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Abstrakt 
 
Bakgrund: En riskfaktor för att få utmattningssyndrom är kort 
arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, ung ålder samt att vara nyanställd. Följder av 
utmattningssyndrom kan vara hämmat engagemang, svårt att ta beslut, minskad prestation 
och effektivitet samt minskad arbetstillfredsställelse och hög sjukfrånvaro. 
Syfte: Belysa hur förhållanden i sjuksköterskans arbetssituation kan påverka risken att 
utveckla utmattningssyndrom. 
Metod: En litteraturöversikt har använts som metod. Artiklarna har tagits fram genom 
databassökningar i PubMed, Cinahl och PsycInfo. Sökorden utgår från valt syfte. Både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar har använts och de artiklar som ligger till grund för 
resultatet har granskats kritiskt. Analysen resulterade i fem olika områden.  
Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskor har en benägenhet att befinna sig i riskzonen för 
att utveckla utmattningssyndrom under sina första två yrkesverksamma år relaterat till 
arbetsmiljön. Om sjuksköterskan tar hand om sin egen hälsa, såväl fysisk som psykisk, 
förkortas utsattheten för utmattningssyndrom.  
Diskussion: Forskning tyder på att sjuksköterskans hälsa inverkar på patienternas hälsa. 
Förebyggande åtgärder kan vara att handskas med stress och veta hur hon ska använda sig 
av copingstrategier. 
Slutsats: Arbetsmiljön på en arbetsplats har stor betydelse. Med ett aktivt ledarskap 
förbättras arbetsmiljön. De sjuksköterskor som inte kan påverka sin arbetsmiljö i positiv 
riktning, befinner sig i riskzonen att utveckla utmattningssyndrom. 
 
Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetssituation, ledarstil, sjuksköterskan och 
skyddsfaktorer 
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INTRODUKTION/BAKGRUND 

 

”2013 var ett horribelt år för sjuksköterskorna – sjuksköterskorna lider av 

utmattningssyndrom. Så länge sjukhusen är underbemannade är det omöjligt att 

garantera kvalificerad omvårdnad”(Mahony, 2014), (Egen översättning).  

 

Vad är utmattningssyndrom? 

Utmattningssyndrom är vanligt hos personer som arbetar med andra människor, t.ex. 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Gustafsson, 2010, s.24-31).  En betydande riskfaktor 

för att drabbas verkar vara kort arbetslivserfarenhet av omvårdnadsarbetet, ung ålder samt 

att vara nyanställd. Dessa kriterier bidrar till ogynnsamma arbetsförhållanden, vilket kan 

resultera i utmattningssyndrom (Kanai-Pak, Aiken, Sloane & Poghosyan, 2008). Forskning 

visar att nyutexaminerade sjuksköterskor är särskilt utsatta och andelen av de 

nyutexaminerade sjuksköterskor som enligt en studie slutade sin anställning inom de första 

femton månaderna uppgick till 4,6 %. Den mest betydande anledningen till att 

sjuksköterskorna slutade, var utmattningssyndrom (Suzuki et.al., 2010). 

 

Utmattningssyndrom beskrivs som en psykologisk kris och ett syndrom som emotionell 

utmattning med en minskad effektivitet samt prestationsförmåga (Gustafsson, 2010, s.24–31). 

När omvärlden ställer krav på prestation krävs det att människan använder sig av sina 

fysiska och psykiska resurser för att uppnå bästa resultat. Vid positiv stress aktiveras 

nervsystemet så att de mentala egenskaperna skärps. Negativ stress kan däremot uppstå vid 

en känsla av att inte prestera efter egen kapacitet, samt av vad som förväntas av individen 

och från omgivningen. När stresspåslaget övergår till det negativa försämras 

prestationsförmågan. Negativa stressorer skapar dessutom fysiska reaktioner i kroppen, som 

kan vara skadliga på längre sikt. Exempel på faktorer som orsakar stress är tidsbrist, akuta 

situationer och underbemanning. Vid långvarig vardagstress och arbetsstress minskar 

kroppens möjlighet till att återhämta sig (Ottosson och Ottosson, 2007, s. 31-33). 

 

Begreppet utmattningssyndrom, definieras som minskad initiativförmåga och energibrist, 

reducerad uthållighet och längre tid för konvalescens. Symtomen är sömnstörningar, 
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ihållande smärta, minnes- och koncentrationssvårigheter. Därutöver försämras förmågan att 

hantera krav och förmågan att arbeta under tidspress (Statens beredskap för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2014:223). 

Tillstånd som utmattningsdepression och utmattningssyndrom är besläktade men det är 

viktigt att kunna särskilja dessa. Utmattningssyndrom har ofta en dramatisk akutfas, som 

därefter följs av en återhämtningsfas, som kan pågå i flera år. I Sverige är 

utmattningssyndrom en diagnos som accepteras av Socialstyrelsen sedan 2005. 

Utmattningsdepression kommer och går i perioder till skillnad från utmattningssyndrom, 

som kvarstår under en längre tid (SBU, 2014:223). Enligt kriterierna ska personer med 

utmattningssyndrom ha symtom som utvecklats under en längre tid, till följd av en eller fler 

stressfaktorer under en period om 6 månader (Socialstyrelsen, 2003). 

Utmattningssyndrom kan leda till ett hämmat engagemang och svårigheter att fatta beslut. I 

förlängningen kan det resultera i minskad arbetstillfredsställelse och hög sjukfrånvaro. Detta 

kan ge en negativ inverkan på gruppdynamiken med en hög personalomsättning som följd. 

Förutom tidigare nämnda faktorer som kan bidra till utmattningssyndrom, har samhälls-, 

individ- och familjekrav samt arbetsorganisationen betydelse. Det är därför en fördel att ha 

ett väl fungerade socialt nätverk, stöd från chefer och arbetskollegor samt kunna 

tillgodogöra sig information, kontroll och självständighet i arbetet (Gustafsson, 2010, s.24-

31).    

 

Lagar som styr verksamheten 

Arbetsmiljölagen ska reglera och styra arbetsplatsens arbetsmiljö. Syftet med lagen är att 

förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och sträva efter att uppnå en god 

arbetsmiljö. Enligt lagen ska arbetstagaren ha möjlighet att påverka utvecklingen av 

arbetsmiljö och arbetssituation. Arbetsgivaren har i sin tur en skyldighet att anpassa teknik, 

arbetsinnehåll och arbetsorganisation för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen 

(SFS, 1977:1160, kap. 1–3). Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat på förekomst av 

ökad arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal och att situationen kommer att 

eskalera i framtiden om inte preventiva åtgärder sätts in i tid (WHO, 2006). 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 3, 1§, 7§) föreskriver att verksamheten ska vara 
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kontrollerad och planerad av vårdgivaren på ett sätt som gör att kravet på god vård enligt 

hälso- och sjukvårdlagen (1982:763) upprätthålls.  

Sjuksköterskan behov utifrån Virginia Hendersons definition av omvårdnadens 
grundprinciper 
 

  ’’Det är viktigt att man inser att alla människor har gemensamma behov, men det är lika 
viktigt att minnas att dessa tillfredställs på ett oändligt antal varierande sätt, och att inte 
två av dem är lika. Detta betyder att sjuksköterskan, hur klok och omdömesgill hon än är 
och vilka ansträngningar hon än gör, ändå inte helt kan förstå eller fullständigt 
tillfredsställa de behov en annan människa har.” (Henderson, 1969/1987, s.13). 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons modell har som andra modeller fokus på hur 

olika delar påverkar på helheten i sig. Enligt Kirkevold, skildrar Henderson (1897-1996), 

sjuksköterskan utifrån att människan, oavsett om den är frisk eller sjuk, har grundläggande 

behov som behöver tillgodoses för att uppnå hälsa. Sådana behov är kärlek, uppskattning, 

känsla av att vara behövd, samhörighet och mänsklig gemenskap. Hon betonar även att 

bakgrund, fysisk och psykisk styrka, samt motivation och ålder har betydelse för hälsan. 

Fysisk och psykisk energi samt vilja och styrka leder till autonoma beslut och gärningar. 

Detta i sin tur mynnar ut i att grundläggande behov tillfredställs och bevarar hälsan.  

Motsatsen är reducerad styrka, kunskap och vilja som leder till försämrad förmåga till 

autonoma beslut och handlingar. Att inte kunna tillfredsställa sina egna grundläggande 

behov, leder till egen ohälsa och till att ta inadekvata autonoma beslut (Kirkevold, 2000, s. 

116–119). 

Definitioner av begrepp 
 
Burnout är den engelska benämningen på utmattningssyndrom som är relaterat till arbete 

och icke gynnsamma arbetsmiljöer (Gustafsson, 2010, s.24–31). ”Burnout” definieras som 

uppdelad i olika dimensioner, så som emotionell utmattning, har en känsla av overklighet 

och cynism samt minskad effektivitet (SBU, 2014:223). 

 

Ledarskapsstilar som nämns i resultatet är, laissez-faire och transformellt ledarskap, dessa 

beskrivs som följande: Laissez-faire-ledarskapet definieras som ”låt gå”-ledarskap med 

avsaknad av handling, inget beslutsfattande, ansvarslöshet som bidrar till sämre stämning 

och produktion inom gruppen. 
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Transformellt ledarskap kännetecknas däremot av karismatiskt personlighet och drivkraft att 

påverka sina medarbetare genom att visa hänsyn och stöttning (Nilsson, 2005, s.34–36).  

 

Copingstrategi, innebär att kunna hantera stress genom att aktivt prioritera och konfrontera 

problem genom att se problemlösningar, utarbeta handlingsplan och leta information samt 

be om hjälp som förändrar stressituationen (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 36). 

Problemformulering 
 
Utmattningssyndrom är ett globalt problem, som medför allvarliga konsekvenser. Främst 

drabbar utmattningssyndrom människor som arbetar i yrken där man dagligen har många 

kontakter med många andra människor. Sjuksköterskor tillhör en arbetskategori som är 

särskilt utsatt (Socialstyrelsen 2006). Sjuksköterskor omfattas ofta av hög arbetsbelastning, 

stor press samt lite utrymme för vila och återhämtning. Denna kombination av faktorer 

utgör en grund för dåliga förhållanden och påverkar förmågan att utföra en god och säker 

evidensbaserad omvårdnad. För att problemet ska kunna åtgärdas måste orsaker och 

riskfaktorer urskiljas så att sjuksköterskor inte skall behöva drabbas av utmattningssyndrom. 

Det gäller att förebygga sådana risker och därmed minska ohälsa samt bidra till att utbildad 

personal kan behållas inom yrket. Som blivande sjuksköterskor är det av intresse att ta reda 

på vilka riskerna är för att sjuksköterskan drabbas av utmattningssyndrom. 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur förhållanden i sjuksköterskans arbetssituation kan påverka risken att 

utveckla utmattningssyndrom. 
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METOD 

Design 
 
Avsikten med uppsatsen var att genomföra en litteraturöversikt med vetenskapliga 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Friberg (2012, s.133–134) beskriver en litteraturöversikt 

som en användbar metod för att kartlägga ett specifikt område.  När forskning ställas 

samman skapas en bredare föreställning om det aktuella problemområdet. 

 

Litteratursökning 
 
Databaserna Cinahl, PsychInfo och PubMed har använts vid litteratursökningarna. 

Databasernas olika sökordsfunktioner har använts i form av Headings, Theasaurus och 

MeSH-termer. Även fritext har använts för att hitta lämpliga resultatartiklar. Sex artiklar har 

tagits fram genom manuell sökning efter artikelförslag till relaterat område av databasen 

PsychInfo.  De utvalda artiklarna har gallrats utifrån förbestämda kriterier i förhållande till 

valt syfte. Sökorden har varit utmattningssyndrom, prevention, sjuksköterskor, omvårdnad 

och ledarskap, och fritext: Burnout, prevention, healthcareworkers, nurs*, jobsatisfaction, 

compassion fatigue och practice environment. Se tabell 1 för översikt av litteratursökningar i 

databaserna. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier  
 
Utvalda artiklar skulle handla om sjuksköterskan och dess arbetssituation enligt västerlänska 

förhållanden samt riskerna att drabbas av utmattningssyndrom, vilket även inkluderade 

arbetsmiljö, ledarskap och sjuksköterskans skyddsfaktorer. Artiklar som innefattar de 

senaste 15 åren har inkluderats, äldre forskning har exkluderats. 

Artiklar som inte tar upp ett etiskt resonemang samt artiklar med barn som patientdeltagare 

har exkluderats.  
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Tabell 1 Översikt med avseende på litteratursökningarna i databaserna. 
Datum Databas Sökord Limits Antal 

träffar 
Förkastade Utvalda 

artiklar 
14/3  
2014 

Cinahl Burnout AND Prevention AND 
healthcare workers 

Peer reviewed 
 
 

15 *5 
**5 
***3 
 

Petersson et 
al. (2008). 
 
Boudrias et al 
(2012) 

14/3 
2014 

PubMed “Burnout, Professional AND job 
satisfaction AND nurses role AND 
workload/psychology”[Mesh] 

 30 *19 
**7 
***2 
 

Vahey et al 
(2004) 
 
Schulz et al 
(2011) 

14/3 
2014 

Cinahl Burnout AND nurs* AND job 
satisfaction AND practice environment 

Peer Reviewed 57 *32 
**17 
***4 
****1 
*****1 

Klopper et 
al(2012) 
 
Kanai-Pak et 
al (2008) 

14/3 
2014 

PubMed “Burnout, Professional/prevention and 
control OR Burnout, 
Professional/psychology AND 
Leadership AND Nursing Staff, 
Hospital/psychology"[Mesh] 

 34 *28 
**4 
***1 

Rosengren et 
al (1999) 

14/3  
2014  

PubMed "Burnout, Professional AND Job 
Satisfaction AND Leadership"[Mesh] 

 58 *38 
**14 
***2 
****2 
*****1 

Tourangeauet 
al (2010) 
 

14/3 
2014 

PsycInfo SU.EXACT("Occupational Stress") 
AND SU.EXACT("Nursing Education") 

Peer Reviewed 
 

15 *12 
**1 
***1 

Rudman et al 
(2011) 

14/3 
2014 

PubMed "Burnout, Professional/prevention and 
control OR Burnout, 
Professional/psychology AND Nurse's 
Role AND Leadership"[Mesh] 

 47 *25 
**16 
***2 
****1 

Ericson-
Lindman et al 
(2009) 
 
Lewis et al 
(2010) 
 
Kanste et al 
(2007) 
 

14/3 
2014 

PubMed "Burnout, Professional AND Nursing 
Staff, Hospital AND Patient 
Satisfaction"[Mesh] 

 13 *7 
**2 
***1 
****0 
*****1 

You et al 
(2013) 
 
Aiken et al 
(2012) 

14/3 
2014 

PubMed "Burnout, Professional/prevention and 
control AND Job Satisfaction AND 
Nurses/psychology AND Nursing Staff, 
Hospital"[Mesh] 

 16 *9 
**5 
***1 

Isaksson et al 
(2010) 

14/3 
2014 

PubMed Burnout AND job satisfaction AND 
compassion fatigue 

 35 *18 
**15 
***1 

Meyer et al 
(under press) 

14/3 
2014 

Cinahl Burnout AND prevention AND work 
enwironment AND nurses 

Peer Reviewed 82 *42 
**20 
***15 
****3 

Kitaoka et al 
(2013) 
 
Hochwälder 
(2007) 

*Antal förkastade efter lästa titlar **Antal förkastade efter lästa abstrakt *** Antal förkastade efter att de ej svarar på syftet **** 
Antal förkastade efter värdering av vetenskaplig kvalitet ***** Antal förkastade pga. dubblett av artikel. 
 
Manuella sökningar Lästips av PsycInfo 6 stycken artiklar Chang et al (2013) 

Garossa et al (2010) 
Gillispie et al (2013) 
Pereira et al (2012) 
Rella et al (2009) 
Suzuki et al (2010) 
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Urval och värdering 

 
Urvalet utfördes genom olika processer som nämns i Friberg (2012, s.138). Titlarna lästes 

först och om titeln stämde med det valda ämnet lästes därefter abstraktet. Om abstraktet 

överenstämde med det valda ämnet lästes artiklarna i sin helhet för att se om innehållet 

stämde överens med det valda syftet. Deras vetenskaplighet kontrollerades via Ulrich web 

för att se om artikeln tidigare blivit vetenskapligt granskad. Även artikelns etiska 

resonemang kontrollerades. Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av en 

modifierad mall för vetenskapliga artiklar av Carlsson och Eiman (2003). Slutpoängen för 

artiklarna resulterade enligt dessa mallar: grad1 >80%, grad2 >70% och grad3 >60% av 

maxpoäng. I kvalitetsmallen har inkluderade sökord (burnout, prevention, nurs*) plockats in 

i stället för ”Patienter med lungcancerdiagnos” för att poängsätta artiklarnas relevans till valt 

ämne (se bilaga 1 och 2). Artiklarna som valdes var av bedömningsgrad 1 eller 2 eftersom 

artiklarna bedömdes vara lämpliga för uppsatsen. De artiklar som hade grad 3 uteslöt då de 

ansågs vara av alltför låg vetenskaplig kvalitet. För en översikt av inkluderade artiklar se 

bilaga 3. Arton artiklar valdes slutligen ut, av dessa var tretton av kvantitativ design, fyra av 

kvalitativ design och slutligen en artikel som hade mixad design. Dessa artiklar ligger 

tillgrund för detta arbete. 

 

Tabell 2 Granskningsfaser 

Granskningsfaser 

Fas 1: Läsning av titel 

Fas 2: Läsning av abstrakt 

Fas 3: Läsning av artikelns resultat & dess helhet 

Fas 4: Artiklarnas vetenskaplighet kontrollerades samt dess etiska resonemang 

Fas 5: Kvalitetsbedömning 

Fas 6: Artiklar läses på nytt mer ingående inför analysen 
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Bearbetning och analys 
 
De artiklar som inkluderats efter kvalitetsbedömning, har legat tillgrund för denna uppsats. 

Processen har fortlöpt enligt Fribergs (2012, s.127–129) analysmodell. Noggrann läsning av 

artiklarna med resultatet i fokus. De fyra stegen läsa, identifiera, sortera och gruppera 

genomfördes enligt tabell 2 och läsningsfasen blev uppdelad i fas 1-3. Artiklarna har delats 

upp och lästes upprepade gånger för att få en bättre uppfattning och helhetssyn av 

artiklarnas resultat. Artiklarna bearbetades samt analyserades noggrant av båda författarna. 

Tre olika områden identifierades tidigt under analysarbetet som beskrev sjuksköterskans 

arbetssituation och risken att drabbas av utmattningssyndrom. Under analysarbetet 

identifierades ett antal betydande områden, som färgkodades och därefter skapades 

grupperingar av meningsenighet utifrån artiklarnas innehåll. Dessa kopplingar och 

meningsenheter anpassades för att skapa en löptext som därefter slutligen blev till resultat. 

Resultatet bestod slutligen av tre olika teman samt fem olika rubriker som sammanfattar 

indelningarna av resultatet.   

 

Etiska överväganden 
 
Valda artiklar skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté och deltagarna har 

blivit informerade och givet sitt samtycke till att delta. Det skulle tydligt framgå hur 

författarna motiverar sina etiska ställningstaganden för sin studie.  

Enligt Polit och Becks beskrivning av etisk forskning ska deltagarna ha blivit informerade 

och lämnat sitt samtycke samt haft möjlighet till att själv bestämma om de vill delta eller inte, 

allt enligt det informerade samtycket Polit och Beck (2012, s.15, 150-173) 

De engelskspråkiga studierna har översatts till svenska noggrant för att innehållet inte skulle 

förändras eller omskapas under översättningens gång. 
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RESULTAT 

Resultatet av analysarbetet sammanfattas i de övergripande områdena: Arbetsmiljö, 

riskfaktorer och skyddsfaktorer samt konsekvenser. Dessa områden i samverkan har 

betydelse för om sjuksköterskan skall drabbas av utmattningssyndrom eller inte (Figur 1, 

överblick av resultatbild). 

 

 

Arbetsmiljö 
 
Riskfaktorer för en sjuksköterska att utveckla utmattningssyndrom 

 

De som arbetar inom yrken med hög arbetsbelastning, som exempelvis vårdyrken, riskerar i 

högre grad att utveckla utmattningssyndrom (Vahey, Aiken, Sloane, Clarke & Vargas, 2004; 

Pereira, Fonseca & Carvalho, 2012).  Den största risken att drabbas av utmattningssyndrom 

för sjuksköterskor är inom två år efter examen (Rudman & Gustavsson, 2010). 

Utmattningssyndrom tenderar att förekomma hos yngre sjuksköterskor i större utsträckning 

än hos äldre sjuksköterskor (Kanste, Kyngäs & Nikkilä, 2007). Det är dock individuellt hur 

olika personer hanterar och klarar av stress (Schulz et al., 2011). Det har visat sig att ökat 

stresspåslag innebär på sikt, tillsammans med ökad trötthet, att personer som varit utsatta 

för en längre tids stresspåslag har en ökad risk att utveckla känslomässig utmattning och 

utmattningssyndrom (Meyer, Li, Klaristenfeld & Gold, 2014; Kanste et al., 2007). Det har 

Arbetsmiljö

Riskfaktorer 

och 

skyddsfaktorer

Konsekvens 

för patient

  Figur 1, Överblick av resultatbild.   
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visat sig att vissa sjuksköterskor har svårt att distansera sig från det dagliga arbetet (Schulz 

et al., 2011). Att arbeta i en dåligt organiserad arbetsmiljö, där sjuksköterskan riskerar att 

påverkas av den bristfälliga arbetsmiljön, kan resultera i utmattningssyndrom. (Pereira et al., 

2012). Allmänt missnöje är en del av grogrunden för att utveckla utmattningssyndrom 

(Schulz et al., 2011). Ett sådant missnöje kan grunda sig i förändringar inom arbetet som står 

utanför sjuksköterskans kontroll, med ett ökat stresspåslag som följd (Boudrias, Morin & 

Brodeur, 2012).  

 

Arbetsledarens betydelse 

 
En person som befinner sig i ett arbetslag som har en passiv attityd och leds av ett ”låt gå”-

ledarskap, det vill säga, Laissez-faire-ledarskap, riskerar att drabbas av utmattningssyndrom 

i högre utsträckning än om det förekommer i ett aktivt transformellt ledarskap. Speciellt 

känsliga för ledarens egenskaper är vikarierande personal och nyanställda (Kanste et al., 

2007). Vid ett passivt ledarskap mot arbetsgruppen växer misstro, oro, missnöje och 

stresspåfrestningen i arbetslaget och detta hämmar välbefinnandet hos sjuksköterskorna 

(Rosengren, Kullén-Engström & Axelsson, 1999). Arbetsgrupper som leds av en aktiv ledare 

medför i förlängningen en preventiv påverkan, vilket motverkar att personer i 

arbetsgruppen drabbas av utmattningssyndrom (Kanste et al., 2007; Rosengren et al., 1999). 

För att detta ska vara möjligt måste arbetsledaren vara inriktad på att ge arbetsgruppen ett 

gemensamt mål att sträva mot, samtidigt som sammanhållningen och gruppsykologin är 

homogen (Tourangeau, Cranley, Spence-Laschinger & Pachis, 2010; Ericson-Lidman & 

Strandberg, 2008). 

 

En arbetsledare som har en bristande kunskap eller en omedvetenhet om vilken 

arbetsbelastning som ligger på arbetslaget kan ha varierande orsaker. En orsak som har 

framkommit har varit att arbetsledaren varken hade kunskap om vilken typ av arbete som 

utfördes eller kännedom om arbetslaget. Arbetsledarna kunde även själva vara utsatta för 

tidsbrist och press för att klara av sitt arbete (Lewis, Yarker, Donaldson-Feilder, Flaxman & 

Munir, 2009), vilket kan resultera i besvärliga arbetsrelationer inom arbetsgruppen (Pereira 

et al., 2012). Sjuksköterskor med utmattningssyndrom som hade sjukskrivit sig partiellt i 

arbetstid under en tid, återhämtade sig bättre än de sjuksköterskor som sjukskrev sig på 



11 
 

heltid under en tid, upp till ett år. När de heltidssjukskrivna sjuksköterskorna kom tillbaka 

och började arbeta heltid igen, kunde konflikter triggas igång på arbetsplatsen till följd av att 

sjuksköterskorna upplevde återkomsten till arbetsplatsen som traumatisk (Isaksson, Gude, 

Tyssen & Aasland, 2010).  

 

Sjuksköterskan i en god arbetsmiljö 

 
De sjuksköterskor som arbetar på en intressant och utvecklande arbetsplats har visat sig 

gynnas ur ett hälsofrämjande perspektiv (Kanste et al., 2007; Rosengren et al., 1999). 

Arbetstagare som tillåts agera aktivt i beslutsprocesser på arbetsplatsen får en känsla av 

kontroll och hanterar sin arbetssituation bättre (Rosengren et al., 1999). Sjuksköterskor som 

känner sig uppbackade i sitt arbete har visat sig prestera bättre och känt arbetstillfredställelse 

(Klopper, Coetzee, Pretorius & Bester, 2012). Känslan av att ha kontroll över sin 

arbetssituation ger en skyddande grund mot att utveckla utmattningssyndrom (Rosengren et 

al., 1999).   

 

De sjuksköterskor som arbetar inom en stark, sammansvetsad och stödjande arbetsgrupp där 

man som sjuksköterskan upplever ett högt självbestämmande, innebär att färre utvecklar 

utmattningssyndrom (Tourangeau et al., 2010; Ericson-Lidman et al., 2008). Samtal och 

kommunikation på arbetsplatsen är en väsentlig del för att det dagliga arbetet ska fungera. 

Det ger en starkare känsla av tillhörighet inom arbetslaget (Petersson, Bergström, 

Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008). Gemensamma mål inom arbetsgruppen samt ett 

arbete för ett etiskt förhållningssätt med sina arbetskamrater innebär en underlättad 

arbetssituation för sjuksköterskan (Tourangeau et al., 2010; Pereira et al., 2012).  

 

Arbetsplatser med en väl fungerande kommunikation, trevligt bemötande och delaktighet i 

förändringsarbete, ger en minskad psykologisk påfrestning samt innebär ett skydd mot risk 

att drabbas av utmattningssyndrom (Rosengren et al., 1999). Ett gott arbetsklimat ger bättre 

arbetsförhållanden genom att arbetsgruppen lär känna varandras personligheter och 

karaktärsdrag bättre (Ericson-Lidman et al., 2008). Ett positivt bemötande sinsemellan 

arbetskollegor gör det lättare för individen att öppna sig och det blir enklare att ventilera och 
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hantera problem som kan uppstå på arbetsplatsen (Petersson et al., 2008). Detta resulterar i 

att sjuksköterskan känner en delaktighet och arbetstillfredställelse.  

 

Riskfaktorer och skyddsfaktorer 
 

Användande av stresstrategier 

 
En skyddsfaktor för att inte drabbas av utmattningssyndrom har visat sig vara att ha arbetat 

länge inom vården (Kanste et al., 2007).  Dessutom kan gott självförtroende i arbetet vara en 

skyddsfaktor (Tourangeauet al., 2010), och att sjuksköterskan är nöjd med sitt yrkesval 

(Rudman et al., 2010). 

Sjuksköterskor som sköter om sin egen personliga hälsa i och utanför sitt arbete, har en 

reducerad risk att drabbas av utmattningssyndrom (Rudman et al., 2010). 

Stresstålighet och att kunna använda sig av copingstrategier vid behov kan vara avgörande 

för ett gott omvårdnads arbete (Schulz et al., 2011). Sådana strategier har visat sig kunna 

förhindra uppkomsten av utmattningssyndrom (Pereira et al., 2012). Det kan vara avgörande 

att sjuksköterskan har kontroll över sin arbetssituation och vet hur copingstrategierna ska 

användas (Garossa, Rainho, Moreno-Jiemenez & Monteiro, 2010). Därför är det bra att ha en 

positiv attityd till användandet av copingstrategier (Chang & Chan, 2013). 

 

För en god hälsa och hälsosam arbetsförmåga är stresstålighet, mental stabilitet, nöjdhet med 

arbetet och privatlivet samt att det finns ett socialt nätverk kring personen, skyddande 

faktorer (Schulz et al., 2011). De sjuksköterskor som ser till att ta paus samt reflektera och 

planera strategier för att förändra sin situation och samtidigt förbereder sig mentalt inför 

kommande situationer, hantera stress bättre (Gillispie & Gates, 2013). Genom att dela med 

sig av sina egna tankar och lyssna på andras erfarenheter går det att få perspektiv på sina 

egna handlingar och tankar (Petersson et al., 2008). Ytterligare en utgångspunkt för att 

sjuksköterskans arbete ska bli så bra som möjligt och att utmattningssyndrom kan undvikas 

är att sjuksköterskan också kan ta hand om sin egen hälsa och välbefinnande, t.ex. genom 

goda matvanor, låg alkoholkonsumtion och god sömnkvalitet (Rudman et al., 2010). 
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Konsekvenser för patienten 
 

Sjuksköterskans psykiska hälsa påverkar patientsäkerheten 

 
Sjuksköterskans egna psykiska hälsotillstånd påverkar patienternas välbefinnande (Vahey et 

al., 2004). Utmattningssyndrom påverkar relationen mellan sjuksköterska och patienten samt 

dess anhöriga (Pereira et al., 2012). En positiv arbetsmiljö kan vara nyckeln till en positiv 

vårdrelation mellan personal och patienter (Klopper et al., 2012). Sjukhus som satsar på att 

ha en bra arbetsmiljö, arbetar proaktivt det vill säga arbetar förebyggande för att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte ska utveckla symtom på utmattningssyndrom. 

De sjukhus som har en hög patientsäkerhet reducerar antalet sjuksköterskor med 

utmattningssyndrom. Hög patientsäkerhet minskar stressen att göra något fel under ett 

arbetspass och sjuksköterskan upplever en större arbetstillfredsställelse. Sjukhus med ett lågt 

antal sjuksköterskor med utmattningssyndrom har också den mest patientsäkra vården (You 

et al., 2013).  Interaktionen, det vill säga, ett gott samspelet mellan sjuksköterskan och 

patienten med närstående, har även en motsatt och skyddande effekt på sjuksköterskans 

välbefinnande och hälsa (Pereira et al., 2012) och ger alltså i förlängningen en mer 

patientsäker vård (You et al., 2013). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet har modifierats ett antal gånger för att tydliggöra arbetets röda tråd. Både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar har använts men fler artiklar än de aktuella har granskats. Det kan 

finnas ytterligare artiklar i andra databaser men för uppsatsens syfte anses att de aktuella 

databaserna har varit tillräckliga. 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons omvårdnadsteori har tolkats av Kirkevold. 

Kirkevolds tolkning av omvårdnadsteorin passar bättre in på dagens hälso- och sjukvård då 

Virginias omvårdandsdefinition är svår att passa in på den moderna sjukvården som vi har 

idag. Då Kirkevolds tolkning av Virginias version är mer modern är det lättare att tillämpa 

och relatera till metoden i dagens mer moderna samhälle.   

 

De flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska och endast sådana har använts. Två 

av artiklarna bedömdes som grad två, men inkluderades eftersom deras resultat passade för 

uppsatsens syfte. När sökningar i databaserna upprepades återfanns inte artiklarna på 

samma sökord som tidigare använts. Därför genomfördes ytterligare sökning baserad på 

bland annat artiklarnas nyckelord. Fritextsökning genomfördes för att lokalisera artiklarna 

igen, med vetskap om att detta är en svaghet i arbetsprocessen. Bättre dokumentation borde 

ha genomförts över artiklarnas sökhistorik i första skedet. Detta hade förenklat och 

förtydligat arbetets process. Artiklarna har olika internationella tillhörighet vilket kan ses 

som både en svaghet och styrka. 

 

Även om resultatet inte enbart speglar svensk hälso- och sjukvård anses resultatet vara 

representativt ur ett globalt perspektiv. Både patienter och personal inom hälso- och 

sjukvården har olika kulturella bakgrunder med sig och därför kan det vara bra att lyfta 

fram olikheter och likheter mellan olika länders sjukvård. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har använts för att få en blandad resultatbild av det aktuella ämnet. Ur de 

kvantitativa artiklarnas resultat har deskriptiva data använts, kvalitativa texter bidrog med 

erfarenheter. Genom att söka bland vetenskapliga artiklar och analysera dessa samt 

sammanställa resultat kan en bild ges av det aktuella forskningsläget inom området. Den 
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aktuella sammanställningen kan understödja en bredare kunskap som kan utnyttjas i det 

praktiska arbetet inom omvårdnadsområdet. 

Artikelsökningarna begränsades till en början med 10 år för att få den senaste forskningen 

inom ämnet samt för att få en viss datamättnad då forskning som gjorts inom 10 år föll bort 

insåg vi att det kunde vara en styrka att visa på utvecklingen som gjorts under 15 år och 

inkludera in även det i resultatet. Den visar på en utveckling och stagnation inom det valda 

området. Diagnosen utmattningssyndrom accepterades år 2005 av socialstyrelsen och därför 

har två artiklar inkluderats i arbetet. Dessa två artiklar representerar tiden innan 2005.  

Inga nya resultat uppkom efter att ha läst tjugonio artiklar. Det uppfattades som en mättnad 

av författarna och som en styrka i mängden av artikelsökningarna. När dessa tjugonio 

artiklar kvalitetsgranskades, fick fem artiklar graden 3 och därför valdes bort. Artiklar där 

barn förekom som patienter exkluderades eftersom det inte ansågs vara generaliserbart för 

en allmänsjuksköterskas arbetssituation. 

Sökorden utifrån syftet har varit på engelska burnout (utmattningssyndrom), prevention 

(förhindrande), nurs* (sjuksköterskor), care (omvårdnad) och leadership (ledarskap). Dessa 

sökord har använts under arbetets gång. Det har tillkommit och förkastats olika sökord allt 

eftersom syftet har omarbetats under arbetsprocessen. Sökord har baserats på artiklarnas 

resultat. När resultaten lästes fann vi att ledarskapet har en stor påverkan på 

utmattningssyndrom.  

Det har varit en utmaning att utveckla ett resultat utifrån redan färdig formulerat resultat 

samt att se kopplingarna mellan olika studier. Kopplingarna mellan de olika studierna ska 

ses med nya ögon då de bildat nya områden.  

Vikten av att förhålla sig till ett korrekt uttryckt språk har visat sig. En problematik har varit 

språkets betydelse av det skrivna innehållet. Genom att ha ett korrekt språk faller den röda 

tråden genom arbetet mer naturligt.  
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturöversikten var att hur förhållanden i sjuksköterskans arbetssituation kan 

påverka risken att utveckla utmattningssyndrom 

 

Resultatet visar att nyutexaminerade sjuksköterskor befann sig i riskzonen för att utveckla 

utmattningssyndrom under sina första två yrkesverksamma år efter examen. Sjuksköterskor 

som arbetade i en bristfällig arbetsmiljö med en hög arbetsbelastning hade också en ökad 

risk att utveckla utmattningssyndrom. Sjuksköterskestudenter bör få en bredare utbildning i 

stresshantering och så att man är förberedd på att möta negativa stressfaktorer på ett 

skonsammare sätt. Nyanställda sjuksköterskor känner sig mentalt utmattad efter tre års 

utbildning och därför bör detta tas hänsyn till genom att uppmärksamma och ha förståelse 

för nyutexaminerads skörhet. Detta styrker Rella, Winwood och Lushington (2009) genom 

att poängtera vikten av att adekvat handledning och vägledning i effektiv stresshantering 

ska ske redan under utbildningen. Detta kan vara en avgörande faktor för sjuksköterskans 

arbetslivslängd. Studien visar på att det är viktigt att känna till vetskapen om att 

nyutexaminerade sjuksköterskor redan befinner sig på en hög stressnivå när de påbörjar sin 

yrkesverksamma karriär. 

 

I resultatet framkom att stresstålighet och att kunna använda sig av coping vid behov kan 

vara avgörande för ett gott omvårdnadsarbete. Copingstrategier har visat sig kunna 

förhindra uppkomsten av utmattningssyndrom, bland annat genom att sjuksköterskan har 

kontroll över sin arbetssituation och vet hur copingstrategierna ska användas. I vårt resultat 

har det även visat sig att vissa sjuksköterskor har svårt att distansera sig från det dagliga 

arbetet, därför är konkret kunskap om copingstrategier och hur dessa kan användas en 

väsentlig åtgärd för att få sjuksköterskor att undvika att hamna under ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Socialstyrelsen rapporterar att hög arbetsbelastning, bristande kontroll 

över det egna arbetet samt bristande bekräftelse är en stor riskfaktor för personalen 

(Socialstyrelsen, 2003). När sjuksköterskan inte känner kontroll över situationen kan 

copingstrategier motverka negativa konsekvenser. Alla människor fungerar olika och det 

finns olika sätt att hantera stressiga situationer. Därför är det av stor vikt att som 

sjuksköterska tidigt lära sig använda fungerande förebyggande verktyg som passar 
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situationen bäst. I en studie av Kitaoka och Masuda (2013) framhålls vikten av att veta vilka 

copingstrategier som passar individen bäst. Män och kvinnor hanterar problem olika, 

särskilt i stressiga situationer.  Män tenderar att ha bättre problemlösningsförmåga än 

kvinnor samtidigt som kvinnor i sin tur är bättre på att använda coping i stressiga 

situationer. Därför bör individanpassad stresshanteringen erbjudas personer som befinner 

sig i riskzonen.  

 

I resultatet framkom att om sjuksköterskan tar hand om sin egen hälsa och välbefinnande, 

reduceras risken att drabbas av utmattningssyndrom. Om sjuksköterskan kan utveckla en 

känsla av kontroll på sin arbetsplats samt ett eget självbestämmande i olika situationer kan 

det medföra att negativ stress reduceras. Detta kan kopplas till Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori om att utnyttja människans egna resurser samt inse vikten av 

självbestämmande samt den fysiska och psykiska styrkan (Kirkevold, 2000, s.116–119). 

Hälso- och sjukvård bör bli mer individanpassat istället för att se personalen som en 

homogen grupp. Människor kan inte prestera mer än till sin maximala gräns och är inte 

skapta för att utstå outhärdlig stress. Om de pressas utöver den maximala gränsen börjar de 

negativa kugghjulen att rotera. Det är av yttersta vikt att individen får möjlighet att ta hand 

om sig själv, fysiskt och psykiskt. Om sjuksköterskan mår dåligt kan det innebära 

konsekvenser för patienternas välmående. Resultatet omfattar forskning som visar att 

sjuksköterskans hälsa påverkar patienternas hälsa.  För sjuksköterskor som arbetar i en 

bristande arbetsmiljö resulterar det i stress och trötthet som på sikt kan leda till 

utmattningssyndrom. Detta stärks i en studie av Aiken et.al. (2012), där det framgår att en 

förbättrad arbetsmiljö har en väsentlig positiv inverkan på sjuksköterskorna och 

interaktionerna med patienterna och deras anhöriga. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor med utmattningssyndrom som sjukskrev sig partiellt 

i arbetstid under en tid, återhämtade sig bättre än de sjuksköterskor som sjukskrev sig på 

heltid under en tid, upp till ett år. De som kände sig uppbackade i sitt arbete visade på bättre 

personlig prestation och arbetstillfredställelse. Det är antagligen så att arbeta på arbetsplatser 

med en väl fungerande kommunikation mellan medarbetarna, trevligt bemötande och 
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medverkan i beslut, ger en minskad psykologisk belastning och kan ge en preventiv styrka 

hos sjuksköterskan.  

I tillägg kan aktiva arbetsledare medföra minskad risk för personer i arbetsgruppen drabbas 

av utmattningssyndrom, till exempel genom att arbetsledaren ser till att arbetsgruppen har 

ett gemensamt mål att sträva mot. Sådana faktorer gynnar sammanhållningen hos 

medarbetarna. Hochwälder (2007) menar att en huvudsaklig positiv effekt är att känna 

egenmakt i arbetet samt möjlighet till god personlig prestation och därmed förhindra 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Genom att kunna ställa krav på sin arbetsplats och 

ha kontroll över sin arbetssituation, socialt stöd från arbetskollegor samt ett socialt nätverk 

utanför arbetsplatsen anser Hochwälder kan vara avgörande skyddsfaktorer för den 

enskilda individen. En rapport av SBU visar personer som saknar möjligheter att inverka på 

sin arbetssituation samt upplever hög arbetspress, blir emotionellt utmattade. Om 

sjuksköterskorna inte upplever stöttning och uppskattning från kollegor, utvecklar de i 

större grad utmattningssyndrom (SBU, 2014:223).  

 

Det borde redan i grundutbildningen ges grundläggande kunskaper om förebyggande 

strategier för sjuksköterskeyrket. Det kan bidra till att känna sig mer bekväm och trygg inför 

yrkeslivet. När en person ställs inför nya okända situationer och har tillräcklig kunskap i att 

kunna hantera stress kan situationen hanterad på ett bättre sätt. En annan avgörande faktor 

är om arbetsplatsen har en bra och ändamålenlig inskolning genom att succesivt få ta mer 

ansvar. En nyutbildad sjuksköterska har inte samma kapacitet att ta samma ansvar som en 

inarbetad sjuksköterska med längre yrkeserfarenhet. Det är därför av stor betydelse att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kommer till en bra arbetsmiljö och känner sig uppbackad 

av sina arbetskollegor, samt får uppmuntran och beröm så att självförtroendet ökar i takt 

med yrkeserfarenheten. 
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SLUTSATS 

 
Det finns flera orsaker till att sjuksköterskor utvecklar utmattningssyndrom, men yngre 

sjuksköterskor tenderar drabba i större utsträckning än äldre, redan inom två år efter 

examen. Sjuksköterskor som har svårt att distansera från arbetet befinner sig också i 

riskzonen för att drabbas. 

Hög arbetsbelastning i en dåligt organiserad arbetsmiljö och där sjuksköterskan inte kan 

påverka sin arbetssituation innebär förhöjd risk för att utveckla utmattningssyndrom. 

Copingstrategier har visat sig kunna förhindra uppkomsten av utmattningssyndrom. 

Transformellt ledarskap medverkar till en positiv arbetsmiljö, där medarbetarna kan känna 

stöd i sin yrkesutövning. Arbetsgrupper som leds av en aktiv ledare medför i förlängningen 

en preventiv påverkan som motverkar att personer drabbas av utmattningssyndrom. 

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient och dess närstående har även det en 

skyddande effekt på sjuksköterskans välbefinnande och hälsa, samt att sjuksköterskan tar 

hand om sin egen hälsa och välbefinnande. 

 

Denna litteraturöversikt bidrar med en överblick över hur förhållanden i sjuksköterskans 

arbetssituation kan påverka risken att utveckla utmattningssyndrom. Fortsatt forskning 

inom området bör fullföljas och förutom att förebygga mänskligt lidande även förhindra 

ekonomiska förluster för hälso- och sjukvården. 
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Bilaga 1. Kvalitativ bedömningsmall 

 

 
 
 
 

  

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt(syfte, 
metod,resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 
(repeterbart möjligt) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativt) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Burnout, Prevention, 
Nurs* 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 
Bortfall med betydelse 
av resultatet 

Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Överenstämmelse med 
resultat 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundande slutsatser Finns  Saknas   
Total poäng (max 48p)     
Grad 1 80 % 
Grad 2 70 % 
Grad 3 60 % 

    

Titel/författare     
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Bilaga 2. Kvantitativ bedömningsmall 
Poängsättning  0  1  2  3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p)  

Saknas  1/3  2/3  Samtliga 

Introduktion  Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 
Syfte  Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt  
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan  

Ej angiven  Ej relevant  Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig)  

Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig  

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet)  

Ej acceptabel  Låg  Medel  God 

Burnout 
Nurs* 
Prevention  

Ej undersökt  Liten andel  Hälften  Samtliga  

Bortfall  Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys saknas /Ja  Nej   

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad  Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc)  

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans)  

Saknas  Mindre bra  Bra   

Confounders  Ej kontrollerat  Kontrollerat   
Tolkning av resultatet  Ej acceptabel  Låg  Medel  God  

Diskussion     
Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  
Diskussion av 
egenkritik och felkällor  

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 
forskning  

Saknas  Låg  Medel  God 

Slutsatser     
Överenstämmelse med 
resultat 
(resultatets 
huvudpunkter belyses)  

Slutsats saknas  Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas    

Total poäng (max 47 p)  p       

Grad I: 80 %  
Grad II: 70 %  
Grad III: 60 % 

    
 

Titel/Författare: 
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Bilaga 3. Översikt av resultatartiklar. (1/5) 
Författare/årtal/lan
d/Grad 

Studiens syfte Design/ansats/invention/i
nstrument 

Deltagare/svarsfr
ekvens 

Analysmeto
d 

Huvudresultat 

Boudrias, J., Morin, 
A, & Brodeur, M.  
 
Kanada 
2012 
 
 
Grad 1, 45p,  
95 % 

Undersöka 
meningen av 
psykologisk 
kontroll som en 
skyddande 
faktor mot 
utmattningssyn
drom för 
arbetare med 
hög stress – så 
som 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie & 
frågeformulär. 
Twelveitems-instrument & 
MBI. 

n=266 
sjuksköterskor,  
45 % 
svarsfrekvens. 

Deskriptiv 
statestik. 

utmattningssyndr
omens symptom 
är starkt 
förknippat med 
stressorer, 
egenkontroll och  
legitimerade 
arbetsuppgifter. 

Chang, Y., & Chan, 
H-J. 
 
Taiwan 2013 
 
 
Grad 1, 41p, 
87 % 
 
 

Att undersöka 
tre olika 
symptom av 
utmattningssyn
drom bland 
sjuksköterskor i 
sjukhusmiljö 
samt se 
effekterna av 
optimistisk 
inställning och 
proaktiv coping 
kopplat till 
utmattningssyn
drom. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie,  LOT-T-
test, MBI-HSS-skala & 
PCS-skala. 

n=314 
sjuksköterskor 

CLOT-R-
test. 

Högre grad av 
proaktivt 
copingbeteende 
och en 
optimistisk 
arbetsinställning 
har en positiv 
effekt på 
förebyggande 
utmattningssyndr
om. 
 

Ericson-Lindman, 
E., & Strandberg, 
G. 
 
Sverige 2009 
 
 
Grad 1, 46p, 
95 % 

Belysa att vara 
handledare för 
vårdgivare som 
lider av 
utbrändhet: 
från första 
tecknen på 
återhämtning 

Kvalitativ design. 
Intervjuer och 
Obersvationer. 
Open-ended intervju. 

n= 25 
10 st Registrerade 
sjuksköterskor 
1 st Psykolog 
1 st Psykoterapeut 
13 st observatörer 
 

Fenomenolo
gisk-
hermenuetis
k metod 
Thematic 
structural 
analysis 

Cheferna brottas 
med att behålla 
produktiviteten 
och en god 
relation i 
arbetlaget. När 
någon vårdgivare 
sjukanmäler sig 
får cheferna en 
känsla av 
hopplöshet och 
skyller på sig 
själva. 
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Bilaga 3. (2/5) 
  

Garrosa, 
A., 
Rainho, 
C., 
Moreno-
Jimenez, 
B., & 
Monteiro
, M. 
 
Spanien 
2010 
 
Grad 1, 
42p, 89 % 

Undersöker 
förekomsten av 
utmattningssyndrom, 
personlighet och coping 
som faktorer bland 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie, 
frågeformulär 
NBS 

n=98 
sjuksköterskor 
80 kvinnor 
18 män 
98 % 
svarsfrekvens 

Hierarchical 
linear 
regression 
analysis, 
Person 
correlation, 
descriptive 
statistics 

Vår personlighet och 
coping resulterar i en 
relevant roll i att 
utveckla känslighet 
för utbrändhet 

Gillispie, 
G, & 
Gates, D. 
 
USA 
2013 
 
Grad 1, 
39p,  
82 % 

Att undersöka om 
proaktiva 
copingstrategier 
används av 
akutsjuksköterskor för 
att hantera akuta 
stressitationer för att 
själv inte drabbas av 
traumatisk stress. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie, intervjuer 
 

n=137 
sjuksköterskor 

Korsvaliderin
g 

Studien visar på att 
sjuksköterskor 
endast använder sig 
ut av dessa 
copingstrategier vid 
extrema fall men det 
skulle behövas vid 
alla traumatikska 
händelser. 

Iskasson, 
K., Gude, 
T., 
Tyssen, 
R, & 
Aasland, 
O.  
 
Norge 
2010 
 
Grad 1, 
46p, 
97 % 

Undersöka nivåer och 
prediktorer för 
förändring i 
utbrändhetsdimensione
r efter en intervention 
för hjälpsökande 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ design,  
Självksattningsbedömning 
MBI 

n= 172 
sjuksköterskor 
n=167 kvinnor 
n=5 män 
 
Uppföljning 
n=160  
n=155 kvinnor 
n=5 män 

T-test. 
Linear 
regression 
analysis. 

Utmattningssyndrom 
blev reducerat efter 
ett år av preventiva 
interventioner. En 
annan viktig 
upptäckt var att 
konflikter var 
negativt kopplade till 
reduktion av 
emotionell 
utmattning. 

Kanste, 
O., 
Kyngäs, 
H., & 
Nikkilä, 
J. 
 
Finland 
2007 
 
Grad 1, 
42p,  
89 % 

Undersöka relationen 
mellan 
flerdimensionellt 
ledarskap och 
utmattningssyndrom 
bland sjuksköterskor. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie, 
frågeformulär. MBI-HSS & 
MLQ-instrument. 

n=601 
sjukskötersko
r 
 

Pearson rank 
correlation 
coefficient, 
linear multiple 
regression 
analysis, 
ANOVA t-test. 

Belönande och aktivt 
ledarskap har 
skyddande effekt på 
sjuksköterskor när det 
kommer till 
utmattning. Passivt 
ledarskap visar det 
motsatta, speciellt på 
vikarierande 
personal. 
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Bilaga 3. (3/5) 

 

  

Klopper, H., 
Coetzee, S, & 
Pretorius, R. 
 
Sydafrika 
2012 
 
Grad 1, 43p, 
91 % 

Beskriva arbetsmiljö, 
arbetstillfredställelse 
och 
utmattningssyndrom 
hos sjuksköterskor I 
sydafrika och 
relationen mellan 
dessa variabler. 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie, 
frågeformulär. 
RN4CAST, MBI, 
Bartlett´s test & 
PES-NWI 

n=935 
sjuksköterskor 

Faktoranalys, 
principal 
component 
analysis & 
ratation, 
Spearman rank 
correlation 
coefficient. 

Det största 
arbetsmissnöjet är 
löner och möjligheter 
att få avancera samt 
möjligheter att få 
studera vidare. 

Lewis, R., 
Yarker, J., 
Donaldson-
Feilder, E., 
Flaxman, P, & 
Munir, F. 
 
Storbritannien 
2009 
 
Grad 1, 40p, 
83 % 
 

Identifiera de specifika 
lednings beteenden i 
samband med en 
effektiv hantering av 
stress i omvårdnad: 
och bygga en 
stresshanterings 
kompetens som kan 
integreras och jämföras 
med sjuksköterskors 
arbete. 
 

Kvalitativ design. 
Longitudinell 
kvalitativ 
undersökning. 
Intervjuer och 
observationer. 

n= 41 
sjuksköterskor 
14 = män 
27 = kvinnor 

Innehålls 
analys. 
 

Cheferna la stor press 
på arbetsgruppen att 
utföra arbetet inom 
en viss tid för att 
själv klara sin egen 
tidspress. Negativa 
exempel fanns 
generellt hos chefer 
som var icke 
konsekvent gällande 
sjukdom på jobbet/ 
återkommande på 
jobbet samt skapande 
av god 
gruppdynamik  
 

Meyer, R., Li, 
A., 
Klaristenfeld, 
J., & Gold, J. 
 
USA 2013 
 
Grad 1, 43p, 
91 % 
 
 

Undersöker om 
känslomässig trötthet 
är associerad med 
sjuksköterskors stress 
och 
jobbtillfredsställelse, 
känslomässig 
tillfredsställelse samt 
utmattningssyndrom. 

Kvantitativ 
design, 
longitudinell, 
frågeformulär.  
CSFT, MMSS & 
LEC-instrument.  
 

n=251 
sjuksköterskor 

Deskriptiv 
statistik, t-tests. 

Sjuksköterskor som 
utsätts för stor stress 
inom de första 3 
månaderna efter 
examen har stor 
påverkan på fortsatta 
yrkeslivet. 

Pereira, S., 
Fonseca, A, & 
Carvalho, A. 
 
Portugal 2012  
 
Grad 1, 41p, 
83 % 
 
 

Identifiera nivåer av 
utmattningssyndrom, 
riskfaktorer och 
förebyggande åtgärder 
samt känslomässigt 
påvekan av att arbeta 
inom palliativ vård. 

Mixad metod. 
Kvantitativ & 
Kvalitativ design, 
frågeformulär, 
Intervjuer och 
observationer. 
MBI 
  

n=73st 
 
37 st 
specialutbildade 
sjuksköterskor 
28 st 
sjuksköterskor 
8 st Teamledare 

Deskriptiv 
analys, 
innehållsanalys 

En person som 
upplever höga nivåer 
av emotionell 
utmattning och 
depressiva drag, låg 
nivå av personlig och 
professionell 
prestationsförmåga 
löper större risk att 
drabbas av 
utmattningssyndrom. 
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Bilaga 3. (4/5) 

 

  

Peterson, 
U., 
Bergström, 
G., 
Samuelsson, 
M., Åsberg, 
M, & 
Nygren, Å.  
 
Sverige 
2008 
 
Grad 1, 45p, 
93 % 

Undersöker effekterna 
av att delta i en 
reflekterande 
stödgrupp som själv 
rapporterar hälsa, 
utmattningssyndrom 
och hur 
arbetsförändringar 
uppfattas. 

Kvalitativ design, 
intervjuer-öppna 
frågor. 
Problem-
baseradinlärning 
OLBI, oldenburg 
Burnout 
Inventory. 
HAD, The 
hospital Anxiety 
and Depression 
Scale.   
 

n= 151 
Avhopp=41 

Manifest innehålls 
analys.  

Kännedom om 
stressymptom kunde 
dessa hanteras på ett 
bättre sätt och 
resulterade i bättre 
sömn, mindre ångest 
och minskad ilska. I 
och med 
användandet av 
copingstrategier 
kunde 
sjuksköterskorna 
fokusera mer på de 
positiva sakerna i 
livet.    

Rosengren, 
K,. Kullén 
Engström, 
A., & 
Axelsson, L. 
 
Sverige 
1999 
 
Grad 1, 42p, 
87 % 

Beskriva och analysera 
personalens 
erfarenheter av nyligen 
genomförda 
strukturella 
förändringar. 

Kvalitativ design, 
Grounded theory. 
Intervjuer baserad 
på teoretisk 
utgångspunkt. 
 

n=31 
sjuksköterskor. 

 Inför en strukturell 
förändring är det 
väsentligt att 
personalen får känna 
delaktighet. 

Rudman, 
A., & 
Gustavsson, 
P. 
 
Sverige 
2011 
 
Grad 1, 43p, 
91 % 

Identifiera och jämföra 
typiska banor I 
utmattningssyndrom 
vad gäller symptom för 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor over en 
3-årsperiod, när denna 
grupp anseddes vara 
utsatt för extra press. 
 

Kvantitativ 
design, 
longitudinell 
kohortstudie.  
LANE-
frågeformulär. 
 

n= 997 
sjuksköterskor. 

Klusteranalys-
metod, pearsons 
korrelationsmetod 
& rANOVA. 

1/5 rapporterade 
höga grader av 
tendenser till 
utmattningssyndrom 
under deras första 3 
år efter examen. 
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Bilaga 3. (5/5) 

Schulz, M., 
Damkröger, 
A., Voltmer, 
E., Löwe, B., 
Driessen, 
M., Ward, 
D., & 
Wingenfeld, 
K. 
 
Tyskland 
2010 
 
Grad 1, 43p, 
91 % 

Jämföra arbetsrelaterande 
beteende med psykisk 
och fysisk ohälsa bland 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ design, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
enkätundersökning. 
MBI, AVEM & ERI-
frågeformulär. 

n=389 
sjuksköterskor,  
91,6 % 
svarsfrekvens(356st). 

Chi-
square 
tests, 
ANOVA.  

Sjuksköterskor med 
en ohälsosam 
inställning till arbetet 
riskerar till högre 
grad att drabbas av 
psykisk och fysisk 
ohälsa. 

Tourangeau, 
A., Cranley, 
L., Spence-
Laschinger, 
H., & 
Pachis, J. 
 
Kanada 
2010 
 
Grad 1, 47p, 
93 % 

Undersöka vikten av 
ledarskap ur två 
perspektiv: 
Jobbtillfredsställelse och 
personalomsättning. 

Kvantitativ design, 
enkätundersökning,  
MBI, The work 
group 
communication 
scale, the work 
group cohesiveness 
scale & percevied 
organizational 
support scale. 

675 sjuksköterskor, 
ca 90 % 
svarsfrekvens. 

Deskriptiv 
statistik, 
bivariate 
regression, 
t-test. 
analyses,  

Låg 
jobbtillfredsställelse 
indikerade på ökad 
risk för 
utmattningssyndrom, 
svagare 
sammanhållning 
samt sämre 
prestationsförmåga. 

Vahey, D., 
Aiken, L., 
Sloane, D., 
Clarke, S. & 
Vargas, D.  
 
USA 2004 
 
Grad 2, 34p, 
72 % 

Undersöker effekten av 
sjuksköterskans 
arbetsmiljö på deras 
utbrändhet samt 
effekterna av 
sjuksköterskornas 
arbetsmiljöpåverkan och 
dess utbrändhet påverkar 
patiens tillfredställelse 
med sin omvårdnad. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittstudie, 
frågeformulär.   
NWI-R & MBI 
4 point scale 
 

n=1441 
n=820 
Sjuksköterskor 
n=621 Patienter. 

Chi-
Square 
test. 
 

Förbättringar av 
arbetsmiljön ger en 
potentiell stimulation 
att reducera det höga 
nivåerna av 
utbrändhet och 
risken att drabbas 
samt påverkan på 
patienternas 
välbefinnande. 

You, L-M., 
Aiken, L., 
Sloane, D., 
Liu, K., He, 
G-P., Hu, Y., 
Jiang, X., Li, 
X., Li, X., 
Liu, H., 
Shang, S., 
Kutney-Lee, 
A., & 
Sermeus, W. 
 
USA & Kina 
2012 
 
Grad 2, 35p, 
74 % 

Undersöker sambandet 
mellan variationer av 
sjuksköterskepersonal, 
utbildningskvalifikationer 
och arbetsmiljö samt 
patienters upplevelse av 
vårdgivaren.   

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie, 
frågeformulär.  
MBI & PES-NWI-
indexinstrument. 
RN4CAST 

n=6494 
sjuksköterskor, 
89 % svarsfrekvens. 

Multi-
levels 
models, 
STATA 11. 

Sjukhus med hög 
patientsäkerhet hade 
också lågt antal 
sjuksköterskor som 
led av 
utmattningssyndrom. 


