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  Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress 

uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen 

förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta 

relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. Syfte Syftet 

med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som kunde leda sjusköterskan 

till utbrändhet. Metod Litteraturstudien utfördes systematiskt genom att tillämpa 

Polit & Becks (2017) niostegsmodell. Artiklarna granskades även med hjälp av 

granskningsmallar från Forsberg & Wengström (2013). Resultatet baserades på tio 

kvantitativa artiklar som sedan bearbetades och sorterades till tre kategorier. 

Resultat De kategorier som blev var Ledningen och medarbetarna, Arbetsbelastning 

och emotionell belastning samt Sårbarhetsfaktorer. Slutsats Den viktigaste 

slutsatsen var att stödet från ledningen i organisationen hade en betydande roll i 

sjuksköterskans välmående. 
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Introduktionen 
 

Arbetsrelaterad stress kan leda till utbrändhet och långtidssjukskrivningar för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen 2003). Den stress och trötthet som sjuksköterskor kan uppleva kan bidra till 

att de vill lämna yrket (Rudman et al. 2014). När stress och trötthet i arbetet uppkommer 

under en längre tid, finns risken att även patientens vård påverkas negativt (Socialstyrelsen 

2003). Stress gör det svårare för sjuksköterskan att känna och visa empati samt uppbringa 

tillräckligt med energi för att kunna hjälpa på bästa sätt (Lomabard & Eyre 2011). Genom att 

tillgodose sitt eget behov av hälsa har sjuksköterskan lättare att bemöta patientens behov. Fler 

patienter blir äldre och får mer komplexa sjukdomstillstånd som i sin tur ökar belastning på 

hälso- och sjukvården (Jakob & Rothen 1997).  

 

Stress 
 

Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och sjuksköterskans egen 

förmåga (Socialstyrelsen 2009). Kroppen reagerar genom att stresshanteringssystemet 

aktiveras vilket är samma system som aktiveras vid fysiskt hot. Sjuksköterskan kan därmed 

känna en undermedveten känsla av ständigt hot, om sjuksköterskan upplever stress en längre 

tid kan det leda till kronisk stress vilket är en obalans mellan kroppens uppbyggande och 

nedbrytande funktioner. Långvarig stress kan yttra sig i form av fysiska och/eller psykiska 

reaktioner på grund av för hög fysisk och/eller psykisk påfrestning. Dessa påfrestningar kan 

yttra sig som beteendeförändringar hos sjuksköterskan (Lindskog 2004).  Kroppslig obalans 

kan även leda till en ökad risk för sjukdomar och sömnstörningar vilket gör det ännu svårare 

för kroppen att komma i balans, det vill säga att inte aktivera stresshanteringssystemet 

(Socialstyrelsen 2009).  

Under långvarig stress finns risken att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet (Lindskog 2004). 

Utvecklingen från stress till utbrändhet sker genom en succesiv ökning av krav som inte kan 

tillgodoses. I början av förloppet kan individen känna trötthet som sedan utvecklas till 

utmattning och depersonalisering. Om sjuksköterskan drabbas av utmattning kan det komma 

påverka relationen till patienten, till exempel så kan sjuksköterskan få svårt att visa empati 

(Alexander de Vos 2016).  

 

Utbrändhet 
 

Det engelska uttrycket ”burnout” ger associationer till urladdning och då finns inte någon 

energi kvar. I den svenska benämningen översätts ”burnout” till utbrändhet som innebär 

oåterkalleligt, skadat och utbränt. Även termen utmattningssyndrom är ett vanligt 

förekommande uttryck när inte depression har utvecklats. När depression har utvecklats så 

används benämningen utmattningsdepression (Socialstyrelsen 2003).  

Genom att faktorerna som kan leda till utbrändhet identifieras kan eventuellt utbrändhet 

förebyggas. Vid fler faktorer som sjuksköterskan utsätts för ökar sårbarheten och risken att 
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utveckla utbrändhet ökar (Ang et al. 2016). För att sjuksköterskan ska kunna ge en så bra vård 

som möjligt behöver sjuksköterskan tillgodose sina egna behov och själv må bra (Lombardo 

& Eyre 2011).  

I Sverige har det skett en ökning av antalet sjukskrivningar sedan 1997. Personer som arbetar 

inom yrken med mycket människokontakt, till exempel inom vården, skola och omsorg 

drabbas i större utsträckning av utmattningssyndrom. De som satsar på sin karriär och har 

stora ambitioner drabbas också i större utsträckning, vilket kan ha att göra med att de satsar 

för hårt på sitt arbete i och med att deras arbetsprestationer ligger till grund för deras 

självkänsla (Socialstyrelsen 2003).   

 

Vägen till utbrändhet 
 

Utbrändhet definieras som ett syndrom enligt Socialstyrelsen (2003) med tre dimensioner: 

emotionell utmattning, förlust av empati och försämrad arbetsprestation. Första dimensionen 

är emotionell utmattning, som är en upplevelse där individen känner sig känslomässigt 

uttröttad samt en brist på känslomässigt engagemang. Andra dimensionen innebär förlust av 

empati vilket kan yttra sig i en negativ, kallsinnig och cynisk attityd mot patienten, det är nu 

svårt för sjuksköterskan att visa värme och medmänsklighet. Tredje dimensionen innebär 

försämrad arbetsprestation då individen upplever sig som otillräcklig, får brist på 

professionellt självförtroende samt nervärderar sin arbetsinsats.  

 

Sjuksköterskan och omvårdnaden 

 

Sjuksköterskan har en utbildning inom hälso- och sjukvården, utbildningen leder fram till en 

sjuksköterskelegitimation, sjuksköterskan är den person som har omvårdnadsansvar för 

patienten (Lindskog 2006). Sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga och 

bota sjukdom samt lindra eventuellt lidande hos patienten (ICN:s Etiska kod för 

sjuksköterskor 2014). Sjuksköterskan har ansvar att se personen bakom symtomen på ett sätt 

som bidrar till att patienten upplever sig sedd, hörd och värdefull. Genom att sjuksköterskan 

har en relation till patienten så ställs patienten i fokus och sjuksköterskan kan lättare se till 

patientens behov, förväntningar och önskningar vilket också gör det lättare för patienten att 

delta i sin egenvård och kunna vara med och fatta beslut (Svensk sjuksköterskeförening 

2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska goda kontakter främjas mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Patientens behov av kontinuitet, integritet, samordning, självbestämmande, 

säkerhet och trygghet ska tillgodoses (SFS 2016:655). Den sociala omgivningen kan också 

påverka hur både sjuksköterskan och patienten uppfattar vården (Mölsä et al. 1988). Ju mer 

tid sjuksköterskan lägger på omvårdnaden hos patienten ju bättre upplevs vården (Chan et al. 

2013). För att en god vård ska kunna ges krävs att det finns behörig och lättillgänglig 

personal, lokaler och utrustning. God kontakt mellan patient och sjuksköterska är viktig för att 

upprätthålla patientsäkerhet och vårdkvalité i omvårdnaden (SFS 1982:763).  

Vid sjukdom hamnar patienten i en beroendeställning till sjuksköterskan och sårbarheten hos 

individen ökar. Det är då viktigt att de mänskliga rättigheterna tillämpas och att patienten ska 
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behandlas med respekt och visas empati vid omvårdnad. Patienten har rätt till delaktighet och 

säkerhet i sin vård (Lombardo & Eyre 2011). När sjuksköterskan upplever utbrändhet kan 

patientsäkerheten påverkas genom att sjuksköterskan inte klarar de krav som professionen 

kräver (ICN 2014). 

 

Problemformulering  
 

Arbetsrelaterad stress kan leda till utbrändhet vilket kan yttra sig som beteendeförändringar 

hos sjuksköterskan. Stressen uppstår när det sker en obalans mellan kraven som ställs och 

sjuksköterskans egen förmåga. Stress kan utvecklas till långvarig stress och vidare till 

utbrändhet. Om sjuksköterskan upplever stress kan det påverka relationen till patienten och 

leda till en sämre vårdkvalité och patientsäkerheten. Patienten är beroende av att 

sjuksköterskan ger god omvårdnad. För att kunna tillgodose patientens behov så måste 

sjuksköterskan tillfredsställa sitt eget välmående. Om sjuksköterskan utsätts för långvarig 

stress i arbetet är risken större att drabbas av utbrändhet. För att kunna arbeta förebyggande 

mot arbetsrelaterad stress är det viktigt att ta reda på vilka faktorer som kan leda till att 

sjuksköterskan blir utbränd. 

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som kunde leda sjuksköterskan 

till utbrändhet. 
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Metod 
 

Litteraturstudien har genomförts på ett systematiskt sätt genom att tillämpa Polit & Becks 

(2017) niostegsmodell. Vetenskapliga artiklar har sökts i databaser, kritiskt granskats och 

senare sammanställts för att få ett helhetsperspektiv inom ett specifikt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit & Beck (2017) niostegsmodell fritt översatt och tolkad. 

 

Litteratursökning 
 

I Polit & Becks (2017) första steg utformades syfte, i steg två utformades en sökstrategi där 

databaser och sökord valts ut. Databaser som användes var PubMed som är en databas inom 

medicin och CINAHL som är en databas inom omvårdnad. Sökorden som användes i PubMed 

var Nursing staff som MeSH-term (Medical Subject Headings) och Mental Burnout i fritext. I 

CINAHL användes sökorden Nursing staff hospital och Burnout professional som MH 

(Major Headings). I Steg tre genomfördes sökningar efter relevanta primärkällor. 

Litteratursökningen begränsades genom användning av relevanta sökord som sedan blev en 

grund för litteraturstudien. Varje ämnesord har underrubriker som bildar ”sökträd”. MeSH-

termer och Major Headings användes för att få fram relevanta artiklar (Forsberg & 

Wengström 2016).  

Tabell 1 visar datasökningen i PubMed och tabell 2 sökningen i Cinahl, i tabellerna redovisas 

också urval 

2. Utforma 

sökstrategi genom 

databaser och sökord 

3. Sök efter, 

identifiera och ta 

fram potentiella 

primärkällor  

4. Granska källornas 

lämplighet och 

relevantas  

5. Läs de relevanta 

källorna 

6. Sammanställ 

informationen 

7. Kritiskt granska 

informationen  

8. Analysera 

informationen och 

sammanställ i teman  

9. Skriv en litteratur-

sammanfattning 

systematiskt och 

kristiskt    

1. Formulera syfte 

och problem- 

frågeställningar 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

 

I litteraturstudien inkluderades kvalitativa och kvantitativa artiklar som publicerades mellan 

datumen 2007-01-01 – 2017-01-01. Artiklarna är skrivna på engelska eller svenska, har varit 

peer-reviewed vilket innebär att andra forskare har granskat den vetenskapliga kvalitén. 

Artiklarna handlade om faktorer som leder sjuksköterskan till utbrändhet. Alla 

allmänsjuksköterskor oavsett ålder och kön i alla länder har inkluderats. Reviwed-artiklar har 

exkluderats.  

 

Tabell 1. Databassökning i PubMed, visar antal artiklar i urval 1-3 

MeSH – Medical Subject Headings 

 

Tabell 2. Databassökning i Cinahl, visar antal artiklar i urval 1-3 

Externa dubbletter () 

MH – Major Headings 

 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(S1) Nursing staff (MeSH) 17130    

(S2) Mental burnout 932    

(S3) (S1) AND (S2) 76 15 2 2 

 Totalt  15 2 2 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(S1) Nursing staff, Hospital (MH) 4645    

(S2) Burnout professional (MH) 2225    

(S3) (S1) AND (S2) 164 49(1) 9 8 

 Totalt  48 9 8 
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Urval 

I urval 1 granskades artiklarna genom att titel och abstrakt lästes, vilket är Steg fyra i Polit & 

Beck (2017) niostegsmodell, (figur 1). För att välja ut vilka artiklar som var relevanta 

jämfördes de mot litteraturstudiens syfte. De relevanta artiklarna redovisades i tabeller (Polit 

& Beck 2017).  I PubMed kombinerades sökorden Nursing staff som MeSH och Mental 

Burnout som frisökning med AND, antal träffar blev då 76, i urval 1 valdes 15 artiklar ut, 

(tabell 1). I CINAHL kombinerades Nursing staff hospital och Burnout professional med 

AND, antal träffar blev då 164, i urval 1 återstod 48 stycken (tabell 2). Övriga artiklar svarade 

inte på litteraturstudiens syfte. 

 

I urval 2 granskades de 63 relevanta artiklarna kritiskt genom att hela artiklarna lästes vilket 

är steg fem i Polit & Beck (2017) niostegsmodell, (figur 1). Granskningen av artiklarna från  

PubMed resulterade i ett bortfall av 13 artiklar, i artiklarna från CINAHL blev bortfallet 40 då 

de inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Andra orsaker till att artiklarna valdes bort var 

tidningsartiklar, prevention och att artiklarna inte uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. I urval 2 sammanfattades och tolkades informationen i artiklarna i 

enlighet modellens sjätte steg och 11 artiklar var relevanta gentemot syftet (Polit & Beck 

2017).  

 

I urval 3 har artiklarna kritiskt granskats med hjälp av bedömningsmallar vilket är steg sju i 

Polit och Beck (2017) niostegsmodell (figur 1). Bedömningsmallarna som använts är 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-exprimentella studier av Forsberg och Wengström 

(2013). Granskningen resulterade i att en artikel valdes bort då den vetenskapliga kvalitén inte 

var hög nog. Det återstod då 10 artiklar. De artiklar som användes i litteraturstudien 

redovisades i en matris (Bilaga 1).  

 

Databearbetning 
 

Artiklarnas resultat analyserades och sedan sammanställdes i teman, vilket är steg åtta. I steg 

nio skrevs en litteratursammanfattning på ett systematiskt och kritiskt sätt (Polit & Beck 

2017). Dataanalysen genomfördes genom att artiklarna numrerades och lästes individuellt. De 

relevanta styckena i artiklarna som svarade mot litteraturstudiens syfte stöks under med 

pennor. Sedan dokumenterades understreckningarna på post-it lappar och ordnades efter 

likheter och skillnader.  För att sedan organiseras och sorteras in i olika kategorier, vilket 

gjorde det lättare att få en helhet i sammanställningen. Analysen mynnad ut i tre olika 

kategorier, Ledningen och medarbetarna, arbetsbelastning, sårbarhetsfaktorer. 

 

Forskningsetiska ställningstagande 

 

Alla artiklar samt det resultat som var med i litteraturstudien redovisades. Studien bestod av 

artiklar som var granskade av vetenskapligkvalité och granskade av en etisk kommitté, vilket 
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gav tillförlitliga resultat (Forsberg & Wengström 2016). För att resultatet inte skulle påverkas 

av författarnas egna inställningar och attityder har författarna under studien varit noggranna 

med att sinsemellan diskutera olika ställningstaganden (Polit & Beck 2017). Artiklarna 

granskades även med hjälp av granskningsmallar för att säkerhetsställa kvalitén. Fusk, 

förfalskning, förvrängning och/eller plagiat fick inte förekomma (Forsberg & Wengström 

2016).  

Artiklarna översattes med hjälp av engelskt-svenskt lexikon för att minska risken för 

feltolkning. Informanterna i artiklarna ska ha försäkrats om att det var frivilligt att delta och 

svaren ska ha behandlats anonymt eller konfidentiellt. Artiklarna redovisades i en 

artikelmatris för att öka trovärdigheten i studien. Ingen information har undanhållits eller 

förvrängts. Författarna hade själva tidigare erfarenhet av vården och hade därför sett hur stress 

och utbrändhet kunde komma att påverka sjuksköterskan. Det var därför viktigt att författarna 

förblev objektiva i sin granskning av studien och fick inte påverkas av förförståelsen.   
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Resultatet 

 

Resultatet består av tio kvantitativa artiklar. Av databearbetningen framkom tre kategorier där 

olika faktorer som kunde leda till utbrändhet ingår: Ledningen och medarbetarna, 

arbetsbelastning och emotionell belastning och sårbarhetsfaktorer. De kategorier som 

framkom visade sig ha stor betydelse för sjuksköterskans risk att drabbas av utbrändhet.   

 

Ledningen och medarbetarna  
 

Brister i ledarskapet inom organisationen kunde påverka sjuksköterskans känsla av egenmakt 

då stödet upplevdes otillräckligt. Ett otillräckligt stöd tillsammans med bristande information 

gjorde att sjuksköterskan kände sig svag i sin profession (Van der Doef et al. 2011; Meng et 

al. 2015). Om sjuksköterskan inte fick väsentlig information och stöd från chefen (Miyata et 

al. 2013) eller kollegor när sjuksköterskan kunde det leda till att sjuksköterskan utvecklade 

emotionell utmattning och utveckla cynism vilket i sig kunde leda till utbrändhet (Lin et al. 

2009; Bobbio & Manganelli 2015; Meng et al. 2015). Konflikter på arbetsplatsen, brist på 

sociala sammanhang samt brist på ömsesidigt förtroende kollegor emellan kunde också vara 

bidragande faktorer till utvecklandet av utbrändhet (Lin et al. 2009) samt depression 

(Freimaan & Merisalu 2015).  Hade sjuksköterskan däremot förtroende för ledarskapet i 

organisationen minskade risken att för emotionellutmattning och utveckla cynism (Bobbio & 

Manganelli 2015). Om sjuksköterskan inte upplevde meningsfullhet och autonomi samt inte 

fick använda sin kompetens och inte fick chansen att utvecklas i sitt arbete hade en högre risk 

att utveckla psykiskohälsa i from av stress (Meng et al. 2015). En risk var också om 

sjuksköterskan hade höga känslomässiga krav på sig själv att prestera (Lin et al. 2009) och 

dolde sina känslor för kollegorna (Freimaan & Merisalu 2015). En osäker anställningsform 

gav en känsla av otrygghet och ökade risken för att utveckla stress (Chin et al. 2015).   

 

Arbetsbelastning och emotionell belastning 

Personalbrist var en faktor som bidrog till den höga arbetsbelastningen därmed blev stödet 

från kollegorna också sämre och det skapade en oro på avdelningen (Van der Doef et al. 

2011). Hög arbetsbelastning skapade dåligt samarbete mellan avdelningar och 

arbetsförhållandena blev sämre vilket ökade otillfredsställelsen som i sin tur kunde leda till 

ökad stress och utbrändhet (Van der Doef et al. 2011). Sjuksköterskan uppgav att arbetstakten 

på arbetsplatsen var ansträngande och upplevde en hög arbetsrelaterad stress och utmattning 

vilket påverkade sjuksköterskan negativt som kunde leda till utbrändhet (Leiter & Maslach 

2009; Van der Doef et al. 2011; Freimaan & Merisalu 2015). Hög arbetsbelastning ökade 

stressen och utmattningen vilket bidrog till ineffektivitet och sjuksköterskan upplevde 

otillräcklighet som i sin tur ledde till att sjuksköterskan ville lämna arbetet (Leiter & Maslach 

2009; Bobbio & Manganelli 2015). Att inte ha tillgång till adekvat utrustning och material på 

arbetsplatsen bidrog till otillfredsställelse i arbetet och en ökad stress hos sjuksköterskan (Van 
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der Doef et al. 2011). Vid bristande resurser klarade inte sjuksköterskan av att göra ett bra 

arbete (Meng et al. 2015).  

Om den emotionella belastningen blev för stor av den ansträngningen som sjuksköterskan 

upplevde kunde det bidra till en ökad stress (Hong & Lee 2016). Att arbeta med människor 

var något som sjuksköterskan upplevde som stressigt och emotionellt ansträngande 

(Poghosyan el al. 2009; Hong & Lee 2016). Problem som uppstod i olika situationer i arbetet 

med människor upplevde sjuksköterskan som stressande. Poghosyan el al. (2009) fann ett 

samband mellan att arbeta med människor och upplevelsen av depersonalisering som i sin tur 

kunde leda till utbrändhet och känslan av att inte orka med sitt yrke.   

 

Sårbarhetsfaktorer 
 

En sårbarhetsfaktor var sömnbrist, om sjuksköterskan sov mindre än sex timmar per natt var 

risken större att drabbas av utbrändhet i jämförelse med de sjuksköterskor som sov mer än sju 

timmar per natt. Om sjuksköterskan arbetade högre procent nattskift än genomsnittet så ökade 

risken att bli utbränd (Chin et al. 2015). Sjuksköterskan som hade stora familjer att försörja, 

var ung eller ogift fanns en ökad sårbarhet för att lättare drabbas av utbrändhet (Chin et al. 

2015). Däremot visade Lin et al. (2009) i sin studie att den gifta sjuksköterskan hade högre 

risk att utveckla emotionell utmattning vilket också gällde sjuksköterskan i åldern 31-35 år. 

Om sjuksköterskan hade mer än 10 års erfarenhet vilket innebar mer ansvar i arbetet ökade 

också sårbarheten för utbrändhet. 
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Diskussion 

 

Litteraturstudiens syfte var att identifiera vilka faktorer som kunde leda sjuksköterskan till 

utbrändhet. I studien framkom ett tydligt mönster av vilka faktorer som ofta återkom och de 

bildande tre kategorier utifrån deras beröringspunkter. Kategorierna blev följande: Ledningen 

och medarbetarna, Arbetsbelastning och emotionell belastning och sårbarhetsfaktorer.  

 

Resultatdiskussion 
 

I litteraturstudiens resultat framkom att när sjuksköterskan inte fick tillräckligt med stöd från 

ledningen så blev sjuksköterskan svagare i sin profession och riskerade att utveckla 

känslomässig utmattning och depersonalisering som kunde utvecklas till utbrändhet. En annan 

studie om utbrändhet (Bohaer et al. 2014) har visat liknande resultat där har det framkommit 

att stödet från sjukhusledningen på organisationsnivå har upplevts negativt av sjuksköterskan, 

dock har sjuksköterskan upplevt positivt stöd av ledningen på enhetsnivå. Bogaer et al. (2014) 

menar att på grund av brist på stöd från sjukhusledningen kände 10 % av sjuksköterskorna i 

studien att de var redo att lämna yrket på grund av att de kände sig utbrända. När 

sjuksköterskan kände sig utbränd bidrog det till fler konflikter mellan patient, anhörig och 

sjuksköterskan. Även vårdkvalitén för patienten påverkades negativt, då det till exempel 

kunde leda till fallskador, felmedicinering eller sjukhusinfektioner på grund av att 

sjuksköterskan kände sig känslomässigt utmattad (Bogaer et al. 2014). Sjukhusrelaterade 

skador ska inte behöva förekomma. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 982:763) så har 

alla människor rätt till likvärdig vård som ska ges med respekt och patientsäkerhet. Bogaer et 

al. (2014) menar i sin studie att om sjuksköterskans hälsa och trivsel på jobbet togs om hand 

så var förutsättningarna för en god relation mellan patient och sjuksköterska bättre. Vilket kan 

ha att göra med att den personliga prestationen och engagemanget hos sjuksköterskan ökade 

(Spooner-Lan & Patton 2007; Raftopoulos et al. 2012; Hunsaker et al. 2015; Leinweber et al. 

2016). En annan studie visar att genom ett gott ledarskap kunde sjuksköterskans hälsa 

förbättras och riskfaktorerna för utbrändhet reduceras (Ebrahimzade 2005).  

I litteraturstudiens resultat framkom det att konflikter på arbetsplatsen kunde bidra till stress, 

depressivitet och till sist utbrändhet, vilket bekräftas av Spooner-Lan & Patton (2007). 

Bristande gemenskap och sammanhållning mellan kollegor visade sig också öka risken för att 

utveckla utbrändhet. Boamah & Laschinger (2016) och Vifladt et al. (2016) bekräftade att 

känslan av bristande gemenskap var en stark bidragande faktor till utbrändhet.  

I litteraturstudiens resultat visade det sig att en hög arbetstakt upplevdes som ansträngande 

och utmattande, sjuksköterskan blev då ineffektiv, kände sig otillräcklig samt hade som avsikt 

att lämna sitt jobb då sjuksköterskan drevs till utbrändhet. Rudman et al. 2014 fann att var 

femte sjuksköterska hade som avsikt att lämna yrket inom deras första fem år i yrket relaterat 

till utbrändhet. I en annan studie framkom ett samband mellan sämre arbetsförhållanden 

såsom mycket stress i arbetsmiljön och utbrändhet hos sjuksköterskan (Raftopoulos et al. 

2012). Det gick att se en klar koppling mellan ohanterlig arbetsbelastning och emotionell 

utmattning vilket Spooner-Lan & Patton (2007) bekräftat. Av resultatet i litteraturstudien 

framkom det även att bristande arbetsförhållanden, bemanning samt sammarbete mellan 

avdelningarna kunde påverka sjuksköterskan att utveckla utbrändhet. Twiggs (2012) menar i 
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sin studie att vid en lägre andel bemanning av sjuksköterskor ökar risken för sjukhusrelaterade 

sjukdomar.  

I litteraturstudiens resultat framkom att när inte rätt utrustning och bra material fanns på 

arbetsplatsen upplevde sjuksköterskan otillfredsställelse. Den kliniska miljön var av stor 

betydelse för att sjuksköterskan skulle kunna utföra sitt arbete (Raftopoulos et al. 2012). 

Enligt ICN:n Etiska kod för sjuksköterskor (2014) så har sjuksköterskan ett eget ansvar för sin 

profession och kompetens samt att upprätthålla en god hälsa för att inte äventyra vården. 

Sjuksköterskan ansvar även för att den vård som ges ska vara patientsäker och att patientens 

värdighet och rättigheter ska respekteras. Att upprätthålla en god miljö är en förutsättning för 

att vården ska bli så bra som möjligt. När sjuksköterskan upplever utbrändhet kan det vara 

svårt att klara av de kraven som professionen kräver. Då utbrändheten kan leda till en viss 

svårighet att till exempel upprätthålla patientsäkerheten.  

 

I litteraturstudien framkom faktorer som ökade sjuksköterskornas sårbarhet, där bland annat 

stora familjer att försörja, sjuksköterskan som var yngre eller ogifta hade en ökad sårbarhet 

för att utveckla utbrändhet. Andra studier visade motsatt resultat, att den sjuksköterskan som 

var gift hade en större risk att utveckla utbrändhet, om barn fanns med i bilden var risken 

ännu större (Cañadas-De la Fusente et al. 2015). 

Det framkom i litteraturstudien att sjuksköterskan i åldern 31-35 år, den äldre sjuksköterskan 

samt/eller sjuksköterskor som hade mer är 10 års erfarenhet hade en ökad sårbarhet för 

utbrändhet. I mottsats till en annan studie som visar att sjuksköterskan som hade en högre 

ålder och längre erfarenhet hade lättare att hantera stressen och hade inte lika stor risk att 

utveckla utbrändhet (Hunsaker et al. 2015). Ang et al. (2015) bekräftar att den sjuksköterskan 

som var 30 år eller äldre hade en lägre risk att utveckla utbrändhet. Enligt Leinweber et al. 

(2016) tenderar den äldre sjuksköterskan att stanna i arbetet längre till skillnad mot den som 

var yngre. I en annan studie påvisar Rudman (2014) att redan under sjuksköterskeutbildningen 

kunde utmattning ha utvecklats som senare kunde påverka att sjuksköterskan lättare 

utvecklade utbrändhet. Utifrån dessa motsägelsefulla resultat kan det vara svårt att uttala sig 

om hur stor betydelse vissa av de framkomna sårbarhetsfaktorerna har för sjuksköterskans 

utbrändhet. 

I litteraturstudien framkom att en annan sårbarhetsfaktor var sjuksköterskan som arbetade ett 

högre antal nattskift och som sov mindre än 6 timmar per arbetsdag då de lättare utvecklade 

utbrändhet. I en annan studie framkom att sjuksköterskan som arbetade mer än 12-13 timmar 

per pass upplevde oftare en brist på tillfredställelse som i sin tur gjorde det lättare att utveckla 

utbrändhet (Cañadas-De la Fusente et al. 2015) Sjuksköterskan som låg i denna riskzon visade 

sig ha 2,5 gånger högre vilja att lämna sitt arbete än de som arbetade normala skift på 8-9 

timmar (Stimpfel 2012).  

 

Metoddiskussion 
 

Sökorden som valdes i PubMed var Nursing staff som MeSH och Mental burnout som 

frisökning, sökorden kombinerades med AND. I CINAHL kombinderades Nursing staff 

hospital och Burnout professional som MH, sökorden kombinerades även här med AND. 
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Anledningen till att inte Burnout professional användes i PubMed var att antalet träffar blev 

för stort och inte gick att begränsa på ett lämpligt sätt. Vilket kan ha påverkat vårt resultat 

negativt då vi kan ha gått miste om artiklar som hade kunna bidragit till resultatet.  

Freimaan & Merisalu (2015) uppgav att de enbart hade en svarsfrekvens på 45 %, vilket de 

diskuterade och kom fram till att det hade att göra med att undersökningen var webbaserad 

och var därmed lätt att missa trots tre påminnelser. Trots detta ansåg inte Freimaan & 

Merisalu (2015) att det fanns någon anledning att vara misstänksam mot tillförlitligheten av 

forskningsresultatet. Därför togs beslutet att inkludera artikeln i litteraturstudien. Bobbio & 

Manganelli (2015) hade en svarsfrekvens på 41%. De ansåg trots detta att deras population 

var välrepresenterade av de 711 informanter som svarade på undersökningen. Därav togs 

beslutet att inkludera artikeln i studien. Leiter & Maslach (2009) hade en svarsfrekvens på 29 

%. Populationen var från början 2500 informanter så trots den låga svarsfrekvensen så blev 

ändå antalet deltagare relativt högt, därför togs beslutet att studien fick inkluderas. De artiklar 

som inte redovisade sitt bortfall hade ett högt antal svarande informanter och därför fick de 

ingå i litteraturstudien.  

I litteraturstudien användes kvantitativa artiklar från olika länder för att identifiera vilka 

faktorer som kunde leda sjuksköterskan till utbrändhet. Faktorerna kunde skilja sig regionalt 

på grund av bland annat hur sjukvården var uppbyggd i respektive land. Vissa faktorer var 

ändå genomgående till exempel återkom stöd från ledningen som en viktig faktor som 

påverkade om sjuksköterskan utvecklade utbrändhet.  

 

Klinisk betydelse 
 

Från denna litteraturstudie identifierades kunskap om vilka faktorer som kan leda till att 

sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet. Genom kunskapen från studien blir det lättare att 

identifiera faktorer som kan leda till utbrändhet, för ledningen, kollegor och sjuksköterskan 

själv. När faktorerna väl är identifierade, och genom bra stöd och support från ledning och 

kollegor är de lättare att upptäcka och starta det förebyggande arbetet i tid för att förhindra att 

sjuksköterskan utvecklar utbrändhet. När sjuksköterskan är utbränd är det svårare att göra ett 

bra jobb och kan då även påverka patientens vård negativt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Förslag till fortsatt forskning är studier med kvalitativ ansatts, då det kan ge en djupare insikt i 

sjuksköterskans känslor kring sitt jobb och faktorerna som bidrar till stress och utbrändhet. 

Det hade varit intressant att ta reda på vilka insattser sjuksköterskan själv tror skulle kunna 

hjälpa vid stress och utbrändhet i en kvalitativstudie.  
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Slutsats 
 

De faktorer som låg till grund för att sjuksköterskan kunde utveckla utbrändhet var den höga 

arbetstakten samt bristande bemanning, då det innebar att arbetet blev mer ansträngande och 

kraven höjdes till dess att sjuksköterskan upplevde en hög arbetsrelaterad stress och 

utmattning. Sjuksköterskan som kände sig otillräcklig blev också mer ineffektiv i arbetet. Det 

bristandet stödet från ledning och kolleger var också en bidragande faktor. Sömnbrist var en 

annan faktor som ledde till en ökad sårbarhet. Den viktigaste slutsatsen var att stödet från 

ledningen i organisationen hade en betydande roll i sjuksköterskans välmående.  
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Författare/Årtal/Land/Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Huvudresultat 

Bobbio, A. & Manganelli, A. 

 

2015 

 

Italien  

 

Antecedents of hospital nurses 

intention to leave the 

organization: A cross sectional 

survey.  

 

 

Att undersöka varför 

sjuksköterskan lämnade sitt 

arbete.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Randomiserat urval.  

 

1743 informanter som var 

sjuksköterskor.  

 

Bortfall: 1032. 

 

Studien var gjord på två sjukhus. 

 

Enkätsundersökning.  

Den emotionella utmattningen 

påverkades negativt om det inte 

fanns något förtroende för 

ledarskapet i organisationen för 

hur individen hanterade sin 

emotionella utmattning. Fanns det 

inget förtroende för ledarskapet i 

organisationen ledde det till 

cynism och ineffektivitet i arbetet 

vilket kunde leda till utbrändhet.  

Chin, W., Guo, K. Y., Hung, Y.-J. 

C., Yang, C.-Y. & Shiao, S.-C. J.  

 

2015 

 

Kina 

 

Short sleep duration is dose-

dependently related to job strain 

and burnout in nurses: A cross 

sectional survey 

Att undersöka om sömnbrist var 

en bidragande faktor till 

emotionell utmattning samt 

utbrändhet.  

 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Randominiserat urval. 

 

3292 informanter som var 

sjuksköterskor. 

 

Svarsfrekvens på 2041, var av 

1384 svarade på alla frågor.  

 

Studien är utförd på 39 sjukhus. 

 

Enkätsundersökning. 

 

Det fanns ett samband mellan 

emotionell utmattning, utbrändhet 

och brist på sömn per arbetsdag. 

De som sov sex timmar eller 

mindre hade en ökad risk att 

utveckla av emotionell utmattning 

och utbrändhet.  
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Freimaan, T. & Meisalu, E. 

2015 

 

Estland 

 

Work-related psychosocial risk 

factors and mental health 

problems among nurses at a 

university hospital in Estonia: A 

cross-sectional study. 

Att undersöka arbetsrelaterade 

psykosociala faktorer och 

psykiska besvär hos 

sjuksköterskan på ett 

universitetssjukhus i Estland.  

 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Randominiserat urval. 

 

906 informanter. 

 

Svarsfrekvens på 409. 

 

Studien är utförd på 1 

universitetssjukhus. 

 

Enkätsundersökning.  

Påvisade ett samband mellan 

negativa psykosociala faktorer 

och utbrändhet hos 

sjuksköterskan.  

Hong, E. & Lee, Y. S. 

 

2016 

 

SydKorea 

 

The mediating effect of emotional 

intelligence between emotional 

labour, job stress, burnout and 

nurses turnover intention 

Att undersöka emotionella 

känslotillstånd, stress och 

utbrändhet hos sjuksköterskan.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Bekvämlighetsurval.  

 

240 informanter som var 

sjuksköterskor. 

 

Bortfall: 4 

 

Studien är utförd på 1 

universitetssjukhus. 

 

Enkätsundersökning.  

En korrelation mellan emotionell 

känslighet, utbrändhet och stress 

som kan leda till att 

sjuksköterskan lämnar sitt yrke.  
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Leiter, P. M. & Maslach, C. 

 

2009 

 

Kanada 

 

Nurse turnover: the mediating role 

of burnout.  

Att undersöka vad det fanns för 

faktorer som orsakade att 

sjuksköterskan utvecklade 

utbrändhet och lämnar yrket. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Randomiserat urval.  

 

2500 informanter som var 

sjuksköterskor.  

 

29 % svarsfrekvens. 

 

Studien är gjord på fyra sjukhus. 

 

Enkätsundersökning.  

En hög arbetsbelastning medförde 

en känsla av utmattning samt 

utvecklandet av cynism som i sin 

tur resulterade kunde utvecklas till 

utbrändhet.  

 

 

 

Lin, F., ST John, W. & McVeigh, 

C. 

 

2009 

 

Kina. 

 

Burnout among hospital nurses in 

China 

Att undersöka utbrändhet hos 

sjuksköterskan på sjukhus i Kina.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Randomiserat urval. 

 

249 informanter som var 

sjuksköterskor.  

 

Bortfall: 121 

 

Studien är utförd på ett sjukhus i 

Beijing, Kina. 

 

Enkätsundersökning.  

Sjuksköterskan som upplevde 

känslomässig utmattning, 

personlighetsförändring var äldre, 

gift eller hade en högre position 

hade en ökad risk för utbrändhet. 

Socialt stöd från vänner, 

medarbetare och chefer var av 

stor vikt för att kunna motverka 

utmattning och hantera arbetet.  
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Meng, L., Liu, Y., Liu, H., Hu, 

Y., Yang, J. & Liu, J. 

 

2015 

 

Kina 

 

Relationships among structural 

empowerment, psychological 

empowerment, intent to stay and 

burnout in nursing field in 

mainland China – based on a 

cross-sectional questionnarie 

research 

Att undersöka sambandet mellan 

upplevd strukturell egenmakt, 

psykologisk egenmakt samt 

utbrändhet som resulterade i att 

sjuksköterskan lämnade sitt yrke.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Randomiserat urval. 

 

Bortfall: 81 

 

300 informanter som var 

sjuksköterskor.  

 

Studien är gjord på åtta sjukhus.  

 

Enkätsundersökning.  

Faktorer som påverkade den 

psykologiska egenmakten var 

autonomi, kompetens, samt en 

känsla av meningsfullhet. Stöd 

och resurser kunde också påverka 

egenmakten.  Brist på egenmakt 

kunde påverka sjuksköterskans 

risk att utveckla utbrändhet. 

Miyata, C., Arai, H. & Suga, S. 

 

2013 

 

Japan 

 

Charactersitics of the nurse 

manager´s recognition behavior 

and its relation to sense of 

coherence of staff nurse in Japan.  

Att undersöka vilka faktorer som 

påverkade sjuksköterskans 

mentala hälsa och hur utbrändhet 

skulle kunna ha förebyggds.  

Kvantitativ tvärsnitsstudie. 

 

Randomiserat urval. 

 

1425 informanter som var 

sjuköterskor slutförde enkäten.  

 

Bortfall: redovisas ej.  

 

Studien är gjord på tio sjukhus.  

 

Enkätsundersökning.  

Om inte sjuksköterskan fick stöd 

från ledningen fick sjuksköterskan 

det svårare att hantera stressen i 

arbetet och det fanns en större risk 

att utveckla utbrändhet.  
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Poghosyan, L., Aiken, H. L. & 

Sloane, M. A. 

 

2009 

 

USA 

 

Factor structure of the Maslach 

burnout intentory: An analysis of 

data from large scale cross-

sectional surveyso f nurses from 

eight countries.  

Att undersöka vilka som hade 

kunna leda till utbrändhet.     

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Kvoturval.  

 

54738 informanter som var 

sjuksköterskor. 

 

Bortfall: redovisas inte tydligt.  

 

Studien är gjord på 646 sjukhus i 

åtta länder. 

 

Enkätsundersökning.   

 

Att arbeta med människor var 

emotionellt utmattande för 

sjukskötskan och kunde leda till 

personlighetsförändringar, 

frustration, trötthet och till sist 

utbrändhet.  

Van der Doef, M., Mbazzi, F. B. 

& Verhoeven, C. 

 

2011 

 

Nederländerna 

 

Job conditions, job satisfaction, 

somatic complaints and burnout 

among East African nurses.  

Att undersöka arbetsförhållanden, 

hälsotillstånd, somatiska besvär 

samt utbrändhet hos 

sjuksköteskan i Östafrika och 

undersköka hur hens välmående 

var associerat till 

jobbförhållandena.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Kvoturval. 

 

309 informanter som var 

sjuksköterskor. 

 

74% svarsfrekvens. 

 

Studien är gjord på elva sjukhus i 

tre länder.  

 

Enkätsundersökning.  

Faktorer som kunde leda till 

utbrändhet var dåliga 

arbetsförhållanden, brist på 

sammarbete mellan 

avdelningarna, sviktande trivsel, 

samt bristande stöd från kollegor 

och ledning.  
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