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Introduktion: I Sverige förbereds sjuksköterskorna inför yrkeslivet genom en treårig 
utbildning som leder till en legitimation. Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad 
samt att främja hälsa. Det råder sjuksköterskebrist på flera platser i världen och 
framtidsprognosen tyder på att det kommer vara fortsatt brist det kommande decenniet. 
Syfte: Att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors tillfredsställelse i arbetslivet de tre 
första åren. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes enligt Polit och Becks (2012) flödesschema i nio  
steg. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna 
kvalitetsgranskades  
utefter Polit och Becks (2012) granskningsmall, 10 artiklar återstod, fem av kvantitativ 
metod,  

två av kvalitativ metod samt tre av mixad metod.  
Resultat: Litteraturstudien gav tre huvudteman som påverkade tillfredsställelsen på arbetet; 
förväntningar, stöd samt verksamhet. Det visade sig att de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna hade höga förväntningar på sig själva. De upplevde att de inte fick det 
stöd de var i behov av. Hög arbetsbelastning och låg bemanning var den största bidragande 
faktorn till låg tillfredsställelse på arbetsplatsen.  
Slutsats: Det verkar således vara ett stort problem på fler platser i världen att 
nyutexaminerade sjuksköterskor upplever den första tiden i arbetet som påfrestande. Detta 
på grund av låg bemanning, kollegor som inte stöttar samt introduktionsprogram som inte är 
individanpassade. För att uppleva tillfredsställelse och trygghet på den nya arbetsplatsen 
behöver sjuksköterskorna successivt introduceras till det nya yrket. För att få de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna att vilja stanna inom professionen är det viktigt att skapa 
trygghet och att de upplever att de får stöttning under den första tiden.  
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Introduktion 

Sjuksköterskeyrket är en profession och för att ett yrke ska få betecknas som profession krävs 
det att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde, leder till 
legitimation, följer etiska regler, är självständig, värderas högt av samhället och tillhör en 
nationell organisation. Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad vilket innebär att arbeta 
patientnära och ha vetenskaplig kunskap (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2009). 
Finnström (2014) menar att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap, förståelse och ett 
förhållningssätt som gör att sjuksköterskan ska kunna genomföra arbetet på ett patientsäkert 
sätt. Hög kompetens ger respekt från andra yrkesgrupper och kollegor inom vården. 

Sjuksköterskans etiska kod beskriver sådant som att hjälpa människor, främja hälsa, lindra 
smärta samt andra symtom, behandla patienter med respekt och värdighet. Den etiska koden 
säger att sjuksköterskan ska arbeta för ett bra samarbete mellan kollegor och hjälpa varandra 
att få en etisk medvetenhet. För att kunna utföra god vård till patienterna måste 
sjuksköterskan vårda sin egen hälsa (SSF 2014).  

Benner (1993) beskriver sjuksköterskans utveckling från novis till expert i fem olika faser. 
Den första fasen är novis som även kan förklaras med ordet nybörjare som inte har tidigare 
erfarenhet av de situationer som de förväntas klara av. De behöver under denna fas 
vägledning i sitt arbete. Avancerad nybörjare utgör fas två och innebär att sjuksköterskan har 
påvisat påbörjad kunskap om situationer de utsätts för i arbetet och kan till viss del urskilja 
patientens behov med hjälp av viss vägledning. Sjuksköterskans tredje fas benämns 
kompetent och beskrivs vara de sjuksköterskor som varit på sin arbetsplats i två till tre år. 
Utveckling av denna kompetens sker när sjuksköterskan kan planera långsiktigt, bli medveten 
om sina handlingar samt kan implementera kompetensen i vården. När sjuksköterskan har 
uppnått fjärde fasen skicklighet har de en helhetsbild och ett holistiskt synsätt gör att 
sjuksköterskan kan känna sig mer säker i sina beslut. Expert är femte och sista fasen, 
sjuksköterskan är nu självständig och litar på sin egen kunskap. 
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Omvårdnad 
Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. Det innefattar vetenskapligt kunskapsområde, 
ett patientnära arbete med humanistiskt synsätt, kunskap om medicinsk vetenskap och 
beteendevetenskap med betydelse för patientens omvårdnad. Att se styrkor och svagheter i sitt 
yrke och sin kompetens är en skyldighet sjuksköterskan har. En viktig roll för sjuksköterskan 
är att ha patienten i fokus (SSF 2017).  

Omvårdnad kan ses ur tre olika perspektiv, (i) i verksamheten, (ii) som ett ämne i 
sjuksköterskeutbildningen och som (iii) ett kunskaps- och forskningsområde. I verksamheten 
är syftet att patienten ska vara självständig så länge det är möjligt, det ska vara en god relation 
mellan personal och patient samt anhöriga vilket leder till trygghet hos patienten. Vården är 
individuell och kan skilja sig mellan olika personer då alla är unika och behöver olika stöd 
och hjälp. Det är viktigt att sjuksköterskan som utför omvårdnaden har en god människosyn 
och värderingar vilket innebär att de respekterar mänskliga rättigheter, ser till varje individs 
unika behov samt respekterar människans självbestämmanderätt (SSF 2014).  

Arbetsmiljö  
Sjukvården har förändrats till en mer krävande arbetsmiljö för sjuksköterskor med större 
patientgrupper, kortare vård/behandlingstider och mer teknisk utrustning. Förväntningarna på 
sjuksköterskans kunskapsnivå ökar i och med detta. Ansvarsområdet innefattar många delar 
såsom nära patientvård, kontakt med anhöriga, dokumentation, läkemedelsansvar samt 
uppgifter som främst inte hör till sjuksköterskans egentliga arbetsbeskrivning som när något 
går sönder på avdelning (Choi et al. 2011). 

Att inneha en god arbetsmiljö och förhindra olycksfall och ohälsa är syftet med 
arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). För att verksamheten ska kunna upprätthålla en god 
arbetsmiljö är kontinuerlig arbetsmiljöplanering av stor vikt. På arbetsplatser med bra 
arbetsmiljö har det visat sig vara en hög patientsäkerhet. Något som är betydelsefullt för all 
personal är att alla har kunskap om hur de själva kan förhindra en arbetsmiljöskada och arbeta 
ergonomiskt (Arbetsmiljöverket 2015). Att utse en person på arbetsplatsen som ansvarar för 
arbetsmiljöfrågor för att förbättra och organisera arbetsmiljön resulterar i en bra arbetsmiljö 
på individnivå (Jimenez et al. 2017).  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Utbildning  
I Sverige är sjuksköterskeutbildningen treårig, innefattar 180 högskolepoäng och leder till 
både en yrkesexamen som sjuksköterska samt en kandidatexamen i omvårdnad. Enligt 
högskolelagen ska utbildning på grundnivå leda till att studenterna utvecklar självständighet, 
kunna utföra kritiska bedömningar, urskilja, formulera samt lösa problem och kunna möta 
förändringar i arbetslivet (SFS 1992:1434). Studenten ska kunna påvisa kunskap och de 
färdigheter som krävs som sjuksköterska för att få sjuksköterskeexamen (SFS 1993:100). För 
att få sin sjuksköterskelegitimation ska studenten inneha vissa kunskaper som att vara 
självständig, kunna samverka med patienten och närstående, identifiera vårdbehov, hantera 
läkemedel och dess biverkningar samt effekter (SFS 1993:100). 

Sjuksköterskeutbildningen är en av de största utbildningarna i Sverige sett till antalet 
studenter (Statistiska centralbyrån [SCB] 2017). Antalet platser på sjuksköterskeutbildningen 
har legat stadigt med cirka 5000 studenter under en tioårsperiod men med ytterligare en liten 
ökning med cirka 300 studenter de senaste åren. Tanken var att under 2015 expandera och öka 
antalet platser till sjuksköterskeprogrammet ytterligare men istället beslutades det att 
satsningen skulle gå till att öka platserna på specialistutbildningen (Socialstyrelsen 2015).  

Sjuksköterskor lämnar professionen  
Sjuksköterskebristen är ett globalt problem och bristen påverkar hälso- och sjukvården, 
patienter, anhöriga och annan vårdpersonal (Oulton 2006). Efterfrågan på sjuksköterskor ökar 
samtidigt som befolkningen blir äldre. Den rådande bristen på sjuksköterskor inom vården är 
stor och framtidsprognosen visar att den kommer bli större de närmsta kommande åren (SCB 
2017). Buerhaus et al. (2009) visar att det kommer vara fortsatt brist inom 
sjuksköterskeprofessionen under det kommande decenniet. Av samtliga legitimerade 
sjuksköterskor har cirka 8 % lämnat professionen för att arbeta inom andra yrkesområden. De 
sjuksköterskor som lämnat yrket har genomsnittligen cirka 13 års yrkeserfarenhet samt 2 av 
10 har arbetat 5 år eller mindre (SCB 2017).  

Andelen yrkesverksamma sjuksköterskor i ålder 55 år eller äldre hade 2011 ökat från tidigare 
15 % till 33 % (Socialstyrelsen 2014). Det innebär att en stor andel sjuksköterskor går i 
pension inom de närmaste åren. Enligt beräkningar förväntas även antalet sjuksköterskor som 
lämnar yrket stiga fram till 2020. Därmed är det av stor vikt att lyckas behålla de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna inom vården.  Årligen lämnar ca 3500 sjuksköterskor för 
att de uppnått ålder för pensionsavgång. 

Problemformulering 
Att sjuksköterskor lämnar professionen är som tidigare nämnts ett problem på flera platser i 
världen. I Sverige studerar idag fler än någonsin på sjuksköterskeutbildningen. Problematiken 
är inte att få människor att studera till sjuksköterska, svårigheten är att få dem att stanna kvar i 
professionen. Av den anledningen är det viktigt att se till den nyutexaminerade 
sjuksköterskans upplevelser av vad som påverkar känslan av tillfredsställelse på arbetet och 
hur betydelsefull den första tiden som sjuksköterska är för det fortsatta yrkeslivet.   

Syfte  
Att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors tillfredsställelse i arbetslivet de tre första åren.   
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Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Det innebär att utifrån ett vetenskapligt syfte 
granska och sammanställa litteratur som är evidensbaserad inom sitt område (Forsberg & 
Wengström 2013).  Ett flödesschema är använt, det är utformat i nio steg enligt Polit och Beck 
(2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fri översättning av Polit och Beck (2012) flödesschema.  

Inklusion- och exklusionskriterier 
Artiklarna skulle vara Peer-reviewed för att öka den vetenskapliga grunden (Polit & Beck 
2012). För att avgränsa sökningarna och precisera utfallet exkluderades artiklar publicerade 
före 2007, artiklar där specialistsjuksköterskor var informanter samt artiklar som innehöll 
informanter som arbetat längre än tre år. Artiklar som inkluderades i studien var de som 
innefattade nyutexaminerade sjuksköterskor. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 
engelska. Forskningen kunde vara genomförd i hela världen. Män och kvinnor i alla åldrar 
inkluderades.  
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Litteratursökning  
Litteratursökning genomfördes enligt Polit och Beck (2012) flödesschema. I steg ett 
utformades ett syfte utifrån valt ämne. I steg två valdes relevanta databaser. Den ena 
databasen som valdes var CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature) som har omvårdnadsforskning i fokus. Databasen Pubmed användes och har 
medicin i fokus samt omvårdnad (Forsberg & Wengström 2013).  

Sökord som användes i CINAHL var headings-termerna “new graduated nurse”, “work 
environment” och “job satisfaction”. I PubMed användes new (fritext) graduated(fritext) 
nurses och job satisfaction (mesh) i kombination, MeSH (Medical Subject Headings). Första 
sökningen genomfördes med orden var för sig och därefter kombinerades de. I steg tre 
utfördes sökningar i CINAHL och PubMed, sökorden kombinerades enligt Polit och Beck 
(2012) med booleska operatören AND. Insamlingen av artiklar resulterade i totalt 92 träffar 
som redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sökning i CINAHL 2017-09-05  

Tabell 2. Sökning i PubMed 2017-08-30 
*externa dubletter 

Databas Sökord Träffar Urval 1 U r v a l 
2

U r v a l 
3

Cinahl S1 MH 
“New graduated nurse”

2945

Cinahl S 2 M H “ W o r k 
environment” 

12624

Cinahl S3 MH “Job satisfaction” 13328 

Cinahl S1 AND S2 206

Cinahl S1 AND S2 AND S3 63 23 5 3

Totalt 23 5 3 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3

PubMed S1 
New (fritext)

2907029

PubMed S2 
Graduate (fritext)

419532

PubMed S3 
Nurse (MeSH)

81090

PubMed S1 AND S2 AND 
S3 

294

PubMed S4 
Job Satisfaction

8713

PubMed S1 AND S2 AND 
S3 AND S4

29 23(2*) 7 5

Totalt 23 7 5
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Urval  
I urval ett valdes artiklar utifrån primärgranskning enligt steg fyra i Polit och Becks (2012) 
flödesschema. Genom läsning av titel och abstrakt på 92 artiklar, valdes de artiklar som 
stämde överens med litteraturstudiens syfte. Primärgranskningen resulterade i 23 artiklar i 
Cinahl och 23 artiklar i PubMed som var relevanta för litteraturstudien varav två artiklar var 
dubbletter.  

I urval två lästes artiklarna igenom i sin helhet för att se vilka som fortfarande stämde 
överens med litteraturstudiens syfte enligt steg fem i Polit och Becks (2012) flödesschema. 
Sex artiklar från Cinahl och sju artiklar från PubMed varav en artikel var dubblett. 34 artiklar 
exkluderades. Anledningar till exkludering av artiklar var att de inte innehöll relevant fakta till 
resultatet utifrån syftet samt resultat som involverade fler yrkesgrupper än sjuksköterskor och/
eller studien hade låg svarsfrekvens. Två artiklar identifierades genom en tidigare sökning där 
bristande dokumentation resulterade i att artiklarna inte återfanns, de två artiklarna anges som 
manuell sökning och redovisas i tabell 3.  

I urval tre genomfördes utifrån steg sex och steg sju i flödesschemat. Artiklarna granskades 
kritiskt enligt Polit och Becks (2012) granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a 
Qualitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
Report”. Exkludering av fyra artiklar gjordes med anledning av att de inte uppfyllde alla 
kriterier i “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”. Efter genomförd 
granskning återstod åtta artiklar från Cinahl och PubMed och två artiklar från manuell 
sökning varav fem av kvantitativ metod, två av kvalitativ metod och tre av mixad metod.  

Tabell 3. Sammanställning av totala artiklar från samtliga sökningar och urval 

.   

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3

Cinahl 23 5 3

Pubmed 23 7 5

Manuell sökning 2 2 2

Totalt 48 14 10

!  10



Databearbetning  
Enligt steg åtta i Polit och Becks (2012) flödesschema ska informationen från artiklarna 
analyseras och kategoriseras. Först lästes artiklarna enskilt och för att se till att resultatet hade 
tolkats likvärdigt lästes artiklarna sedan tillsammans. Relevant fakta från artiklarna valdes ut 
och skrevs in i ett nytt dokument. Rubriker utformades och därefter kodades artiklarna med 
olika färger som sattes in under passande rubrik. Enligt steg nio i flödesschemat 
sammanställdes resultatet.   

Forskningsetiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2016) får forskaren inte förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera 
och artiklarna skall ha genomgått granskning av etikprövningsnämnden. Den data som 
samlats in till litteraturstudien har redovisats korrekt och har inte ändrats eller vinklats. 
Artiklarna är etiskt granskade enligt vetenskapsrådets riktlinjer och har tillstånd från en etisk 
kommitté. Egna åsikter och tankar har utelämnats för att inte påverka resultatet. Artiklarna 
som använts var skrivna på engelska, lexikon har använts för att undvika feltolkning av 
texten. Citat som använts är på originalspråk och korrekt referenshantering är genomförd för 
att undvika feltolkning.   
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Resultat  
Litteraturstudiens resultat utformades utifrån tio vetenskapliga artiklar varav fem av 
kvantitativ metod, två av kvalitativ metod och tre av mixad metod. Resultatet är strukturerat i 
tre huvudkategorier: förväntningar, stöd samt verksamhet, inom varje kategori presenteras 
resultatet utifrån fördelar och nackdelar.  

 

 

 

Figur 2. Figuren visar faktorer som bidrar till eller drar ner tillfredsställelsen hos 
nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Förväntningar 
Detta tema beskriver de nyutexaminerade sjuksköterskornas egna förväntningar samt andras 
förväntningar på dem.  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde i allmänhet att de hade en tydlig bild över sin 
roll och ansvarsområden som sjuksköterska. Många av dem upplevde att de inte kunde 
uppfylla sina egna förväntningar när de kom ut i arbetslivet (Parker et al. 2014; Lalonde & 
McGillis Hall 2016). Förväntningarna de nyutexaminerade sjuksköterskorna hade var att de 
skulle kunna utföra samma vård och behandling som de erfarna sjuksköterskekollegorna 
vilket gjorde att de kände sig otillräckliga (Feng & Tsai 2012).  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna hade höga krav på sig själva. De upplevde att 
sjuksköterskekollegorna såg det som en svaghet när de inte hade tillräckligt med kunskap, 
självförtroende eller kände sig osäkra i sjuksköterskerollen var påfrestande och gjorde att de 
blev rädda för att göra misstag (Feng & Tsai 2012; Flinkman & Salanterä 2015; Parker et al. 
2014; Suresh et al. 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor som hade svårt att komma in i 
rollen och som var osäkra på vad som förväntades av dem visade sig vara mindre nöjda på 
arbetsplatsen. Förväntningar på handledaren var att tydliggöra vad som ingår i 
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sjuksköterskerollen och vad som förväntades av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 
(Lalonde & McGillis Hall 2016).  
  
Feng och Tsai (2012) och Parker et al. (2014) beskriver att det ställs höga krav på de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna under de första månaderna. Kraven de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna ställde på sig själva var mestadels inte förenliga med vad kollegor 
förväntade sig av dem (Feng & Tsai 2012; Flinkman & Salanterä 2015; Parker et al. 2014; 
Suresh et al. 2012) dock var det otydligt vilka krav och vad som förväntades av dem (Parker 
et al. 2014; Lalonde & McGillis Hall 2016).  

Stöd   
I detta tema beskrivs stöd i olika former så som stöd av kollegor, mentorskap samt 
introduktionsprogram, när det fungerar och när det brister. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att de inte fick tillräckligt med stöd eller förtroende 
av sina kollegor när de började arbeta (Flinkman & Salanterä 2015; Suresh et al. 2012).  
Upplevelsen var att de blev utsatta under sitt första övergångsår. Annan personal 
kommenterade och kontrollerade dem vilket resulterade i att de inte kände sig betrodda. De 
blev inte stöttade i sin utveckling (Feng & Tsai 2012; Parker et al. 2014; Suresh et al. 2012) 
och de kände sig övergivna (Flinkman & Salanterä 2015).  

Although I passed the registered nurse license examination, I felt that 
I knew nothing when I worked in the ward if I made a mistake, 

what should I do and who could help me? In the old days, the teacher 
would stand by me, but now I am an RN… I thought I was not ready (Feng & Tsai 2012, s. 

2067). 

Det var mycket nytt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna när de började arbeta och det 
var svårt att veta vem de kunde vända sig till om de hade något de funderade på, som de 
behövde diskutera eller om det blev fel (Feng och Tsai 2012). Upplevelsen av brist på 
engagemang och minimalt stöd (Parker et al. 2014) var överväldigande och det var svårt att 
hålla sig samlad (Feng & Tsai 2012).  

Att komma in i arbetsgruppen, ha en god relation med kollegor samt handledning var viktigt 
för att de nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle känna stöd och tillfredställelse på arbetet 
(Feng & Tsai 2012; Suresh et al. 2012; Parker et al. 2014; Numminen et al. 2016). Ledarskap 
hos sjuksköterskekollegor var positivt för att det gav en trygghet och tillfredsställelse på 
arbetet som i sin tur resulterade i att färre blev utbrända (Boamah et. al 2016; Numminen et 
al. 2016; Walker & Campbell 2013). 

Vilken form av stöd som erbjöds till nyutexaminerade sjuksköterskor varierade beroende på 
geografisk position och arbetsgivare. Stöd kunde ges genom introduktionsprogram eller 
klinisk introduktion på avdelningen. 91 % av de 282 svarande nyutexaminerade 
sjuksköterskorna rapporterade att de ingick i ett introduktionsprogram och 63 % var tilldelad 
en mentor. Det visade sig inte alltid gynna de nyutexaminerade sjuksköterskorna i den 
utsträckning det var tänkt. “I had no contact with any coordinators or mentors unless I sought 
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them out and they were not too busy with other work to help me” (Parker et al. 2014, s. 154). 
Av de som tilldelades en mentor var endast 41 % av de tillfrågade nöjda med sina relationer 
och 32 % svarade att de var missnöjda (Parker et al. 2014). 

Alla hade inte samma förutsättningar att få medverka i introduktionsprogram. De uppgav att 
det fanns tillgängligt men på grund av personalbrist fanns det inte möjlighet för alla att 
medverka (Feng & Tsai 2012). Det var negativt då något som ökade känslan av 
tillfredsställande hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna var när de fick en 
introduktionsperiod. Under denna period innebar det att de fick fokusera på sin inlärning och 
gradvis komma in i sjuksköterskerollen (Suresh et al. 2012). 
  
Det visade sig vara positivt att paras ihop med en erfaren sjuksköterska som kunde vägleda 
och ge stöd (Suresh et al. 2012). Introduktionsprogrammen visade sig även vara en bra resurs 
för de nyutexaminerade sjuksköterskorna men det fanns behov av att utveckla och 
individanpassa för ett bättre resultat (Parker et al. 2014). De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna som ingick i ett introduktionsprogram hade stor positiv effekt och visade sig 
i allmänhet ge ett bra utfall (Kenny et al. 2016). Den kliniska kompetensnivån ökade under 
introduktionsprogrammet och de nyutexaminerade sjuksköterskornas oro och ångest 
minskade. Introduktionsprogrammets utfall visar en positiv effekt över tid (Kowalski & Cross 
2010).  

Verksamhet  
Temat beskriver verksamhetens ansvar ur olika perspektiv, låg bemanning, arbetsuppgifter 
utöver omvårdnad, otillfredsställelse på arbetsplatsen samt sjuksköterskor lämnar yrket. 

Faktorer som påverkade nyutexaminerade sjuksköterskors arbetsmiljö negativt var; hög 
arbetsbelastning, konflikt med andra sjuksköterskor, otillräcklig förberedelse eller konflikt 
med läkare (Suresh et al. 2012). De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att hög 
arbetsbelastning och låg bemanning var problematiskt (Numminen et al. 2016) och 
resulterade i stress, oro, sämre patientsäkerhet, att de inte alltid hann ta ut sin rast och de fick 
för mycket ansvar. Dessa faktorer gjorde att sjuksköterskorna inte trivdes på sin arbetsplats 
och indikerade att de eventuellt ville lämna arbetsplatsen (Feng & Tsai 2012; Flinkman & 
Salanterä 2015; Kenny et al. 2016; Parker et al. 2014; Suresh et al. 2012). De 
nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde många situationer när deras behov inte 
prioriterades på grund av personalbrist och att de då skulle utföra samma arbete som de 
erfarna sjuksköterskorna. Det togs ingen hänsyn till deras erfarenhet, kunskapsnivå eller 
ångest över att behöva utföra vård de inte behärskade. Hög arbetsbelastning för alla anställda 
gjorde att de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte kunde fråga om hjälp (Parker et al. 
2014).  
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... every so often it feels that you have to work 
to a “second grade quality”. Just because it is 

always such a rush, you notice it yourself so surely 
the patient does too’ (Flinkman & Salanterä 2015, s. 1053). 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att de sattes i arbete på områden som inte 
hörde till omvårdnad vilket gjorde att mycket tid lades på fel saker. En stor del av tiden de 
kunde ha ägnats till patientvård ägnades nu till annat vilket ökade stressen för att hinna med 
omvårdnaden (Suresh et al. 2012). Det fanns inte tillräckligt med tid för att ta del av 
patientens känslomässiga behov vilket ökade stressnivån hos sjuksköterskan som i sin tur 
resulterade i en känsla av otillräcklighet (Suresh et al. 2012; Numminen et al. 2016). Största 
missnöjet när det gällde tillfredsställelse på arbetsplatsen var enligt de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna bemanningsnivån och därefter arbetstid och lön. För att kunna förbättra 
arbetsmiljön behövdes en ökning av personalstyrkan (Kenny et al. 2016; Walker & Campbell 
2013).  

Att ha tillräckligt med bemanning på arbetsplatsen var väsentligt annars såg de att 
nyutexaminerade sjuksköterskor löpte större risk att bli utbrända inom ett år. De såg att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna brydde sig mer om sina patienter än sin egen hälsa, de 
prioriterade en god vård vilket i flera fall resulterade i utbrändhet (Boamah et. al. 2016).  

Det var svårt att ha tillräcklig kunskap om arbetsplatsen såsom att hitta i lokaler (Flinkman & 
Salanterä 2015), nya rutiner och riktlinjer (både formella och informella) vilket gjorde att de 
fick hitta egna rutiner för att komma ihåg och strukturera upp dagen (Feng & Tsai 2012; 
Suresh et al. 2012; Parker et al. 2014).  

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska beskrevs enligt Feng och Tsai (2012) och Parker et al. 
(2014) som utmanande, stressigt och svårt. Stress var ofta förknippat med att lära sig och 
hantera nya rutiner i kombination med hög arbetsbelastning. Parker et al. (2014) beskrev 
oroväckande siffror över det höga antal som angav att de hade för avsikt att lämna eller var 
osäkra på om de skulle stanna i vården. Antalet nyutexaminerade sjuksköterskor som 
indikerade att de skulle fortsätta sin arbetskarriär utanför professionen var 10 %.  

Kenny et al. (2016) och Numminen et al. (2016) har sett att unga sjuksköterskor tenderar att 
lämna sjuksköterskeyrket. Vissa lämnade yrket för att de kände att de inte kunde ge 
patienterna den vård de är berättigade till. De ville inte vara en del av en verksamhet där de 
inte kan erbjuda detta (Flinkman & Salanterä 2015; Numminen et al. 2016). Kenny et al. 
(2015) menar att det fanns bevis för att unga nyutexaminerade sjuksköterskor var mer 
benägna att lämna yrket än de äldre erfarna. 

Efter att ha arbetat några månader kände de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de hade 
kommit in i arbetsuppgifterna, de upplevde mindre stress och kände att de kunde ta sitt ansvar 
som sjuksköterska (Parker et al. 2014; Feng och Tsai 2012). Walker och Campbell (2013) och 
Kenny et al. (2016) beskrev att känslan av tillfredsställelse på arbetsplatsen var starkt positivt 
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kopplat med att vilja stanna kvar inom yrket. Att främja hälsa på arbetet var en metod för att 
hjälpa sjuksköterskorna att fortsätta inom professionen.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors tillfredsställelse i 
arbetslivet de tre första åren.   

Resultatdiskussion  
Resultatet gav tre huvudteman; förväntningar, stöd samt verksamhet i relation till upplevd 
tillfredsställelse för nyutexaminerade sjuksköterskor på arbetet. 
   
I temat förväntningar i resultatet beskrivs att de nyutexaminerade sjuksköterskorna har en 
tydlig bild över vad de själva förväntas prestera. De har höga krav på sig själva som de 
upplever att de inte kan uppfylla. Duchscher (2009) har sett att de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna upplever press där de förutom att genomgå personliga förändringar i 
utvecklingen förväntas klara av att utföra avancerade kliniska bedömningar och beslut vilket 
de är helt ansvariga för. De tycker själva att de inte är tillräckligt kvalificerade för det.  

Det beskrivs att det är svårt att komma in i rollen överlag och de upplever att kollegorna ser 
det som en svaghet. Duchscher (2009) bekräftar genom att förklara att de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna upplever att det är en chock att komma ut i arbetet. De menar att de förstår 
att det skulle ske en förändring från att vara student till att komma ut i arbetslivet men att de 
förväntar sig ett annat bemötande och introduktion. Upplevelsen av att de blir inkastade i 
arbetet direkt och de förväntas kunna det de studerat teoretiskt nu även praktiskt. Honan 
Pellico et al. (2009) styrker att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kastas in i arbetet för 
snabbt. De förväntas arbeta som en erfaren sjuksköterska och inte som den nya sjuksköterskan 
de faktiskt är. 
   
I resultatet beskrivs temat stöd som en viktig del under den första tiden som sjuksköterska. De 
nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever att de inte får tillräckligt med stöd vilket leder till 
en oro och känsla av att känna sig övergiven. Wangensteen et al. (2008) beskriver att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna har ett stort behov av både introduktion och stöd under den 
första tiden i yrket.  

Litteraturstudiens resultat visar att komma in i arbetsgruppen och få en relation till sina 
kollegor ses som en viktig del i att känna sig trygg på arbetet.  Det är många nya intryck, nya 
rutiner på avdelningen samtidigt som de vårdar en ny patientgrupp. De blir inte stöttade i sin 
utveckling av andra kollegor utan snarare motarbetade genom att kollegorna kommenterar om 
de gör fel. Honan Pellico et al. (2009) bekräftar också att kollegor kontrollerar och 
kommenterar de nyutexaminerade sjuksköterskorna vilket gör att de blir mer stressade. 

Resultatet visar att introduktionsprogram är en lösning under förutsättning att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna får möjlighet till engagerade handledare. Brister i 
introduktionsprogram och mentorskap leder till att de inte får det utfall som var tänkt. 
Problematiken är dock mer omfattande än så. Att tillföra introduktionsprogram löser inte 
situationen om det bara implementeras och inga andra åtgärder görs, en förändring behöver 
ske på högre nivå. För att få ett introduktionsprogram som fungerar i praktiken behöver 
verksamheten se över vad som egentligen är problematiken. Socialdepartementet (2003) 
utförde en undersökning för att utreda om nyutexaminerade sjuksköterskors kunskap och 
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kompetens stämde överens med vad som förväntades av dem samt om den kunskap de fått 
under utbildningen var tillräckligför de krav och det behov som finns i vården. Det visade sig 
att det fanns ett behov av att utveckla och förbättra stödet för nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Casey et al. (2004) belyser vikten i att förbättra stödet för nyutexaminerade sjuksköterskor 
och utveckla introduktionsprogram som fungerar i praktiken. Det är viktigt att ha tillgång till 
en handledare på arbetsplatsen för att de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska trivas och 
känna tillfredsställelse i sin arbetsmiljö, det bekräftas av Spence Laschinger (2012). 

Att successivt få bli introducerad till det nya arbetet, kollegorna och patientgruppen upplevs 
som positivt hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. På grund av personalbrist får de dock 
tidigt utföra vård som de inte känner att de behärskar. Casey et al. (2004) påvisar att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna inte har möjlighet att växa in i rollen utan de förväntas 
kunna genomföra samma arbete som erfarna sjuksköterskor vilket de beskriver att de inte är 
bekväma med. Lilja Andersson och Edberg (2010) beskriver det som att få mogna in i 
sjuksköterskerollen.  

Verksamhet är det tema som innehåller de största bristerna vilket leder till att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna inte trivs på arbetet. De tvingas lägga mycket tid på 
uppgifter som upplevs ligga utanför sjuksköterskornas arbetsbeskrivning vilket resulterar i att 
den nära patientvården drabbas negativt och stressnivån blir hög. Upplevelsen av osäkerhet på 
grund av att inte känna kollegorna, patienterna eller arbetsplatsen. Det största problemet av 
allt är den låga bemanningsnivån. Wangensteen et al. (2008) styrker att låg bemanningsnivå 
ökar stressnivån eftersom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna då upplever att de inte kan 
fråga sina kollegor om hjälp.  

Det är svårt att uppnå en balans och de nyutexaminerade sjuksköterskorna beskriver att 
arbetet tog all energi. När de är på arbetet hinner de inte få den rast de behöver för snabb 
återhämtning. Det finns inte tid och möjlighet att utföra den vård de önskar vilket gör att 
många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna överväger att lämna professionen. Duchscher 
(2009) styrker att sjuksköterskorna känner en oro för beslut de tagit och vad som händer efter 
detta. De vakna timmarna fylls med att bearbeta detta och förbereda sig inför nästa arbetspass. 
De beskriver att de drömmer om arbetet vilket bidrar till växande risk för utmattning då 
tankarna ständigt är kopplade till jobb. Detta beskrivs även av Honan Pellico et al. (2009) dvs. 
att arbetet stör privatlivet. På grund av tidsbrist kan de inte leva upp till kraven avseende att 
ge omvårdnad och de kan heller inte utföra sitt arbete enligt förväntningar. Detta resulterar i 
att sjuksköterskorna inte känner tillfredsställelse på arbetet.  

Bristen på sjuksköterskor är inget som skett över en natt, det är ett problem som finns i många 
delar av världen och har funnits i många år. För elva år sedan beskrev Oulton (2006)  en 
global sjuksköterskebrist som aldrig tidigare har skådats. Forskning har genomförts under 
många års tid och orsaker till varför sjuksköterskor lämnar har studerats. Den stora frågan är 
vad har all forskning resulterat i och varför det fortsatt är brist både nu och framåt i tiden.  

Sjuksköterskeutbildningen finns på ett tjugotal lärosäten i Sverige och är en av de största 
utbildningarna vilket tyder på att antalet platser och tillgängligheten inte är orsaken till 
bristen. Det svåra är inte att få människor att studera till sjuksköterska. Problematiken ligger i 
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att få dem att stanna kvar i yrket (SCB 2017). Litteraturstudiens resultat visar vad som 
påverkar de nyutexaminerade sjuksköterskornas tillfredsställelse på arbetsplatsen. 
Otillräckligt stöd och hög arbetsbelastning resulterar i att de inte kan utföra den goda vård de 
önskar. Det leder till att de inte upplever tillfredsställelse och är anledningen till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Oulton (2006) styrker detta genom att 
beskriva anledningar till varför sjuksköterskorna kommer att lämna yrket. Arbetsvillkor samt 
arbetsmiljö såsom stress och hög arbetsbelastning gör att sjuksköterskan känner sig frustrerad 
och besviken på sig själv för att de inte kan bedriva den goda vård de vill kunna göra. Att 
förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för sjuksköterskor är en viktig del i att få yrket mer 
attraktivt för att få dem att stanna.     

En satsning har tidigare gjorts på specialistsjuksköterskeutbildningen där antalet platser 
utökades istället för på grundutbildningen. Detta kan ifrågasättas. Det behövs först och främst 
grundutbildade sjuksköterskor för att kunna specialistutbilda vilket betyder att fokus bör 
läggas på vad som skulle få sjuksköterskorna att vilja stanna inom professionen. Både 
grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor fortsätter att minska i förhållande 
till att befolkningen ökar. Även om en satsning gjorts på specialistutbildningar har ändå 
antalet specialistsjuksköterskor minskat. Platserna på grundutbildningen har ökat men det är 
fortsatt brist (Socialstyrelsen 2017). 

Är sjuksköterskor den enda yrkesgruppen i Sverige som i så stor utsträckning väljer att lämna 
sitt yrke och vad är det som skiljer sig mellan olika yrken och anledningen till varför 
människor stannar alternativt lämnar? En jämförelse mellan sjuksköterskor och ingenjörer, 
(SCB 2013) visar att det även är brist på ingenjörer, dock har civilingenjörerna mindre 
pensionsavgångar de kommande åren till skillnad från sjuksköterskor som kommer att ha 
stora pensionsavgångar under de kommande tio åren (Socialstyrelsen 2015). En likhet mellan 
civilingenjörer och sjuksköterskor är att båda har låg arbetslöshet. Sjuksköterskor på grund av 
att det är många som lämnar yrket och ingenjörer för att det är få som tar examen i tid. 
Ingenjörsyrket är mansdominerat till skillnad från sjuksköterskeyrket där cirka 90 % är 
kvinnor. En annan skillnad mellan civilingenjörer och sjuksköterskor är lönen, en 
civilingenjör kan 2017 begära 32400 kronor (Sveriges ingenjörer 2017) och en sjuksköterska 
cirka 5000 kronor mindre (SCB 2013). 

Metoddiskussion  
Litteraturstudien är uppbyggd utefter Polit och Becks (2012) flödesschema. För att få fram 
vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl och PubMed då de var mest lämpliga för 
området eftersom dessa är de största databaserna inom omvårdnad (Forsberg & Wengström 
2013) och lämpligast utifrån det syfte vi valt. I första sökningen i Cinahl användes endast två 
sökord “new graduated nurses” och “work environment”, vilket gav relevanta artiklar. Dock 
gav de två sökorden ett för stort antal träffar för att kunna läsa titel och abstrakt på alla 
artiklar. Därefter valdes ytterligare ett sökord, “job satisfaction” som resulterade i ett mer 
begränsat antal vetenskapliga artiklar. De två artiklar som anges som manuell sökning 
påträffades genom en tidigare sökning. Bristande dokumentation resulterade i att sökningen 
inte var replikerbar. Om den sökningen dokumenterats korrekt hade den manuella sökningen 
kunnat undvikas.  
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Första sökningen i PubMed användes olika sökord för att se vilka ord som gav mest relevanta 
artiklar. Efter att ha testat olika sökord i olika kombinationer ledde det fram till att de två 
sökord som valts, “new graduate nurse” och “job satisfaction”, gav det mest relevanta resultat 
som behövdes till litteraturstudien. Endast två sökord kan betraktas som en svaghet men efter 
att ha testat olika kombinationer med sökord visade det sig att dessa inte tillförde något till 
sökningen. Detta resulterade till att endast de två sökorden användes.    

De artiklar som användes till litteraturstudiens resultat var både av kvalitativ metod, 
kvantitativ metod och mixad metod vilket är en styrka då resultatet säkerställs med hjälp av 
båda metoderna. De kvalitativa artiklarna ger ett tydligare samt fördjupat resultat av 
deltagarnas upplevelser. 

Begreppet satisfaction är översatt till svenskans tillfredsställelse vilket vanligtvis ses som 
positivt. I detta fall används det för att belysa tillfredsställelsen i arbetslivet hos 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Det resulterade i ett negativt utfall genom att de inte 
upplevde tillfredsställelse på arbetsplatsen.   

Inklusion-och exklusionskriterier användes för att sökresultatet skulle ge artiklar inom rätt 
ämne och som passade till litteraturstudiens syfte, för att få fram aktuellt forskningsmaterial 
begränsades sökningen genom att endast söka artiklar som var publicerade mellan 2007-2017. 
Artiklarna som hittades var från olika länder som Australien, Irland, Finland, Canada, USA 
och Taiwan vilket visar att det är ett globalt problem. Dock kan det skilja mellan olika länder 
vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan har, vad som ingår i utbildningen och hur förberedd 
sjuksköterskan är inför arbetslivet. De vetenskapliga artiklarna som användes skulle vara 
högst tio år gamla. Om äldre artiklar valts hade det inte funnits ett lika aktuellt resultat och det 
hade heller inte funnits lika mycket forskning då detta är ett ämne som forskats mer på under 
senare tid. Sjuksköterskeutbildningen har förändrats de senaste åren vilket hade kunnat 
påverka resultatet om artiklar äldre än 10 år hade valts. Artiklar med nyutexaminerade 
sjuksköterskor som arbetat längre än tre år exkluderades på grund av att författarna vill 
begränsa sökningen samt för att definiera vilka som ingår i begreppet nyutexaminerad 
sjuksköterska.  
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Klinisk betydelse  
Tydlig framkomst av brister under de nyutexaminerade sjuksköterskornas första tid i yrket 
syns i resultatet, den största förändringen bör ske på verksamhetsnivå. Att ta vara på 
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet och utforma ett individanpassat 
introduktionsprogram är en viktig del. Den viktigaste ståndpunkten av alla är låg bemanning 
som påverkar både vårdpersonal och patienter negativt. Det måste först och främst ses över 
och omprioriteras för en bättre sjukvård och arbetsmiljö för alla.  

Förslag till fortsatt forskning  
Vidare forskning krävs inom ämnet då det fortfarande är ett stort problem att många 
sjuksköterskor lämnar professionen. Fler studier av kvalitativ metod bör genomföras då den 
metoden i större utsträckning fångar djupet i de personliga upplevelserna av vad som hade 
kunnat förbättra och underlätta den första tiden i sjuksköterskans yrkesliv. På så vis kan den 
kvalitativa forskningen leda till utformande av åtgärder och insatser för de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna, som de själva formulerat. Detta kan tänkas öka meningsfullheten av 
åtgärderna. Forskning måste även nå fram till politiker så att en förändring kan ske då 
problematiken inte är någon nyhet. Ännu har inga åtgärder vidtagits som lett till väsentlig 
förbättring. 

Slutsats 
Det har visat sig vara ett stort problem i flera delar av världen att nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever den första tiden i arbetet som påfrestande. Detta på grund av låg 
bemanning, kollegor som inte stöttar samt introduktionsprogram som inte är 
individanpassade. För att uppleva tillfredsställelse och trygghet på den nya arbetsplatsen 
behöver sjuksköterskorna successivt introduceras till det nya yrket. För att få de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna att vilja stanna inom professionen är det viktigt att skapa 
trygghet och att de upplever att de får stöttning under den första tiden.   
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