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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   

Utmattningssyndrom är ett växande problem i samhället. Internationell forskning visar att 
sjuksköterskor, jämfört med andra yrkesgrupper, är mer benägna att utveckla 
utmattningssyndrom. Antalet sjukskrivna sjuksköterskor i Sverige ökar årligen, en av två 
sjukskrivs för emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Detta leder till ökade 
samhällskostnader samt ytterligare ansträngning för resterande sjuksköterskor. För att bryta 
den negativa spiralen bör orsaken till detta undersökas vidare. 
 
Syfte  

Syftet var att beskriva faktorer som leder till att legitimerade sjuksköterskor, yrkesverksamma 
inom hälso- och sjukvård, riskerar att utveckla emotionell utmattning eller 
utmattningssyndrom. 

Metod  
 
En allmän litteraturöversikt baserad på sökningar i CINAHL och PsycINFO samt manuella 
sökningar. Dessa genererade i 16 vetenskapliga artiklar, vilka har klassificerats enligt 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag samt analyserats tematiskt.  
 
Resultat 
 
Resultatet visade att arbetsmiljö och arbetsbelastning inverkar på utvecklandet av emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom, likaså det upplevda stödet från chefer och ledning. 
Sociodemografiska faktorer så som ålder, civilstånd, kön samt antal år i yrket spelar också in. 
Graden av personligt engagemang och hur varje sjuksköterska hanterar känslomässig stress är 
också avgörande.  
 
Slutsats 
 
Arbetsmiljö, arbetsbelastning, stöd från chefer, sociodemografiska faktorer samt 
personlighetsdrag kan vara avgörande faktorer för att utveckla emotionell utmattning eller 
utmattningssyndrom.  
 
 
Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetsmiljö, emotionell utmattning, känslomässig stress, 
utmattningssyndrom. 
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INLEDNING 

Internationell forskning visar att vårdpersonal riskerar att utveckla utmattningssyndrom 
(Lorenz, Benatti & Sabino, 2010; Grau-Alberiola, Gil-Monte, Garcia-Juesas, & Figueiredo-
Ferraz, 2010). Enligt en studie innefattande såväl USA som Europa, rapporterades att mellan 
tio och 78 procent av sjuksköterskorna själva skattade att de var drabbade av 
utmattningssyndrom (Aiken et al., 2012). Enligt García-Sierra, Fernández-Castro, och 
Martínez-Zaragoza (2016) utvecklar allt fler legitimerade sjuksköterskor utmattningssyndrom. 
Mellan åren 2012 och 2014 ökade antalet sjukskrivna sjuksköterskor i Sverige med åtta 
procent, bland specialistsjuksköterskor var motsvarande siffra tio procent (Försäkringskassan, 
2015). Enligt tidningen Vårdfokus är 49 procent av ökningen relaterat till psykisk ohälsa 
(Olsson, 2017) och av dem är och 95 procent diagnoser som ”anpassningsstörningar” eller 
”stressreaktion”. Inom vilka, tillstånd som utmattningssyndrom eller posttraumatisk stress 
hamnar (Försäkringskassan, 2016). 

BAKGRUND 

Hälsa och ohälsa 
Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnadsvetenskap och innebörden av begreppet 
beskrivs på olika sätt. Det kan skildras som ett resultat, ett tillstånd, en process eller medel 
och mål. Det finns även litteratur som beskriver hälsa som kapital det vill säga ett mått på 
välfärd eller så skildras hälsa som lycka, livskvalitet och välbefinnande (Willman, 2014).  
World Health Organisation [WHO] definierar hälsa som fysisk, psykisk och socialt 
välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada (World Health Organization, 
2006). Inom det humanistiska perspektivet definieras hälsa som en process där varje 
människa ses som en enhet av kropp, själ och ande. En del kan inte fungera utan den andra 
vilket innebär att alla delarna måste vårdas. Med detta synsätt blir hälsa knuten till hela 
människan och är därför en process av upplevelser, välbefinnande, meningsfullhet och känsla 
av sammanhang i det vardagliga livet (Willman, 2014).  

Socialstyrelsen (2016) definierar ohälsa som brister i hälsa. Ekman (2014) menar istället att 
varje individs egen personliga upplevelse styr vad som är ohälsa just för hen och vad som 
upplevs som ohälsa kan därmed variera. Symtom på ohälsa kan vara trötthet, yrsel, 
hjärtklappning eller ångest och upplevs ibland som tecken på sjukdom men kan även vara 
tecken på ohälsa hos den drabbade (Ekman, 2014). Levnadsvanor som låg fysiskt aktivitet 
(Gidlow, Johnston, Crone, Ellis, & James, 2006), tobak- och alkoholmissbruk (Bloomfield, 
Grittner, Kramer, & Gmel, 2006) samt ohälsosamma kostvanor (Pechey & Monsivais, 2016), 
kan vara bidragande orsaker till ohälsa. Tillsammans med låg utbildning och/eller låg inkomst 
ökar risken för att utveckla ohälsa (Lansford, Dodge, Pettit, & Bates, 2016). 

Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är enligt Folkhälsomyndigheten (2018) en av Sveriges folksjukdomar. I en 
mätning av Sveriges folkhälsa 2016 upplevde 16 procent av befolkningen nedsatt psykiskt 
välbefinnande. Andelen kvinnor som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande var 19 procent 
och andelen män var 12 procent. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande över hela världen, 
ångest och depression hör till de vanligaste diagnoserna inom psykisk ohälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). 
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Det finns också indikationer på att svåra psykiatriska sjukdomar med tiden leder till somatiska 
sjukdomar som diabetes typ två och lungsjukdomar. Dessa patienter avlider i sekundära 
sjukdomar i snitt 15 år tidigare (Socialstyrelsen, 2014). 

Stress 
En definition av stress är yttre och/eller inre krav som uppfattas påfrestande och oöverstigliga 
utifrån de resurser individen har (Lärn-Nilsson, Malmquist, Björn, Frankenhaeuser, Meurling, 
2018). Vid påfrestande situationer reagerar kroppen med stärkt beredskap i form av 
energipåslag för att kunna försvara sig mot fara. Kortvarig stress kan medföra att prestationen 
höjs, immunförsvaret blir mer effektivt och minnet förbättras (Friberg & Öhlén, 2009). Vid 
långvarig stress får varken kropp eller hjärna möjlighet till vila och återhämtning, vilket i 
längden blir skadligt (Lärn-Nilsson et al., 2018) 

Arbetsrelaterad stress innebär situationer i yrkeslivet där individens kunskapsnivå och 
förmåga inte överensstämmer med arbetskraven. Yrkesrelaterad stress minskar personalens 
engagemang i sitt arbete samt att organisationskostnaderna ökar till följd av hälsoproblematik 
och ökad sjukfrånvaro hos personalen (Henrique Simonetti & Ferraz Bianchi, 2016). 
Sjuksköterskor undervisar patienter i hälsa och stressreducering dock förekommer det att den 
egna hälsan prioriteras bort. För att bättre kunna undervisa patienter är det av stor vikt att 
även ta hand om sig själv (Calder Calisi, 2017).  

Hög arbetsbörda leder till stress vilket påverkar vård och behandling. Åtgärder som syftar till 
att minska stress kan även förbättra samarbete och känslomässigt välbefinnande vilket leder 
till förbättrad vårdkvalitet (Yuguero et al., 2017). 

Emotionell utmattning 
Emotionell utmattning är ett tillstånd som karaktäriseras av minskad känsla av medlidande, så 
kallat empiatibortfall (Van Mol, Kompanje, Benoit, Bakker & Nijkamp, 2015). Tillståndet är 
vanligt inom vårdyrken och är ett resultat av ett djupt personligt engagemang av en patient 
och dess anhöriga (Lombardo & Eyre, 2011). Compassion eller medkänsla, kan definieras 
som sorg för lidanden. Emotionell utmattning eller uttömdhet av medkänsla är resultatet av att 
individen engagerat sig och blivit mottaglig av andras lidanden. Många människor som väljer 
att arbeta inom vården är ofta vana sedan tidigare att prioritera sina medmänniskors behov 
före sin egna. På grund av detta är det inte överraskande att just emotionell utmattning är ett 
relevant begrepp inom sjukvården (Lanier & Brunt, 2017). I en studie av Doré, Duffett-Leger, 
McKenna, Breau och Dorais (2018) visar 40 procent av medverkande sjuksköterskor på höga 
nivåer av emotionell utmattning. Emotionell utmattning kallas även Secondary traumatic 
stress, förkortat STS. Vid emotionell utmattning kan den drabbade individen uppleva symtom 
som utmattning, frustration och depression. Symtom vid emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom är nära relaterade dock skiljer sig den bakomliggande orsaken åt (Van 
Mol, Kompanje, Benoit, Bakker & Nijkamp, 2015). 

Vila och återhämtning  

Henderson menar att alla människor har liknande grundläggande behov men att varje individ 
har ett personligt tillvägagångssätt för att tillfredsställa dessa. Ett grundläggande behov är 
förströelse och avkoppling (Henderson, 1991). Vad som är vila varierar stort mellan olika 
personer. För några är det avstressande att träna hårt, för andra är en lång promenad vid havet 
det bästa. Genom att identifiera för sig själv vad som är avstressande och ger energi, 
underlättas de aktiva beslut som behövs för att bibehålla eller återställa välmående (Mendes, 
2017).  
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Det är viktigt för alla människor att behovet av vila uppmärksammad och tillgodoses eftersom 
det lägger grunden för andra viktiga hälsoprocesser. I dagens föränderliga samhälle, med ett 
högt arbetstempo och en hög förändringstakt, har utrymmet för vila minskat drastiskt, vilket 
är en av orsakerna till de höga ohälsotalen vi se idag (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 
Enligt Seaward (2018) är god sömnkvalitet viktigt för att upprätthålla ett hälsosamt 
immunsystem och en god kognitiv funktion den vakna tiden. Som engagerad sjuksköterska är 
det lätt att jobba över och jobba extra. Ofta är det sömnen och vila som prioriteras bort – det 
som egentligen borde ligga överst på listan. Genom att vila när kroppen säger att det behövs, 
blir det lättare att hantera stress och press, oavsett var de kommer ifrån (D'Anna, 2006). Att 
vara helt fri från “måsten”, att själv får bestämma vad man vill göra och när, är viktigt för att 
helt kunna släppa stress och arbete och på så sätt kunna återhämta sig (Asp, 2015). Många 
sjuksköterskor upplever stress i arbetet, då kan korta, frekventa raster vara till hjälp för att 
lindra arbetsrelaterad stress främja känsla av avkoppling (Witkoski & Dickson, 2010). Enligt 
Giorgi, Notarnicola, Petrucci och Lancia (2018) finns ett signifikant samband mellan 
sömnkvalitet och utmattningssyndrom. Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar längre 
skift (>10 timmar) och mer än sex skift i rad utan vila upplever tecken på utmattning i större 
utsträckning än sjuksköterskor som arbetar kortare skift med mer vila. 

Utmattningssyndrom 

Utbrändhet som begrepp beskrevs i vetenskapliga sammanhang första gången 1869 av 
Bradley, men det är Freudenberger som genom sin artikel år 1974 anses vara dess 
upphovsman. Den som främst kommit att kopplas samman med begreppet är dock Christina 
Maslach (Johannisson, 2003; Socialstyrelsen, 2003). Hon var en av de första som började 
forska i ämnet och i en vetenskaplig artikel från 1978, skriven tillsammans med Ayala Pines, 
definierar hon syndromet så här: “[…] a syndrome of physical and emotional exhausting, 
involving the development of negative self concept, negative job attitude and loss of concern 
and feeling for clients.” (Pines & Maslach, 1978, s. 233).  
När sjukskrivningarna för psykisk ohälsa blev rekordhöga i Sverige i slutet av 1990-talet 
fanns fortfarande inget vedertaget svenskt ord för burnout. Den svenska direktöversättningen, 
utbränd, ansågs inte vara helt överensstämmande. I en utredning från Socialstyrelsen, 
publicerad 2003, beslutades att det svenska ordet skulle vara “Utmattningssyndrom” 
(Socialstyrelsen, 2003). 

Definition 
Utmattningssyndrom innebär en mental och fysisk funktionsnedsättning som ofta är ett 
resultat av hög arbetsbelastning. Individer som riskerar att utveckla utmattningssyndrom 
känner vanligtvis ett behov av att utföra arbetsuppgifter med perfektion och känner sig 
otillräckliga då det inte uppfylls. Detta målorienterade tankesätt kan vara destruktivt och 
skapa obalans i arbetslivet, vilket i längden kan leda till utmattning (Van Mol et al., 2015).  

I Socialstyrelsens riktlinjer för utmattningssyndrom definieras detta som en uttalad fysisk och 
psykisk utmattning efter långvarigt stresspåslag (Socialstyrelsen, 2017). Utmattningssyndrom 
ses som ett allvarligt problem i dagens samhälle och förekomsten har ökat avsevärt, framför 
allt inom vården, sedan mitten av 1990-talet (Socialstyrelsen, 2003).  

De som drabbas har sällan någon historia med psykiatriska sjukdomar, det är snarare 
obalansen mellan vad som förväntas av personen och verktygen som ges för att nå dit (Moss, 
Good, Gozal, Kleinpell & Sessler, 2016).  
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Den vanligaste definitionen av utmattningssyndrom beskriver tillståndet som en reaktion på 
långvarig arbetsrelaterad stress vilket påverkar på tre grundläggande personliga egenskaper: 
emotionell utmattning, depersonalisering och personlig framgång. Emotionell utmattning har 
att göra med fysisk och emotionell överbelastning som kan orsakas av både medarbetare och 
patienter. Depersonalisering beskrivs som ett problem som kan medföra en cynisk och en 
negativ attityd gentemot såväl arbetsgivare, medarbetare och vårdtagare. Försämrad prestation 
i arbete manifesteras som minskad effektivitet i arbetet (Tucker, Weymiller, Cutshall, Rhudy 
& Lohse, 2012).  

Kriterier för diagnos av utmattningssyndrom 
Socialstyrelsen har sammanställt kriterier som krävs för att läkare ska kunna ställa diagnosen 
utmattningssyndrom. Vid diagnostisering ska fysiska och psykiska symtom på utmattning ha 
pågått under minst två veckor och kan härledas till identifierbara stressfaktorer som pågått 
under minst sex månader. Symtom på utmattningssyndrom, vilka används som underlag vid 
diagnostisering, är brist på psykisk energi, minskad uthållighet, förlängd återhämtningstid, 
koncentrationssvårigheter, minnesstörning, nedsatt förmåga att hantera stress och krav, 
känslomässig irritabilitet, sömnstörning och fysisk svaghet. Även fysiska symtom som värk, 
bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet är vanligt 
förekommande vid utmattningssyndrom. För att kunna ställa diagnos krävs att symtomen 
orsakar lidande eller nedsatt funktion i vardagen samt att andra orsaker till symtomen, 
exempelvis somatiska sjukdomar och medicinering, uteslutits (Socialstyrelsen, 2003). 

Utmattningssyndrom bland vårdpersonal 
Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som orsakar 45 procent av alla 
sjukskrivningar i Sverige. Då sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom är den största 
patientgruppen på Ersta psykiatriska klinik har ett behandlingsprogram specifikt framtaget för 
vårdpersonal utvecklats. Där har man sett att de mest utsatta är nyexaminerad vårdpersonal 
samt de som befinner sig mitt i karriären med partner, hem och barn att sköta om (Olsson, 
2017). Sjuksköterskors missnöje med arbetsmiljön och utmattningssyndrom är de 
underliggande faktorer som gör att allt fler väljer att lämna sitt yrke (Nantsupawat et al., 
2017). I Sverige fanns det år 2016 cirka 111 000 legitimerade sjuksköterskor och man 
räknade då med att en av tio valde att helt byta yrke (Statistiska Centralbyrån, 2017).  

Behandling utmattningssyndrom 
Enligt Socialstyrelsen (2003) har rekommendationer för behandling av utmattningssyndrom 
begränsad vetenskaplig evidens och randomiserade kontrollerade studier saknas. De 
behandlingsprinciper som finns är baserade på den begränsade vetenskapliga evidens som 
finns. Vid behandling av utmattningssyndrom identifieras utlösande stressfaktorer och en 
åtgärdsplan läggs upp tillsammans med patienten. Patienten får rådgivning om egenvård som 
bör innefatta information om betydelse av fysisk aktivitet och regelbundna mat- och 
sömnvanor. Behandling vid utmattningssyndrom består även av psykoterapi, 
avspänningsträning och stresshantering. Antidepressiv läkemedelsbehandling används, dock 
saknas vetenskaplig evidens för positiv effekt vid utmattningssyndrom. Längden 
sjukskrivning varierar och bör anpassas efter situationen på arbetsplatsen. Arbetsinriktad 
rehabilitering bör påbörjas så snart som möjligt (Socialstyrelsen, 2003).  
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Arbetsmiljö – vad säger lagen? 
Enligt vårdförbundet är en god arbetsmiljö grunden för att kunna skapa en hälsosam 
vårdmiljö. Det är först då bra, säker och personcentrerad vård kan utföras (Vårdförbundet, 
2015). Enligt Asiret Kapucu, Kose, Kurt och Ersoy (2017) finns ett samband mellan 
sjuksköterskans tillfredställelse med sitt yrkesval och arbetsmiljön. En trygg och trivsam 
arbetsmiljö ökar trivseln på arbetsplatsen och förbättrar hälsan hos sjuksköterskor 
En bra arbetsmiljö leder också till högre patientsäkerhet (Kirwan, Matthews & Scott, 2013).  
Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården ligger hos förtroendevalda 
politiker. De som sitter i kommunfullmäktige ger förutsättningar för miljöarbete och 
nämnpolitikerna är det som ser till och kontrollerar att arbetsmiljölagen följs. Vid 
förändringsarbeten är det också nämndpolitikerna som ser till att chefer och arbetsledare har 
de förutsättningar som finns för att genomdriva det som bestämts på högre ort.  
Arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöarbetet vidare, men det juridiska ansvaret kommer alltid 
ligga kvar hos arbetsgivaren (Arbetsmiljölagen [AMV], SFS 1977:1160). De personer på en 
arbetsplats som ansvarar för en arbetsmiljöuppgift, måste också få tillräckligt med 
befogenheter, resurser och kunskap för att utföra uppgiften. Det ska också vara tydligt redan 
när uppgifterna fördelas vad det innebär och vilka resurser som finns. Det är också viktigt att 
samtliga anställda på en arbetsplats vet vem de ska vända sig till med frågor om arbetsmiljön. 
Skyddsombuden som ska finnas på varje arbetsplats är företrädare för övriga anställda och 
ska verka för en bra arbetsmiljö. De väljs via fackförbunden och har inte samma formella 
ansvar som arbetsgivaren. Som arbetstagare har man inget formellt ansvar, men ska ändå 
delta i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom, 
olycksfall, komma med förslag på åtgärder samt lämna synpunkter på genomfört arbete 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Samverkan mellan personal, bra ledning och organisation, 
utrymme för såväl personlig som yrkesmässig utveckling samt en arbetsplanering som tillåter 
återhämtning är faktorer som behöver uppfyllas för att skapa en bra arbetsmiljö 
(Vårdförbundet, 2015). Både arbetsgivare och arbetstagare ska gemensamt jobba för att skapa 
en god arbetsmiljö – vilket är fastslaget i arbetsmiljölagen (AMV, SFS 1977:1160).  

Så påverkas organisationen 
Utmattningssyndrom har en påtaglig inverkan på sjuksköterskans mentala hälsa och 
välbefinnande, det i sin tur kan påverka produktiviteten prestanda och kvalitén på 
patientvården (Idress & Abdul-Sattar, 2015). Verksamheten och produktiviteten påverkas 
vilket ytterligare påverkar den kvarvarande personalen. Av den anledningen är det av yttersta 
vikt att som arbetsgivare att jobba förebyggande för att minska antalet sjukskrivna för 
utmattningssyndrom. Höga nivåer av utmattningssyndrom inom personalgruppen genererar 
dessutom mindre empati för patienterna och en ökad missnöjdhet av vården inom 
patientgruppen (Galletta, Portoghese, Ciuffi, Sancassiani, D' Aloja & Campagna, 2016).  

Problemformulering 

Antalet legitimerade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård som utvecklar emotionell 
utmattning eller utmattningssyndrom ökar (Försäkringskassan, 2015). Detta bidrar till ökade 
kostnader för samhället, i form av förhöjda organisationskostnader till följd av 
hälsoproblematik och ökad sjukfrånvaro hos anställa (Regeringen, 2018). En redan ansträngd 
vård med en stor sjuksköterskebrist, blir ännu mer ansträngd när ytterligare sköterskor blir 
sjukskrivna. För att bryta den negativa spiralen bör orsaken undersökas vidare. 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva faktorer som leder till att legitimerade sjuksköterskor, yrkesverksamma 
inom hälso- och sjukvård, riskerar att utveckla emotionell utmattningen eller 
utmattningssyndrom. 

METOD  

Val av metod 

Vald metod var allmän litteraturöversikt. Vilket innebar att artiklar om valt ämnesområde 
analyserades och beskrevs, detta för att skapa förståelse för redan befintligt material. Genom 
att göra en litteraturöversikt redogjordes för hur det evidensbaserade kunskapsläget inom valt 
problemområde såg ut (Forsberg & Wengström, 2016). Att göra en litteraturöversikt innebar 
att hålla ett brett och aktuellt forskningsperspektiv, för att i denna uppsats klarlägga orsaker 
till att sjuksköterskor utvecklar emotionell utmattning och utmattningssyndrom (Forsberg & 
Wengström, 2016; Wiklund & Bergbom, 2012). Vid sammanställandet av en litteraturöversikt 
var en förutsättning att det fanns vetenskapliga artiklar av tillräckligt god kvalitet för att 
kunna göra trovärdiga bedömningar och slutsatser. Analysen och sammanställningen av 
översikterna resulterar i orsaker, vilket senare skulle kunna leda till en förändring inom 
evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2017). 

Urval 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var artiklar om legitimerade sjuksköterskor och utvalda vetenskapliga 
artiklar skulle besvara syftet med studien. För att garantera att forskningen var aktuell 
inkluderades vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste tio åren, mellan åren 2008 och 
2018. Utvalda vetenskapliga artiklar skulle vara skrivna på det engelska eller svenska språket. 
Engelska språket är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2012). Både det svenska och 
engelska språket behärskas av författarna. För att säkerställa hög kvalitet inkluderade på 
vetenskapliga artiklar skulle de vara peer-reviewed, vilket innebär att de granskats och 
kritiserats av andra forskare än författaren för att säkerställa dess tillförlitlighet och att den bör 
publiceras. Utvalda vetenskapliga artiklar var också etiskt godkända, det vill säga forskningen 
skulle vara utförd enligt professionella riktlinjer, sociala skyldigheter och gällande lagar (Polit 
och Beck, 2017). Endast originalartiklar har inkluderats, vilket innebär att författaren även är 
den som utfört studien. Detta ökar tillförlitligheten på föreliggande studie (Polit & Beck, 
2017).  Ingen avgränsning avseende geografiskt område har gjorts, detta för att få en så bred 
bild som möjligt om orsaker till att sjuksköterskor utvecklar emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom.  

Exklusionkriterier 
Eftersom syftet var att undersöka orsaker till att sjuksköterskor utvecklar emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom exkluderades artiklar om sjukvårdspersonal generellt, 
övriga yrkeskategorier samt de som handlade om sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal 
sjukskrivna av andra orsaker än utmattningssyndrom.  
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Datainsamling  
Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna The Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed) och PsycINFO. 
Databasen CINAHL Complete innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet 
omvårdnad och hälsa. För att begränsa sökresultatet och få mer specifika sökträffar användes 
CINAHL Headings (EBSCO, U.Å). Databasen PubMed kan användas för att söka efter 
vetenskapliga artiklar inom hälsa och medicin. Vid artikelsökning i PubMed användes MeSH-
termer. Ingen sökning i PubMed gav några användbara artiklar, därför är de inte inkluderade i 
tabellen. PsycINFO är en databas med vetenskapliga artiklar utgiven av American 
Psychological Association. I PsykINFO finns artiklar specificerade inom psykologi, sociologi 
och beteendevetenskap (American Psychological Association, 2018). Efter att den första 
sökningen gjorts bokades tid med en bibliotekarie vid lärosätet för handledning i sökning i de 
olika databaserna. Med hjälp av de booelska operatorerna AND och OR kombinerades orden i 
olika konstellationer för att få fram samtliga artiklar inom det valda området. AND används 
för att kombinera ord och OR används för att bredda sökningen och hitta artiklar som 
innehåller något av sökorden som angavs (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
För att besvara syftet med arbetet valdes följande sökord ut: Nurses, compassion fatigue, 
occupational stress, risc factors, burnout professional, stress, occupational stress,  
Dessa kombinerades på olika sätt i sökningarna efter artiklar, (tabell ett).  
 
Tabell 1. Resultat sökning i databaserna CINAHL och PsycINFO. 
Databas 
Datum 

Begränsni
ngar 

Sökord Träffar Lästa 
Abstract 

Lästa 
Artiklar 

Valda 
Artiklar 

PsycINFO 
 
11/4 - 18 

2008-2018 
Engelska 
Peer- 
Reviewed 

(DE 
"Occupational 
Stress" OR DE 
"Compassion 
Fatigue") AND 
DE nurses AND 
DE risk factors 

55 36 18 6 

CINAHL 
11/4 - 18 

2008-2018 
Engelska 
Peer-
reviewed 

MJ Burnout, 
professional 
AND MJ Nurses 

230 69 30 6 

CINAHL 
12/4 - 18 

2008-2018 
Engelska 
Peer-
reviewed 

MJ Stress, 
occupational 
AND MJ Risk 
factors AND 
Nurses	

41 36 9 1 

Totalt:   326 141 57 13 
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Manuell sökning 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) var en manuell sökning ett bra sätt att utvidga 
sökningen för att hitta relevanta artiklar för studien. Detta gjordes genom att granska andra 
artiklars referenslistor, på så sätt hittades ytterligare tre artiklar. Dessa var Finley & Sheppard 
(2017), Rizo-Baeza et al. (2018) och Lorenz & de Brito Guirardello (2014). Totalt ingår 16 
vetenskapliga artiklar i föreliggandes studies resultat.  

Databearbetning 

Efter sökning på valda sökord valdes artiklar ut vars titel besvarade studiens syfte. Abstracten 
lästes och artiklar som av olika skäl inte uppfyllde ställda krav valdes bort. Återstående 
artiklar lästes i fulltext och därefter avgjordes av de fortfarande var relevanta för studiens 
syfte (Henricson, 2017). Utvalda artiklar lästes sen ytterligare en gång av författarna 
tillföreliggande studie, för att säkerställa att innehållet besvarade föreliggande studies syfte. 
Därefter användes bedömningsunderlag tillhandahållet av Sophiahemmet högskola, bilaga A 
(Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), för att klassificera 
artiklarnas kvalitet. Utvalda och kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar fördes därefter in i 
matrisen, bilaga B. Granskningen skedde genom en analys av relevans, aktualitet, population, 
typ, storlek, kvalitet samt hur relevanta de är för studiens resultat. För hög kvalitet på har det 
strävats efter att enbart inkludera artiklar av kvalitet I och eventuellt II. Dock har en kategori 
III-artikel inkluderats eftersom den starkt svarade på studiens syfte. Samtliga artiklar har 
granskats utifrån forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Om valda artiklar senare 
visade sig irrelevanta för studien, eller om syftet ändrades under arbetets gång, valdes de bort. 
Under arbetets gång exkluderades ingen artikel p.g.a låg kvalitet. Databearbetningen och 
dataanalysen jobbades inte med linjärt utnan processen har gått fram och tillbaka.  

Dataanalys  
 
De 16 artiklar som tillslut valdes ut lästes av författarna enskilt. Vid ett gemensamt möte 
diskuterades artiklarna och respektive noteringar om vad som besvarade syftet jämfördes. På 
så sätt blev det tydligt vid en gemensam diskussion när vi var överens och hade uppfattat 
artiklarna på samma sätt, eller när vi av olika skäl inte hade samma uppfattning. 
Diskussionerna fortsatte till konsensus uppnåtts. Därefter analyserades det utvalda materialet 
enligt tematisk analys. Varje artikel lästes flera gånger och sammanfattningar gjordes för att 
inte tappa sammanhang och essens. Därefter färgmarkerades de olika teman som framträdde 
mer och mer tydligt. Dessa teman sammanfördes och blev studiens resultat (Friberg, 2017; 
Polit & Beck, 2017). Samtliga artiklar inkluderade i denna studie finns samlade i matrisen, 
bilaga B.  

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik och principer att jobba utifrån togs fram av vetenskapsrådet för att värna om 
människors integritet och självbestämmande (Vetenskapsrådet, 2017). Under förberedelserna 
inför en litteraturöversikt var det viktigt att etiska överväganden gjordes gällande såväl urval 
som presentation av resultatet. De artiklar som valdes ut skulle ha godkänts av en etisk 
kommitté, alla artiklar redovisats samt att det var av yttersta vikt att även resultat som inte 
stödjer hypotesen redovisades. Att hitta på information, förvränga sanningar eller stjäla andras 
material var inte god forskningsetik (Helgesson, 2015).  
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Till föreliggande studie valdes enbart vetenskapliga artiklar som granskats av en etikkommitté 
samt nogsamt säkerställt att vi inte missförstått innehållet. Detta genom att båda författarna 
läst samtliga valda artiklar och sen gemensamt diskuterat dess syfte och resultat. Resultatet 
har varken plagieras, fabricerats, falsifierats eller förvanskats för att överensstämma med 
studiens syfte.  

RESULTAT  
Resultatet grundades på totalt 16 artiklar. Av dessa var två av kvalitativ design och resterande 
14 av kvantitativ design. De inkluderade artiklarna har presenterats i matrisen bilaga B. Under 
arbetet med analys av inkluderade artiklar utkristalliserades teman och subteman som resultat, 
se tabell två. 
 
Tabell 2. Teman och subteman 

Betydelsen av arbetsmiljö och arbetsbelastning 

Organisatoriska faktorer 
Enligt Freimann och Merisalu (2015) och Wu, Chi, Chen, Wang, & Jin (2010) hade 
arbetsbelastning, känslomässiga krav, arbetstempo och rollkonflikter inverkan både på 
sjuksköterskornas stressnivåer och andra faktorer som bidrog till att utveckla emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom. Ett stort antal patienter på ett litet antal sjuksköterskor 
ledde till ytterligare högre arbetsbelastning (Souza Ueno, Cescatto Bobroff, Trevisan Martins, 
Bueno Rezende Machado, Ghiraldi Linares & de Godoy Gaspar, 2017). Hög arbetsbelastning, 
som inte enbart var en riskfaktor för att utveckla utmattningssyndrom, ledde även till 
emotionell utmattning och minskad kvalitet på vården (Van Bogaert et al., 2017; Wu et al., 
2010). Faktorer bidragande till hög arbetsbelastning gjorde att sjuksköterskorna inte enbart 
kunde fokusera på patienter och ge bästa möjliga vård. Vilket i förlängningen påverkade såväl 
vårdkvaliteten som patientsäkerheten (Van Bogaert et al., 2017).  

ORSAKER	TILL	ATT	
SJUKSKÖTERSKOR	
DRABBAS	AV	

UTMATTNINGSSYND
ROM

BETYDELSEN	AV	
ARBETSMILJÖ	OCH	
ARBETSBELASTNIN

G

ORGANISATORISKA	
FAKTORER

BETYDELSEN	AV	
STÖD	FRÅN	

ARBETSLEDNINGEN

SOCIODEMOGRAFIS
KA	FAKTORER	

FAKTORER	SPELAR	
OCKSÅ	ROLL

CIVILSTATUS ÅLDER	OCH	ÅR	I	
YRKET

INDIVIDENS	
STYRKOR	OCH	
SVAGHETER

BETYDELSE	AV	
PERSONLIGHET

PERSONLIGT	
ENGAGEMANG

KÄNSLOMÄSSIG	
STRESS	OCH	ETISKA	

DILEMMAN



10 
 

Rozo et al. (2017) konstaterade i sin artikel att överbeläggning var den största orsaken till 
stress på arbetsplatsen medan Wu et al. (2010) menar att den mest bidragande orsaken var hur 
patienterna behandlade sjuksköterskorna.  
 
Synen på arbetsmiljön, både från sjuksköterskorna själva som från andra påverkade också 
prevalensen av utmattningssyndrom. Brist på uppskattning, omänskligförklaring av patienter, 
oförmåga att uppfylla förväntningar samt brist på tid för att göra sitt jobb bra var 
konsekvenser av konstant för högt arbetstryck. Lön och yrkets sociala status upplevdes också 
som stressfaktorer av många sköterskor. Låga löner gjorde att en del sjuksköterskor valde att 
arbeta extra pass utöver ordinarie arbetstid, vilket ledde till såväl fysisk som känslomässig 
stress och kunde i förlängningen innebära att fler misstag gjordes (Souza Ueno et al., 2017).  
Enligt Lee et al. (2015) var sjuksköterskor med tidigare somatiska besvär mer i riskzonen för 
att utveckla utmattningssyndrom. Stressfaktorer i arbetsmiljön kunde leda till såväl fysiska 
som psykiska symtom, till exempel ångest, sömnproblem och depression. Symtom som över 
tid kunde leda till emotionell utmattning. 
 
Rättvist och respektfullt förhållande mellan kollegor och handledare behövde upprättas och 
bibehållas för att minska nivåerna av stress och utmattningssyndrom (Freimann & Merisalu 
2015). Enligt Wu et al. (2010) var det främst sjuksköterskans relation till patienter som 
orsakade arbetsrelaterad stress. Att jobba nära svårt sjuka människor och se merparten av de 
som vårdas dö kunde ge en känsla av att alla alltid dör. Det var sällan sjuksköterskor fick 
träffa överlevande och friska patienter som skulle kunnat vara en motpol till det vardagliga 
livet (Finley & Sheppard, 2017). Lorenz och Guiradello (2014) studerade hur arbetsmiljön 
påverkade sjuksköterskornas trivsel. Man fann att när autonomin upplevdes begränsad 
försämrades även synen på vårdkvaliteten, detta kunde göra att tankar på att lämna yrket 
uppkom (Lorenz & Guiradello, 2014).  
 
Överbeläggningar, övertid, extra arbetspass och fysisk belastning identifierades också som 
orsaker starkt bidragande till utvecklandet av utmattningssyndrom och emotionell utmattning 
(Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017). Nattarbete samt pass >8h var bidragande orsaker till 
att utveckla utmattningssyndrom (Rizo-Baeza, Mendiola-Infante, Sepehri, Palazón-Bru, Gil-
Guillén, & Cortés-Castell, 2017). Dock rapporterar Hunsaker et al. (2015) ingen signifikant 
skillnad mellan sjuksköterskor som jobbade åtta till tio timmar och de som jobbade 
tolvtimmars-pass eller andra skift. Canadas-De la Fuente et al., (2015) menade att skiftarbete 
orsakade instabilitet och minskad personlig prestation. Enligt Ang et al. (2016) var skiftarbete 
en starkt bidragande orsak till att sjuksköterskor utvecklade emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom.  

Betydelsen av stöd från arbetsledning 
Att som medarbetare känna stöd av sina chefer var den viktigaste faktorn för att undvika 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Samma artikel visade att sjuksköterskor med 
bra stöd av chefer, även kände större emotionell tillfredställelse relaterat till sitt jobb 
(Hunsaker, Chen, Maughan & Heaston, 2015; Lorenz & Guiradello, 2014). Genom en god 
relation mellan chefer och personal tillfördes ett socialt stöd vilket minskade upplevelsen av 
stress i arbetet (Lorenz & Guiradello, 2014; Souza Ueno et al., 2017) Omvänt innebar 
avsaknad av stöd från chefer att personalen upplevde högre arbetsbörda. Upplevelse av socialt 
stöd minskade sjuksköterskans upplevda nervositet vilket minskade känslan av stress och 
ökade nivån emotionell utmattning. Konflikter med chefer och ledning var ytterligare en 
stressfaktor som var starkt bidragande för att utveckla utmattningssyndrom. Arbetsledare bör 
motivera personalen för att upprätthålla en god kvalitet på patientvården.  
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Antalet sjuksköterskor som sa upp sig från sin arbetsplats påverkade också prevalensen av 
utmattningssyndrom eftersom det innebar att kvarvarade sjuksköterskor utvecklade 
utmattningssyndrom (Sun et al., 2017). Enligt Wu et al. (2010) är otydliga gränser för vem 
som ansvarar för vad också en starkt bidragande orsak till arbetsrelaterad stress.  

Sociodemografiska faktorer spelar roll 

Civilstatus 
Wu et al. (2010) menar att sociodemografiska faktorer var korrelerade med utveckling av 
utmattningssyndrom. Enligt Lee et al. (2015) och Yao et al. (2013) utvecklade ogifta 
sjuksköterskor i högre utsträckning utmattningssyndrom än de som var gifta. Men enligt 
Canadas-De la Fuente et al. (2015) och Wu et al. (2010) är det gifta sjuksköterskor som 
drabbas mest. Att vara ensamstående med barn var också vara en starkt bidragande orsak 
(Rizo-Baeza, Mendiola-Infante, Sepehri, Palazón-Bru, Gil-Guillén, & Cortés-Castell, 2017).  
 
Män var mer benägna att vara ineffektiva i arbetet än kvinnor vilket hade ett samband med 
utmattningssyndrom. Majoriteten av de som utbildar sig till sjuksköterskor var kvinnor därför 
kände sig manliga sjuksköterskor som minoritet, vilket bidrog till låg känsla av prestation 
(Yao et al., 2013).  

Ålder och år i yrket 
En riskfaktor för att utveckla utmattningssyndrom och emotionell utmattning var ålder, de 
flesta är mellan 25 och 44 år vid diagnos (Yao, Yao, Wang, Li & Lana, 2013). Ålder och 
antalet år i yrket hade en signifikant betydelse för utvecklingen av emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom. Yngre sjuksköterskor med färre år i yrket var mer benägna än äldre 
sjuksköterskor med fler år i yrket (Lee, Yen, Fetzer & Chien, 2015; Wu et al., 2010). Enligt 
Hunsaker et al., var grundutbildade sjuksköterskor mer benägna att utveckla 
utmattningssyndrom än vidareutbildade sjuksköterskor. De påvisade även att ju äldre 
sjuksköterskorna var desto mindre förekomst av emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom. Ang et al. (2016) menar också att erfarna sjuksköterskor bättre hanterar 
de höga arbetskraven som ställs på sjuksköterskor och därför är mindre benägna att utveckla 
utmattningssyndrom. 

Individens styrkor och svagheter 

Betydelse av personlighet 
Enligt Ang et al. (2016) är personlighet och personlighetsdrag bidragande till hur 
sjuksköterskor upplever och hanterar utmattning. Emotionell instabilitet var i förlängningen 
skadlig och kunde vara en bidragande orsak till att utveckla emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom. Extroverta personer antogs fungera väl inom omvårdnadsyrken då det 
ställdes höga krav på såväl social kompetens som sociala färdigheter. 
I de sammanhangen var personlighetsdrag som extrovert en skyddande faktor. Personer som 
är öppensinnade var för det mesta öppna för nya upplevelser och såg utmaningar som 
möjligheter. Sympati och samvetsgrannhet var även de skyddande faktorer (Ang et al., 2016). 
Enligt Görgens-Ekermans och Brand (2012) hade emotionell intelligens en viktig roll i hur 
stress hanteras och hur utmattningssyndrom kunde undvikas. Förmåga att förstå, uttrycka, 
reglera och hantera, såväl sina som andras känslor, både positiva och negativa ledde till en 
positiv bild av sin egen kompetens, prestation och förtroende. På så sätt kunde graden av 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom minska.  
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Personligt engagemang 
De individer som valde att utbilda sig till sjuksköterska var ambitiösa, tyckte om utmaningar, 
ville lära sig och fortsätta utvecklas (Van Bogaert et al., 2017). Flertalet sjuksköterskor hade 
även en tendens att prioritera patienters behov före sina egna (Ang et al., 2016). Enligt Lee et 
al. (2015) var engagemang och personlig prestation starkt sammankopplade, samt 
skyddsfaktorer, till utveckling av utmattningssyndrom. Finley och Sheppard (2017) ansåg att 
långa vårdtider, ibland så långa som flera år, av svårt sjuka patienter var en av de främsta 
orsakerna till att sjuksköterskor inte lyckas hålla distansen utan blev känslomässigt 
engagerade. Även Teixeira, Ribeiro, Fonseca & Carvalho (2014) menade att nära relationer 
till patienter och dennes familj/anhöriga var en bidragande orsak till utmattningssyndrom. När 
patienten dog upplevde sjuksköterskorna känslor motsvarande när man förlorade någon nära 
samt uppvisade tecken på Secondary Traumatic Stressdisorder, STSD. Att stötta och trösta 
anhöriga och närstående till patienter som dött kunde också göra att sjuksköterskor uppvisar 
tecken på STSD (Finley & Sheppard, 2017).  
Sjuksköterskor som upplevde hög känslomässig belastning i sitt arbete hade en tendens att 
uppvisa både fysisk och psykisk utmattning, vilket var riskfaktorer för att utveckla emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom (Sun, Bai, Li, Lin, Zhang, & Cao, 2017).  
Flera sjuksköterskor uppgav att de med tiden, för att orka med, instinktivt avskärmade sig och 
inte tillät sig att engagera sig för djupt i sina patienter. De uttryckte att strategin fungerade, 
men också gjorde att de fick dåligt samvete istället (Finley & Sheppard, 2017). 

Känslomässig stress och etiska dilemman 
Enligt Teixeira et al. (2014) fanns ett samband mellan att fatta etiska beslut och 
utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Detta gällde speciellt då beslut behövde tas att 
avbryta behandling, inte påbörja behandling eller fortsätta palliativ sedering. Dessa etiska 
beslut innefattade även att kommunicera med familj och anhöriga. Deltagarna i studien 
upplevde att beslut om att avbryta behandling var det som påverkade dem mest. Finley och 
Sheppard (2017) menade att interprofessionella konflikter också bidrog till graden av 
utmattningssyndrom. Som sjuksköterska skulle man bevaka patientens intressen och när de 
upplevde att läkare reducerade patienten till en diagnos eller forskningsdeltagare istället för 
att se en människa och dennes behov, uppstod känslor av att inte tillhandahålla tillräckligt 
högkvalitativ vård. I en studie av Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) upplevde 
medverkande sjuksköterskor på akutmottagning moralisk nöd som en del av 
utmattningssyndrom. En del av sjuksköterskorna beskrev sig uppleva sorg över patienters 
död, i synnerhet då det gäller patienter som återkommer till akutmottagningen på grund av 
självmordsförsök. Många av sjuksköterskorna upplevde så stark moralisk nöd att de 
övervägde att byta specialiteter eller lämna yrket helt (Rozo et al., 2017).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  
Resultatet visade på att det inte fanns en enskild faktor som alltid ledde till emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom. Vi kunde identifiera flera olika faktorer samt konstatera 
att det ofta var kombination av flera av dem.  
 
Huvudfyndet var att arbetsmiljö och arbetsbelastning var den enskilt viktigaste bidragande 
faktorn som påverkade nivån av emotionell utmattning och utmattningssyndrom på en enhet. 
Detta överensstämmer även med annan forskning (Yuguero et al., 2017) I resultatet framkom 
också mer explicit vad inom arbetsmiljö och arbetsbelastning som bidrog. Inte helt 
överrakande nämndes överbeläggningar och underbemanning. Något förvånande var dock att 
en av artiklarna menade att den mest bidragande orsaken var hur sjuksköterskor blev 
behandlade av patienterna. Författarna i den studien tror att detta kommer sig av kulturella 
skillnader, då man i det aktuella landet relativt nyligen gått från en diagnoscentrerad vård till 
att jobba personcentrerat. Dock förväntas sjuksköterskorna fortfarande vara diagnoscentrerade 
av läkarna, medan patienterna förväntar sig en mer personcentrerad vård. Att patienterna är 
mer pålästa och insatta i vad de kan kräva, och faktiskt kräver det, anser författarna gå ut över 
sjuksköterskornas arbetsmiljö och hälsa. Tidigare forskning visar att arbetsrelaterad stress 
uppstod när indvidens kunskapsnivåer och förmåga inte överensstämmer med de yttre kraven 
(Henrique Simonetti & Ferraz Bianchi, 2016). Författarna till föreliggande studie kan 
konstatera att även om vår erfarenhet av vården än så länge är ganska ringa, blir vi inte 
speciellt förvånade över detta resultat. Ingen kan jobba i längden med konstanta 
överbeläggningar och underbemanningar utan att påverkas. Att bli dåligt behandlad av 
patienterna är dock ingenting vi upplevt, med det inte sagt att det inte förekommer även här i 
Sverige. Vi upplever att svenska patienter generellt har stort förtroende för vården och litar på 
att vårdpersonalen gör sitt bästa för dem.  
 
I resultatet framkom att dålig arbetsmiljö var en av orsakerna till uteckling av emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom. Oklara direktiv, otydligt ledarskap, otrygghet och 
osäkerhet i kombination med överbeläggningar och underbemanningar var starkt 
sammankopplade med nivån av utmattningssyndrom. En otillgänglig chef som inte lyssnar 
och tar sin personal på allvar gjorde att många anställda upplevde ökad stress och fick svårare 
att hantera uppkomna situationer. Hade man däremot en god relation till chefer och ledning 
tillfördes ett socialt stöd som gjorde att sjuksköterskornas upplevda stress minskade. Detta är 
något som även Vårdförbundet jobbar för, där anser man ett tydlig och stabil ledning är 
grunden. Saknas den äventyras inte bara patientsäkerheten utan även de anställdas hälsa 
(Vårdförbundet, 2015). Det är fastställt i AML att yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på 
cheferna, men som arbetstagare har man också ett ansvar att gemensamt jobba för, och främja 
ett gott arbetsklimat (AMV SFS 1977:1160). Vi, som kommande arbetstagare inom vården, 
kan konstatera redan nu att det finns bättre och sämre enheter inom vården. Det har varit 
tydligt på våra VFU:er redan första dagen när en avdelning ”mår bra”, där såväl 
sjuksköterskor, undersköterskor och läkare trivs och tycker det är kul på jobbet. Lika tydligt 
har det varit på avdelningar där de anställda inte mått bra och ofta har det gått att härleda till 
en ledning som inte lyssnar och tar på allvar. Närmaste chefer gör ofta vad de kan inom ramen 
för sitt uppdrag, men om hen inte får gehör av sina chefer kan det vara svårt att ens 
genomföra det man är anställd för. I sådana lägen är det inte heller möjligt att utecklas eller 
förändras. Vår uppfattning är att vårdkulturen ofta ”sitter i väggarna” och en negativ sådan 
kan vara väldigt svår att vända utan stora och omfattande insatser.  
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Tdigare forskning har visat att stort personligt engagemang kunde leda till utvecklande av 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom (Henrique Simonetti & Ferraz Bianchi, 2016). 
Detta motsägs dock av resultatet i föreliggande studie, där man istället menar att det kan vara 
en skyddsdfaktor. Vi tycker att det är svårt att säga orsaker till detta, men en tanke kan vara 
att ordet personligt engagemang har tolkats olika. En annan tanke kan vara att personligt 
engagemang i kombination av egna gränser kan göra att det blir en skyddande faktor, men om 
sjuksköterskan saknar insikt om egna gränser blir det istället en riskfaktor.  
 
Att det finns ett signifikant samband mellan sömnkvalitet och utmattningssyndrom är sedan 
tdigare fastställt. Man kunde då också visa på att sjuksköterskor som jobbade mer än sex skift 
i rad, i högre grad visade tecken på emotionell utmattning och utmattningssyndrom (Giorgi, 
Notarnicola, Petrucci & Lancia, 2018). Detta stöds till viss del även av vår studies resultat där 
det framkom att många sjuksköterskor tog extrapass för att täcka upp vakanser, vilket gjorde 
att sömn ofta prioriterades bort. Detta kunde i längden innebära såväl ökad fysisk som psykist 
stress samt att fler misstag gjordes. Vi kan konstatera att många sjuksköterskor gör sitt bästa 
för att täcka upp de vakanser som finns. I grunden är det att välvilja och kommer sig av hög 
arbetsmoral. Dock tänker vi att arrangemanget kan bli kontraproduktivt i längden eftersom 
sjuksköterskor som inte får tillräckligt med sömn och vila riskerar i hög grad att utveckla 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Vilket leder till sjukskrivning och därmed 
ytterligare vakanser.  
 
I studiens resultat framkom att sjuksköterskor med tidigare somatiska besvär hade ökad 
benägenhet att utveckla emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Ingen av de 
inkluderade artiklarna nämnde något om en eventuell koppling mellan tidigare psykisk ohälsa 
och utvcklandet av utmattningssyndrom. Dock fanns det tidigare forskning som visade på att 
någon sådan koppling inte fanns (Moss, Good, Gozal, Kleinpell & Sessler, 2016). Vi anser att 
det logiskt sett inte nödvändigtvis måste finnas en koppling mellan psykisk ohälsa och 
utmattningssyndrom. Det är snarare stress på arbetsplatsen som kan leda till ångest, 
sömnproblem och depression än tvärt om. Däremot anser vi att när emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom väl är ett faktum, är riksken pårtaglig för kvarstående psykisk ohälsa om 
adekvat behandling uteblir. 
 
Inte helt överraskande framkom att olika sociodemografiska faktorer påverkade prevalensen 
av emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Dock fanns vissa motsättningar t.ex. om 
äktenskap var en skyddsfaktor eller en riskfaktor. Två av artiklarna menade att vara gift var en 
skyddande faktor och en av dem menade att det var en riskfaktor. Tidigare resultat från 
Sverige menar att äktenskap är en skyddande faktor (Olsson, 2017). Vi tror att äktenskap kan 
vara både en skyddsfaktor och en riskfaktor. I ett lyckligt och bra äktenskap med både stöd, 
uppmuntran och kommunikation kan partnern antagligen hjälpa till med stress- och 
känslohantering. Om åktenskapet istället tillför ytterligare stress, och partnern kanske inte 
förmår stötta eller trösta, blir det istället en riskfaktor. Anledningen till att artiklarna motsäger 
varandra kan, enligt oss, vara synen på äktenskap och vad man kan förvänta sig av en partner. 
Framför allt kvinnor har en förmåga att hamna i den klassiska kvinnofällan och stå som 
ansvarig för allt i hemmet samtidigt som hon jobbar heltid – en situation som blir övermäktig 
för många.  
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Intressant, men enligt oss inte helt överrsakande visade resultatet på att ålder också spelade 
roll i utvecklingen av emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Yngre och oerfarna 
sjuksköterskor var mer i riskzonen än älder och mer erfarna. Man kunde också se att 
vidareutbildade sköterskor i mindre grad utvecklade utmattningssyndrom. Enligt författarna 
till den studien var orsaken att de litade mer på sin egen kunskap och kompetens. Detta 
överenstämmer med erfarenheter gjorda i Sverige, där man vet att yngre, nyexaminerade 
kvinnor med partner, barn och hem att sköta är mer utsatta (Olsson, 2017). Vi anser att det är 
logiskt att yngre och nyexaminerade sjuksköterskor i högre grad riskerar att utveckla 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Dock har vi ute på avdelningar kunnat 
identifierat äldre sjuksköterskor som uppvisar tydliga symtom på såväl emotionell utmattning 
som utmattningssyndrom. Vi är medvetna om att även om yngre sjuksköterskor är mer 
utsatta, innebär det inte att äldre sjuksköterskor på något sätt är helt förskonade. I resultatet 
framkom  att många sjuksköterskor i grunden var ambitiösa, värdesatte utmaningar och nya 
kunskaper. Detta anser vi skulle kunna vara orsaker till att även äldre sjuksköterskor utvecklar 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Resultatet visade också på att det fanns 
personlighetsdrag som var mer sammankopplade till utmattningssyndrom än andra. Till 
exempel kunde man se i några studier att personer som var mer neurotiska, samvetsgranna, 
extroverta och vänliga/samarbetsvilliga var mer i riskzonen. Detta stöds av tidigare forskning 
som visar på att dessa personlighetsdrag och tankesätt lätt skapade obalans mellan arbetsliv 
och privatliv vilket i förlängningen kunde vara skadligt (Van Mol et al., 2015). Dock fanns 
det motsättningar i resultatet där vissa av personlighetsdragen istället kunde vara 
skyddsfaktorer. Vi tror att detta kan bero på hur studien gjordes, hur frågorna ställdes samt 
eventuellt hur landets kultur ser på emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Vi håller 
med om att personlighet och personlighetsdrag absolut kan vara bidragande orsaker. Vi tror 
också det handlar mycket om hur man som enskild sjuksköterska är medveten om sina 
negativa och positiva sidor samt hur man förhåller sig till dem. Att alltid vara tillgänglig och 
ställa upp för sin arbetsgivare är i grunden en bra egenskap, men man måste också hela tiden 
vara i kontakt med sig själv och sina egna känslor för att i tid kunna säga ifrån när man inte 
orkar längre.  
 
Ett överraskande resultatfynd var att män i högre grad än kvinnor utvecklade emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom. Författarna till de studierna menade att detta berodde på 
att män ofta var i minoritet samt att de jobbade i ett kvinnodominerande yrke. Detta var 
ingenting som vi läst om under tiden för förarbetet med vår studie. Vi tror att det kan bero på 
att det inte finns så mycket forskat på just könsskillanderna inom emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom. En reflektion vi gör är att det kanske kan bero på att män traditionellt 
sätt kan ha svårare att uttrycka känslor och behov, de ska ofta vara starka och ”manliga”. I 
Sverige är kvinnor överrepresenterade inom diagnoserna där utmattningssyndrom ingår, men 
det är inte säkert att det ser lika ut i resten av världen.  
 
Inte helt överraskande fanns även ett samband mellan att fatta svåra etiska beslut och 
prevalensen av utmattningssyndrom. Enligt resultatet gällde det främst när beslut skulle tas 
om att avbryta behandling, inte påbörja behandling eller att fortsätta med palliativ sedering. 
Medverkande i studien upplevde att det svåraste var att ta beslut om att avbryta påbörjad 
behandling. Detta kan kopplas till tidigare forksning som visar på att sjuksköterskor ofta är 
ambitiösa, samvetsgranna och ofta vill göra sitt allra bästa (Lanier & Brunt, 2017). Vi är 
medvetna om att hälso- och sjukvården hela tiden brottas med svåra etiska beslut. För att 
underlätta dessa situationer är det viktigt att arbetsklimatet är öppet och förlåtande, att det 
finns en kommuniktaion med chefer och ledning samt att alla formela beslut som tas görs av 
läkare samt att de är väl förankarade i den medicinska vetenskapen.  
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Känslomässigt engagemang var också en av orsakerna till att sjuksköterskor utvecklade 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom. I resultatet framkom att långa vårdtider, 
ibland så långa som år, gjorde att sköterskorna hade svårt att bibehålla distansen. De lärde 
känna såväl patienten som anhöriga, vilket gjorde att när/om patienten dog upplevde även 
sjuksköterskan att hen behövde hantera dels sin egen sorg men även anhöriga. Detta kunde i 
längden bli för mycket och leda till att de avskärmade sig och inte tillät sig att bli för djupt 
engagerade i patienterna. Sjuksköterskorna uttryckte att strategin fungerade väl, men att det 
också gjorde att de fick dåligt samvete. Kopplingen mellan känslomässigt engagemnag och 
utmattningssyndrom finns forskat på sedan tidigare (Lombardo & Eyre, 2011). Vi är väl 
medvtena redan nu om man kommer vissa patienter närmare än andra. Endel fastnar i hjärtat 
och kommer alltid följa med oss, det är naturligt och endel av yrket. Dock är det viktigt att 
vara medveten om, och jobba för att bibehålla, en viss känslomässig distans.  

Metoddiskussion  
En allmän litteraturöversikt valdes eftersom syftet kunde besvaras genom att studera redan 
befintlig kunskap (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg 2012). Eftersom forskning ständigt 
pågår och antalet publicerade studier ökar kan denna litteraturöversikt vara ett litet bidrag 
med sammanställningen av forskningsläget just den här våren 2018 (Ejvegård, 2009). Genom 
att göra en litteraturöversikt inhämtades en bredare, global, bild av kunskapsläget men 
svårigheten låg i att tolka studierna korrekt och att nogsamt undvika personlig påverkan. 
Dock kan inte personlig påverkan helt uteslutas, då det förväntade resultatet kan ha påverkats 
av tidigare kunskap i ämnet samt information inhämtad i arbetet med bakgrunden till studien 
(Forsberg & Wengström, 2015). Genom att besluta om inklusions- och exklusionkriterier 
valdes studier ut som besvarade syftet och för att ge översikten en bra vetenskaplig tyngd 
inkluderades enbart primärkällor (Rosén, 2017). Validiteten stärktes genom att använda 
relevanta sökord, vilket ledde till att vi fick fram artiklar som besvarade syftet med 
föreliggande studie.  

Vi anser att vald metod gjort att vårt arbete kan anses tillförlitligt och där med kan bidra till 
evidensbaserad vård. Detta eftersom resultatet grundar sig på tillräckligt många artiklar samt 
att antalet deltagare och deras geografiska läge gör att det även går att applicera på svenska 
sjukhus och svenska sjuksköterskor (Henricson & Billhult, 2017). Reliabiliteten stärks också 
av att samtliga artiklar är hämtade från tidigare nämnda databaser, är peer-reviewed samt i de 
fall det varit relevant, godkända av en etisk kommité. En enkätstudie hade eventuellt gett 
djupare svar, men med en lägre svarsandel än vad som presenterats i den här 
litteraturöversikten samt att det globala perspektivet helt hade uteblivit. Vid en enkätstudie 
fanns även risken att svaren inte få tillräckligt många svar eller att de inte svarar på syftet eller 
förväntningarna. Det skulle kunnat leda till att resultatet påverkades negativ och gjort det 
svårt att dra slutsatser (Billhult, 2017. 

Enligt Henricson (2017) kan skillander mellan olika länders hälso- och sjukvård förekomma, 
vilket har varit viktigt att ha i åtanke under studiens gång. De 16 utvalda artiklar som ligger 
till grund för denna studies resuktat respresenterar fem av sju värlsdelar, ingen av de 
inkluderade studiena kom från oceanien antarktis. Fem av artiklarna härstammar från Europa, 
fem kommer från Asien, tre från Nord Amerika, två från Syd Amerika och en kommer från 
Afrika. Det är mycket troligt att sjuksköterskor i dessa länder jobbar på olika premisser. Man 
kan anta att utbildningsnivåerna och utbildningskvaliteten skiljer sig åt mellan länderna samt 
att vad som är en sjuksköterskas uppgift även inte är helt överensstämmande. Sannolikt skiljer 
sig även samhällets syn på sjuksköterskor åt. Trots detta anser författarna till denna studie att 
resultatet är applicerbart även inom den svenska hälso- och sjukvården.  
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Vetenskapliga artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ design används inom 
omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström, 2016), för att inte utesluta relevant 
forskning inkluderades vetenskapliga artiklar av båda metoder. Kvalitativ design innebär att 
data samlas in från till exempel intervjuer, observationer eller fokusgrupper (Henricson & 
Billhult, 2017). Målet är att förstå, förklara, beskriva och tolka (Forsberg & Wengström, 
2016). Forskaren interagerar och är delaktig, vilket innebär att resultatet inte kan ses som helt 
oberoende. Kvantitativ design används i forskning där man använder och tolkar strukturerade 
mätningar, till exempel statistik (Billhult, 2017). Den kunskap som förvärvas ska vara 
generell och därför inte begränsas till specifika förhållanden (Forsberg & Wengström, 2016). 
Sökningarna efter vetenskapliga artiklar har gjorts i flera olika databaser, vilket bidragit till 
uppsatsens trovärdighet då chanserna för att hitta relevanta artiklar ökade (Karlsson, 2017). 
Att använda olika databaser med olika inriktningar, gjorde också att innehållet i artiklarna 
blev så brett som möjligt (Friberg, 2017). I enlighet med Karlsson (2017) genomfördes 
detaljerade sökningar för att stärka studiens resultat. Detta resulterade i tre artiklar som 
tidigare inte hittat. 

Vi strävade efter att använda artiklar av klass I och kanske klass II. Dock var en av de 
inkluderade artiklarna klass III, detta eftersom den starkt besvarade syftet, men ingenstans 
redovisades antalet deltagare i studien. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet, 
men då samma fakta framkom från flera av de andra artiklarna är risken inte överhängande.  
Bedömningsunderlaget tillhandahållet av Sophiahemmet Högskola för vetenskaplig 
klassificering och kvalitet, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), upplevde vi som bristfälligt och svårt att tolka baserat 
på tidigare kunskap. Med mer erfarenhet hade vi kanske bedömt och tolkat artiklarna 
annorlunda.  

Svagheter under skrivandets gång var dels väldigt liten erfarenhet av att skriva 
examensarbeten på kandidatnivå samt tidsbegränsningen vilket påverkat arbetsprocessen 
negativt. Viss risk för feltolkning finns vid skrivandet av en litteraturöversikt, detta relaterat 
till begränsad metodologisk kunskap, men även till att vissa svårigheter uppstått med att 
översätta ord och ibland sammanhang (Kjellström, 2017). Vid dessa tillfällen har vi använts 
oss av Google translate, Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin [NE], u.å, och 
Nordstedts lexikon (NE Ord, 2015), vilket gjorde att risken för missförstånd minskade. Trots 
först egen genomgång av artiklarna och gemensam diskussion samt hjälp av 
översättningsprogram och lexikon, vilket enligt Henricson (2017) ska minska risken för 
feltolkningar, anser vi att viss risk för feltolkning trots allt kvarstår.  

Slutsats 
Vi kan dra slutsatsen att det inte är en ensam orsak som gör att sjuksköterskor utvecklar 
emotionell utmattning och utmattningssyndrom, det finns oftast flera faktorer i kombination. 
Den främsta orsaken, den som de flesta artiklarna kom fram till var arbetsmiljö och 
arbetsbelastning. Många patienter, för få sjuksköterskor och ett högt arbetstempo var det som 
främst lyftes fram. I artiklarna framkom även betydelsen av att känna stöd och backning av 
chefer och ledning. Att sociodekografiska faktorer spelar in kunde också fastställas, dock var 
inte artiklarna helt överens om hur. Till exempel framkom motstridiga resultat om äktenskap 
var en skyddsfaktor eller en riskfaktor. Inte helt överrraksande för oss kunde vi också 
konstatera att personligt engagemang och förågan att hantera känslomässig stress var faktorer 
som sammankopplas med utvecklandet av emotionell utmattning och utmattningssyndrom. 
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Fortsatta studier 
Eftersom den största orsaken till att utveckla emotionell utmattning och utmattningssyndrom 
var arbetsmiljö och arbetsbelastning, bör fortsatta studier göras för att utreda hur hälso- och 
sjukvården bör organiseras och planeras för att ge den högkvalitativa vård som patienter 
förtjänar utan att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal tar skada. Fortsatta studier på 
hur man ska jobba för att att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön bör vara 
prioriterat, men det är också viktigt att ytterligare studera hur chefer och ledning kan jobba 
förebyggande.  

Klinisk betydelse 
Att som enskild sjuksköterska vara medveten om bakomliggande orsaker till emotionell 
utmattning och utmattningssyndrom gör det lättare att identifiera situationer eller arbetsplatser 
som kan vara skadliga i längden. Medvetenheten gör det lättare att agera i tid och antingen 
jobba för förändring eller, vid uteblivet gehör från chefer och ledning, byta arbetsplats.  
 
Som chef och ledning inom hälso-och sjukvård är det viktigt att inte bara se till patienternas 
hälsa utan även måna om sin personal. Genom kunskap om varför sjuksköterskor utvecklar 
utmattningssyndrom går det att jobba förebyggande, fånga upp personal i riskzonen och 
hjälpa till med rehabiliteringen där diagnosen är ett faktum. Att jobba för, och värna om ett 
öppet arbetsklimat där såväl ris som ros kan tas upp torde vara grundläggande. Alla behöver 
vila och återhämtning, som chef är det viktigt att ta varningssignaler på allvar. Varje 
människa ansvarar för sin egen hälsa, men många har svårt med gränsdragningar och att säga 
nej. Som chef är det viktigt att inte övertala eller sopa problem under mattan. En tydlig och 
öppen chef som lyssnar och tar personalen på allvar, har också lägre nivåer av 
utmattningssyndrom på sin enhet.  
 
Emotionell utmattning och utmattningssyndrom är inte något som enbart drabbar 
sjukvårdspersonal, det ökar i nästan alla yrkesgrupper. Samhället i stort bör jobba aktivt 
förebyggande för att i första hand minska utvecklingen för att på sikt vända trenden. Detta 
görs genom kunskap, medvetenhet för att förebygga utvecklandet av utmattningssyndrom 
men även genom god rehabilitering med målet att återgå till jobb.   
 
Genom att synliggöra orsakerna till att sjuksköterskor, både i Sverige och övriga världen, 
utvecklar emotionell trötthet och utmattningssyndrom kan man på sikt jobba förebyggande 
och förhindra nya insjuknanden. Det innebär även en mer kostnadseffektiv organisation, med 
friskare personal som kan vårda andra utan att själv bli sjuk.  
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Bilaga A 
Tabell 1. 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 väl genomförd 
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 väl genomförd 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/deltagare 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 väl 
genomförd 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. Avsikten 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. 

 



OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras 
   

II 
 

Matris över inkluderade artiklar              Bilaga B 
Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ang, S. Y., 
Dhaliwal, S. S., 
Ayre, T. C., 
Uthaman, T., 
Fong, K. Y., Tien, 
C. E., & ... Della, 
P 
2016. Singapore 

Demographics and 
Personality Factors 
Associated with 
Burnout among 
Nurses in a 
Singapore Tertiary 
Hospital 

Syftet var att utvärdera 
prevalens och omfattning av 
utmattningssyndrom bland 
sjuksköterskor i Singapore. 
Samt att undersöka 
påverkan av demografiska 
faktorer och personliga 
egenskaper på 
utmattningssyndrom. 

En tvärsnittsstudie, i enkätformat, 
där samtliga leg. Sjuksköterskor på 
Singapore General Hospital 
tillfrågades om deltagande.  

All data analyserades enligt 
Statistisk analys. 

3588 
(1758) 

Yngre sjuksköterskor löpte 
större risk att drabbas av 
utmattningssyndrom och 
personlighetsdrag spelade en 
tydlig roll i hur man upplevde 
utmattningssyndrom. 

PI 

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. 

Syftet var att uppskatta 
förekomsten av 
utmattningssyndrom, 
identifiera variablerna 
relaterade till 
utmattningssyndrom och 
föreslå en riskprofil bland 
vårdpersonal. 

Enkätstudie bland sjuksköterskor 
yrkesverksamma inom Andalusian 
Health Service. 

Statistisk analys med ansats av  
Welch or Brown–Forsythe. 

676 
(9) 

Sjuksköterskorna uppvisar höga 
nivåer av utmattning. Det fanns 
skillnader associerade med 
följande variabler: ålder, kön, 
civilstånd, barn, skiftpass, 
arbetsplats och personlighet.   

PII 

Finley, B. A., & 
Sheppard, K. G. 
2017.  
USA 

Compassion 
Fatigue: Exploring 
early-career 
oncology nurses' 
experiences.  

Syftet var att undersöka 
orsakerna till emotionell 
utmattning bland leg. 
sjuksköterskor verksamma 
inom onkologi men som 
befinner sig tidigt i 
karriären. 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie med leg. 
sjuksköterskor verksamma inom 
traumavård. 

Data analyserades enligt tematisk 
analys. 

5 Onkologsköterskor utvecklade 
emotionell utmattning p.g.a. 
nära patientarbete där nära band 
uppstod och bröts konstant, 
mycket sorg och lidande, 
förväntningar, besvikelser och 
utmattning. 

PI 

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

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Freimann, T., & 
Merisalu, E.  
2015. 
Estland. 
 

Work-related psychosocial 
risk factors and mental 
health problems amongst 
nurses at a university 
hospital in Estonia: A 
cross-sectional study. 

Att undersöka 
arbetsrelaterade psykosociala 
riskfaktorer samt hur de 
korrelerar med psykisk 
ohälsa. 

Tvärsnittsstudie, med hjälp av 
elektroniskt frågeformulär, bland 
leg. sjuksköterskor vid Tartu 
Universitetssjukhus i Estland. 
Statistisk analys och beskrivande 
statistik 

906 
(502) 

 

De studerade negativa 
psykosociala faktorer var 
signifikant korrelerade med 
utmattningssyndrom. 

PI 

Görgens-
Ekermans, G., 
& Brand, T 
2012 
Sydafrika 

Emotional intelligence as a 
moderator in the stress-
burnout relationship: a 
questionnaire study on 
nurses 

Syftet med studien var att 
undersöka sambandet mellan 
emotionell intelligens, 
arbetsrelaterad stress och 
utmattningssyndrom bland 
sjuksköterskor. 

Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär som besvarades 
anonymt av verksamma 
sjuksköterskor från fyra privata 
sjukhus. All data analyserades 
enligt Statistisk analys. 

122 
(98) 

Samband mellan 
emotionell intelligens, 
arbetsrelaterad stress och 
utmattningssyndrom 
hittades.   

PI 

Hunsaker, S., 
Chen, H., 
Maughan, D., 
& Heaston, S. 
2015 
U.S.A 

Factors that influence the 
development of 
compassion fatigue, 
burnout, and compassion 
satisfaction in emergency 
department nurses 

Syftet med studien var 
tvåfaldigt: Dels att bestämma 
prevalensen av emotionell 
utmattning och 
tillfredställande, och 
utmattningssyndrom bland 
akutsjuksköterskor i USA 
samt att undersöka 
demografiska och 
arbetsrelaterade orsaker till 
utveckling av emotionell 
utmattning/tillfredställelse 

Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär och Professional 
Quality of Life Scale på utvalda 
leg. Sjuksköterskor 
yrkesverksamma inom 
akutsjukvård i USA. 
All data analyserades enligt 
Statistisk analys. 

284 
(6) 

Resultatet visade 
övergripande låga grader 
emotionell utmattning och 
utmattningssyndrom. 
Bristande stöd från 
arbetsgivare resulterade i 
högre nivåer medan 
sjuksköterskor som 
upplevde stöd från 
arbetsgivare också kände 
emotionell tillfredställelse. 

PI 

Lee, H., Yen, 
M., Fetzer, S., 
& Chien, T. W.  
2015 
Taiwan 

Predictors of burnout 
among nurses in Taiwan 

Syftet med studien var att 
identifiera orsaker till 
utmattningssyndrom bland 
sjuksköterskor i Taiwan. 

En rikstäckande 
enkätundersökning bland anställda 
leg. Sjuksköterskor i Taiwan. 
Deskriptiv analys där skillnader 
undersöktes med t-test eller 
ANOVA. 

1896 
(50) 

Studien visade på 
riskfaktorer för utbrändhet 
som ålder, fysiska- 
/psykiska symtom, 
jobbtillfredställelse, 
arbetsengagemang, och 
arbetsmiljö.  

PI 

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

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Lorenz, V. R., & 
de Brito 
Guirardello, E. 
2014 
Brasilien 

The environment of 
professional 
practice and 
Burnout in nurses 
in primary 
healthcare 

Syftet var att bedöma hur 
sjuksköterskor uppfattar 
autonomi, kontroll över 
arbetsmiljön, relation med 
arbetskamrater, trivsel på 
arbetsplatsen, arbetskvalitet 
och undersöka om avsikt att 
lämna arbetet fanns. 

Tvärsnittsstudie som 
inkluderade yrkesverksamma 
sjuksköterskor.  Data 
analyserades enligt Statistisk 
analys. 

198 
(89) 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna bedömde 
miljön som delvis gynnsam för 
autonomi, relationer till 
arbetskamrater och stöd från 
arbetsledning. 

PI 

Rizo-Baeza, M., 
Mendiola-Infante, 
S. V., Sepehri, A., 
Palazón-Bru, A., 
Gil-Guillén, V. F., 
& Cortés-Castell, 
E.  
2017  
Spanien. 

Burnout syndrome 
in nurses working 
in palliative care 
units: An analysis 
of associated 
factors.  

Syftet var att analysera 
korrelationen mellan 
psykologiska, arbetsmässiga 
och demografiska faktorer med 
prevalensen av 

Tvärsnittsstudie med enkäter där 
deltagarna skulle vara 
yrkesverksamma inom palliativ 
vård. 

185 
(-) 

Studien visade på att faktorer 
som bidrog till 
utmattningssyndrom var: 
Ensamstående förälder, jobba 
mer än åtta timmar per dag, 
medium/hög arbetsbelastning, 
samt personalkonflikter. 

PI 

Rozo, J. A., Olson, 
D. M., Thu, H., & 
Stutzman, S. E 
2017 
U.S.A 
 

Situational Factors 
Associated With 
Burnout Among 
Emergency 
Department Nurses 

Syftet var att undersöka 
faktorer relaterade till 
utmattningssyndrom bland 
sjuksköterskor inom 
akutsjukvård. 

Kvalitativ intervjustudie gjord 
på yrkesverksamma leg. 
Sjuksköterskor inom akutvård 
som upplevt arbetsrelaterad 
stress.  
Analysen är Hermeneutisk 

Framgår ej Fyra huvudteman upptäcktes: 
arbetsmiljö, interna- och 
externa uppfattningar, våld på 
arbetsplatsen och moralisk 
stress. 

KIII 

Rozo, J. A., Olson, 
D. M., Thu, H., & 
Stutzman, S. E 
2017 
U.S.A 

Situational Factors 
Associated With 
Burnout Among 
Emergency 
Department Nurses 

Syftet var att undersöka 
faktorer relaterade till 
utmattningssyndrom bland 
sjuksköterskor inom 
akutsjukvård. 

Kvalitativ intervjustudie gjord 
på yrkesverksamma leg. 
Sjuksköterskor inom akutvård 
som upplevt arbetsrelaterad 
stress.  
Analysen är Hermeneutisk 

51 Följande fyra kategorier 
uppenbarades: arbetskrav, 
emotionell press, professionellt 
ansvar och interprofessionella 
relationer. 

KI 
 

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

Författare 
År 

Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 
Souza Ueno, L. G., 
Cescatto Bobroff, M. 
C., Trevisan Martins, 
J., Bueno Rezende 
Machado, R. C., 
Ghiraldi Linares, P., 
& de Godoy Gaspar, 
S 
2017 
Brasilien 

Occupational Stress: 
Stressors Referred by 
the Nursing Team 

Syftet var att identifiera 
vilka stressfaktorer 
sjuksköterskor upplever 
i sitt arbete. 

Beskrivande kvalitativ metod 
med  
Leg. sjuksköterskor som arbetat 
minst en månad på sin 
arbetsplats.  
Datainsamling skedde genom 
semi-strukturerade intervjuer.  
Analys: Sociodemografisk data 
analyserades statistiskt och 
kvalitativ data analyserades 
genom innehållsanalys. 

51 Följande fyra kategorier 
uppenbarades: arbetskrav, 
emotionell press, professionellt 
ansvar och interprofessionella 
relationer. 

KI 
 

Sun, J., Bai, H., Li, J., 
Lin, P., Zhang, H., & 
Cao, F.  
2017 
Kina 

Predictors of 
occupational burnout 
among nurses: a 
dominance analysis 
of job stressors 

En kvantitativ 
jämförelse av 
stressfaktorers effekter 
på sjuksköterskans 
utbrändhet. 

Tvärsnittsstudie med 
demografiskt frågeformulär. För 
leg. sjuksköterskor från sex 
olika avdelningar på tre olika 
sjukhus i Ji Nan, Shan-dong 
Province, Kina. 
Dominansanalys med 
förutsättningen att stressfaktorer 
påverkar varandra. 

602 
(31) 

Resultatet visade tydliga 
korrelationer mellan alla 
stressfaktorer och 
utmattningssyndrom.  

 

PI 
 

Teixeiera, C., 
Ribeiro, O., Fonseca, 
A M., & Carvalho, 
A.S  
2014 
Portugal 

Ethical decision 
making in intensive 
care units: a burnout 
risk factor? Results 
from a multicentre 
study conducted with 
physicians and nurses 

Syftet var att undersöka 
om svåra etiska beslut 
kan påverka 
prevalensen av 
utmattningssyndrom. 

Kvantitativ studie.  
Urval: Sjuksköterskor och 
psykiatriker 
Datainsamling: Frågeformulär 
och Maslasch Burnout Inventory 
(MBI) 
Analys: Statistisk analys. 

300 
(145) 

Resultatet visade ett samband 
mellan att behöva ta etiska 
beslut och utmattningssyndrom. 

PI 

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

År 
Land 

Titel Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

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 

Syftet var att undersöka 
förhållandet mellan psykologisk 
acceptans och 
utmattningssyndrom bland 
sjuksköterskor för att kunna 
fastställa tillförlitligheten i 
tidigare studie.   

Kvalitativ enkätstudie via 
frågeformulär från Maslach 
Burnout Inventory-General Survey 
och AAQ-II. Deltagare var leg. 
sjuksköterskor yrkesverksamma 
minst ett år.  

845 

(265) 
Resultatet visade att tidigare studie 
hade hög tillförlitlighet. 
Psykologisk acceptans var 
signifikant korrelerad med de tre 
dimensionerna av 
utmattningssyndrom. 

PI 

Van Bogaert, P., 
Peremans, L., Van 
Heusden, D., 
Verspuy, M., 
Kureckova, V., Van 
de Cruys, Z., & 
Franck, E 
2017 
Belgien 

Predictors of 
burnout, work 
engagement and 
nurse reported job 
outcomes and quality 
of care: a mixed 
method study. 

Syftet var ompröva och bekräfta 
tidigare undersökta orsaker till 
utmattningssyndrom.  

Tvärsnittsdesign med 
halvstrukturerade intervjuer och 
frågeformulär.  

751 Resultatet visade samband mellan 
utmattningssyndrom, engagemang, 
arbetsbelastning, vårdkvalitet och 
personliga egenskaper. 

PI 

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

Occupational stress 
among hospital 
nurses: Cross-
sectional survey. 

Syftet var att undersöka faktorer 
som kan kopplas till 
arbetsrelaterad stress bland 
kvinnliga sjuksköterskor i Kina.  

Tvärsnittsstudie med 
sjuksköterskor på 20 sjukhus i 
Liaoning-provincen, Kina. Data 
samlades in med hjälp av OSI-R 
och analyserades enligt statistisk 
analys. 

2613 
(-) 

Arbetsrollens begränsningar och 
ineffektivitet, samt en känsla av att 
otillräcklighet, var faktorer som 
främst kunde sammankopplas med 
arbetsrelaterad stress. 

PI 

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


