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Introduktion Sjuksköterskebristen inom vården är ett globalt växande problem med bland annat hög 
arbetsbelastning, stress och psykisk ohälsa som följd för personalen. Problemet påverkar även 
patientsäkerhet och vårdkvalité i negativ bemärkelse. Övergången från student till yrkesverksam 
sjuksköterska upplevs som en turbulent tid av många vilka till följd av detta tidigt i karriären väljer 
att lämna professionen. Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver tid och stöd för att acklimatiseras 
till sin nya yrkesroll och utveckla en professionell identitet. Bidragande orsaker till att många 
utvecklar intentioner att lämna professionen tidigt i karriären behöver belysas för att kunna åtgärdas. 
Syfte Syftet med studien var att identifiera och sammanställa orsaker som kan bidra till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor vill lämna sitt arbete under sina två första yrkesverksamma år. 
Metod Syftet besvarades genom en litteraturstudie utförd enligt Polit & Beck´s (2017)  
niostegsmodell. Databaserna Cinahl och Pubmed samt en kompletterande manuell sökning i 
resultatartiklarnas referenslista utfördes och resulterade efter tre urval i totalt tio inkluderade artiklar. 
Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Polit & Beck`s (2017) granskningsmallar.  
Resultat Resultatet sammanställdes och presenteras i två kategorier. Dessa kategorier var Att inte 
utvecklas i sjuksköterskeprofessionen samt Bristande arbetsförhållanden.  
Slutsats De utvecklingsrelaterade orsakerna inkluderade dåligt förberedande utbildningar samt 
bristande handledning och introduktionsprogram vilket resulterade i självupplevd kompetensbrist och 
ett lågt professionellt engagemang. Orsaker kopplade till brister i arbetsförhållanden inkluderade 
resursbrist, arbetsrelaterad stress samt otrevligt bemötande och mobbning på arbetsplatsen vilket 
resulterade i låg arbetstillfredsställelse och bristande egenmakt. 
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Inledning 
 
Det råder en stor sjuksköterskebrist i såväl Sverige som i resten av världen (World Health 
Organization [WHO] 2006; Statistiska centralbyrån [SCB] 2018). I Sverige redovisade 20 av 21 
dåvarande landsting brist på grundutbildade sjuksköterskor i början av 2019 (Socialstyrelsen 
2019). En orsak till sjuksköterskebristen är problemet att rekrytera sjuksköterskor samt att få dessa 
sjuksköterskor att stanna kvar i yrket (Arbetsförmedlingen 2018).  

Bakgrund 

Övergången från student till legitimerad sjuksköterska 
Nyexaminerade sjuksköterskor kan ha varierande reaktioner på övergången från tryggheten som 
student och mentor-ledd handledning, till alla krav och förväntningar som ställs på den legitimerade 
sjuksköterskan ute på arbetsplatser. Vanliga första reaktioner är känslor av ångest, osäkerhet och 
otillräcklighet samt instabiliteten som dessa leder till (Duchscher 2009). Rudman m.fl. (2013) 
utförde en longitudinell studie i Sverige där resultatet visade att 27 procent av deltagande 
sjuksköterskor hade utvecklat avsikter att lämna professionen under det första yrkesverksamma 
året. Efter tre år i yrket hade siffran stigit till 43 procent. Enligt Benner (1982) genomgår nya 
sjuksköterskor fem faser under utvecklingen från novis till expert, där de två första av faserna kan 
påträffas under de första två åren i yrket. I novisfasen besitter sjuksköterskan teoretiska 
grundkunskaper från utbildningen, men saknar praktiska erfarenheter av prestationer som förväntas 
av individen. Den andra fasen som Benner (1982) kallar för avancerad nybörjare innebär att 
sjuksköterskan har arbetat en tid och erhållit erfarenheter vilka används för att göra egna 
bedömningar inom verksamheten. Efter att ha jobbat inom liknande omständigheter under två till 
tre år inträder sjuksköterskan i den kompetenta fasen som karaktäriseras utav utveckling av god 
förmåga  att prioritera och förutse händelser i vårdsituation. Den fjärde fasen som kallas för skicklig 
innefattar att en holistisk förståelse av vårdsituationer samt en förmåga att hantera oförutsedda 
situationer har utvecklats. I den femte och sista expertfasen använder sig sjuksköterskan av egna 
kunskaper i hög utsträckning, vilket innebär att korrekta beslut kan tas snabbt i specifika situationer 
(Benner 1982). 
  
The Transition Shock theory (Duchscher 2009) fokuserar på den nyutexaminerade sjuksköterskans 
roller, ansvarsområden, relationer och kunskaper. Dessa avgör såväl intensiteten som durationen 
av övergångsupplevelsen från student till legitimerad sjuksköterska. Duchscher (2009) menar att 
lärosäten bör involvera förberedande teoretisk utbildning om övergången från student till 
legitimerad sjuksköterska. Vidare bör arbetsgivare tillhandahålla strukturerade 
introduktionsprogram vilka underlättar för den nyutexaminerade sjuksköterskan att gradvis växa 
in i den nya rollen (Duchscher 2009). Greenwood (2000) anser att arbetsgivare har ansvaret för de 
nyutexaminerade sjuksköterskornas övergång från utbildning till yrkeslivet medans lärosäten 
ansvarar över såväl förberedelsen för yrket som att studenterna utvecklar en insikt om vikten av 
livslångt lärande. Flertalet introduktionsprogram har utvecklats och adapterats till olika 
arbetsplatser (Bisholt 2009). Ett exempel är traineeprogram, vilka ofta pågår under ett år eller 
längre och är strukturerade så att deltagarna roterar mellan olika avdelningar under denna tid i syfte 
att utveckla en extensiv klinisk kompetens (Nilsson 2004). Introduktionsprogram har visats ha 
positiv inverkan på hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever den första tiden av deras nya 
karriär (Pasila, Elo & Kääriäinen 2017). En amerikansk studie visade att endast 3,5 procent av 
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nyutexaminerade sjuksköterskor som deltog i ett tvåårigt introduktionsprogram sade upp sig inom 
det första året medans 14 procent av deltagarna i jämförelsegruppen sade upp sig inom det första 
året (Wolford m.fl. 2019). Även i Sverige har introduktionsprogram visats ha goda effekter på såväl 
nyutexaminerade sjuksköterskors utveckling till självständiga sjuksköterskor som deras 
upplevelser av övergångsperioden från student till yrkeslivet och utvecklandet av en professionell 
identitet (Gellerstedt m.fl. 2018).  

Professionell identitet och professionell kompetens 

En profession är ett yrke som tillför samhällsnytta, grundar sitt yrkesutövande på vetenskaplig 
forskning samt har en utbildning på universitetsnivå (Jakobsson Ung & Lützén 2014). 
Sjuksköterskans professionsområde är omvårdnad och inom detta område ska den 
nyutexaminerade sjuksköterskan utveckla sin professionella identitet. Centrala delar i begreppet 
professionell identitet innefattar enligt Forsberg (2016) ett professionellt patientbemötande samt 
att agerandet ska grundas i en speciell yrkeskod och en viss professionell etik.  
 
En svensk studie av Pennbrant m.fl. (2012) visar att utvecklingen av professionell identitet är 
resultatet av egna erfarenheter och interaktioner med den omgivande sociala miljön. Utvärdering 
och reflektioner, individuell tilltro om att kunna bemästra specifika handlingar samt utveckling av 
klinisk kompetens är faktorer som relateras till den professionella identitetsutvecklingen 
(Pennbrant m.fl. 2012). För att utvecklas i professionen menar Forsberg (2016) att sjuksköterskan 
inte uteslutande kan förlita sig på egna teoretiska kunskaper utan att denne kontinuerligt behöver 
inhämta ny kunskap, grundad i evidensbaserad vård och kliniska erfarenheter. Genom att 
systematiskt arbeta utifrån omvårdnadsprocessen och använda sitt kritiska tänkande utvecklas den 
egna förmågan att arbeta utifrån en målinriktad-, personcentrerad- och evidensbaserad vård 
(Forsberg 2016). Om sjuksköterskan inte upplever sig trygg i sin professionella identitet uppstår 
känslor av osäkerhet, spänningar och stress vilket kan ge upphov till avsikter att lämna professionen 
(Rasmussen m.fl. 2018). 
 
Bentling (2010) har utvecklat en modell som kan användas i syfte att utveckla den egna 
professionella identiteten. Modellen bygger på att professionell kompetens består av fyra delar 
vilka benämns som det givna, det tänkta, det tysta och det möjliga. Det givna innefattar sådant som 
ligger på samhällsnivå såsom lagar och styrdokument vilka inte kan påverkas av individen själv. 
Åtminstone inte utan exempelvis politiska påtryckningar. Det tänkta är sådant som utvecklas 
genom forskning och ger en teoretisk och vetenskaplig grund för utbildning, kunskapsutveckling 
och klinisk praxis. Det tysta handlar om hur arbetsplatser tolkar och tillämpar det givna. Alltså den 
outtalade arbetsplatskulturen som inkluderar exempelvis rutiner, ideal och arbetsmetoder. Det 
möjliga syftar till hur man använder och utvecklar sin kompetens samt om man kan, vill och vågar 
stå för egna handlingar. Bentling (2010) menar att modellens fyra delar kan användas som 
utgångspunkt i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter i specifika komponenter av den 
professionella kompetensen. Genom att belysa dessa utvecklingsmöjligheter kan en plan utarbetas 
i syfte att utveckla den professionella identiteten (Bentling 2010). Utvecklandet av en stark 
professionell identitet och en god professionell kompetens är en förutsättning för att bemästra 
kompetenskraven och ansvaren som beläggs den legitimerade sjuksköterskan (Forsberg 2016). 

Kompetenskrav och ansvarsområden för sjuksköterskor 
Enligt 3 kap. 1§ i patientsäkerhetslagen (SFS: 2010:659) skall sjuksköterskan planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som upprätthåller kravet på god vård som beskrivs i hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). För att upprätthålla detta ställs omfattande krav på sjuksköterskans 
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kompetens. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en kompetensbeskrivning för legitimerade 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Enligt kompetensbeskrivningen ska 
sjuksköterskan kunna bedöma patientens hälsotillstånd genom datainsamling samt fastställa 
omvårdnadsbehovet hos patienten. Vidare ska sjuksköterskan kunna upprätta en vårdplan vilken 
innefattar omvårdnadsmål för patienten. Utifrån vårdplanen ska relevanta åtgärder grundade i 
evidensbaserade metoder sättas in. För att kontinuitet och följsamhet ska kunna upprätthållas ska 
sjuksköterskan även ha kunskap om journalföring. Enligt kompetensbeskrivningen ska 
sjuksköterskan kunna bedriva en personcentrerad vård inom ett tvärprofessionellt samarbete. 
Vidare ska sjuksköterskan kunna observera förändringar och genomföra riskbedömningar för att 
identifiera risker samt förhindra vårdskada.  Sjuksköterskan ska leda omvårdnadsarbetet samt 
kunna handleda och utbilda personal, studenter och patienter (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) belyser ICN:s etiska kod att sjuksköterskor ansvarar 
för fyra grundläggande områden inom vården, nämligen att: främja hälsa, återställa hälsa, 
förebygga sjukdom samt lindra lidande för patienten. Omvårdnaden skall ges på likvärdigt sätt 
oberoende av ålder, hudfärg, religion och etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, 
sexualitet, politisk åsikt eller social ställning. Det skall också finnas en respekt i omvårdnaden som 
utgår från mänskliga och kulturella rättigheter, patientens rätt till egna beslut samt patientens rätt 
till liv. Sjuksköterskan skall erbjuda vården till såväl enskilda personer som familjer och allmänhet 
samt kunna samordna sitt arbete med andra yrkesgrupper (Svensk sjuksköterskeförening 2012). 
Sjuksköterskan har sammantaget ett stort ansvar samtidigt som det ställs höga krav på dennes 
kompetens. Utöver detta rapporteras även allvarliga brister i den arbetsmiljö som nyutexaminerade 
sjuksköterskor möter efter utbildningen (Arbetsmiljöverket 2016).  

Nyutexaminerade sjuksköterskors arbetsmiljö 
Enligt Arbetsmiljöverket (2016) finns ett växande problem av psykisk ohälsa inom sjukvården. 
Arbetsmiljöverket (2016) menar att stress, tung arbetsbelastning, påfrestande patientrelationer samt 
hot och våld på arbetsplatsen är vanliga orsaker till psykisk ohälsa och sjukskrivningar hos 
personalen. Sjuksköterskor har en relativt hög sjukfrånvaro och förändringar i den psykosociala 
samt organisatoriska arbetsmiljön skulle kunna förbättra deras välbefinnande och minska ohälsan 
(Arbetsmiljöverket 2016). Arbetsmiljöverket (2013) granskade förebyggande psykosociala 
riskbedömningar hos 184 arbetsgivare inom hälso- och sjukvården i Sverige under året 2012. 
Resultatet av granskningen visade att cirka 50% av arbetsgivarna inte genomfört några 
riskbedömningar, alternativt genomfört bristfälliga sådana. På ett av sjukhusen som granskades 
fick exempelvis nyutexaminerade sjuksköterskor endast en halverad introduktion vilket resulterade 
i stress och sömnbesvär hos dessa individer (Arbetsmiljöverket 2013). Yngre sjuksköterskor 
upplever i allmänhet mer stress i yrket än vad äldre sjuksköterskor gör när de utsätts för en likvärdig 
arbetsbelastning (Purcell m.fl. 2011). Dessutom visar en svensk studie att nästan 50% av 
sjuksköterskor uppvisar tecken på kraftig utbrändhet under deras andra yrkesverksamma år 
(Rudman & Gustavsson 2011). 
 
Stressfylld arbetsmiljö påverkar inte uteslutande sjuksköterskor då även patientsäkerheten riskerar 
att bli lidande (arbetsmiljöverket 2013). Patientsäkerhet definieras enligt patientsäkerhetslagen 
(SFS: 2010:659)  som “skydd mot vårdskador”, vilka kan uppstå om patienter inte erhåller adekvat 
vård eller behandling alternativt genom att att vård och behandling utförs på ett oaktsamt sätt. För 
att en skada ska klassificeras som vårdskada krävs att patienten har utsatts för lidande, drabbats av 
sjukdom eller skada alternativt avlidit i samband med kontakt med hälso- och sjukvården. Vid 
allvarlig vårdskada har patienten fått bestående men, bestående vårdbehov eller avlidit 
(SFS:2010:659). Omfattande krav ställs på sjuksköterskan för att undvika uppkomsten av 
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vårdskador. Vårdskador är ett globalt problem och enligt WHO (2017) utsätts var tionde patient 
för bristande patientsäkerhet. En studie av Hall m.fl. (2004) visade att medicinska fel och 
sårinfektioner var vanligare på avdelningar med färre anställda sjuksköterskor. Hall m.fl. (2004) 
menade också att bristande erfarenhet hos avdelningens sjuksköterskor kunde relateras till ett ökat 
antal medicinska fel och sårinfektioner. Studien påvisade därmed att sjuksköterskebrist påverkade 
patientsäkerheten i negativ bemärkelse. Socialstyrelsen (2018) har genomfört en kartläggning av 
risken för vårdskador i samband med bristande bemanning och kompetensförsörjning. 
Kartläggningen visade att bristande kompetens genererade större risker för patientsäkerheten än 
underbemanning. Dock ökade risken för misstag vid personalbrist på grund av att stress och 
arbetsbelastning ökade. Dessa konsekvenser ökade även risken för sjukskrivningar samt en ökad 
personalomsättning vilket sedermera intensifierade stress och arbetsbelastning ytterligare 
(Socialstyrelsen 2018). 
 
I en studie av Vahey m.fl. (2014) undersöktes effekterna av sjuksköterskans arbetsmiljö och 
utbrändhet i relation till patienters upplevelser av omvårdnaden. Studien visade att patienter 
upplevde bättre omvårdnad på enheter med god sjuksköterskebemanning, där sjuksköterskorna 
upplevde adekvat stöd och där det fanns ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och läkare (Vahey 
m.fl. 2014). Hinshaw m.fl. (1985) utvecklade en teoretisk modell vilken syftade till att beskriva 
förhållandet mellan olika aspekter av sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och  uppsägningar 
inom yrkeskategorin. I en studie av Leveck m.fl. (1996) modifierades och testades den modell som 
utvecklades av Hinshaw m.fl. (1985) och resultatet visade att bristande ledarskapsstilar, låg 
gruppsammanhållning, höga nivåer av arbetsrelaterad stress och att sjuksköterskor inte trivdes på 
arbetsplatsen relaterade såväl till att sjuksköterskor lämnade yrket som en försämrad vårdkvalite. 
Slutsatsen var enligt Leveck m.fl. (1996) att arbetsmiljön påverkar den enskilda sjuksköterskans 
hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur påverkar vårdkvalitén. Problematiken resulterar i 
svårigheter att följa Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som ställer krav på 
vårdverksamheter att upprätthålla en god vårdkvalité. 

Problemformulering 
Sjuksköterskeyrket ställer höga krav på såväl ledarskap som ansvarstagande. Rådande arbetsmiljö 
med hög arbetsbelastning och stress resulterar i sjukskrivningar vilket ger upphov till en ond cirkel. 
I kombination till detta råder en global sjuksköterskebrist som ytterligare påverkar arbetsmiljön för 
sjuksköterskor i negativ bemärkelse. Problemet leder inte enbart till negativa konsekvenser för 
sjuksköterskor själva då även patientsäkerhet och vårdkvalité blir lidande. Sjuksköterskebristen 
förvärras ytterligare av att många sjuksköterskor utav varierande och eventuellt okända anledningar 
väljer att lämna yrket i ett tidigt skede av karriären. Det är därav motiverat att identifiera och 
beskriva orsaker som ger upphov till negativa upplevelser hos nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Kunskapen om dessa orsaker är nödvändig för att kunna förhindra att nyutexaminerade 
sjuksköterskor lämnar professionen. 

Syfte 
Syftet med studien var att identifiera och sammanställa orsaker som kan bidra till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor vill lämna sitt arbete under sina två första yrkesverksamma år. 
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Metod 
  
För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt där Polit & Becks (2017) niostegsmodell har 
följts under arbetets gång (figur 1). 

 
Figur 1. De nio stegen fritt översatta från Polit & Beck (2017).  

Formulering av frågeställning 
För att formuleringen frågeställningen, vilket är steg ett i Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell 
(figur 1), besvarades de fyra frågorna: Vad vet vi?, Vad vet vi inte?, Vad borde vi veta? och varför 
borde vi veta detta? Dessa frågor kallas för “The Fundamental Four” och är utformade för att 
säkerställer en högkvalitativ frågeställning (Considine m.fl. 2017). 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier utformades (steg två i Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell 
(figur 1)) för att rikta sökningarna specifikt mot syftet samt begränsa antalet artiklar till en hanterbar 
mängd. 
 
Såväl kvantitativa som kvalitativa Peer Reviewed, alternativt Indexed for Medline, artiklar från 
hela världen har inkluderats. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 
åren 2013 och 2019. Studier om nyexaminerade sjuksköterskor av alla åldrar och kön som arbetar 
på sjukhusavdelningar har inkluderats. Även studier som påbörjade datainsamlingar under 
deltagarnas grundutbildning inkluderades. 
 
Författarna har valt att exkludera studier som inkluderat specialistsjuksköterskor samt 
sjuksköterskor med högre utbildningsnivå. Även studier som grundat sitt resultat på grundutbildade 
sjuksköterskor med en yrkeserfarenhet som överstiger två år har exkluderats. Vidare exkluderades 
studier vilka inkluderat grundutbildade sjuksköterskor som under tiden för studien arbetade på 
intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, operationsavdelningar och psykiatriska 
avdelningar. Litteraturstudier exkluderades.  
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Litteratursökning 
I steg två i Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell (figur 1) beslutade författarna att använda sig 
utav databaserna Cinahl och PubMed för att lokalisera relevanta artiklar. Dessa databaser valdes 
på grund av sin relevans till omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017). I enlighet med steg tre i 
Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell (figur 1) beskrivs här tillvägagångssättet vid den utförda 
litteratursökningen. 
 
I PubMed användes sökorden “Nurses”, “Personnel turnover”, “occupational stress”, 
“Workload”, “Job satisfaction”, Professional competence”, “Personnel staffing and scheduling”, 
Nurse´s role” samt “Social responsibility” som samtliga  var Medical Subject Headings [MeSH]. 
Även sökorden “Newly graduated”, “New graduate” samt “Novice” användes som fritext-
sökningar på grund av att lämpliga MeSH-termer saknades. I Cinahl användes sökorden “New 
graduate nurses”, “Personnel turnover”, “Personnel retention”, “Stress, occupational”, 
“Workload”, “Job satisfaction”, “Clinical competence”, “Personnel staffing and scheduling”, 
“Social responsibility” samt “New graduate role”. Samtliga sökord var Major Subject Headings 
[MH]. De booleska operatorerna “AND” samt “OR” användes vid sökningarna i såväl PubMed 
som Cinahl. Enligt Polit & Beck (2017) används dessa med fördel för att kombinera sökord samt 
för att utöka antalet sökträffar i databaserna. 
 
I Pubmed kombinerades sökorden “Newly graduated” OR “New graduate” OR “Novice” AND 
“Nurses” för att hitta artiklar relaterade till den population som har studerats. Sökorden “Personnel 
turnover” OR “Occupational stress” OR “Workload” OR “Job satisfaction” OR “Professional 
competence” OR “Personnel staffing and scheduling” OR “Nurses role” OR “Social 
responsibility” kombinerades för att hitta artiklar relaterade till eventuella bidragande orsaker. 
Dessa båda sökkombinationerna kombinerades genom den booleska operatorn AND för att 
begränsa sökträffarna till relevanta artiklar. I Pubmed användes databasens inbyggda 
begränsningar i sökning S13, S14 och S15 för att enbart visa artiklar som hade ett 
publiceringsdatum mellan åren 2013 och 2019. En manuell filtrering gjordes för att enbart 
inkludera artiklar som var skrivna på engelska samt “Indexed for Medline”. 
 
I Cinahl kombinerades sökorden “Personnel turnover” OR “Personnel retention” för att hitta 
artiklar relaterade till fenomenet som studerats. Sökorden “Stress, occupational” OR “Workload” 
OR “Job satisfaction” OR “Clinical competence” OR “Personnel staffing and scheduling” OR 
“Social responsibility” OR “New graduate role” kombinerades för att hitta artiklar relaterade till 
eventuellt bidragande orsaker. Dessa båda sökkombinationerna kombinerades slutligen genom den 
booleska operatorn AND med sökordet “New graduate nurses” för att begränsa sökträffarna till 
den relevanta populationen som skulle studeras. I Cinahl användes databasens inbyggda 
begränsningar i sökning S11, S12 och S13 för att enbart visa artiklar som var “Peer Reviewed” 
samt hade ett publiceringsdatum mellan åren 2013 och 2019. En manuell filtrering gjordes för att 
enbart inkludera artiklar som var skrivna på engelska. 
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Tabell 1. Databassökning i databas PubMed (Sökdatum 2019-09-18) 
Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 Nurses (MeSH) 85795    
S2 Newly graduated (fritext) 438    
S3 New graduate (fritext) 910    
S4 Novice(fritext) 7241    
S5 Personnel turnover (MeSH) 7215    
S6 Occupational stress (MeSH) 11824    
S7 Workload (MeSH) 20398    
S8 Job satisfaction (MeSH) 24000    
S9 Professional competence (MeSH) 112125    
S10 Personnel staffing and scheduling 

(MeSH) 
39244    

S11 Nurses role (MeSH) 40031    
S12 Social responsibility (MeSH) 23310    
S13 S2 OR S3 OR S4 AND S1 245    
S14 S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR 

S10 OR S11 OR S12 
61679    

S15 S13 AND S14 150 35 5 5 
MeSH = Medical subject headings.  
 
Tabell 2. Databassökning i databas CINAHL (Sökdatum 2019-09-18) 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 New graduate nurses (MH) 5431    
S2 Personnel turnover (MH) 4549    
S3 Personnel retention (MH) 8335    
S4 Stress occupational (MH) 14896    
S5 Workload (MH) 13605    
S6 Job satisfaction (MH) 18540    
S7 Clinical competence (MH) 37195    
S8 Personnel staffing and scheduling 

(MH) 
19014    

S9 Social responsibility (MH) 5529    
S10 New graduate role (MH) 435    
S11 S2 OR S3 2855    
S12 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR 

S9 OR S10 
31371    

S13 S1 AND S11 AND S12 104 (15) 28 3 3 
MH = Major headings. 
() = Externa dubbletter. 

Urval  
I urval 1 följdes steg fyra i Polit & Becks´s (2017) niostegsmodell (figur 1). Titel och abstrakt från 
254 artiklar lästes. De artiklar vars titlar och abstrakt inte ansågs relevanta för syftet eller som inte 
följde urvalskriterierna exkluderades. Totalt valdes 63 av dessa artiklar ut. 28 stycken från 
sökningen i Cinahl och 35 stycken från sökningen i PubMed. 
 
I urval 2 lästes de 63 artiklarna i sin helhet enligt steg fem i Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell 
(figur 1). Artiklarna lästes av båda författarna på varsitt håll och sedan diskuterades innehållet 
tillsammans för att minska risken för eventuella feltolkningar. Artiklar som inte följde 
urvalskriterierna eller ej svarade på syftet exkluderades i enlighet med steg sex i Polit & Beck´s 
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(2017) niostegsmodell (figur 1). De artiklar som valdes bort hade i sina resultat inkluderat 
sjuksköterskor med specialistutbildning, sjuksköterskor med mer än två års yrkeserfarenhet eller 
sjuksköterskor som arbetade på intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, 
operationsavdelningar och psykiatriska avdelningar. Totalt valdes åtta artiklar ut. Fem stycken från 
Pubmed och tre stycken från Cinahl. 
 
För att inkludera ett större antal artiklar utfördes även en manuell sökning. Genom att läsa 
referenslistan till de åtta inkluderade artiklarna från databassökningarna identifierades totalt 30 
stycken titlar vilka relaterade till litteraturstudiens syfte. Av dessa artiklar var fem stycken 
dubbletter, sju stycken hade sedan tidigare exkluderats från databassökningarna och två stycken 
hade redan valts ut. Återstående 16 abstrakt lästes. Av dessa valdes sex artiklar ut för att läsas i sin 
helhet utifrån samma tillvägagångssätt som tidigare beskrivits enligt steg fem och steg sex i Polit 
& Beck´s (2017) niostegsmodell (figur 1). Totalt valdes två artiklar ut från den manuella sökningen. 
De fyra artiklar som valdes bort inkluderade deltagare inom fel setting alternativt deltagare med 
vidareutbildning. 
 
I urval 3 granskades i enlighet med steg sju i Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell (figur 1) 
artiklarnas kvalitet utifrån Polit & Beck´s (2017) granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique 
of a Qualitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
Report”. Vid granskningen bedömde författarna om artiklarnas kvalitet hade hög, medelhög eller 
låg kvalitet. Sju av artiklarna bedömdes hålla en hög kvalitet medan tre av artiklarna bedömdes 
hålla en medelhög kvalitet. Samtliga tio artiklar ansågs hålla en tillräckligt hög kvalitet för för att 
inkluderas i litteraturstudien. 

Databearbetning och analys 

Databearbetning och analys (steg åtta och steg nio i Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell (figur 
1)) har utförts med en induktiv ansats och inspirerats av Fribergs (2017) analyssteg för en allmän 
litteraturöversikt. De utvalda studierna skrevs ut i pappersformat, numrerades och lästes 
individuellt av båda författarna i syfte att få en god helhetsbild av innehåll och sammanhang. Alla 
studier sammanfattades skriftligen individuellt av bägge författarna med fokus på deras resultat av 
relevans för litteraturstudiens syfte. Sammanfattningarna jämfördes och diskuterades gemensamt i 
syfte att minimera risken för feltolkningar. Efter att konsensus nåtts fördes informationen från de 
inkluderade studierna med relevans för att besvara litteraturstudiens syfte in i en artikelmatris 
vilken presenteras i bilaga 1. Data som identifierades kondenserades och skrevs ned på post-it 
lappar. Likheter och skillnader i det utvalda data identifierades genom färgkodning med 
överstrykningspennor. Post-it lapparna sorterades utifrån färgkodningen och innehållet i respektive 
färgkod diskuterades gemensamt av författarna. Utifrån analyseringen av det insamlade datat 
skapades de gemensamt utvecklade och enligt författarna lämpliga kategorierna Att inte utvecklas 
i professionen samt Bristande arbetsförhållanden vilka utgjorde litteraturstudiens resultat. 

Forskningsetiska överväganden 
I omvårdnadsforskning som innefattar mänskliga deltagare är det viktigt att skydda deltagarnas 
rättigheter och integritet och i detta syfte har etiska koder utarbetats vilka är tänkta att säkerställa 
detta (Polit & Beck 2017). Enligt Polit & Beck (2017) ska alla som deltar i en forskningsstudie 
lämna samtycke till deltagande samt bli informerade om att deras deltagande är såväl frivilligt som 
anonymt. De menar även att information om deltagarnas möjligheter till att alltid kunna avbryta 
deltagandet utan redogörelse av orsakerna till detta tydligt ska framgå. I urval två har de aktuella 
artiklarnas etiska överväganden granskats och samtliga inkluderade resultatartiklar har granskats 
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och godkänts av en etisk kommité i landet där studien genomförts. Alla de inkluderade studierna 
syftar till att generera fördelar för antingen dess deltagare eller en större population vilket enligt 
Polit & Beck (2017) försvarar och motiverar genomförandet av en forskningsstudie. Samtliga 
författare till artiklarna har redovisats i referenslistan vilken likt alla källhänvisningar och citat 
utförts på ett korrekt sätt utifrån referensmanualen Harvard KAU (Karlstads universitetsbibliotek 
2019). Samtliga lästa artiklar med relevans för litteraturstudiens syfte har inkluderats. Författarna 
till studien använde vid tveksamheter i översättning en engelsk-svensk ordbok för att i möjligaste 
mån undvika eventuella översättningsfel. Endast vårdvetenskapliga artiklar inkluderades. 
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Resultat  
 
Resultatet som presenteras i denna litteraturöversikt består av insamlat data från tio stycken  
studier utförda i Kanada, Australien, Finland och Kina mellan åren 2013 och 2017. Av dessa studier 
var åtta stycken av kvantitativ metod medans en var av kvalitativ metod och en var av mixad metod. 
Orsaker till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar yrket har hämtats från dessa studiers 
resultat och analyserats av författarna till denna litteraturstudie. Analyseringen av det insamlade 
datat resulterade i skapandet av två stycken kategorier. Dessa var ”Att inte utvecklas i 
professionen” samt  “Bristande arbetsförhållanden”. 

Att inte utvecklas i sjuksköterskeprofessionen 
I nio av de inkluderade studiernas resultat beskrevs orsaker till att nyutexaminerade sjuksköterskor 
ville lämna sitt arbete vilka relaterade till bristande utbildning och professionell utveckling. Dessa 
orsaker resulterade i skapandet av kategorin “Att inte utvecklas i sjuksköterskeprofessionen”. 
  
I en australiensisk studie utförd av Milton-Wildey m.fl. (2014) framkom att nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevde att sjuksköterskeutbildningen inte förberedde dem tillräckligt för 
övergången till arbetslivet. I studien uppgav sig äldre deltagare vara mer missnöjda med 
utbildningens mängd och typ av praktiskt innehåll jämfört med yngre deltagare (Milton-Wildey 
m.fl 2014). Det framkommer även att individer som efter utbildningen inte deltagit i något 
introduktionsprogram i större utsträckning hade för avsikt att lämna professionen jämfört med de 
som hade deltagit i ett introduktionsprogram (Kenny, Reeve & Hall 2015). Så var även fallet för 
de nyutexaminerade sjuksköterskor som uppgav sig ha fått kortare introduktionsprogram än 
planerat eller hos de som haft brist på skickliga handledare-, alternativt haft många olika handledare 
under introduktionen (Regan m.fl. 2017). Ett kritiskt skede i utvecklingsfasen är enligt Zhang m.fl. 
(2016) när nyutexaminerade sjuksköterskor ska övergå till att arbeta självständigt nattetid då oftast 
färre kollegor finns närvarande. Detta steg beskrevs vara en tidpunkt i deras professionsutveckling 
som hos flera nyutexaminerade sjuksköterskor gav upphov till avsikter om att lämna professionen.  
  
 
Guerrero, Chênevert & Kilroy (2017) genomförde en longitudinell studie med 
enkätundersökningar såväl före- som efter examination från sjuksköterskeprogrammets 
grundutbildning. Resultatet av studien visar att negativa uppfattningar om professionen, oavsett 
mättillfälle, relaterades till lägre professionellt engagemang hos nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Guerrero, Chênevert & Kilroy (2017) menar även att föreställningar av att yrket ur ett 
samhällsperspektiv skulle ha låg status förekom bland nyutexaminerade sjuksköterskors. Dessa 
föreställningar bildades under grundutbildningen och resulterade efter examinationen i avsaknad 
av yrkesstolthet vilket i sin tur kunde kopplas till ett lågt professionellt engagemang (Guerrero, 
Chênevert & Kilroy 2017). Ett lågt professionellt engagemang beskrevs i sin tur kunna ge upphov 
till att nyutexaminerade sjuksköterskor utvecklade avsikter att lämna såväl den nuvarande 
arbetsplatsen som professionen (Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017; Numminen m.fl. 2015; 
Walker & Campbell 2013). 
  
Bristande professionell identitetsutveckling beskrevs vara en orsak som konsekvent relaterades till 
nyutexaminerade sjuksköterskors avsikter att lämna professionen under det första året i yrket 
(Zhang m.fl. 2016). Såväl bristande professionell identitetsutveckling (Kenny, Reeve & Hall 2015) 
som låg ålder (Numminen m.fl. 2015) relaterades till brister i sjuksköterskans självupplevda 
kliniska kompetens. Brister i denna typ av kompetens beskrevs i sin tur vara kopplad till avsikter 
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om att lämna arbetsplatsen eller professionen (Numminen m.fl. 2014; Numminen m.fl. 2015; 
Numminen m.fl. 2016). Walker & Campbell (2013) beskrev i sin studie istället vikten av att nya 
sjuksköterskor, utöver en klinisk kompetens, även utvecklade en organisatorisk kompetens. Detta 
innebär att de behöver utveckla en förståelse om hur organisationen och arbetsplatsen fungerar och 
hur de själva passar in i- och kan bidra sett till ett större perspektiv. Denna typ av kompetens 
relaterades till arbetstillfredsställelse och en vilja att stanna i yrket (Walker & Campbell 2013). 
Även bristande möjligheter till karriärutveckling (Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017) lyftes fram 
som en bidragande orsak till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar yrket.  

Bristande arbetsförhållanden 
I nio av de inkluderade studiernas resultat beskrevs orsaker till att nyutexaminerade sjuksköterskor 
ville lämna sitt arbete vilka relaterade till brister i arbetsmiljö, dålig tillgång av resurser och 
bristande stöd på arbetsplatsen. Dessa orsaker resulterade i skapandet av kategorin “Bristande 
arbetsförhållanden”. 
 
Kenny, Reeve & Hall (2015) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor anser att verksamheter 
ställer orimligt höga krav på dem och att ansvaret de får känns överväldigande. Enligt Kenny, 
Reeve & Hall (2015) är detta bidragande orsaker till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar 
professionen. En hög arbetsbelastning på arbetsplatsen hämmar de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna i övergången till yrkesverksamma individer och får dem att tvivla på sig själva 
(Regan m.fl. 2017). Flertalet resultatstudier visade att underbemanning på arbetsplatsen är en 
vanligt angiven bidragande orsak till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar professionen 
(Numminen m.fl. 2016; Kenny, Reeve, Hall 2015; Regan m.fl. 2017). Resultatet från en kinesisk 
studie av Zhang m.fl. (2016) visar att höga nivåer av arbetsrelaterad stress är den starkast 
bidragande arbetsmiljörelaterade orsaken som påverkar nyutexaminerade sjuksköterskor att 
överväga att lämna arbetsplatsen eller professionen (Zhang m.fl. 2016). Även bristande materiella 
resurser av den karaktär som anses nödvändiga för utförandet av en säker och god vård är relaterade 
till att många väljer att lämna yrket (Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017; Numminen m.fl. 2016). 
Bägge dessa fenomen gav upphov till de minst positiva uppfattningarna av arbetsmiljön hos 
nyutexaminerade sjuksköterskor enligt en finsk studie av Numminen m.fl. (2016). Resultatet i en 
studie av Kenny, Reeve & Hall (2015) visade att en ökad tillfredsställelse av arbetsmiljön med en 
(1) standardavvikelse resulterade i 13,5 procentenheters minskad risk att nyutexaminerade 
sjuksköterskor skulle lämna yrket. 
  
Egenmakt kan beskrivas som en upplevelse av att räcka till och en känsla av att kunna göra skillnad 
på sin arbetsplats (Numminen m.fl. 2015). Avsaknad eller brister i egenmakt är enligt flertalet 
resultatartiklar (Numminen m.fl. 2014; Numminen m.fl. 2015; Regan m.fl. 2017) en bidragande 
faktor till att nyutexaminerade sjuksköterskor utvecklar avsikter om att lämna professionen. 
Följande citat illustrerar detta: 

I find the biggest feeling that . . . really impeded my ability to forsee a long career in nursing, 
was that helplessness feeling where you can´t change something that is impeding your practice 
day in and day out . . .. (Regan m.fl. 2017, s. 252) 

Känslor av bristande egenmakt kan enligt Numminen m.fl. (2015) utvecklas som en konsekvens 
av bristande vårdkvalité. Upplevelser av bristande vårdkvalité på arbetsplatsen och känslor av att 
inte kunna påverka detta har identifierats som ytterligare en bidragande orsak till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna professionen (Numminen m.fl. 2016; Kenny, 
Reeve & Hall 2015). Otrevligt bemötande och ett bristande stöd från kollegor och handledare 
beskrevs kunna resultera i en låg arbetstillfredsställelse samt att nya sjuksköterskor ifrågasatte sitt 
karriärval (Read & Laschinger 2013; Milton-Wildey m.fl. 2014; Kenny, Reeve & Hall 2015). 
Upplevelser av otrevligt bemötande och förekomsten av mobbning på arbetsplatsen hade enligt 
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Read & Laschinger (2013) samt Regan m.fl. (2017) samma effekt. Förhållandet gäller framförallt 
under nyutexaminerade sjuksköterskors introduktionsperiod (Regan m.fl. 2017; Read & 
Laschinger 2013). Read & Laschingers (2013) resultat tyder dock på att mobbning på arbetsplatsen 
är en vanligare orsak till uppsägningar bland nya sjuksköterskor jämfört med nya sjuksköterskors 
upplevelser av otrevligt bemötande. Mobbning var starkt kopplat till nya sjuksköterskors 
upplevelse av känslomässig utmattning samt vantrivsel vilket i sin tur ökade risken för att dessa 
individer skulle välja att lämna såväl nuvarande arbetsplats som professionen (Read & Laschinger 
2013). 
  
Resultatet från två av studierna visade även att negativa upplevelser av det etiska klimatet på 
avdelningen gav upphov till negativa upplevelser av yrket, vilket i sin tur relateras till avsikter att 
lämna professionen (Numminen m.fl. 2014; Numminen m.fl. 2015). Det etiska klimatet definieras 
enligt Numminen m.fl. (2014) som en delad uppfattning av vad som betraktas som ett accepterat 
etiskt beteende samt hur etiska dilemman hanteras inom organisationen. Vidare påvisade 
Numminen m.fl. (2014) att bristande stöd från såväl avdelningschefer som sjukhusledning vid 
etiska dilemman gav upphov till negativa tankar om det etiska klimatet på avdelningen hos 
sjuksköterskorna. Framförallt ansåg sjuksköterskorna att bristerna från sjukhusledningens sida 
berodde på avsaknad av lokala etiska riktlinjer (Numminen m.fl. 2014). 
  
Ytterligare orsaker som resulterat i avsikter till uppsägningar framkommer i Kenny, Reeve & Hall´s 
(2015) studie vars resultat visar att brister i avdelningars fysiska miljö samt arbetsplatsens 
lokalisering påverkar. Författarna menar att det är vanligare att nyutexaminerade sjuksköterskor 
lämnar arbetsplatser belägna på mindre orter jämfört med arbetsplatser i större städer. I en kinesisk 
studie av Zhang m.fl. (2016) framkommer även ett samband mellan avsikter att lämna yrket och 
den tidpunkt då nyutexaminerade sjuksköterskor påbörjar skiftarbete på arbetsplatsen. Även osäkra 
anställningsformer (Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017; Regan m.fl. 2017) samt låga löner och 
bonusar (Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017) lyftes fram som bidragande orsaker. Osäkra 
anställningsformer hämmade enligt Regan m.fl. (2017) många nyutexaminerade sjuksköterskors 
anpassning till professionen och orsakade ångest och uppsägningar bland dessa individer.  

 

 

 

 
 
 
 
 



Martin Larsson & Therese Andersson 
 

 15 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Orsaker som är relaterade till nyutexaminerade sjuksköterskors utveckling innefattar enligt 
litteraturstudiens resultat bland annat upplevelser av att sjuksköterskeprogrammet inte förbereder 
studenter tillräckligt för övergången från utbildning till yrkesverksamheten (Milton-Wildey m.fl. 
2014). Studien av Milton-Wildey m.fl. (2014) påvisade även att många av studiedeltagarna var 
besvikna över mängden-, samt typen av praktisk träning och att detta gav upphov till känslor av 
otillräcklighet när de började arbeta kliniskt. Fenomenet har tidigare beskrivits som en del i en ny 
sjuksköterskas utveckling från nybörjare till kompetent sjuksköterska. Benner (1982) menade att 
detta tillhörde den första av en ny sjuksköterskas fem utvecklingsfaser. Enligt teorin besitter den 
nya sjuksköterskan i detta läge av karriären teoretiska grundkunskaper från utbildningen, men 
saknar ännu praktiska erfarenheter av många prestationer som förväntas från arbetsgivarna. 
Litteraturstudiens författare anser det dock som problematiskt att något som länge ansetts vara en 
del av normal professionell utveckling ändå ger upphov till att nya sjuksköterskor istället väljer att 
lämna professionen. 
 
Brist på handledning och introduktionsprogram framkom i flera inkluderade studier som angivna 
orsaker till avsikter att lämna professionen (Kenny, Reeve & Hall 2015; Regan m.fl. 2017). När 
avsaknad av tillräckligt stöd föreligger kan detta påverka nyutexaminerade sjuksköterskor i negativ 
bemärkelse. Maben, Latter & Macleod Clark (2006) påvisar i en tidigare studie att detta kan ge 
uttryck i form av försämrad förmåga att hantera krav i arbetet, sänkt självförtroende samt ha en 
negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen. Introduktionsprogram förekommer i många olika 
benämningar, omfattningar, durationer och upplägg. Gemensamt för dessa är dock målet att 
överbrygga det upplevda glappet som uppstår mellan utbildningen och den kliniska verksamheten 
(Bisholt 2009). Att introduktionsprogram skulle underlätta övergången till den kliniska 
yrkesverksamheten stöds av flertalet såväl svenska som internationella studier (Gellerstedt m.fl 
2018; Beecroft m.fl. 2006; Wolford m.fl. 2019; Ronsten, Andersson & Gustavsson 2005; Flinkman 
& Salanterä 2014). Studier utförda av Wolford m.fl. (2019) och Zhang m.fl. (2015) stödjer även 
resultaten som visar att introduktionsprogram minskar antalet nyexaminerade sjuksköterskor som 
aktivt väljer att lämna professionen. 
 
Litteraturstudiens resultat påvisade att bristande professionell identitetsutveckling ledde till en 
ökad sannolikhet att nya sjuksköterskor skulle lämna professionen (Kenny, Reeve & Hall 2015). 
Detta har stöd i tidigare forskning av Tomietto m.fl. (2014) som menar att goda möjligheter till 
professionell identitetsutveckling var den huvudsakliga faktorn som motverkade att sjuksköterskor 
lämnade professionen under det andra yrkesverksamma året. En bristande professionell 
identitetsutveckling relaterades i sin tur av flera inkluderade resultatstudier till lägre nivåer av 
självskattad kompetens (Numminen m.fl. 2014; Numminen m.fl. 2015; Numminen m.fl. 2016). Att 
låg kompetens skulle vara relaterat till avsikter att lämna professionen styrks även det av andra 
studier (Tomietto m.fl. 2014; Cheng m.fl. 2014). Tomietto m.fl. (2014) menade att god 
kompetensutveckling var en av de starkast bidragande faktorerna till att motverka uppsägningar 
under de första sex månaderna efter examinationen. 
 
Brister i arbetsmiljön beskrivs i flertalet inkluderade resultatartiklar kunna bidra till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att-, alternativt uttrycker tankar om att lämna professionen. 
Upplevelser av en bristande arbetsmiljö är en sedan tidigare känd orsak till att sjuksköterskor 
lämnar yrket (Heinen m.fl. 2013). De (bland resultatartiklarna) mest frekvent förekommande 
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orsakerna som kan inkluderas i begreppet arbetsmiljö var underbemanning på arbetsplatsen och 
brist på resurser som är nödvändiga för att utföra en god vård (Numminen m.fl. 2016; Kenny, 
Reeve & Hall 2015; Regan m.fl. 2017; Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017). Att otillräckliga 
resurser och underbemanning skulle vara orsaker till att lämna professionen är enligt tidigare 
studier inte enbart relaterat till nyutexaminerade sjuksköterskor. Dessa studier visar att förhållandet 
även gäller för rutinerade yrkesverksamma sjuksköterskor (Tervo-Heikkinen m.fl. 2008; Lake & 
Friese 2006; Räikkönen, Perälä & Kahanpää 2007). Heinen m.fl. (2013) utförde dock en studie 
som inkluderade sjuksköterskor från tio europeiska länder. Resultatet från deras studie visade att 
underbemanning inte kunde relateras till uppsägningar, åtminstone inte på europeisk nivå. Dock 
skilde sig resultatet mellan studiens inkluderade länder och Heinen m.fl. (2013) menar därför att 
uppfattningar kan influeras av nationella kontext. 
 
En dålig avdelningskultur med ovänligt bemötande och mobbning från kollegor innebar enligt 
inkluderade resultatartiklar ett ökat antal nyutexaminerade sjuksköterskor som utvecklade avsikter 
att lämna professionen (Read & Laschinger 2013; Regan m.fl. 2017; Milton-Wildey m.fl. 2014). 
Sett till tidigare forskning finns studier som visar att mobbning på arbetsplatsen är starkt associerat 
med sjuksköterskors avsikter att lämna professionen (Johnson & Rea 2009; Simons 2008). Tidigare 
forskning av Hansen (2006) visar att mobbning även kan leda till ett fysiologiskt stresspåslag och 
kronisk utmattning. Såväl stress (Zhang m.fl. 2017) som känslomässig utmattning (Read & 
Laschinger 2013) framkom i de inkluderade studiernas resultat som orsaker till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Mobbning och otrevliga kollegor 
förhindrade acklimatisering till arbetsgruppen för nyutexaminerade sjuksköterskor. Enligt 
Tomietto m.fl. (2014) var en lyckad integrering i arbetsgruppen vad som främst motverkade 
avsikter att lämna yrket mellan sjunde och tolfte månaden av den yrkesverksamma karriären. 
Vidare beskrevs i resultatet att ett bristande etiskt klimat hade en negativ inverkan på nya 
sjuksköterskors vilja att stanna inom yrket (Numminen 2014; Numminen 2015). Detta är en 
bidragande orsak som stöds av tidigare forskning inom området (Hart 2005). 
 
Bristande möjligheter till vidareutveckling på arbetsplatserna kan enligt Guerrero, Chênevert & 
Kilroy (2017) resultera i såväl lägre professionellt engagemang som avsikter att lämna 
professionen. Att ett lågt professionellt engagemang skulle vara kopplat till att fler 
nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar professionen var återkommande bland flertalet av de 
inkluderade studierna (Guerrero, Chênevert & Kilroy 2017; Walker & Campbell 2013; Numminen 
m.fl. 2015). Resultatet överensstämmer med tidigare forskning om nyexaminerade sjuksköterskor 
(Laschinger 2012) men även forskning om sjuksköterskor med längre erfarenhet (Jourdain & 
Chênevert 2010). 
 
Litteraturstudiens resultat visade att uppfattningar av att yrket har en låg status (Guerrero, 
Chênevert & Kilroy 2017) samt varierande- och ofta osäkra anställningsformer (Guerrero, 
Chênevert & Kilroy 2017; Regan m.fl. 2017) kunde leda till att nyexaminerade sjuksköterskor 
lämnade yrket under de första två åren. Detsamma gällde för upplevelser av bristande vårdkvalité 
(Numminen m.fl. 2014; Numminen m.fl. 2015; Kenny, Reeve & Hall 2015). Andra studier 
fokuserar i stor utsträckning på att dålig arbetsmiljö och brister i det sociala samspelet inom 
arbetsgrupper kan resultera i en bristande vårdkvalité (Aiken m.fl. 2012; Flinkman & Salanterä 
2016) och inte på vad nya sjuksköterskors upplevelser av en bristande vårdkvalitet kan resultera i. 
En studie av Laschinger, Zhu & Read (2016) styrker dock att nya sjuksköterskors upplevelser av 
bristande vårdkvalité kan resultera i avsikter att lämna professionen. Upplevelser av bristande 
vårdkvalité kan enligt litteraturstudiens resultat även ge upphov till känslor av oförmåga att göra 
skillnad (Numminen m.fl. 2015), eller bristande egenmakt som det brukar kallas i litteraturen. 
Bristande egenmakt identifierades enligt litteraturstudiens resultat som en bidragande orsak till den 



Martin Larsson & Therese Andersson 
 

 17 

studerade problematiken (Numminen m.fl. 2014; Numminen m.fl. 2015; Regan m.fl. 2017). Att 
bristande egenmakt skulle vara en orsak till att nya sjuksköterskor lämnar professionen stöds även 
det av tidigare forskning (Boamah & Laschinger 2014; Laschinger 2012). 

Metoddiskussion 

Polit & Beck´s (2017) niostegsmodell användes för att säkerställa att en systematiskt metodik 
vidhölls genom studien. För att lokalisera relevanta artiklar relaterade till studiens syfte användes 
databaserna Pubmed och Cinahl. Att valet föll på just dessa databaser motiverades utifrån deras 
ansedda relevans för området omvårdnad (Polit & Beck 2017). Begränsningar formulerades för att 
uppnå en hanterbar mängd artiklar såväl som en precision mot litteraturstudiens syfte. Tanken var 
ursprungligen att enbart inkludera artiklar publicerade inom de fem senaste åren. Begränsningen 
justerades dock till att inkludera artiklar som publicerats inom de sex senaste åren. Motivet till 
justeringen var att undvika utelämnande av relevanta artiklar som identifierats vid tidigare 
databassökningar utförda i samband med att PM utformades ett år tidigare. För att implementera 
begränsningarna i årtal samt för att enbart få fram artiklar som var “Peer Reviewed” användes de 
respektive databasernas inbyggda “limiters”. Påföljden av detta kan eventuellt ha varit att relevant 
forskning felaktigt sållats bort. Detta kan även ha skett i samband med urval ett där endast titel och 
abstrakt lästes. Artiklar skrivna på andra språk än engelska sorterades däremot bort manuellt då 
denna procedur ej var lika tidskrävande och detta minimerade istället risken för bortfall av relevant 
forskning. 
 
I Urval två lästes artiklarna som valts ut i urval ett av båda författarna på varsitt håll. Författarnas 
tolkningar av de lästa artiklarna diskuterades sedan på tu man hand för att minimera risken för 
feltolkningar. Författarna har även efter urval två granskat artiklarna vid flertalet tillfällen samt 
använt sig utav elektroniska ordlexikon vilket ger studien tyngd. Trots detta kan feltolkningar av 
lästa artiklar ej uteslutas vilket i sin tur kan ha lett till missvisande resultat i denna litteraturstudie. 
I urval tre granskades artiklarna utifrån Polit & Beck´s (2017) granskningsmallar för kvantitativa 
samt kvalitativa artiklar. Genom att bedöma artiklarnas kvalitet ökar trovärdigheten av resultatet. 
Dock bör tilläggas att även vid användande av mallar vid kvalitetsgranskningar innefattar 
granskningarna oftast ett visst mått av egna åsikter och bedömningar (Polit & Beck 2017). Detta 
innebär att författarnas bedömning av artiklarnas kvalité skulle kunna skilja gentemot andra 
individers uppfattning av desamma. 
 
Forskning om nyexaminerade sjuksköterskor från hela världen har inkluderats i litteraturstudien 
vilket bidrar till ökad bredd och stärker studiens resultat. Dock kan skillnader i utbildning och 
organisationer såväl som kulturella skillnader leda till att individuella upplevelser skiljer sig åt 
länder emellan. Detta skulle istället kunna ses som en svaghet i studien. Dataanalysen utfördes med 
inspiration från Fribergs (2017) analysmodell. För att identifiera olika orsaker som kan leda till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor lämnar professionen inom de två första yrkesverksamma åren 
granskade författarna artiklarnas  resultat på varsitt håll. Författarnas diskuterades sedan tolkningar 
tillsammans för att minimera risken för misstolkningar. Subkategorier identifierades i det tolkade 
datat och kopplades till huvudkategorier. Alternativa kategorier diskuterades författarna 
sinsemellan fram tills att konsensus uppnåtts. Detta arbetssätt gav litteraturstudiens resultat mer 
tyngd (Friberg 2017).  
 
En svaghet med litteraturstudien är att resultatet endast bygger på 10 vetenskapliga artiklar. En 
större mängd artiklar hade kunnat ge ett trovärdigare resultat. Två av dessa framkom dessutom 
efter en kompletterande genomgång av redan inkluderade artiklars referenslistor. Anledningen till 
att en manuell sökning utfördes var att endast åtta artiklar från databassökningarna i Pubmed och 
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Cinahl ansågs relevanta. Detta kan ses som en metodologisk svaghet och sökningarna kunde 
eventuellt utförts på alternativa sätt. Exempelvis genom inkludering av äldre artiklar. Ytterligare 
alternativ hade varit att utöka mängden databaser, förslagsvis hade då Psycinfo kunnat vara en 
relevant databas. Trunkering av de utförda fritextsökningarna hade även det kunnat vara en åtgärd 
för att eventuellt utöka sökningarna i syfte att hitta fler relevanta resultatartiklar. Ytterligare en 
svaghet i studien var att endast en artikel var av kvalitativ metod och en av mixad metod medans 
resterande åtta artiklar var av kvantitativ metod. En kvalitativ ansats hade eventuellt kunnat 
resultera i en djupare förståelse av nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av deras två första 
år i yrket. 

Slutsats 

Litteraturstudien redovisade flertalet bidragande orsaker till att nya sjuksköterskor utvecklade 
avsikter att lämna professionen under sina två första yrkesverksamma år. Faktumet att många nya 
sjuksköterskor valde att lämna professionen var ofta summan av många olika orsaker, vilka i de 
flesta fall även påverkades-, och intensifierades av varandra. Orsaker relaterade till professionell 
identitetsutveckling såsom dåligt yrkesförberedande utbildning samt bristande handledning och 
introduktionsprogram riskerade att resultera i ett lågt professionellt engagemang vilket i sin tur 
resulterade i att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnade professionen. Den andra typen av 
bidragande orsaker till att nyutexaminerade sjuksköterskor lämnade professionen relaterade till 
brister i arbetsförhållanden. Resursbrist, arbetsrelaterad stress samt otrevligt bemötande och 
mobbning beskrevs kunna resultera i en låg arbetstillfredsställelse såväl som bristande egenmakt. 

Klinisk betydelse 
Resultatet kan ha klinisk betydelse genom att ligga till grund för hur verksamheter som anställer 
nyutexaminerade sjuksköterskor kan utforma sina arbetsplatser för att underlätta 
övergångsperioden från student till yrkesverksam vilket skulle öka chanserna till att bibehålla 
sjuksköterskorna i yrket. Informationen som framkommer kan ge såväl avdelningschefer som 
handledare och kollegor en ökad förståelse för de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser 
och känslor under deras första tid i yrket. Med hjälp av denna kunskap underlättas utformningen 
av det stöd som krävs för att bibehålla nya sjuksköterskor i professionen vilket är av stor betydelse 
i den rådande sjuksköterskebristen. 

Förslag till fortsatt forskning 
Det framkommer av litteraturstudiens resultat att många av orsakerna till att nyutexaminerade 
sjuksköterskor vill lämna professionen ofta grundas i en jobbig övergång från student till 
yrkesverksam sjuksköterska. Framtida omvårdnadsforskning skulle kunna syfta till att bättre förstå 
vad dessa upplevelser beror på. Författarna till denna litteraturstudie uppmärksammade även att 
majoriteten av de studier som syftar till att utreda bidragande orsaker till att många 
nyutexaminerade sjuksköterskor vill lämna professionen är utförda med kvantitativ metod. Fler 
studier av kvalitativ metod skulle kunna bidra till en fördjupad kunskap om nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser och känslor under den första yrkesverksamma tiden. 
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Bilaga 1. Artikelmatris. 
Författare, publiceringsår, titel 

& land 
Syfte Metod Huvudresultat av relevans för 

litteraturstudien 
Guerrero, S., Chênevert, D. & 
Kilroy, S. (2017).  
New graduate nurses´ professional 
commitment: Antecedents and 
outcomes. 
Kanada. 

Syftet med studien var att undersöka 
faktorerna som ökar 
nyutexaminerade sjuksköterskors 
professionella engagemang och hur 
detta professionella engagemang i 
sin tur påverkar intentioner att lämna 
professionen, ångest samt 
fysiologiska symtom. 

Metod: Kvantitativ. 
Datainsamling: Enkäter med tre 
mättillfällen. 
Urval: Nationellt 
bekvämlighetsurval. Totalt 2395 
tillfrågade. 
Bortfall: Mätning ett: 1720, mätning 
två: 423, mätning tre: 132. 
Analysmetod: Deskriptiv och 
analytisk. 

Studiens resultat visar att hög lön 
goda utvecklingsmöjligheter, 
prestigefull yrkestitel, arbetstrygghet 
samt tillgång av materiella resurser 
som säkerställer god vård motverkar 
uppsägningar.  
Professionellt engagemang är enligt 
resultatet relaterat till avsikter att 
lämna professionen. Vidare visar 
resultatet att negativa uppfattningar 
om professionen under utbildningen 
hämmar utvecklingen av 
professionellt engagemang senare i 
karriären.  

Kenny, P., Reeve, R. & Hall, J. 
(2015). 
Satisfaction with nursing education, 
job satisfaction and work intentions 
of new graduate nurses. 
Australien. 

Syftet med studien var att undersöka 
kopplingen mellan tillfredsställelsen 
med omvårdnadsutbildning och 
arbets- tillfredställelse,missnöje med 
arbetet och avsikter att lämna 
sjuksköterskeyrket. 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Elektroniska enkäter. 
Urval: Kvoturval. Totalt 250 
deltagare. 
Bortfall: Totalt 46 bortfall. 
Analysmetod: Analytisk. 

Resultatet visade att brister i 
arbetsmiljö ledde till att 
nyutexaminerade sjuksköterskor 
lämnade yrket. Underbemanning, 
undermålig professionell 
identitetsutveckling, otillräckligt 
stöd, brister i vårdkvalitet, brister i 
den fysiska miljön såväl som stort 
ansvar och höga krav angavs vara 
bidragande orsaker. Studiens resultat 
visade även att intentioner att lämna 
yrket relaterades till att inte ha 
deltagit i introduktionsprogram samt 
arbete på mindre orter. 
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Milton-Wildey, K. m.fl. (2014). 
Educational preparation for clinical 
nursing: The satisfaction of students 
and new graduates from two 
australian universities. 
Australien. 

Syftet med studien var att utforska 
sjuksköterskestudenter och 
nyutexaminerade sjuksköterskors 
tillfredsställelse av utbildningen med 
speciellt fokus på förberedelse för 
arbetslivet. 

Metod: Mixad metod. 
Datainsamling: elektroniska enkäter 
med flervalsfrågor och fritextfrågor. 
Urval: Bekvämlighetsurval. Totalt 
530 deltagare. 
Bortfall: Inga bortfall redovisades. 
Analysmetod: Deskriptiv och 
analytisk. 

Resultatet visade att över 50% av 
nyutexaminerade och sista-års 
studenterna ansåg att utbildningen 
endast delvis förberedde dom för 
övergången till yrkeslivet och detta 
var en bidragande orsak till att vissa 
lämnade professionen. Fenomenet 
kunde även relateras till dåligt 
bemötande och bristande stöd från 
kollegor och handledare. Resultatet 
visade vidare att äldre individer i 
större utsträckning upplevde 
missnöje med utbildningens 
praktiska innehåll jämfört med yngre 
individer. 

Numminen, O. m.fl. (2014). 
Ethical climate and nurse 
competence - newly graduated 
nurses perceptions. 
Finland. 

Syftet med studien var att studera 
nyutexaminerade sjuksköterskor 
uppfattning av det etiska klimatet i 
deras arbetsmiljö associerat till deras 
uppfattning av sin kompetens, 
intentioner att lämna yrket samt 
deras tillfredsställelse i yrket. 

Metod: Kvantitativ. 
Datainsamling: Elektroniska enkäter 
Urval: Nationellt 
bekvämlighetsurval. Totalt 1050 
tillfrågade. 
Bortfall: 732. 
Analysmetod: Deskriptiv. 

Resultatet visade att negativa tankar 
om det etiska klimatet var 
associerade med intentioner om att 
lämna yrket. Brister i lokala 
riktlinjer, bristande egenmakt samt 
upplevelser av otillräckligt stöd från 
avdelningschefer i svåra situationer 
rapporterades vara orsaker till 
negativa upplevelser av det etiska 
klimatet. Vidare visade resultatet 
även att en lägre kompetensnivå var 
relaterat till negativa upplevelser av 
det etiska klimatet. 

Numminen, O. m.fl. (2015). 
Newly graduated nurses competence 
and individual and organizational 
factors: A multivariate analysis. 
Finland. 

Syftet med studien var att undersöka 
förhållandet mellan 
nyutexaminerade sjuksköterskors 
självupplevda professionella 
kompetens och individuella och 
organisatoriska arbetsrelaterade 
faktorer. 

Metod: Kvantitativ  
Datainsamling: Elektroniska enkäter. 
Urval: Nationellt 
bekvämlighetsurval. Totalt 1050 
tillfrågade. 
Bortfall: 732. 

Resultatet visade att intentioner att 
byta arbetsplats var starkast 
kopplade till negativa upplevelser av 
arbetsmiljön, missnöje med det 
etiska klimatet samt bristande 
egenmakt. Intentioner att lämna 
professionen var starkast relaterade 
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Analysmetod: Deskriptiv och 
analytisk. 

till bristande professionellt 
engagemang såväl som brister i 
arbetsmiljön. Vidare visade 
resultatet att lägre ålder relaterades 
till såväl lägre självupplevd klinisk 
kompetens som mindre 
arbetstillfredsställelse och därmed 
intentioner att byta arbete eller 
lämna professionen. 

Numminen, O. m.fl. (2016). 
Practice environment and its 
association with professional 
competence and work-related 
factors: perception of newly 
graduated nurses. 
Finland. 

Syftet med studien var att ta reda på 
nyexaminerade sjuksköterskors 
uppfattningar av deras arbetsplats-
klimat och hur detta är relaterat till 
självskattad kompetens, planer på att 
lämna yrket samt 
arbetstillfredsställelse 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Elektroniska enkäter. 
Urval: Nationellt 
bekvämlighetsurval. totalt 1050 
tillfrågade. 
Bortfall: 732. 
Analysmetod: Deskriptiv och 
analytisk. 

Resultatet visade att otillräckliga 
resurser, underbemanning samt 
missnöjdhet med vårdkvaliteten 
bidrog till intentionen att lämna 
yrket. Studiens resultat visade även 
att bristande kompetens var relaterat 
till en negativ upplevelse av 
arbetsplatsen. 

Read, E. & Laschinger, H.K. (2013). 
Correlates of New Graduate Nurses´ 
experiences of  workplace 
mistreatment. 
Kanada. 

Syftet med studien var att undersöka 
nyutexaminerade sjuksköterskors 
erfarenheter av felbehandlingar i 
yrket. 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Enkäter 
Urval: Randomiserat urval. Totalt 
907 tillfrågade. 
Bortfall: 565. 
Analysmetod: Deskriptiv och 
analytisk. 

Resultatet visade att mobbning och 
otrevlig avdelningskultur och 
bristande stöd hade starka 
kopplingar till låg 
arbetstillfredställelse samt 
känslomässig utmattning vilket i sin 
tur resulterade i intentioner att lämna 
professionen.  

Regan, S. m.fl. (2017). 
Starting out: qualitative perspectives 
of new graduate nurses and nurse 
leaders on transition to practice. 
Kanada. 

Syftet med studien var att beskriva 
nyexaminerade sjuksköterskors 
erfarenheter av övergången till 
yrkeslivet i kanadensisk sjukvård 
genom att utforska nyexaminerade 
sjuksköterskors samt avdelnings-
chefers perspektiv. 

Metod: Kvalitativ 
Datainsamling: Fokusgrupper och 
intervjuer. 
Urval: Bekvämlighetsurval. Totalt 
70 deltagare anmälde sig efter 
annonsering för att delta i studien. 
Bortfall: Inga bortfall redovisades. 
Analysmetod: Deskriptiv. 

Resultatet visade att hög 
arbetsbelastning, underbemanning, 
osäkra anställningsformer, ovänlig 
avdelningskultur samt bristande 
egenmakt ledde till negativa 
upplevelser hos nyexaminerade 
sjuksköterskor under anpassningen 
till yrket. Detsamma gällde 
oförutsedda förändringar av 
introduktionens längd samt såväl 
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brist på som för stor mängd olika 
handledare. Negativa upplevelser av 
själva introduktionsperioden ledde 
till att vissa övervägde att lämna 
professionen. 

Walker, A. & Campbell, K. (2013). 
Work readiness of graduate nurses 
and the impact on job satisfaction, 
work engagement and intention to 
remain. 
Australien. 

Syftet med studien var att utforska 
förhållandet mellan 
arbetsförberedelse och 
arbetstillfredsställelse, professionellt 
engagemang samt intentioner att 
stanna kvar i yrket.  

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Enkäter. 
Urval: Bekvämlighetsurval. Totalt 
96 deltagare anmälde sig för att delta 
i studien. 
Bortfall: Inga bortfall redovisades. 
Analysmetod: Analytisk. 

Resultatet visade att bristande 
organisatorisk kompetens kan 
kopplas till låg 
arbetstillfredsställelse och ett lågt 
professionellt engagemang vilket i 
sin tur resulterade i en ovilja att 
stanna inom yrket. 

Zhang, Y. m.fl. (2017). 
Newly graduated nurses´ intention to 
leave in their first year of practice. 
Kina. 

Syftet med studien var att undersöka 
förändringar över tid i avsikter att 
lämna yrket samt identifiera 
potentiella faktorer som leder till 
avsikter att lämna yrket under det 
första året. 

Metod: Kvantitativ 
Datainsamling: Enkäter. 
Urval: Bekvämlighetsurval. Totalt 
343 tillfrågades. 
Bortfall: Mätning ett: 11, mätning 
två: 18, mätning tre: 1, mätning fyra: 
29. 
Analysmetod: Deskriptiv och 
analytisk. 

Studiens resultat visade att 
arbetsrelaterad stress samt bristande 
professionell identitet var de två 
starkaste orsakerna till intentioner att 
lämna yrket under det första året. 
Andra bidragande orsaker var 
skiftarbete samt att börja arbeta 
självständigt under nattpass. 

 
 
 


