
 

 
 

Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor 

En litteraturöversikt om utmattningssyndrom hos sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 2017-05-04 

Kurs: 47 

Författare: Elin Holmgren Handledare: Margareta Ramsjö 

Författare: Lisa Larsdotter Examinator: Jan Nilsson 

 



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som uppstår efter minimum av sex månaders stress 

utan återhämtning. Stress, lidande och arbetsmiljö anses enligt tidigare forskning påverka 

insjuknandet av utmattningssyndrom generellt. Sjuksköterskor uppfattas vara mer benägna 

att utveckla utmattningssyndrom än individer inom andra yrkesområden. 

 

Syfte  
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som bidrar till att sjuksköterskan 

utvecklar utmattningssyndrom. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt baserad på sökningar i PubMed och CINAHL resulterade i 16 

vetenskapliga artiklar, 15 kvantitativa och en kvalitativ. Artiklarna granskades utefter 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för kvalitet granskning och analyserades 

enligt en tematisk analys. 

 

Resultat 
 

Artiklarnas resultat utkristalliserades i ett övergripande tema, riskfaktorer vid utvecklandet 

av utmattningssyndrom samt tre underkategorier; Hälsans bestämningsfaktorer i relation 

till utmattningssyndrom, psykologiska faktorer av vikt för sjuksköterskan och 

jobbtillfredställelse en viktig aspekt som bidrar till utmattningssyndrom. Faktorer såsom 

ålder, kön, arbetsmiljö, personlighetsdrag samt psykisk ohälsa identifierades som faktorer 

vid utvecklandet av utmattningssyndrom.  

 

Slutsats 
 

Goda möjligheter att påverka utfallet av sjuksköterskors utvecklande av 

utmattningssyndrom identifierades. Reducering av de negativa faktorerna i arbetsmiljön, 

skapande av copingstrategier och förståelse för yrket var komponenter som kunde minska 

risken för utvecklandet av utmattningssyndrom. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Psykisk ohälsa, Riskfaktorer, Utmattningssyndrom 
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INLEDNING 

 

Försäkringskassan rapporterar att mängden av långtidssjukskrivna ökar, 130 kvinnor och 

69 män på 1000 anställda beräknas vara sjukskrivna under en längre tid. Inom sjukvården 

speciellt bland sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor är det 152 stycken 

sjukskrivna på 1000 anställda. Det beskrivs att sjukskrivningarna är relaterade till psykisk 

ohälsa som depression och utmattningssyndrom (http://www.forsakringskassan.se). 

 

BAKGRUND 

Arbetsmiljö 

De psykiska, fysiska och sociala arbetsförhållandena är de bärande komponenterna i 

begreppet arbetsmiljö. Att främja hälsa och förebygga ohälsa representerar en positiv 

arbetsmiljö, en positiv arbetsmiljö ska även bidra med en balans mellan resurs och krav 

samt spegla yrkesutövares glädje i yrket. Tillräcklig kunskap om arbetsuppgifterna som 

utförs på arbetet och möjlighet till återhämtning samt inflytande över arbetsförhållande 

anses vara viktigt för att erhålla en god arbetsmiljö. Arbetsrelaterad stress beskrivs 

upplevas på grund av en hög arbetsbelastning samt problematik i det sociala samspelet 

mellan arbetskollegor. Övertidsarbete, inte hinna ta lunch, bristande motivation, hög 

personalomsättning, konflikter och olyckstillbud är exempel på faktorer som kan bidra till 

ohälsa hos personal (http://www.av.se). 
 

Den sociala miljön och andra miljöer såsom arbetsmiljön har en stor påverkan på hälsan 

och speciellt den psykiska hälsan (Sokal, Messias, Dickerson, Kreyenbuhl, Brown, 

Goldberg & Dixon, 2004). I en studie gjord av Lorenz och de Brito Guirardello (2014) så 

kan samband mellan olika faktorer i arbetsmiljön påverka känslan av att vilja lämna jobbet 

eller inte hos arbetande sjuksköterskor. Korrelationer mellan att känna kontroll i sin 

yrkesutövning och känsla av självständighet påverkar det emotionella tillståndet och 

uppfattningen av prestationer. Dessa faktorer påverkar sjuksköterskans vilja att fortsätta 

inom yrket eller inte samt bidrar till sjuksköterskans egna upplevelse av hälsa, både 

negativt och positivt. Även relationen mellan sjuksköterska och läkare kan påverka 

patientens uppfattning om kvalitén i omvårdnaden (Lorenz & de Brito Guirardello, 2014). 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa definieras som komplett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande och avsaknad av 

sjukdom (http://www.who.int). Katie Eriksson (1989) beskriver hälsa och ohälsa utifrån ett 

hälsokors där differensen på att uppleva ohälsa respektive hälsa och att besitta ohälsa 

respektive hälsa skildras. För att tydliggöra beskrivs hälsokorset och hälsa utifrån en 

individ med fysisk funktionsnedsättnings perspektiv. Individen upplever sig besitta hälsa 

och upplever sig frisk medan ur ett objektivt perspektiv kan individen relaterat till den 

fysiska funktionsnedsättningen beskrivas som sjuk och besitta ohälsa. Resultatet av 

hälsokorset beskrivs vara att sjuksköterskan inte kan fastlägga patientens välbefinnande då 

det är en subjektiv känsla. Antonovsky (1992) beskriver hälsa salutogent och anser att 

utgångspunkten för hälsa är känslan av sammanhang (KASAM), KASAM innehåller 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky (1992) beskriver 

med detta att personer som ser ett sammanhang i tillvaron och som anser att deras 

handlingar har meningsfullhet besitter hälsa.  
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Ohälsa är individens egna subjektiva upplevelse, symtom på ohälsa kan vara 

hjärtklappning eller yrsel bland annat. Symtomen individen upplever kan associeras med 

sjukdom men kan även enbart vara tecken på ohälsa (Ekman, 2014). Levnadsvanor som 

bidrar till ohälsa kan vara låg fysisk aktivitet, hög användning av tobak och alkohol samt 

ohälsosamma matvanor. Låg utbildning eller låginkomst ses som riskfaktorer till att 

utveckla ohälsa samt ohälsosamma levnadsvanor (Schüz, 2017). 

 

World Health Organisation (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av 

välbefinnande där personen förstår sina begränsningar, kan hantera den normala stressen i 

livet, kan arbeta och vara en resurs samt ge tillbaka till samhället. Den psykiska ohälsan 

står för 14 procent av sjukdomsbördan i världen (http://www.who.int). Personer som lider 

av svåra psykiska diagnoser såsom depression och schizofreni har enligt studier visat ha 

ohälsa som utvecklats vidare till somatiska sjukdomar såsom diabetes, högt Body Mass 

Index och lungsjukdomar vilket Sokal et al. (2004) kopplar till deras psykiska diagnoser. 

Denna patientgrupp dör i snitt 15 år tidigare relaterat till sekundära sjukdomar såsom hjärt- 

och kärlsjukdom (Crump, Winkleby, Sundquist & Sundquist, 2013).  
 

Var 40 sekund avlider en person i världen på grund av självmord relaterat till depression 

och psykisk ohälsa, år 2014 rapporterades det att 3806 personer i Sverige lider av psykisk 

ohälsa vilket påverkar deras livskvalité (http://www.who.int). 30 procent av Sveriges 

befolkning uppger att de har lindriga psykiska besvär som upplevs bidra till ohälsa, 

kvinnor i ålder 16-29 år upplever psykisk ohälsa i störst utsträckning av den svenska 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Sjuksköterskor i Kristiansen, Hellzén och 

Asplunds (2010) studie uppgav att de använde sig själva som instrument vid bemötande av 

patienter och att de kände sig som förebilder vilket beskrevs endast kunde ske om 

sjuksköterskan själv upplevde sig besitta hälsa både fysiskt och psykiskt.  

Stress 

Stress benämns som en bidragande orsak till upplevd psykisk ohälsa och ledande faktor i 

insjuknandet av sjukdomar inom kategorin psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom 

(Wiegner, Hange, Björklund & Ahlborg, 2015). Tre till sju procent av sjukskrivningar i 

Sverige är på grund av depression och stress vilket kan vara relaterat till 

utmattningssyndrom (Gustafson, 2014). Wiegner et al. (2015) beskriver att stress är ett 

ökande problem i samhället samt att fler personer beskriver en ökad upplevelse av stress 

och uppsöker vårdcentral för hjälp. 

 

Lovallo (2016, s. 32) definierar stress som ”a bodily or mental tension resulting from 

factors that tend to alter an existent equilibrium”, som översätts till en kroppslig eller 

psykologisk spänning förändrar den nuvarande jämnvikten. Jämnvikten kan rubbas när ett 

psykologiskt eller fysiskt stimuli (stressor) utmanar eller utgör ett hot mot individen och 

det kroppsliga systemet inte kan kompensera eller eliminera utmaningen (Lovallo, 2016). 

Personers reaktion på stress är högst individuellt, exempelvis kan en situation upplevas ha 

en stor påverkan för en person medan omständigheten kan upplevas lätthanterliga för en 

annan, individens dagsform kan även påverka utfallet (Levi, 2001). Stress kan uttryckas på 

två sätt i kroppen, en akut kortvarig stress som är av vikt för människans överlevnad och 

aktiveras när kroppen till exempel står inför hot samt utmaningar. Den andra, långvariga 

stressen uppkommer då människan utsätts för psykisk eller psykosocial stress under längre 

perioder. Istället för det ökade energipåslaget vid akut stress så upplevs vid långvarig stress 
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trötthet, försämrat minne och sömnsvårigheter vilket kan leda till utmattning, depression 

och utmattningssyndrom (Gustafsson, 2014). Att vara stressad i sig är ingen sjukdom utan 

är en naturlig copingmekanism på hot och yttre påfrestningar (Åsberg, Grape, Krakau, 

Nygren, Rodhe, Whalberg & Währborg, 2010). Långvarig stress kan dock leda till 

somatiska sjukdomar och psykisk ohälsa. Vid långvarig stress kan kroppen reagera med 

hypertoni och försämrat immunförsvar som kan öka infektionskänsligheten (Gustafsson, 

2014). Stress anses vara den största komponenten vid utvecklandet av 

anpassningsstörningar, akut stressyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och 

utmattningssyndrom. Bakomliggande orsaker till dessa syndrom kan vara oönskade 

förändringar i livet såsom dödsfall samt separation. Även sjukdom, misslyckande i 

arbetslivet och svåra kränkningar kan ge upphov till långvarig stress och psykisk ohälsa. 

Oönskade faktorer tillhör livet men ibland blir det svårare att ta sig igenom och 

nedstämdhet eller psykisk smärta kan vara första tecken på stressrelaterad psykisk ohälsa 

(Åsberg et al., 2010). 
 

Aiken, Sermeus, Van den Heede, Sloane, Busse och McKee (2012) nämner att i takt med 

att befolkningen i världen blir äldre, ett ökat tryck på vården från utomstående och ny 

teknologi ökar stressen för sjuksköterskor på arbetsplatsen. Sjuksköterskor benämns även 

som den yrkeskategori som träffar patienterna i störst utsträckning vilket resulterar i ett 

behov av information från andra professioner såsom läkare, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter och dietister för att kunna individualisera vården. Andra yrkeskategorier 

på sjukhus beskriver sjuksköterskor som den sammanhållande länken för att patienterna 

ska kunna uppleva en så bra vård som möjligt. Det beskrivs även att när stress upplevs av 

en annan yrkeskategori blir det indirekt stressande för sjuksköterskor (Henrique Simonetti 

& Ferraz Bianchi, 2016). 

Lidande 

Baumann (2016) definierar begreppet lidande som något subjektivt. Att beroende på vilket 

perspektiv individen ser på världen speglar hur individen upplever lidande. Baumann 

(2016) använder sig av liknelsen att en individ som kämpar för att ha råd med allt i livet 

inte ser lidande på samma sätt som en individ som besitter rikedom. Individer med resurser 

i livet fokuserar snarare på att livet är kort medan individer med få tillgångar ser lidande 

som ett resultat av somatisk ohälsa. Arman och Rehnsfeldt (2007) anger att lidande är en 

betydande komponent i vårdandet av patienter, i rollen som sjuksköterska är en av de 

främsta uppgifterna att motverka och förhindra lidande i alla dess former. I studien 

definieras lidande som något patienter uppfattar då de inte känner sig sedda eller hörda 

inom vården, att själva lidandet i en människa sker på en ontologisk dimension. 
 

Erikssons (2015) beskriver tre sorters lidande, sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Vårdlidandet beskriver Friberg och Öhlen (2014) som det lidande 

sjuksköterskan kan förebygga och motverka i den professionella rollen, till exempel när 

patienter inte känner att de blir sedda eller hörda av vården. Sjukdomslidande framkommer 

till följd av en behandling eller sjukdom. Lidandet anses då vara relaterat till symtom, 

diagnos eller behandling av en specifik sjukdom. Det tredje lidandet, livslidande, beskriver 

Friberg och Öhlen (2014) är kopplat till personen i frågas liv och livscykel. Det förknippas 

med ett mönster av att inte få uttrycka känslor eller känna bekräftelse. Även i samband 

med trauma, annan livshändelse eller sjukdomsbild som sätter människan i ett 

sammanhang där hon börjar reflektera över sitt liv och sin egen mening här i världen. Det 

kan beskrivas som att personens känsla av sammanhang sviktar (Antonovsky, 1992). 
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Denna sorts lidande kan uttrycka sig i både kroppsliga och psykiska symtom såsom smärta, 

depression eller ångest (Friberg & Öhlen, 2014). 

Utmattningssyndrom 

Begreppet utbrändhet kopplas ofta ihop med sjuksköterskors ohälsa i media. Währborg 

(2009) redogör att uttrycket nämndes första gången under 1960-talet i ett psykologiskt 

sammanhang. Symtomen som uttrycktes var kraftlöshet, hängivenheten till arbetet 

avklingade samt även fysiska symtom som trötthet och minnesproblematik började 

framträda. 2005 på Socialstyrelsens bevåg övergick man från termen utbrändhet till 

utmattningssyndrom (Währborg, 2009). I dagsläget finns det ingen enlighet angående 

utmattningssyndrom ur ett globalt perspektiv. Enligt Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) 

är burnout ett ord som används hos forskare, men som diagnos används 

utmattningssyndrom. Forskning bedriven i Sverige angående utmattningssyndrom har i de 

engelska artiklarna benämnt utmattningssyndrom som burnout (Wiegner, Hange, 

Björkelund, & Ahlborg, 2015). Compassion fatigue och burnout är de engelska 

översättningarna till det svenska ordet utmattningssyndrom, i detta arbete kommer de olika 

beskrivningarna av begreppen sammanfattas som utmattningssyndrom. Då begreppet 

compassion utan följd av fatigue har identifierats användes ordet medlidande i detta arbete. 
 

Compassion fatigue framställs som en del av utmattningssyndrom vilket enbart 

sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor och läkare kan uppleva (Branch & 

Klinkenberg, 2015). Compassion fatigue beskrivs vara då sjuksköterskor inte kan behålla 

distans utan övertar patienters livsöden och lidande. Ur ett annat perspektiv beskrivs 

compassion fatigue som en process sjuksköterskan upplever vid otillräcklighet i korrelation 

med patientens lidande eller smärta, vilket resulterar i att sjuksköterskans medlidande 

upphör och compassion fatigue upplevs (Coetzee & Klopper, 2010; Lombardo & Eyre, 

2011). Till följd av den definition beskrivs compassion fatigue även som 

andrahandstrauma (Branch & Klinkenberg, 2015). Då sjuksköterskor upplever compassion 

fatigue anses de vara mindre produktiva och effektiva samt upplever tämligen mindre 

glädje i sitt arbete vilket resulterar i att förmågan att vårda hela patienten försämras 

(Branch & Klinkenberg, 2015; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).   
 

Sverige är det enda landet i världen där diagnosen utmattningssyndrom finns (Åsberg et 

al., 2010). Det innebär inte att det är endast den svenska befolkningen som insjuknar och 

upplever utmattningssyndrom. Andra länder sammanfattar utmattningssyndrom under 

andra diagnoser såsom depression och stress. Socialstyrelsen (2003) betonar att depression 

och utmattningssyndrom är två helt skilda diagnoser då de inte överensstämmer etiologiskt 

och patofysiologiskt. Definitionen av utmattningssyndrom är att en individ har blivit utsatt 

för stress i minimum sex månader utan vila och återhämtning (Socialstyrelsen, 2003). 

Sjuksköterskor har en högre risk för att utveckla utmattningssyndrom än andra 

yrkeskategorier inom vården relaterat till överbelastning, stressande arbetsmiljö och 

intensiv kontakt med patienter utan möjlighet för återhämtning (Branch & Klinkenberg, 

2015; Kaur, Sambasivan & Kumar, 2013). Även aktiva militära ortopeder i Amerika 

uppger höga tecken för utmattningssyndrom vilket relateras till stressen i yrket och oron 

för patientens framtid (Simons, Foltz, Chalupa, Hyden, Dowd & Johnson, 2016). 

Huvudsymtomen vid utmattningssyndrom är utmattning med störningar på 

koncentrationen, minnet, sömnen, kognitivt samt somatiska problem (Socialstyrelsen, 

2003). 
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I en enkätstudie undersöktes differenser mellan Europa och USA angående 

patientsäkerheten, kvaliteten av vården och sjuksköterskans hälsa. Det framgick att de 

fanns stora variationer mellan länder i Europa angående sjuksköterskornas vilja att lämna 

yrket och upplevelse av utmattningssyndrom. I USA svarade 14 procent att de ville lämna 

yrket relaterat till arbetsvillkor och arbetsmiljö. Under samma frågeställning yttrade som 

högst 49 procent att de ville lämna yrket i Europa, länderna där sjuksköterskorna uppgav 

högst vilja att lämna yrket var Finland och Grekland. Även 78 procent av de grekiska 

sjuksköterskorna uppvisade tecken på utmattningssyndrom. Studien påvisade ett 

kontinuerligt problem med arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom i större 

utsträckning i Europa än USA trots att likartade problem förekommer i USA. Ett samband 

mellan patientsäkerheten samt vårdkvalitén och sjuksköterskornas hälsa kunde uppfattas. 

Då sjuksköterskorna upplevde hälsa uttryckte patienter en vilja att rekommendera vården 

vilket inte inträffade på sjukhusen där sjuksköterskorna upplevde ohälsa relaterat till 

arbetet (Aiken et al., 2012). 

Problemformulering  

I dagens forskning framgår det att sjuksköterskor beskrivs ha en stor fallenhet att drabbas 

av utmattningssyndrom (Kaur, Sambasivan & Kumar, 2013). Sjuksköterskors 

utmattningssyndrom kan ses som ett andrahandstrauma då det är en reaktion till följd av 

sina patienters trauma (Branch & Klinkenberg, 2015) eller som ett livslidande i form av 

mönster av att inte få uttrycka eller bekräfta sina känslor på arbetet (Friberg & Öhlen, 

2014). Sjuksköterskor uppges vara långtidssjukskrivna relaterat till utmattningssyndrom i 

större utsträckning än andra yrkeskategorier, vilket leder till bemannings problematik som i 

sin tur kan resultera i stress och försämrad vård på avdelningar (http//:www.av.se). 

Forskningen om sjuksköterskan och utmattningssyndrom har det senaste årtiondet ökat 

vilket motiverar till att utföra en litteraturöversikt över faktorer som bidrar till 

sjuksköterskans utmattningssyndrom samt ger en samlad bild av kunskapsläget.  
 

SYFTE  
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som bidrar till att sjuksköterskan 

utvecklar utmattningssyndrom. 
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METOD  

Val av Metod 

Litteraturöversikt valdes då en sammanställning av forskning kring faktorer som bidrar till 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor ville studeras. Rosén (2012) beskriver att en 

litteraturöversikt bland annat innebär en fördjupning av metoder som vill studera risker och 

effekter inom vårdkontexten. Då syftet för arbetet var att belysa faktorer ansågs detta var 

en korrekt metod. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) utfördes en allmän 

litteraturstudie som kan utgöra en grund för vidare studier. Då tidsramen var tio veckor och 

på en kandidatnivå klassificerades arbetet som en allmän litteraturöversikt och inte en 

systematisk litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2015). 

Urval  

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2007 och 2017, författade på engelska samt att 

resultatet skulle besvara denna studies syfte. I arbetet inkluderades artiklar som bestod av 

både kvantitativ och kvalitativ design. Kvantitativ metod innebär att studien består av 

strukturerade mätningar som visar resultat via till exempel statistik (Billhult & 

Gunnarsson, 2016) och kvalitativ metod beskrivs som bland annat intervjustudier 

(Danielsson, 2016). För att öka kvalitén på artiklarna var ett krav att de blivit peer 

reviewed, med peer reviewed menas att artikeln har granskats och kritiserats av en annan 

forskare för att kontrollera artikelns tillförlitlighet och om den bör publiceras (Polit och 

Beck, 2017). Artiklarna skulle vara inriktade på sjuksköterskor, både grundutbildade och 

specialistutbildade samt vara etiskt godkända. Ett etiskt godkännande innebär att 

forskningen anses vara utförd enligt professionella riktlinjer, sociala skyldigheter och lagar 

(Polit och Beck, 2017). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som hänvisade till vårdpersonal generellt eller jämförde yrkeskategoriers 

prevalens eller riskfaktorer av utmattningssyndrom exkluderades då det inte besvarade 

syftet. 

Datainsamling  

Arbetet började med att välja ut begrepp relevanta till arbetets syfte, dessa begrepp var: 

utmattningssyndrom, sjuksköterska, riskfaktorer, arbetsmiljö, lidande och stress. Sedan 

användes Medical Subject Headings (MeSH) för att finna passande sökord att tillämpa 

under databassökningen. Under detta stadie tillfrågades bibliotekarier på Sophiahemmet 

Högskola om råd för att lokalisera passande sökord i enlighet med Wallengren och 

Henricsson (2016). Genom PsycINFOs Thesaurus samt CINAHLs Headings anpassades 

sökorden från MeSH. Utmattningssyndrom i MeSH gav sökordet Burnout, Professional i 

enlighet med CINAHLs Headings, PsycINFO Thesaurus hänvisade dock till begreppet 

occupational stress. Genom att använda booleska operatoren AND kunde sökorden 

kombineras för att få fram relevanta resultat (Forsberg & Wengström, 2016), till exempel 

Burnout, Professional AND nurse AND suffering. Med hjälp av sökorden och 

inklusionskriterierna påbörjades artikelsökningen i databaserna PsycINFO och CINAHL. 

Artiklarna i CINAHL ingår i området omvårdnadsforskning och beskrivs vara 

specialiserade inom hälso- och sjukvården samt assisterar vårdpersonalen att arbeta 
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evidensbaserat (Forsberg och Wengström, 2016; Rosén, 2016). PsycINFO är en databas 

utgiven av American Psychological Association (APA) där artiklarnas fokus är psykiatri, 

beteendevetenskap och psykologi (http://www.apa.org). 
 

Med hjälp av namngivna databaser och sökord inkluderades sammanfattningsvis 16 

artiklar som ansågs besvara syftet. Sökningarna redovisas i söktabellen (tabell 1). 

 

Tabell 1. Sökresultat i databaser 
 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa 
Abstract 

 Lästa 
artiklar 

Artiklar 
som 
användes 
i uppsats 

27/1 -
17 

CINAHL ’’Burnout, Professional’’ AND 
’’nurse’’ AND ’’suffering’’ 

17 17 17 4 

26/1 -
17 

CINAHL ’’Work Environment’’ AND 
’’burnout’’ AND ’’stress’’. 

313 78 26 2 

30/1 -
17 

PsycINFO “occupational stress” AND “nurses” 
AND “ risk factors”  

97 46 19 2 

31/1 -
17 

PsycINFO  “burnout, Professional” 
AND “nurses” AND “ risk factors”  

69 32 28 1 

1/2 -17 PsycINFO ‘’Occupational stress’’ AND ‘’nurse’’ 
AND ‘’suffering’’ 

25 25 25 2 

6/2 -17 CINAHL ‘’Work Environment’’ AND ‘’nurse’’ 
AND ‘’compassion fatigue’’ 

20 20 20 2 

7/2 -17 PsycINFO ‘’compassion fatigue’’ AND “nurse” 76 37 29 1 

8/2 -17 CHINAL ’’Work Environment’’ AND ’’nurse’’ 
AND ‘’burnout, Professional’’ 

282 98 40 2 

Totalt   899 353 204 16 

Databearbetning 

Initialt utfördes provsökningar då en insikt i antalet artiklar som existerade inom området 

sjuksköterskans utmattningssyndrom söktes. Trettiotvå abstrakt och 24 artiklar lästes under 

provsökningen för att bilda en uppfattning om artiklarna upplevdes besvara syftet varav 

fyra sedan inkluderades i detta arbete. När de framgick att mängden artiklar som 

identifierats var tillräckliga inom ramen att besvara syftet påbörjades datainsamlingen. 

Sökorden som benämns i söktabellen (tabell 1) användes i respektive databas i syfte att 

lokalisera relevanta artiklar. En granskning av artiklarna utfördes utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för kvalitet granskning som är modifierad utifrån 

Willman, Stoltz och & Bahtsevani (2011) och Berg, Dencker och Skärsäter (1999). 

Matrisen beskrivs gradera den vetenskapliga kvalitén utifrån artikelns tolkning av data, val 
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av metod, beskrivning av arbetsprocessen och tillförlitligheten av resultatet. En artikel 

exkluderades under analysen då arbetet tolkades uppskatta en låg nivå enligt 

bedömningsunderlaget och att det inte upplevdes som en tillförlitlig forskning hade 

bedrivits. Av de 16 artiklar som inkluderades i arbetet var det två stycken som 

uppskattades vara av nivå två och resterande 14 artiklar var av nivå tre.  
 

Beskrivande faktorer till insjuknande i utmattningssyndrom eftersöktes i artiklarna. När 

artiklar belyste faktorer samt följde inklusionskriterierna och besvarade syftet 

identifierades läste båda parterna igenom artiklarna oberoende för att sedan diskutera 

innehållet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Information som ansågs vara relevant 

antecknades individuellt för att sedan diskuteras mellan involverade parter. Anteckningar 

kring det identifierade arbetena sparades för att senare kunna användas i resultatet och 

diskussionen. Artiklar där båda parter ansåg att relevant information fanns för att besvara 

syftet inkluderades i arbetet. 

Dataanalys  

De 16 artiklar som identifierades och inkluderades i arbetet genomgick ett kritiskt och 

aktivt granskande under dataanalysen (Helgesson, 2015). Åsikter samt funderingar 

angående både identifierade och inkluderade artiklar har framkommit kontinuerligt under 

arbetet. I diskussion har dessa upplevelser mötts för att undvika ett färgande av arbetet 

(Polit & Beck, 2017). Även Henricsson och Wallengren (2016) beskriver att reflektion av 

åsikter leder till ett opartiskt arbete.  
 

I enlighet med Polit och Beck (2017) studerades artiklarna och aktuella teman som kunde 

besvara syftet eftersöktes i inkluderade artiklars resultat. Denna metod benämns som en 

tematisk analys. Inkluderade artiklar bemöttes och granskades för att avgöra vilka 

gemensamma teman som existerade, även artikelns publicerings år och härkomst belystes 

för att identifiera skillnader mellan artiklarna. Ett övergripande tema framkom under 

analysen, riskfaktorer till utvecklandet av utmattningssyndrom. Även tre underkategorier 

identifierades, hälsans bestämningsfaktorer i relation till utvecklandet av 

utmattningssyndrom, psykologiska faktorer av vikt för sjuksköterskan och 

jobbtillfredställelse en aspekt som bidrar till utmattningssyndrom.  

Forskningsetiska överväganden  

En av inklusionskriterierna var att studierna skulle vara godkända av en etisk kommitté 

eller att studien beskriver en noggrann tillvägagång av etiska överväganden, vilket 

Forsberg och Wengström (2016) betonar är viktigt vid en litteraturstudie. För att forskning 

ska bli etiskt godkänd ska deltagarna informeras ingående om varje del av studien, 

deltagarna ska lämna ett skriftligt samtycke, studien är konfidentiell och nyttjandekravet 

angående uppgifter om individerna i studien enbart används i vetenskapligt syfte följs 

(Helgesson 2015; Vetenskapsrådet, 2011). Ordet konfidentiell är besläktat med sekretess, i 

forskningsetik betyder konfidentiell att individerna i forskningen inte kan identifieras av 

läsare (Vetenskapsrådet, 2011). Information angående arbetsplatser och faktorer som 

bidrar till sjuksköterskans ohälsa är känslig och privat information vilket inte bör 

identifieras till enskilda personer. Exempelvis ska inte kollegor eller chefer kunna 

identifiera medverkande då detta kan leda till ohållbara negativa situationer på 

arbetsplatsen. Under datainsamling och dataanalys lades stor vikt på en opartisk och 

objektiv granskning i viljan att arbeta enligt Vetenskapsrådets riktlinjer angående att 
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rapportera hederlig forskning (Helgesson, 2015; Vetenskapsrådet, 2011). Hederlig 

forskning beskrivs med orden tillförlitlighet, validitet, reliabilitet och trovärdighet. 

Tillförlitlighet och reliabilitet beskrivs som att arbetet går att lita på och innehåller korrekt 

information samt att det inte är en tillfällighet att resultatet har uppkommit. Validitet 

betyder giltighet och berör kvalitén av arbetet och att de som avses undersökas faktiskt 

undersöks och inget annat (Helgesson, 2015). I enlighet med Forsberg och Wengström 

(2016) kommer inte enbart positiva fynd som stärker arbetet inkluderas utan även negativa 

resultat för att stärka validiteten och trovärdigheten av arbetet. 

 

RESULTAT  

Resultatet byggs på totalt 16 artiklar, 15 artiklar var av kvantitativ design och en var av 

kvalitativ design. Inkluderade artiklar beskrivs i artikelmatrisen (se bilaga A). 

Under analysen av insamlade artiklar framgick ett övergripande tema, riskfaktorer till 

utvecklandet av utmattningssyndrom och tre underkategorier. De tre underkategorierna var 

hälsans bestämningsfaktorer i relation till utvecklandet av utmattningssyndrom, 

psykologiska faktorer av vikt för sjuksköterskan samt jobbtillfredställelse en aspekt som 

bidrar till utmattningssyndrom och presenteras i resultatet under respektive rubrik. 

Hälsans bestämningsfaktorer i relation till utvecklandet av utmattningssyndrom 

Faktorer såsom upplevelsen av stor arbetsbörda, stressig arbetsmiljö, skiftarbete och dålig 

återkoppling av chefer ansågs vara riskfaktorer i arbetsvillkoren som påvisade en 

signifikant del i utvecklandet av utmattningssyndrom och viljan att lämna yrket (de Olivera 

et al., 2017; Xie et al., 2011). Tidigare arbetserfarenhet inom sjukvården innan 

examinering samt en roterande tjänst med möjligheten att träffa olika patientkategorier och 

sjukdomstillstånd på olika avdelningar sågs som skyddande faktorer i arbetsvillkoren. Det 

rapporterades även att på avdelningar där det nyligen bytt chef uppskattade 65 procent av 

sjuksköterskorna att de upplevde utmattningssyndrom jämfört med 44 procent av 

sjuksköterskorna på de avdelningar där chefen inte hade bytts ut nyligen (Sacco et al, 

2015). 

 

Sjuksköterskor inom åldrarna 25-34 år påvisade högre tecken på utmattningssyndrom än 

andra ålderskategorier, ung till ålder och nyligen examinerad sjuksköterska ansågs därför 

vara riskfaktorer till utvecklandet av utmattningssyndrom (Hong & Lee, 2016; de Olivera 

et al., 2017; Yao et al., 2013; Xie et al., 2011). Gifta kvinnor i ålder 25-44 år hade högre 

risk för att utveckla utmattningssyndrom, detta reflekterade av Yao et al. (2013) kunde 

bero på att de på sidan av sitt jobb var tvungna att ta hand om samt försörja både yngre och 

äldre familjemedlemmar. Sacco et al. (2015) rapporterar dock att sjuksköterskor i åldern 

40-49 år påvisade högst tecken på utmattningssyndrom, tätt följt av 20-29 åringar. De 

sjuksköterskorna som var 50 år och äldre upplevde lägre nivåer av utmattningssyndrom 

som Sacco et al. (2015) och Yao et al. (2013) associerade med deras yrkeserfarenhet och 

ökad förståelse av stress relaterat till arbetet. Yao et al. (2013) beskriver att sjuksköterskor 

med primära titlar hade högre risk för utmattningssyndrom på grund av låg erfarenhet och 

effektivitet. Sjuksköterskor i början av sina karriärer samt de som arbetat i över 20 år 

påvisade högre nivåer av psykologisk acceptans än de i mitten av sina karriärer, hög 

psykologisk acceptans ansågs vara en skyddande faktor vi utvecklandet av 

utmattningssyndrom. Kvinnor skattades besitta högre psykologisk acceptans än män (Yao 

et al. 2013), manliga sjuksköterskor ansågs även lämna yrket i relation till arbetsvillkoren i 

större utsträckning än kvinnor (de Olivera et al., 2017). 
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Emotionell trötthet ledde till arbetsrelaterad stress som i sin tur ledde till 

utmattningssyndrom (Hong & Lee, 2016). Emotionell trötthet och arbetsrelaterad stress 

ansågs inte ha en direkt koppling till att sjuksköterskor bytte arbete. När patienter avled, 

led av sjukdom eller genomgick en påfrestande förlossning upplevde vissa sjuksköterskor 

ingen mening i patientens lidande vilket resulterade i en emotionell trötthet. Den 

emotionella tröttheten kunde även leda till en avsaknad av empati vilket Hong och Lee 

(2016) beskrev som den största faktorn till insjuknande i utmattningssyndrom.   

 

Äktenskap och barn ansågs bidra till en högre emotionell trötthet hos sjuksköterskor men 

även en högre personlig tillfredsställelse vilket resulterade i en styrka i arbetsrollen som 

ansågs vara skyddande. Goong et al. (2016) beskrev konflikterna mellan rollerna jobb-

familj-student när en sjuksköterska vidareutbildar sig, det framkom att rollkonflikten hade 

en signifikant roll i utvecklandet av utmattningssyndrom. Om sjuksköterskan kände stöd 

från familj och vänner under studietiden minskade riskerna för insjuknande markant, vid 

avsaknad av stöd från familjen kunde stödet från vänner räcka (Goong et al., 2016). 

 

Hälften av alla sjuksköterskor i Xie et al. (2011) studien uppgav att de kände sig 

emotionellt utmattade minst en gång i veckan. Sjuksköterskorna upplevde även 

personlighetsförändringar såsom aggressivitet minst en gång i månaden men upplevde 

flertal gånger i veckan en personlig tillfredställelse relaterat till sitt arbete. 

Utmattningssyndrom ansågs vara en bieffekt till emotionell trötthet och 

personlighetsförändringar (Xie et al., 2011) det framgick även att arbetsrelaterad stress var 

en beroende variabel till att utveckla utmattningssyndrom och hade en indirekt påverkan på 

sjuksköterskans empati (Hong & Lee, 2016).  

Psykologiska faktorer av vikt för sjuksköterskan 

Rudman och Gustavsson (2011) utförde en kohortstudie med hjälp av enkäter där fyra 

bedömningar utfördes under deltagande sjuksköterskors tre första år i yrket. I enkäterna 

framkom det att nivån av utmattningssyndrom var jämn under dessa tre år i gruppen men 

att var femte sjuksköterska upplevde extremt höga nivåer av utmattningssyndrom någon 

gång under de tre första åren. Variationer inom nivåerna av utmattningssyndrom 

förklarades med ett kausalt samband till depressiva symtom och viljan att lämna yrket även 

faktorer såsom inte känna sig redo för yrket och inte känna intresse för studierna påvisade 

en relation till utmattningssyndrom. 
 

Bland barnmorskor som hade en medelålder på 46 år och hade varit yrkesaktiva i snitt 16,5 

år sågs ett samband mellan arbetsrelaterad stress, depression, ångest och 

utmattningssyndrom. Sjutton procent av barnmorskorna i studien påvisade höga tecken av 

utmattningssyndrom och 20 procent uppvisade höga tecken av depression, ångest och 

stress relaterat till arbetet. Ett samband mellan barnmorskor som upplevde depression, 

ångest och stress till utmattningssyndrom påträffades (Creedy et al., 2017). 
 

Effekter av copingstrategier mellan män och kvinnor för att motverka utmattningssyndrom 

utgick från tre olika dimensioner för utmattningssyndrom, utmattning, cynism och 

professionell effektivitet. Studien av Sasaki et al. (2009) visade att problemlösande 

copingstrategier gav bra resultat hos män, där de hade en signifikant relation mellan 

problemlösning och cynism samt professionell effektivitet. Hos kvinnor gav kognitiv 

omtolkning goda resultat och problemlösning kunde ge både positivt och negativt resultat 
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på utmattningssyndrom. De psykologiska faktorerna påverkar både utfallet i utvecklandet 

av utmattningssyndrom liksom känslan av jobbtillfredsställelse. 

 

Jobbtillfredställelse en aspekt som bidrar till utmattningssyndrom 

Faktorer som påverkade känslan av tillfredsställelse på arbetet negativt var avsaknad av 

support, dålig kontakt med kollegor, övertidsarbete och bevittnande av 

personalproblematik samt frånvaro av befordran i karriären (Cañadas- De la Fuente et al., 

2015; Garcia-Sierra, 2016; Khamisa et al. 2016). Khamisa et al. (2016) beskrev att 

omvårdnad av patienter över ett längre tidsspann påverkade sjuksköterskans upplevelse av 

jobbtillfredställelse negativt. Ovanstående faktorer som påverkar jobbtillfredställelsen 

ansågs vara riskfaktorer som ledde till att sjuksköterskorna drabbades av 

utmattningssyndrom (Khamisa et al. 2016; Garcia-Sierra, 2016; Cañadas- De la Fuente et 

al., 2015). Positiv uppmärksamhet och beröm till följd av bra arbete förstärkte känslan av 

medlidande tillfredsställelse och sågs därför som en skyddsfaktor till insjuknande av 

utmattningssyndrom (Kelly et al., 2015). Sjuksköterskor med en specialistutbildning 

skattades besitta mer medlidande tillfredsställelse än de med en grundutbildning. Kelly et 

al. (2015) belyser att sjuksköterskor i åldern 21-33 år upplevde andrahandstrauma i större 

utsträckning än andra ålderskategorier och påpekar att ung ålder är en riskfaktor. 
 

Arbete inom barn- och mödravård samt administrativt arbete ledde till lägre tecken på 

utmattningssyndrom och ansågs därför vara en skyddande faktor och ledde till större 

upplevd jobbtillfredställelse än vid enbart praktiskt arbete och anställning inom kommunal 

verksamhet (Cañadas- De la Fuente et al., 2015). Även arbete med ett fåtal patienter och 

utbildning såsom specialistutbildning för sjuksköterskor samt etikutbildningar ansågs bidra 

till upplevd ökad jobbtillfredställelse hos sjuksköterskor (Özden et al., 2013). I studien av 

Yao et al. (2013) påvisas dock högre tecken av utmattningssyndrom hos 

akutsjuksköterskor och yrkesverksamma sjuksköterskor på akutavdelningar jämfört med 

andra avdelningar. I studien av Garcia-Sierra et al. (2016) upptäcktes ingen signifikant 

korrelation mellan sociodemografiska faktorer såsom äktenskapsstatus, kön, ålder och 

forskningsutbildning och sjuksköterskans engagemang i relation 

till jobbtillfredställelse eller utmattningssyndrom. 
 

Korrelationen mellan jobbtillfredsställelse och utmattningssyndrom var svag rapporterade 

Özden et al. (2013) men studien påvisade en stark relation mellan jobbtillfredsställelse och 

emotionell trötthet. I studien av Khamisa et. al (2016) framkom det att den privata hälsan 

och jobbtillfredställelsen har en betydande inverkan på insjuknande i utmattningssyndrom 

men att den privata hälsan har en större betydelse än jobbtillfredställelsen. 

Personlighetsdragen neurotisk, ett behov att behaga andra, samvetsgrann och extrovert 

påvisades ha en signifikant del i utvecklandet av utmattningssyndrom (Cañadas- De la 

Fuentes et al., 2015). Det framgick även att manliga sjuksköterskor led av 

personlighetsförändringar relaterat till stress i större utsträckning än kvinnor. Ansträngning 

hos sjuksköterskan beskrevs leda till utmattningssyndrom. Faktorer som har en korrelation 

till ansträngning var främst yrkesrollens begränsningar, ansvar, otillräcklighet och 

överbelastningar samt nattskift. Även relationen mellan sjuksköterska och patient var av 

vikt. Likaså faktorer inom de personliga resurserna såsom socialt stöd och egenvård genom 

fritidsaktiviteter som ökade livskvalitén och hade stresslindrande effekter. Ytterligare 

riskfaktorer till ansträngning hos sjuksköterskor var om de led av kronisk sjukdom vilket 

kunde försämra arbetsförmågan (Wu et al., 2010). 
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I Morrison och Korols (2014) studie beskrivs de varierande rollerna och kraven 

sjuksköterskorna upplever i primärvården. Faktorer som anhörigas oro och rädsla, chefers 

krav på arbetet och kollegors attityder ansågs påverka sjuksköterskorna negativt i sin 

arbetsrelaterade tillfredsställelse. Sjuksköterskornas utbildning beskrivs även som en viktig 

faktor för det individuella självförtroendet. Deltagarna i studien uppgav att energin de 

upplevde i sitt arbete gav de sig själva. Morrison och Korols (2014) studie var menad att 

agera mot utmattningssyndrom, sjuksköterskorna i studien uppvisade dock inga tecken på 

utmattningssyndrom. Slutsatsen utvecklades till att deltagande sjuksköterskor såg 

utmaningar motsatt till hinder i sitt dagliga arbete vilket resulterade i saknaden av 

utmattningssyndrom. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som bidrar till att sjuksköterskan 

utvecklar utmattningssyndrom. Resultatet i studien har en sammanställning av 

vetenskapliga artiklar vilka samtliga påvisar faktorer vid insjuknandet av 

utmattningssyndrom. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer ansågs vara en relevant del i detta arbete då flertalet artiklar 

nämnde faktorer som beskrivs påverka hälsan. Hälsans bestämningsfaktorer beskrivs som 

faktorer som är påverkbara såsom arbetsplats, arbetsmiljö, socialt, familj, matvanor, 

sömnvanor och livsstil samt de icke påverkbara ålder, arv och kön. Bestämningsfaktorerna 

kan ses som både skydd-och riskfaktorer och kan resultera i ett gott mående eller ett dåligt 

(Pellmer, Wrammner & Wrammner, 2012). I samtliga artiklar benämns arbetsmiljön som 

en viktig faktor till sjuksköterskans hälsa och att bristande arbetsvillkor leder till 

utmattningssyndrom. I bakgrunden beskrivs det att arbetsmiljön ska förebygga ohälsa och 

att arbetsrelaterad stress ska motarbetas (http://www.av.se). I både de Olivera et al. (2017) 

och Xie et al. (2011) benämns stressig miljö i enlighet med arbetsmiljöverket 

(http://www.av.se) som en bidragande faktor till utmattningssyndrom. Men de betonar 

även att skiftarbete, stor arbetsbörda och dålig återkoppling av chefer är förekommande 

inom vården och påverkar jobbtillfredställelsen negativt vilket leder till utveckling av 

utmattningssyndrom samt bidrar till att sjuksköterskor lämnar yrket (de Olivera et al. 2017; 

Xie et al. 2011; Khamisa et al. 2016; Garcia-Sierra, 2016; Cañadas- De la Fuente et al., 

2015; Kelly et al., 2015; Goong et al., 2016; Wu et al., 2010). I reflektion under vår 

datainsamling ansågs faktorer såsom arbetsbördan, skiftarbete och återkoppling av chefer 

vara en betydande faktor vid utvecklandet av utmattningssyndrom i enlighet med 

arbetsmiljöverket, vi reflekterade att en bra arbetsmiljö där positiv kraft kan hämtas 

upplevs vara viktigt för att bibehålla hälsa och uppleva KASAM. Jobbtillfredställelse 

beskrevs även som engagemang för arbetet, det beskrevs att sjuksköterskor som upplever 

engagemang för sitt arbete uttrycker mindre utmattningssyndrom vilket kan sammanställas 

med att känna glädje för sitt yrke vilket arbetsmiljöverket beskriver som en betydande 

faktor i en god miljö (http://www.av.se; Garcia-Sierra et al., 2016). 

 

Resultatet påvisar att unga till ålder, nyexaminerade och manliga sjuksköterskor är 

riskgrupper för att lämna yrket vilket kan relateras till upplevelsen av att vara minoritet på 

arbetsplatsen samt försvårar goda relationer med arbetskollegor och chefer. Att nyligen ha 
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bytt chef beskrivs även som en faktor i arbetsvillkoren som kan påverka insjuknandet av 

utmattningssyndrom (Sacco et al., 2015). Under vår analys av studier diskuterades det om 

chefsbytet skedde på grund utav en ohållbar arbetssituation och om det kan upplevas 

tidskrävande att acceptera en ny chef samt deras åtgärder för de kliniskt arbetande 

sjuksköterskorna. 

 

Yao et al. (2013) beskriver att vara gift anses vara en riskfaktor till utvecklande av 

utmattningssyndrom medan Goong et al. (2016) betonar att trots en ökad emotionell 

trötthet hos gifta sjuksköterskor finns en högre professionell tillfredsställelse vilket gör 

äktenskap till en skyddande faktor. Goong et al. (2016) förklarar att den emotionella 

tröttheten är relaterad till barn- och familjesituationen vilket i reflektion kunde knytas an 

till upplevelsen av KASAM (Antonovsky, 1992). Kravet på att arbeta samt vårda och 

försörja sin familj ökade risken för utmattningssyndrom enligt Yao et al. (2013). Då de 

identifierade artiklarna bemöttes under analysen reflekterades det om hur ländernas 

familjeroller kan skiljas åt. Differenser mellan olika länder kan visa på olika kulturella 

skillnader såsom bundna familjeförhållanden där krav angående att vårda och försörja även 

de äldre familjemedlemmarna existerar. De kulturella kraven i Kina leder möjligtvis till 

upplevelse av utmattningssyndrom både via hem- och yrkesliv medan de koreanska 

sjuksköterskorna enbart upplever utmattningssyndrom i relation till kraven i arbetslivet. 

Vare sig land och kultur beskrivs vikten av socialt stöd för att motverka utvecklandet av 

utmattningssyndrom bland sjuksköterskor. 

 

I flertalet artiklar benämns att vara ung till ålder som en riskfaktor till utvecklandet av 

utmattningssyndrom, Sacco et al. (2015) påpekar dock att sjuksköterskor i ålder 40-49 

påvisar högst tecken av utmattningssyndrom. Av det presenterade resultatet upplevdes en 

korrelation till tidigare nämnda faktorerna barn och äktenskap. Där familjeförhållandet kan 

utöver ansträngning på arbetsplats också orsaka påfrestning privat. En teori skapades om 

att både stress relaterat till arbete och hem kunde påverka utvecklandet av 

utmattningssyndrom i enlighet med Hong och Lee (2016) och Yao et al. (2013). De 

sjuksköterskor som uttryckte att de upplevde minst utmattningssyndrom i Sacco et la. 

(2015), Yao et al. (2013) och Xie et al. (2016) studierna var de som var över 50 års ålder 

och ansågs seniora i yrket. Vilket både i artiklarnas diskussion och i eget reflekterande 

förknippades med en förståelse och erfarenhet av yrket, arbetsbördan och stressen. 

 

Faktorer som påverkar utvecklandet av utmattningssyndrom var förutom stress och 

depression, ångest. Creedy (2017) beskriver att arbetsrelaterad ångest både ensamt och i 

korrelation med depression och stress har en signifikant betydelse för utvecklandet av 

utmattningssyndrom. Ångest har i annan forskningen inte benämnts som en viktig 

komponent i utvecklandet av utmattningssyndrom. I diskussion ansågs inte ångest vara en 

avvikande faktor till utvecklande av utmattningssyndrom utan snarare en logisk faktor. En 

reflektion över detta är att tidigare forskning har definierat ångest som tillhörande till 

psykisk ohälsa eller depression. Andra psykologiska faktorer såsom tidigare 

yrkesverksamhet inom sjukvården, sjuksköterskespecialistutbildning och hur sista året som 

sjuksköterskestudent upplevdes har en signifikant påverkan på utmattningssyndrom. 

Sjuksköterskorna som visade tecken för att inte vara redo för yrket, inte kände intresse för 

studierna, depressiva symtom eller en hög nivå av prestationsbaserat självförtroende under 

sista året av studierna var de som utvecklade utmattningssyndrom i störst utsträckning 

under sina tre första år som yrkesverksamma (Rudman & Gustavsson, 2011). I diskussion 

under analysen av artikeln reflekterades det om inte majoriteten av sjuksköterskor upplever 
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en eller ett flertal av ovanstående faktor sitt sista år som sjuksköterskestudent. Att inte 

känna sig redo för yrket anses snarare vara en real uppfattning av det framtida yrket än en 

negativ inställning då en sjuksköterska aldrig är färdig utbildad utan ständigt lär sig. 
 

I studien av Cañadas- De la Fuentes et al. (2015) beskrivs personlighetsdragen neurotisk, 

ett behov av att behaga andra, samvetsgrannhet och extrovert som signifikanta i 

utvecklingen av utmattningssyndrom. Även prestationsbaserat självförtroende nämns i 

artiklar (Rudaman & Gustavsson, 2011) som ett betydande komponent till att utveckla 

utmattningssyndrom. Under analysen av artiklarna diskuterades det att något av 

personlighetsdragen kan återfinnas hos majoriteten av sjuksköterskor och främst bland de 

nyligen examinerade sjuksköterskorna, eventuellt på grund av att det kan kännas svårt att 

ta ett beslut som kan påverka patientens liv. Personlighetsdrag uppfattades vara en viktig 

komponent i utmattningssyndrom beroende på negativ eller positiv innebörd upplevdes de 

antingen som skydd- eller riskfaktorer (Cañadas- De la Fuentes et al., 2015; Rudman & 

Gustavsson, 2011; Morrison & Korols, 2014). Beröm eller positiv uppmärksamhet för sitt 

arbete av kollegor och chefer anses vara en skyddande faktor, vilket även påvisar att 

bekräftelse i sin yrkesroll i enlighet med Rudman och Gustavsson (2011) samt Cañadas- 

De la Fuentes et al. (2015) är skyddande vid utvecklandet av utmattningssyndrom. Även i 

artikeln av Morrison och Korols (2014) beskrivs sjuksköterskans personlighetsdrag som 

viktiga.  

 

Upplevelsen av krav från chefer som inte var uppnåbara, möte med anhöriga och deras 

rädsla samt att inte kunna besvara deras frågor med konkreta svar och negativa attityder 

från kollegor beskrevs av deltagande sjuksköterskor som negativ faktor i arbetet. Trots en 

stressig arbetsmiljö med flertal krav upplevde sjuksköterskorna inte utmattningssyndrom. 

På grund av den mentala inställningen att se utmaningar istället för hinder vid negativa 

händelser upplevdes inte utmattningssyndrom. Av de presenterade resultaten drogs 

slutsatsen om att sjuksköterskans personlighet och mentalitet påverkade utvecklandet av 

utmattningssyndrom, vilket kan relateras till bakgrunden där det beskrivs att beroende på 

vilket perspektiv individen ser på världen speglar individens sätt att se lidande (Morrison 

& Korols, 2014). 

Metoddiskussion 

I enlighet med Rosén (2016) preciserades ett syfte vid starten av arbetet, ett syfte som ville 

besvaras och som ansågs vara inom ramen av kraven för ett examinationsarbete. Både 

kvalitativ och kvantitativ metod utger en egen inblick i området, i diskussion valdes att 

utföra en litteraturöversikt då det upplevdes att syftet kunde besvaras genom att översiktligt 

studera den befintliga kunskapen inom det utvalda området (Forsberg & Wengström, 2016; 

Friberg 2012). En fördel med litteraturöversikt blir då att en bredare bild av området kan 

överses medan en nackdel är att utföra korrekta tolkningar av studier och att minimera 

personlig påverkan. Som följd beslutades vilka inklusion- och exklusionskriterier som 

skulle ingå i arbetet. Kriterierna valdes för att besvara syftet samt minimera godtyckliga 

resultat. Svagheter i form av ingen tidigare erfarenhet av att författa ett examensarbete på 

grundnivå och tidsbegränsningen har påverkat arbetsprocessen negativt. Kontinuerligt 

under arbetet har svårigheter framkommit vid korrekt översättning av ord. Exempelvis vid 

användning av ordet compassion i artiklar, i diskussion har reflektion angående att låta det 

stå compassion eller om en översättning till medlidande skall göras. Då begreppet 

compassion fatigue översatts till utmattningssyndrom valdes att använda begreppet 
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medlidande då enbart compassion beskrevs. Stort engagemang lades ner i att identifiera 

och analysera artiklar, vilket resulterade i de valda artiklar som upplevs besvara syftet. 

Trots engagemanget i att söka artiklar innebär tidsbegränsningen att artiklar kan ha undgått 

identifiering.  
 

Både kvalitativa och kvantitativa, en respektive 15 studier, inkluderades i arbetet. En teori 

angående att enkätstudier var lättare att genomföra samt att fler sjuksköterskor kunde 

medverka och flertalet faktorer kunde preciseras framkom under arbetets gång. 

Kvantitativa studier ansågs lämpliga då en korrelation mellan olika faktorer och 

sjuksköterskans utmattningssyndrom ville studeras (Billhult & Gunnarsson, 2016). Trots 

detta uteslöts inte kvalitativa studier då upplevelsen av faktorer och insjuknandet i 

utmattningssyndrom kunde beskrivas (Danielsson, 2016). De inkluderade kvantitativa 

artiklarna består av icke-kontrollerade enkätstudier samt klinisk kontrollerade studier, den 

inkluderade kvalitativa artikeln bestod av semistrukturerade djupintervjuer. 
 

En inklusionskriterie för denna studie var att deltagande sjuksköterskor skulle vara 

legitimerade, exkluderande andra vårdyrken. Vid datainsamling och dataanalys uppfattades 

det svårare än tidigare reflekterat att förstå om alla sjuksköterskor hade samma 

befogenheter. Exempelvis beskriver Morrison & Korol (2014) att deltagande 

sjuksköterskor hade antingen en tvåårig eller fyraårig utbildning. Senare i arbetet framkom 

att den tvååriga utbildningen inte längre var tillgänglig. I diskussion sammanställdes detta 

med den tidigare svenska sjuksköterskeutbildningen på två år, 1994 bestämde Europeiska 

Unionen (EU) att likställa utbildningen för alla i EU (http//:www.vardforbundet.se). 

Svårigheter vid datainsamlingen uppkom då frågan om yrkeskraven var överensstämmande 

utanför Europa, i somliga amerikanska studier uttrycktes två olika utbildningsformer för 

sjuksköterskor. När tvivel angående utbildning eller legitimation uppkom i artiklarna 

exkluderades de för att syftet inte kunde besvaras trovärdigt. 

 

Ett annat inklusionskriterium beskrev att samtliga artiklar ska vara författade på engelska 

vilket resulterade i att artiklar från hela världen kunde inkluderas då resterande 

inklusionskriterier identifierades i studien. I och med detta framkom frågeställningen om 

eventuella skillnader i vårdkulturer kunde påverka resultatet. I fåtal studier benämns 

vårdkulturen i korrelation med utmattningssyndrom, vårdkulturen har i dessa fall enbart 

varit en faktor i möjligheten att utveckla utmattningssyndrom. Då andra faktorer har 

identifierats samt i vissa varit återkommande har vårdkulturen inte ansetts vara en markant 

indikator för utmattningssyndrom. Allmänt genom datainsamling och dataanalys har det 

vid likartade studier valts att inte utesluta artiklar relaterat till vårdkulturen då kulturen 

ansågs oberoende till att besvara arbetets syfte. Då flertal artiklar har identifierat samma 

och snarlika resultat anses det inte vara en tillfällighet vilket resulterar i en trovärdighet av 

resultatet (Helgesson, 2015).  

 

I enlighet med syftet att belysa faktorer som bidrar till att sjuksköterskan utvecklar 

utmattningssyndrom anses en generaliserbarhet finnas. En studie av kvalitativ design 

upplevs finna samma faktorer som denna studie. 

Slutsats 

Faktorer som ålder, kön, socialt liv, utbildning, psykisk ohälsa samt arbetsplats beskrevs 

som viktiga komponenter vid utvecklandet av utmattningssyndrom. Copingstraegier, 

jobbtillfredställelse samt ett socialt nätverk ansågs vara skyddande faktorer som minskade 
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utvecklandet av utmattningssyndrom markant. Förbättringsarbete i form av karriär 

möjligheter, högre löner samt ett förbättrat arbetsklimat med positiv arbetsomsättning 

skulle bidra till färre sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom.  

 

Fortsatta studier  

Flertalet faktorer med relation till utmattningssyndrom framkom under arbetet dock 

presenterades fåtal åtgärdsplaner. Förhoppningen är att detta arbete kan utgöra en grund för 

vidare forskning angående preventionsarbete samt åtgärdsarbete. Forskning via både 

kvalitativ och kvantitativ metod behövs inom området för att utveckla förståelsen av 

utmattningssyndrom och i sin tur påbörja prevention och åtgärdsarbete för att minska 

utvecklandet av utmattningssyndrom bland sjuksköterskor.  
 

Klinisk tillämpbarhet   

Arbetet bidrar till en ökad förståelse av faktorer som påverkar utvecklandet av 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Förhoppningen är att arbetet kan utgöra en grund 

för arbetsgivare vid förbättringsarbeten på exempelvis sjukhus. Även en ökad insikt i 

vikten av återhämtning, återkoppling samt utbildning för sjuksköterskor önskas arbetet 

bidra till.  
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

KOD OCH KLASSIFICERING  VETENSKAPLIG KVALITET  

 I = Hög kvalitet  
II = 

Medel  
III = Låg kvalitet  

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper.  

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder.  

*  

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad.  

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder.  

*  

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder.  

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp.  

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder.  
*  

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder.  

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

*  

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder.  

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik.  

*  

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning.  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  



II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval, 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ Kvalité 

Cañadas-De 
la Fuente, G. 
A., Vargas, C., 
San Luis, C., 
García, I., 
Cañadas, G. 
R., & De la 
Fuente, E. I. 
2015 
Spanien 
 

Risk factors and 
prevalence of 
burnout syndrome 
in the nursing 
profession 

Uppskatta prevalensen av 
utmattningssyndrom, att 
identifiera faktorer 
relaterade till 
utmattningssyndrom och att 
föreslå en riskprofil för detta 
syndrom bland 
sjuksköterskor. 

En enkätstudie som 
riktade in sig till 
sjuksköterskor som 
jobbade på   
Andalusian Health 
Service. Analysen gjordes 
utifrån studenters t-test 
och enligt  
the Welch or Brown–
Forsythe stilen. 

676 
(9) 

Skiftpass, kön, arbete 
inom primärvården och 
personlighetsdrag så som 
neurotisk, behov av att 
behaga och extraversion 
var risk faktorer. Att vara 
gift var en skyddsfaktor. 
Män kände sig 
deprimerade i större 
utsträckning. 

PI 

Creedy, D.K., 
Sidebotham, 
M., Gamble, 
J., Pallant, J., 
& Fenwick, J.  
2017 
Australien 
 

Prevalence of 
burnout, 
depression, 
anxiety and stress 
in Australian 
midwives: a cross-
sectional survey 

Att undersöka prevalensen 
av utmattningssyndrom, 
depression, ångest och 
stress hos australiensiska 
barnmorskor. 

En kvantitativ online 
enkät, som var en 
tvärsnittsstudie, skickades 
ut till barnmorskor i 
Australien via mail.  

1037 
(0) 

Det framkom att 
utmattningssyndrom 
tecknen uppstod både av 
privatlivet och arbetet. Att 
depression, ångest och 
stress var starkt 
ihopkopplat med 
tillståndet. 

PI 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 
  



III 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval, 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

De Oliveira, 
D., Griep, R., 
Portela, L., & 
Rotenberg, L.  
2017 
Brasilien 
 

Intention to leave 
profession, 
psychosocial 
environment and 
self-rated health 
among registered 
nurses from large 
hospitals in Brazil: 
a cross-sectional 
study  

Undersöka faktorer 
relaterade till att lämna yrket 
hos legitimerade 
sjuksköterskor på ett stort 
kommunalt sjukhus i 
Brasilien. 
 

En tvärsnitts studie med 
enkäter för sjuksköterskor 
på de stora sjukhusen i 
Rio de Janiero. Analysen 
gjordes enligt hierarchical 
model. 

3229 
(0) 

De framkom olika faktorer 
som gjorde att man ville 
lämna yrket på grund av 
utmattningssyndrom, till 
exempel att inte ha jobbat 
inom sjukvården innan, 
manligt kön, och vara ung.  

PII  

García-Sierra, 
R., 
Fernández-
Castro, J., & 
Martínez-
Zaragoza, F.  
2016 
Spanien 

Relationship 
between job 
demand and 
burnout in nurses: 
does it depend on 
work 
engagement? 
 

Syftet med studien var att 
öka förståelsen om 
relationen mellan 
arbetsplatsens krav, 
kontroll, socialt stöd, 
utmattningssyndrom och 
engagemang hos 
sjuksköterskor. 
 

Sjuksköterskor på 
universitetssjukhus i Elche 
och Terrassa i Spanien 
blev slumpmässigt 
tillfrågade angående 
studien, enkäter skickades 
till deltagande 
sjuksköterskorna. 
 

100 
(0) 
 

Sjuksköterska med högre 
engagemang rapporterade 
lägre nivå av 
utmattningssyndrom när de 
upplever högre krav, jämfört 
med en sjuksköterska som 
har lägre engagemang. 
Socialt stöd är en viktig del i 
att uppnå engagemang.  

PI 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



IV 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval, 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

Goong, H., Xu, 
H., & Li, C.  
2016 Korea 
 

Effects of work–
family–school role 
conflicts and role-
related social 
support on 
burnout in 
Registered 
Nurses: a 
structural 
equation 
modelling 
approach 

Undersöka effekten av 
arbete-familj-studie rolls 
konflikter och roll relaterad 
socialt stöd (RRSS) vid 
utmattningssyndrom hos 
sjuksköterskor som studerar 
vidare på en högre nivå.  
 

En prediktiv korrelations 
enkät i forma av 
tvärsnittsstudie användes 
bland sjuksköterskor i 
Korea som studerade en 
specialistutbildning. 
Analysen gjordes med 
SPSS och Analysis of 
Moment Structures. 

286 
(0) 
 

I studien framgick det att 
socialt stöd var av stor 
betydelse som skydd från att 
insjukna i 
utmattningssyndrom. Alla 
dimensioner av Arbete- 
Familj- Studie konflikter 
kunde leda till 
utmattningssyndrom utom 
personlig tillfredställelse. 

PI 
 

Hong, E., & 
Lee, Y. 
2016 
Syd Korea 
 

The mediating 
effect of emotional 
intelligence 
between 
emotional labour, 
job stress, burnout 
and nurses' 
turnover intention 

Att konstruera och testa en 
strukturell ekvations modell 
för sjuksköterskors vilja att 
lämna arbetet som 
inkluderar emotionell 
trötthet, arbetsrelaterad 
stress, empati och 
utmattningssyndrom för att 
kunna identifiera effekten av 
empati mellan dessa 
faktorer. 

En tvärsnittsstudie i form 
av enkäter utdelades till 
sjuksköterskor som jobbat 
mer än ett år i G-
provinsen.  

236 
(25) 

En förlust av empati är en 
bieffekt av arbetsrelaterad 
stress vilket kan leda till 
utmattningssyndrom. Förlust 
av empati är också den 
andra största orsaken till att 
utveckla 
utmattningssyndrom. 

PI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög, II = Medel, III = Låg 



V 

 

 
 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval, 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

Kelly, L., 
Runge, J., & 
Spencer, C.  
2015 
USA 
 

Predictors of 
Compassion 
Fatigue and 
Compassion 
Satisfaction in 
Acute Care 
Nurses 
 

Undersöka 
utmattningssyndrom 
och medlidande 
tillfredsställelse hos 
sjuksköterskor inom 
olika avdelningar inom 
sjukhus. 
 

En tvärsnittsstudie i form 
av enkät utdelades till 
sjuksköterskor på flertal 
avdelningar 
 

491 
(0) 
 

En studie som visa att 
sjuksköterskor med högre 
arbetserfarenhet och de i 
åldersgrupp 21-33år har 
högre risk till 
utmattningssyndrom, lägre 
känsla av tillfredsställelse i 
medlidande än 
åldersgrupperna 34-49 och 
50-65. 
Tankar om att uppsägning 
och känslan av tillfredställelse 
för arbetet är indikatorer för 
utmattningssyndrom och 
medlidande tillfredsställelse. 
Erkännande och 
tillfredsställelse kan öka 
känsla av medlidande 
tillfredsställelse och då 
motverka 
utmattningssyndrom.  

P I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval. 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

Khamisa, N., 
Peltzer, K., 
Illic, D., & 
Oldenburg, B. 
2016 
Sydafrika 
 

Work related 
stress, burnout, 
job satisfaction 
and general 
health of nurses: 
A follow-up study 
 

Att tillhandahålla en 
bättre förståelse av 
förhållandet mellan 
arbetsrelaterad stress, 
utmattningssyndrom, 
jobb tillfredställelse och 
den generella hälsan 
hos sjuksköterskor 
över ett års tid. 

En kvantitativ 
enkätstudie som var 
med återkoppling på 1 
år.  

277 
(0) 

Jobb tillfredställelse och hälsa 
är starkt ihopkopplade med 
utmattningssyndrom. Faktorer 
som befordran, stöd och 
övertid bland annat 
kopplades till insjuknande i 
utmattningssyndrom. 

CCT I 

Morrison, K., & 
Korol, S. 
Canada 
2014 
 
 

Nurses' perceived 
and actual 
caregiving roles: 
identifying factors 
that can contribute 
to job satisfaction 
 

Att jämföra 
sjuksköterskors 
omvårdnads 
förväntningar med 
deras vårdgivande 
roller och att identifiera 
faktorer som potentiellt 
kan inkludera en 
preliminär konceptuell 
modell av jobb 
tillfredställelse och 
utmattningssyndrom. 

Semistrukturerade 
djupanalyser utfördes 
med sjuksköterskor som 
jobbade inom 
primärvården och 
analyserades enligt 
grounded theory 
metoden och innehållet 
kodades. 

9 
(0) 
 

Studien visar att 
sjuksköterskor med högre 
engagemang rapporterade 
lägre nivå av 
uttmattningssyndrom när de 
upplever högre krav, jämfört 
med de som har lägre 
engagemang. Socialt stöd är 
viktigt för att uppnå 
engagemang. 

P I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



VII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval. 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ Kvalité 

Rudman, A., & 
Gustavsson, 
P. 
2011 
Sverige 

Early-career 
burnout among 
new graduate 
nurses: A 
prospective 
observational 
study of intra-
individual change 
trajectories. 

Att identifiera och jämföra 
typiska gemensamma tecken 
av individuell utveckling vid 
utmattningssyndrom hos 
nyexaminerade sjuksköterskor 
under en tre års period. 
 

En Kohort studie för 
nyexaminerade 
sjuksköterskor under 
sina första 3 år i yrket.   

1153 
(156) 

Var femte nyexaminerade 
sjuksköterska visade höga 
tecken på 
utmattningssyndrom under 
sina första 3 år. Symtom 
relaterat till depression, viljan 
att lämna yrket och olika 
faktorer under sista året i 
skolan.  

PI 

Sacco, T., 
Ciurzynski,  S.
, Harvey, 
Megan., & 
Ingersoll, G. 
2015 
USA 
 

Compassion 
Satisfaction and 
Compassion 
Fatigue Among 
Critical Care 
Nurses 
 

Att förankra prevalensen av 
medlidande tillfredställelse och 
utmattningssyndrom hos 
intensivsjuksköterskor som 
jobbar inom vuxen-, 
pediatriska- och 
neonatalintensiven och att 
beskriva potentiella bidragande 
demografiska avdelningar och 
organisation karaktärer. 

En tvärsnittsstudie i form 
av en online enkät 
utfördes bland 
sjuksköterskor inom IVA 
vård. Analysen skedde 
med SPSS och ProQOL 
manuel. 
 

221 
(0) 
 

Faktorer såsom ålder, att 
vara över 50 år minskade ens 
chanser att drabbas av 
utmattningssyndrom, om 
avdelnings chef bytts nyligen 
och avdelnings typ kunde 
avgöra insjuknande i 
utmattningssyndrom. 
 

PI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval. 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

Sasaki, M., 
Kitaoka-
Higashiguchi, 
K., Morikawa, 
Y., & 
Nakagawa, H.  
2009 
Japan 

Relationship 
between stress 
coping and 
burnout in 
Japanese hospital 
nurses  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Undersöka relationen mellan 
stresscoping och burnout bland 
sjuksköterskor på japanska 
sjukhus. 
  
   
  
  
   
 

Enkätstudie, där 
sjuksköterskor i 16 olika 
psykiatriska sjukhus i 
Japan deltog, angående 
kopplingen mellan 
copingstrategier och 
stress. 

1684 
(393) 

Studien visar att förändra sitt 
tankesätt är relaterad till låg 
utmattning och cyanism, men 
också till hög effektivitet i 
arbetet hos kvinnor. Detta 
tyder på att denna 
copingstrategi kan ge ett bra 
resultat hos kvinnor. Medan 
för män var det bättre att 
använda en problemlösande 
copingstrategi för att undvika 
utmattningssyndrom. När det 
gällde problemlösande 
copingstrategi hos kvinnor 
kunde den ha både en positiv 
och negativ resultat. 

PI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



IX 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval. 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

Wu, H., Chi, 
T-S., Chen, 
L., Wang, L., 
& Jin, Y-A. 
2010 
Kina 

Occupational stress 
among hospital 
nurses: cross-
sectional survey 
  
 
 
  
 
  
 

Att undersöka faktorer 
relaterad till 
utmattningssyndrom bland 
kvinnliga sjukhus 
sjuksköterskor i Kina.  
  
   

En tvärsnittsstudie i form 
av enkäter för kvinnliga 
sjuksköterskor på tjugo 
olika sjukhus i provinsen 
Liaoning i Kina. 

2613 Flertalet faktorer som kunde 
leda till utmattningssyndrom 
hos sjuksköterskor är bland 
annat upplevelsen av att 
känna sig otillräcklig och av 
arbetsrollens begränsningar, 
relationen mellan 
sjuksköterska och patient 
samt socialt stöd. 

PI  

Xie, Z., 
Wang, A., & 
Chen, B. 
2011 
Kina 
 

Nurse 
burnout and its 
association with 
occupational stress 
in a cross-sectional 
study in Shanghai  

Undersöka sjuksköterskors 
utmattningssyndrom och dess 
association med 
yrkesstressorer i Shanghai, 
Kina. 
 

En tvärsnittsstudie i form 
av enkät utfördes bland 
sjuksköterskor i Shanghai 
angående burnout och 
occupational stress. 
Dataanalysen gjorde med 
SPSS och STATA/SE 

527 
(0) 

Äldre sjuksköterskor, att 
arbeta på sjukhus på 
landsbygden och inget 
skiftarbete var skyddsfaktorer 
till utmattningssyndrom. 
Emotionell trötthet ansågs 
som största anledningen till 
utmattningssyndrom.  

PI 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg  



X 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte Metod (Design, urval. 
datainsamling) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalité 

Yao, Y., Yao, 
W., Wang, 
W., Li, H., & 
Lan, Y. 
2013 
Kina  

Investigation of 
risk factors of 
psychological 
acceptance and 
burnout 
syndrome 
among nurses in 
China.  

Fastställa säkerheten av 
Kinesiska versionen av 
Acceptance and Action 
Questionnaire- II, relationen 
mellan psykologiska 
acceptance och 
utmattningssyndrom samt 
deras risk faktorer bland 
sjuksköterskor i Kina 

En enkätstudie riktad till 
sjuksköterskor som 
arbetade på nio olika 
kommunala sjukhus i 
provinsen Henan i Kina. 

845 
(40) 

Det är en tydlig koppling mellan 
psykologisk acceptans och 
utbrändhet. Andra riskfaktorer 
är enligt studien; Ålder (25-44 
år), att vara gift, man, jobba på 
akutavdelning och låg 
yrkesposition. 

PI 

Özden, D., 
Karagözolgu, 
S., & 
Yilidirim, G. 
2013 
Turkiet 

Intensive care 
nurses’ 
perception of 
futility: Job 
satisfaction and 
burnout 
dimensions 

Undersöka nivåerna av jobb 
tillfredställelse och 
utmattningssyndrom av 
intensivvårdssjuksköterskor 
och relationen mellan dom 
genom dimensionen av 
värdelöshet inom 
problemet. 

En tvärsnittsstudie med 
deskriptiv enkät för 
sjuksköterskor som jobbar 
på intensivvårdsavdelningar 
i Turkiet.  
En korrelationsanalys av 
data gjordes.  

206 
(48) 

Äldre sjuksköterskor med 
specialistutbildning hade lägre 
tecken på utmattningssyndrom 
och hade jobb tillfredställelse i 
högre grad. Sjuksköterskor 
med etisk utbildning och med 
få patienter kände mest jobb 
tillfredställelse.  

PII 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 
 
 


