbet. Detta resulterar 

endast i en ännu mer ökad belastning då det behövs en ny sjuksköterska som behöver 

inskolning och extra stöttning innan han eller hon blir helt självgående.  

 

Nya sjuksköterskor ställer för höga och orealistiska krav på sig själva när de kommer ut och 

ska börja arbeta vilket kan göra att de lämnar sitt jobb (Takase, Nakayoshi, Teraoka, 2012). 

Detta styrker vårt resultat där kraven som nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde var en 

faktor som kunde leda till att de lämnade sitt jobb vilket beskrivs av Peterson et al. (2011). 

Det är nog inte alls ovanligt att nyutexaminerade sjuksköterskor ställer höga krav på sig själva 

och att de helst vill kunna allt på en gång. Men det är viktigt att de tar en sak i taget, och 

känner sig trygga i att våga fråga sina kollegor om det är något de funderar över.   

Sjuksköterskeyrket är ett arbete där vi aldrig blir riktigt fullärda utan alltid kan lära oss något 

nytt vilket gör det ännu mer orealtistiskt att nya sjuksköterskor ska ha dessa krav på sig och 

tro att de ska kunna allt på en gång.  
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Många nyutexaminerade rapporterade att de kände att de fått för kort inskolning. Resultatet i 

vår litteraturstudie visade att de som haft en inskolning på ca 4 veckor hade minskad risk för 

att lämna jobbet än de som haft en inskolningsperiod på en vecka. Detta styrks även av 

Maxwell, Brigham, Logan, Smith (2011) som skriver att sjuksköterskor som haft en 

inskolning på 2-3 veckor fortfarande inte kände sig redo för att arbeta helt självständigt. En 

inskolning på 4 veckor anser vi är rimligt och något som alla nyutexaminerade sjuksköterskor 

borde få för att känna sig redo och trygga med att arbeta självständigt.  

 

Får inte nyutexaminerade sjuksköterskor den inskolning de behöver så kan detta även 

äventyra patientsäkerheten då sjuksköterskorna ska arbeta med sådant de inte känner sig redo 

för. Att nya sjuksköterskor lämnar sitt jobb pga en för kort inskolning tror vi är sannolikt 

vilket även beskrivs i Lee et al. (2011).  När vi ska ansvara för patienter själva så vill vi känna 

oss trygga i det och känna att vi fixar det och inte tvivla på oss själva. I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor Socialstyrelsen (2005) står det också att en 

nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort behov av en god 

introduktion. 

 

Något som har en stor betydelse för hur nyutexaminerade sjuksköterskor klarar av att hantera 

sitt arbete är självkänslan och personliga resurser. Vårt resultat visade att de som hade för låg 

självkänsla eller en allt för hög självkänsla eller dåligt med personliga resurser hade ökad risk 

att drabbas av utbrändhet. Maxwell et al. (2011) rapporterar om nya sjuksköterskor som 

beskrev att det var viktigt med självkänsla och självförtroende. De kände ofta att de var 

tvungna att vara självsäkra och utföra uppgifter som de egentligen inte kände sig tillräckligt 

förberedda för att göra. Att ha ett gott självförtroende och bra självkänsla är en viktig 

egenskap att ha i sjuksköterskeyrket anser vi. I jobbet ingår det att stå upp för patienterna 

inför tex läkare och även ifrågasätta dem angående olika behandlingsformer osv. Vi måste 

våga stå på oss helt enkelt, och utan en bra självkänsla fixar vi inte det på samma sätt. Att ha 

en allt för hög självkänsla kan dock vara negativt då det är lätt hänt att man kanske tar på sig 

allt för mycket ansvar på jobbet och gör mer än vad som krävs, vilket kan vara en stor risk för 

att drabbas av utbrändhet. Otroligt viktigt att hitta en balans inom yrket.  

 

Något nya sjuksköterskor värderar högt är goda relationer med kollegor och chefer (Takase et 

al. 2012). Dåliga relationer med kollegor och chefer är något vi tagit upp i vårt resultat och 

som kan leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar sitt jobb. Maxwell et al. (2011) 



 
 

20 
 

rapporterar i sin artikel om att nyutexaminerade sjuksköterskor hade ett stort behov av stöd 

och support, och allra mest när något gick fel och att de fick hjälp med att hantera situationen 

och försöka lära sig av den istället för att se det som ett misslyckade. När nyutexaminerade 

sjuksköterskor kommer ut och ska möta verkligheten så tycker vi att de bör få all den support 

och stöd de behöver både från sina chefer och kollegor.  

 

Som nyutexaminerad sjuksköterska finns det mycket tankar och funderingar och det är av stor 

vikt att de har någon att prata med om dessa. Att de nyutexaminerade sjuksköterskorna får 

bekräftelse på vad de gör från mer erfarna kollegor är viktigt så att de känner att de faktiskt 

klarar av arbetet. 
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Slutsats  

Denna litteraturstudies resultat visade på många olika faktorer som påverkade 

nyutexaminerade sjuksköterskors risk för att drabbas av utbrändhet samt flera faktorer som 

gör att de nya sjuksköterskorna väljer att lämna sitt arbete. 

Med tanke på hur situationen ser ut i vården idag och den brist det är på just sjuksköterskor, är 

det av stor betydelse att se till att nyutexaminerade sjuksköterskor får en bra start när de 

kommer ut och ska börja arbeta. Nyutexaminerade sjuksköterskor är en viktig grupp som 

behövs för att inte sjuksköterskebristen ska bli ännu större.  

Vår studie visar på att det är mycket som behöver tas omhand inom vården för att 

nyutexaminerade sjuksköterskor ska känna att de trivs och att de vill arbeta som sjuksköterska 

och inte känna att pressen blir för stor och leda till att de ska vilja lämna arbetet. Stor vikt bör 

läggas på att se över arbetsmiljön för sjuksköterskorna och att det finns de resurser som krävs. 

De nya sjuksköterskorna ska inte behöva ansvara över fler patienter än de känner sig redo för. 

Som ny sjuksköterska är det viktigt att de får tid att komma in i yrket ordentligt och känner 

sig trygga i situationen att arbeta självständigt.  

Vården ska samtidigt spara pengar vilket kan resultera i nedskärningar av tex personal 

samtidigt som patientrycket är högt vilket leder till en alldeles för stressad arbetssituation för 

sjuksköterskorna, och allra mest de nyutexaminerade som kastas in i detta. Mer forskning bör 

göras på vilka åtgärder som kan göras för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska få en bra 

start på sitt arbete. Har vi inte sjuksköterskor som mår bra på arbetet, så drabbar det i längden 

även patienterna och patientsäkerheten. 

Vår litteraturstudie bidrar med viktig kunskap som vänder sig till både till nyutexaminerade 

sjuksköterskor men också till ansvariga inom hälso-och sjukvården. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kan med hjälp av denna studie få en förståelse hur deras situation kan 

komma att se ut när det kommer ut och arbetar. Faktorerna som beskrivs i resultatet kan vara 

bra för de nyutexaminerade att ha i huvudet. Är de medvetna om detta, är det lättare att 

försöka förbereda sig och hantera situationen. Viktigast av allt är att de nyutexaminerade går 

ut med självförtroende och känslan av att de kommer att fixa att arbeta som sjuksköterska. 
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Författare 
 Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/Bortfall Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Komment
ar 
gällande 
kvalitet 

Cho et al. 
(2011) 
South Korea 
 

Att hitta faktorer 
som leder till att 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
lämnar sitt första 
jobb. 

Kvantitativ 
Longitudinel 

351 
sjuksköterskor 
Bortfall ej 
angivet. 

Kaplan meier 
metod. 
 
Enkät 
 
”Survival” analys.  

Sjuksköterskor 
som arbetade i 
mindre sjukhus 
hade ökad risk för 
att avgå från sitt 
jobb. Dåliga 
relationer med 
arbetskollegor 
samt dålig 
arbetsmiljö var 
associerat till att 
vilja lämna jobbet. 

HÖG 

Laschinger 
(2011) 
Canada 

Att beskriva 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av deras 
arbete under de 2 
första åren och se 
vilka faktorer som 
leder till en 
tillfredsställelse 
inom jobbet och 
karriären, samt vad 
som är anledningen 
till att de vill lämna 
sitt jobb. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

342 
sjuksköterskor 
 
Bortfall ej 
angivet. 

Postenkät 
 
Beskrivande 
korrelations design. 
Correlation and 
regression analys.  
Statistical package 
(SPSS) 
Independent – t 
test. 

Struktur på jobbet 
och personliga 
faktorer påverkade 
om 
sjuksköterskorna 
skulle avgå från sitt 
jobb.  

HÖG 

Laschinger et 
al. (2010) 
Canada 

Att undersöka 
sambandet mellan 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
egenmakt och deras 
upplevelser kring 
mobbning på 
arbetet samt 
utbrändhet. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
 

415 
sjuksköterskor 
 
Bortfall ej 
angivet. 

Frågeformulär 
 
Statistical package 
for the social 
sciences analys 
(SPSS) 
 

Mobbning kan leda 
till utbrändhet. 
Arbetsmiljön har 
en påverkan på 
mobbningen samt 
utbrändheten. 

MEDEL 
HÖG 

Laschinger et 
al. (2011) 
Canada 

Att se hur 
ledarskapet 
påverkar de nya 
sjuksköterskornas 
upplevelser av 
arbetsrelaterad 
mobbning och 
utbrändhet,  samt 
deras 
tillfredsställelse och 
intention att vilja 
lämna sitt jobb. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

342 
sjuksköterskor 
 
23 st bortfall. 

Enkät 
 
Beskrivande 
statistik och 
korrelation. 
 
Statistical package 
for the social 
sciences (SPSS)  

Ett dåligt ledarskap 
på jobbet var 
relaterat till 
arbetsrelaterad 
mobbning, 
missnöje med 
arbetet och 
utmattning och att 
vilja lämna sitt 
jobb.  

HÖG 

Laschinger et 
al. (2012) 
Canada 

Att undersöka hur 
arbetskrav, 
mobbning, resurser, 
kontroll, stöd och 
hur den praktiska 
arbetsmiljön 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

420 
sjuksköterskor. 
Bortfall ej 
angivet. 

Beskrivande 
korrelation. 
Frågeformulär. 
Statistical package 
for the social 
sciences och 

Att ha bra stöd, 
god praktisk 
arbetsmiljö och att 
ha kontroll gjorde 
att de nya 
sjuksköterskorna 

HÖG 
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påverkar 
nyutexaminerades 
risk för att drabbas 
av utbrändhet. 

Analysis of moment 
structures. 

kände ett större 
engagemang. 
Detta i sig gjorde 
att de hade mindre 
tankar på att vilja 
lämna sitt jobb. 
Personliga resurer 
hade en inverkan 
på om 
sjuksköterskorna 
skulle lämna sitt 
jobb eller inte. 

Lee et al. 
(2011) South 
Korea 

Att identifiera vilka 
faktorer som gör att 
nya sjuksköterskor 
lämnar sitt jobb och 
se sambandet 
mellan dessa. 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 

225 
sjuksköterskor. 
 
27 st bortfall. 

Strukturerade 
frågeformulär. 
 
Beskrivande 
korrelation 
 
Regressions analys. 

Faktorer som 
gjorde att 
sjuksköterskorna 
ville lämna sitt 
jobb var om de 
arbetade på 
mindre sjukhus, 
fått en för kort 
introduktion, inte 
var nöjda med 
arbetsplatsen eller 
upplevde 
arbetsrelaterad 
stress. 

HÖG 

Niitsuma et 
al. (2012) 
Japan 

Visa relationerna 
mellan sociala 
färdigheter och tidig 
avgång. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

278 
sjuksköterskor 
 
49 bortfall. 

Frågeformulär. 
Statistical package 
for the social 
sciences. 
Regressions analys 

Nya sjuksköterskor 
med dåliga sociala 
färdigheter har en 
ökad chans att 
lämna sitt jobb. 

MEDEL 
HÖG 

Pellico et al. 
(2009) 
Columbia 

Att undersöka 
upplevelserna hos 
nya sjuksköterskor 
för att få en bättre 
förståelse för deras 
yrkesliv. 

Kvalitativ 
beskrivande 

612 
sjuksköterskor 
 
Bortfall ej 
angivet. 
 
 

Postenkät 
Öppna frågor 
Innehållsanalys 

5 olika teman 
framkom. Felaktiga 
förväntningar, 
arbeta effektivt, 
att vilja för 
mycket, dåligt 
bemötande av 
kollegor och 
förändringar. 

HÖG 

Peterson et 
al. (2011) 
Canada 

Att undersöka vilken 
effekt de upplevda 
kraven, kontroll, 
socialt stöd och self-
efficacy hade för 
samband med de 
nyutexaminerade 
sjuksköterskornas 
intention att lämna 
sitt arbete. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

232 
sjuksköterskor. 
 
Bortfall ej 
angivet. 

Postenkät 
 
Karasek´s job 
demands-control 
support model. 
 
Hierachical multiple 
regression. 

Krav och dåligt 
stöd från kollegor 
gjorde att 
sjuksköterskorna 
ville lämna sitt 
jobb. 

HÖG 

Rudman & 
Gustavsson 
(2010) Sverige 

Att undersöka och 
jämföra olika 
faktorer som leder 
till utbrändhet hos 
nya sjuksköterskor 
under en 3-års 
period. 

Kvantitativ 
Longitudinel 
Prospektiv 

997 
sjuksköterskor 
 
156 st bortfall. 

Årlig postenkät. 
 
Pearson´s 
korrelation. 
Social package for 
the social sciences 
(SPSS) 

Att drabbas av 
utbrändhet var 
större om de nya 
sjuksköterskorna 
inte kände sig 
förberedda för att 
börja arbeta. Hög 

HÖG 
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prestationsbaserad 
självkänsla var 
också en faktor 
som gav ökad risk 
att drabbas av 
utbrändhet. 

Simons & 
Mawn (2010) 
USA 

Att undersöka de 
nyutexaminerade 
sjuksköterskornas 
upplevelser av 
mobbning på 
arbetsplatsen. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

184 
sjuksköterskor 
Bortfall ej angett. 
 

Postenkät 
Tailored design 
metod. 
Innehållsanalys. 

Olika teman 
framkom – 
Strukturerad 
mobbning, känna 
sig utanför och 
vilja lämna jobbet. 

MEDEL 
HÖG 

Suzuki et al. 
(2007) 
Japan 

Att identifiera 
faktorer som leder 
till att nya 
sjukskötersköterskor 
lämnar sitt jobb 
under en 2-års 
period. 

Kvantitativ 
Observation 
Longitudinel 
 

923 
sjuksköterskor  
100 st bortfall. 

Frågeformulär 
Stepwhise metod. 
Cox proportional 
hazards model. 

Dåligt stöd från 
kollegor/chef och 
missnöje med sitt 
jobb kunde leda till 
utbrändhet. 

HÖG 
 

Suzuki et al. 
(2005) 
Japan 

Att klargöra vilka 
faktorer som leder 
till att nya 
sjuksköterskor 
lämnar sitt jobb. 

Kvantitativ 
Longitudinel 
Prospektiv 

923 
sjuksköterskor 
280 bortfall. 

Frågeformulär 
Stepwhise metod. 
Mulitple logistic 
regression analys. 

Att arbeta på en 
avdelning som de 
nya 
sjuksköterskorna 
inte valt själva 
påverkade deras 
intention att avgå. 
Dåligt stöd från 
kollegor hade 
samma effekt, 
samt en ökad risk 
för att bli utbränd. 

HÖG 

Suzuki et al. 
(2006) 
Japan 

Att klargöra 
relationerna mellan 
självsäkerhet och 
risken att drabbas 
av utbrändhet hos 
nya sjuksköterskor. 

Kvantitativ 
Observation 
Prospektiv  

949 
sjuksköterskor 
254 st bortfall. 

Frågeformulär. 
Multiple logistic 
regression. 
One-way anova. 

En för hög 
självsäkerhet, samt 
en för låg 
självsäkerhet hos 
nya sjuksköterskor 
kan leda till 
utbrändhet. 

HÖG 

Wu et al. 
(2011) 
USA 

Att undersöka 
arbetsrelaterad 
stress hos nya 
sjuksköterskor och 
identifiera faktorer 
som påverkade 
deras stress samt 
deras intention att 
lämna arbetet. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
 

154 
sjuksköterskor. 
 
Bortfall ej 
angivet. 

Bekvämlighetsurval. 
Enkät. 
Statistical package 
for social sciences. 
T-test. 
Pearson´s  
korrelation. 

Nya sjuksköterskor 
hade en ökad 
stress. Problem 
med att hantera 
medicinsk 
utrustning var 
relaterat till att 
vilja lämna sitt 
jobb. 

MEDEL 
HÖG 
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