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Abstract 
Bakgrund: Psykiatriska diagnoser har ökat sedan 2010 i Sverige och detta främst inom 

service- och omsorgsyrket. Utmattningssyndrom kan leda till att sjuksköterskor har svårare att 

utföra omvårdnad med god kvalité. Syftet: var att belysa faktorer som orsakar 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Metoden som har används är en litteraturöversikt av 

kvantitativa artiklar på ämnet. Dessa har analyserats med en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Kategorierna som framkom var: Personliga faktorer, arbetsmiljöfaktorer och socio-

demografiska faktorer. Den mest dominerande faktorn var för hög arbetsbelastning. 

Diskussion: Resultaten kopplades till Karasek och Theorells krav/kontroll/stöd modell. 

Slutsats: Det gäller att det finns en god balans mellan de krav arbetet ställer i förhållande till 

de resurser som finns. En god arbetsmiljö och att ta hänsyn till individens egenskaper utgör en 

god grund för välbefinnande hos sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Klinisk sjuksköterska, utmattningssyndrom, risk faktorer, stressorer, arbetsmiljö, 

upplevelser. 
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1 Inledning 
 

Psykiatriska diagnoser har ökat sedan 2010 i Sverige och detta främst inom service- och 

omsorgsyrket. Mer än 90 procent av sjukskrivningarna grundar sig på psykiatriska diagnoser. 

Framför allt är det ångest- och stressyndrom som ökar. Sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser 

är som störst och ökar mest i de yrken som av försäkringskassan klassificeras som 

kontaktyrken, där sjuksköterskeyrket ingår (Försäkringskassan, 2016). 

 

Utmattningssyndrom kan leda till att sjuksköterskor har svårare att utföra omvårdnad med 

kvalitet (Arman, Hammarqvist & Rehnsfeldt, 2011). Billeter-Koponen och Fredén (2005) 

skriver att sjuksköterskor upplever att uppmärksamheten minskar och engagerade möten med 

patienten uteblir när symptomen på utmattning får fäste. Vidare påstår Maslach och Leiter 

(2001) att för patienters välbefinnande och tillfrisknande är det av betydelse att 

sjuksköterskan är uppmärksam och kan ge kompetent omvårdnad. 

 

Författarna uppfattar att allt fler sjuksköterskekollegor har drabbats av diagnosen 

utmattningssyndrom. Detta har vi märkt genom bland annat fler sjukskrivningar på 

arbetsplatserna samt flera kollegor som säger sig vara i riskzon. Detta är ett problem som vi 

inte själva vill bli drabbade av och därför har intresset väkts av att ta reda på vilka faktorer 

som orsakar utmattningssyndrom för att på så viss ha en viss prevention mot problemet. 

Därför anser vi att det är av vikt att belysa faktorer som orsakar utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskor. 

2 Bakgrund 
 

Enligt Vårdguiden (2015) har begreppet utbrändhet och uttrycket “gått in i väggen” används 

för att beskriva vad som idag benämnts utmattningssyndrom. I detta arbete har vi valt att 

använda oss konsekvent av begreppet utmattningssyndrom. 

 

Enligt Maslach och Leiter (2001) tas inte utmattningssyndrom på allvar vilket dels beror på 

individens och ledningens felbedömning av riskerna, dels på individens övertygelse om sin 

egen styrka och därför inte kommer att drabbas. Vidare menar Arman et al. (2011) att det är 

vanligt förekommande att drabbade sjuksköterskor senare klandrar sig själva att de borde ha 

uppmärksammat symtomen mycket tidigare. Maslach och Leiter (2001) framhäver att det 
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förväntas av sjuksköterskor att de själva reflekterar över sin situation, uppmärksammar 

riskerna och finner överlevnadsstrategier för att inte bli utmattad när resurserna blir färre. 

Som kontrast kan nämnas det som hävdas av Billeter-Koponen och Fredén (2005) nämligen 

att sjuksköterskor upplever att symtomen på utmattning inte tas på allvar av varken kollegor, 

ledning eller på samhällsnivå. Symtomen ses mer som en svaghet hos den drabbade 

sjuksköterskan. 

 

Vidare beskriver sjuksköterskor som drabbats av utmattningssyndrom att de upplever en 

disharmoni mellan arbetet och sig själva. De beskriver en existentiell livskris där den egna 

självbilden ifrågasätts och de personliga målen, livsgnistan och förmågan att finna mening i 

livet ger vika för de kraven arbetet ställer (Arman et al., 2011). Wendy, Goble, Leier och 

Byrne (2009) beskriver att drabbade sjuksköterskor ifrågasätter den egna självbilden av sin 

professionella roll samt de roller de intar i privatlivet där de distanserar sig från familj, vänner 

och hobbys. Billeter-Koponen och Fredén (2005) förklarar att sjuksköterskor som drabbats av 

utmattningssyndrom upplever en känsla av ensamhet och trötthet. Detta kompenserar de med 

att ständigt skjuta upp problem och intala sig att de snart ska bli piggare och må bättre, och 

därmed kunna engagera sig i både arbete och privatliv. Sjuksköterskor förklarar vidare att de 

upplever en förlust av kontroll samt maktlöshet att kunna påverka sin egen situation och en 

känsla av otillräcklighet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

 

Trots att många sjuksköterskor inser att det finns ett problem vill de inte ta itu med problemen, 

utan blir istället intoleranta, cyniska och till och med aggressiva. Även tillbakadragenhet och 

likgiltighet är karakteristiskt och kan leda till depression med känslor av hopplöshet. I 

extrema fall kan utmattningssyndrom leda till självmordstankar och i vissa fall 

självmordsförsök (Vidette, 2015). 

 

Det framkommer även av Wendy et al. (2009) att sjuksköterskor förklarar att de upplever 

maktlöshet men även hopplöshet då de inte får något gehör av ledningen. Hallin och 

Danielson (2007) förklarar vidare att sjuksköterskor upplever att tiden inte räcker till, de 

hinner endast göra det mest basala i omvårdnaden. 

2.1 Utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom har sina rötter i den sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen 

som skett under det senaste århundrandet. Denna utveckling har fört med sig psykologiska 
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påtryckningar som gett upphov till utmattningssyndrom vilket har blivit ett globalt fenomen 

(Wilmar, Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009).   

 

Socialstyrelsen (2003) har klassificerat utmattningssyndrom som en medicinsk diagnos, med 

oftast en akut fas följt av en återhämtningsfas. Återhämtningsfasen kan pågå i åratal med 

periodvisa förekomster av depressioner. Begreppet utmattningssyndrom används för att 

skildra något annat än allmän trötthet. Symtom som uppfyller kriterierna för att bli 

diagnostiserad med utmattningssyndrom är att personen måste ha haft fysiska och psykiska 

symtom på utmattning under minst två veckor. Detta till följd av en eller flera identifierbara 

stressfaktorer som har funnits med i minst sex månader. Samt under en tvåveckorsperiod ska 

ha minst fyra symtom av följande: koncentrationssvårigheter, minnesstörning, labilitet eller 

irritabilitet, sömnstörning, nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress, 

kroppslig svaghet, värk, hjärtklappning, bröstsmärtor, mag-tarmbesvär, yrsel eller 

ljuskänslighet ha uppvisats. Symtomen ska dessutom ha orsakat kliniskt lidande eller 

försämrad funktion socialt eller i arbetet. Dock får inte symtomen bero på effekter av någon 

substans som missbruk eller medicinering, eller somatisk skada eller sjukdom (Socialstyrelsen, 

2003). 

 

Maslach och Leiter (2001) menar att det som från början var ett viktigt, meningsfullt, och 

fascinerande arbete blir obehagligt, otillfredsställande och meningslöst. Positiva känslor av 

entusiasm, hängivenhet, trygghet och glädje suddas ut och ersätts med vrede, oro och 

depression. Utmattningssyndrom kan leda till fysiska och psykiska problem. Det kan även 

leda till alkohol-och drogintag, konflikter i de privata familjeförhållandena samt med vänner 

och till slut säger människor upp sig från sitt arbete. 

 

Maslach och Leiter (2001) delar upp utmattningssyndrom i tre stycken dimensioner: 

emotionell utmattning, cynism och otillräcklighet. Första dimensionen på stress blir då energi 

ersätts med utmattning. Andra dimensionen är att engagemang blir till cynism, individen 

engagerar sig så lite som möjligt på arbetet vilket är ett försök till försvar mot utmattning och 

besvikelser. Tredje dimensionen är då effektivitet blir känslan av otillräcklighet. Detta medför 

att individen tappar tilltron på sin egen förmåga att göra någonting som har betydelse och då 

förlorar de sitt självförtroende, vilket medför att omgivningen i sin tur förlorar förtroendet för 

dem. 
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2.2 Stress 

Mot bakgrund av utmattningssyndrom så är stress en reaktion på en utmaning eller hot och 

fungerar som en överlevnadsmekanism (Prevent, 2008). När människor utsätts för stress 

förbereder sig kroppen för hot genom att slå på sympatiska nervsystemet. Detta leder till en 

utsöndring av stresshormoner som bland annat adrenalin samt kortisol vilket ökar puls, 

blodtryck, andning, koncentration samt mobiliserar energi för snabb användning (Lundberg & 

Wentz, 2005). 

 

Kortvarig stress är hälsosamt medan långvarig stress utan chans för återhämtning, där kroppen 

återgår till dennes basnivå där den läker, är skadligt. Långvarig stress har setts leda till bland 

annat psykiska besvär, infektioner och autoimmuna sjukdomar (Prevent, 2008). 

Ohälsosam stress sker vid upprepade stressreaktioner utan adekvat återhämtning vilket leder 

till kompensation genom överaktivering av andra system (Lundberg & Wentz, 2005). 

 

Hur vi uppfattar stress är individuellt och beror på bland annat genetik, hälsotillstånd, 

utbildning och livsstil (Lundberg & Wentz, 2005). Att vara utarbetad är ett lindrigare tillstånd 

än utmattningssyndrom som går över efter en tids vila. Desto längre en människa går på 

högvarv desto längre tid krävs för återhämtning (Lundberg & Wentz, 2005). Stress signaler 

hos individen kan vara sömnstörningar, trötthet och olust, koncentrationssvårigheter, 

minnesproblem, ständig tidsbrist, infektioner som inte ger med sig, magproblem samt fysisk 

värk i leder eller huvud (Prevent, 2008). 

2.3 Personliga faktorer 

Forskning kring utmattningssyndrom har fokuserat på miljöfaktorer, men 

personlighetsfaktorer har visat sig ha en roll i utvecklingen av utmattningssyndrom. 

Personligheter som (self – efficacy) är vanligt förekommande inom forskning kring 

utmattningssyndrom (Alarcon, Eschleman, & Bowling, 2009). Self-efficacy är ett begrepp där 

individens egen förmåga uppskattas att klara av en specifik handling. Upplevd self-efficacy 

kan påverkas av erfarenheter som sker i arbetslivet. Personer med höga nivåer av self-efficacy 

visar självförtroende i sin förmåga att utföra de specifika uppgifter (Zulkosky, 2009).   

 

 



 

 

5 

 

2.4 Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterska förknippas idag med en utbildning inom sjuk-, hälso- och viss annan socialvård 

som utexaminerats från statens godkänd sjuksköterskeskola, med innehåll av medicinsk 

vetenskap, och vårdvetenskap (Wiklund & Bergbom, 2012). Vidare beskriver Leksell och 

Lepp (2013) att sjuksköterskan är en professionell aktör som agerar på uppdrag från samhället 

med en specifik kompetens som beskrivs genom det unika omvårdnadsparadigmet. Detta 

innebär att det är sjuksköterskans uppgift att förstå andra människors upplevelse av deras 

situation, kunna tolka denna och sedan handla i utifrån detta. Sjuksköterskans beslut ska gå att 

försvara och utvecklas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Även Lyckhage (2014) definierar sjuksköterskans profession med kunskap och förförståelse, 

färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som är relevant för att kunna 

utöva yrket på ett sätt som leder till god och patientsäker omvårdnad. Enligt Granum (1997) 

ingår det även i sjuksköterskans profession att kunna tillämpa forskningsresultat, utvärdera 

forskningsrapporter och själva genomföra projekt och driva utveckling i praktiken. Detta kan 

också bidra till att sjuksköterskor är särskilt utsatta för inre oro, samvetsstress och 

utmattningssyndrom. 

2.5 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö innefattar arbete som äger rum i ett sammanhang och i en omgivning. 

Arbetsmiljö kan vidare definieras som alla förhållanden som råder på en arbetsplats. En 

arbetsplats består av en fysisk och en psykologisk miljö (Josefsson & Berggren, 2013). Den 

psykosociala arbetsmiljön omfattar bland annat en trygg anställning och samarbetet mellan 

arbetskollegor. Problem kan uppstå i psykosociala arbetsmiljön då det exempelvis sker 

mobbing, konflikter inom arbetsgruppen, diskriminering eller otydligt ledarskap (AFS 

2015:4). 

För att förstå den psykosociala arbetsmiljön krävs ett helhetsperspektiv som innefattar 

individens upplevelse av alla faktorer som omger individen i arbetet. För att uppnå goda 

arbetsförhållanden så behöver det finnas balans mellan arbetes krav och de resurser som finns 

(Josefsson & Berggren, 2013).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) förordar att hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa. Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler 
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och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges (1998:1660). Ledningen av 

hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 

kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (1996:787). 

2.6 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår från krav, kontroll och socialt stöd – modellen.  

Möjligheten till kontroll innebär att individen får handlings och beslutsutrymme. Detta delas 

upp i den nära kontrollen vilket innefattar när och hur arbetet ska utföras samt den skilda 

kontrollen vilket innebär hur arbetet ska utformas och vad som ska göras. Kontrollen ökar i 

vissa fall vid utbildning samt då individen får ökat inflytande kring arbetsfrågor av ledningen. 

Brist på inflytande i arbetssituationen/miljön kan leda till exempelvis olust och tom vanmakt 

vilket i sin tur kan leda till ökat blodtryck, magproblem och sömnrubbningar (Prevent, 2008). 

 

Olika typer av krav kan komma från bland annat från chefer, kollegor och familj. Krav som är 

för påfrestande samt för lite krav kan orsaka stress för individen. För låga krav leder till 

understimulering och en minskad känsla av mening. Krav som kommer i konflikt med 

varandra som exempelvis motstridiga krav från arbetsgivaren och familjen orsakar också 

stress för individen. Därför rekommenderas det enligt Krav, kontroll och socialt stöd modellen 

en ideal mängd krav för varje individ där de presterar som bäst (Prevent, 2008). 

 

Socialt stöd kan innebära stöd från familj, vänner, arbetskollegor eller arbetsledningen, i form 

av att ställa upp vid behov eller att utrymme ges att tala ut om eventuella problem. Socialt 

stöd är positivt kopplad till hälsa i den bemärkelsen att desto mer socialt stöd individen får 

desto mer stress klarar de att hantera (Prevent, 2008). 

 

Den teoretiska referensramen utgår från krav, kontroll och socialt stöd – modellen som 

förklarar att för höga krav på individen, tillsammans med för låg kontroll av uppgifterna samt 

för lågt stöd har en negativ inverkan på individens hälsa. Höga krav tillsammans med god 

kontroll kan däremot upplevas som stimulerande då ökad kontroll förbättrar upplevelsen av 

hälsa. Socialt stöd påverkar också hälsan positivt och motverkar obalansen vid hög krav/låg 

kontroll (Prevent, 2008). 
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3 Problemformulering 
 

Utmattningssyndrom är en allt mer vanlig diagnos inom vård och omsorgsyrken. 

Utmattningssyndrom är en långdragen form av psykisk ohälsa som orsakar lidande samt 

försämrad funktion i arbetet och i det sociala livet. Detta tillstånd leder till bristande 

uppmärksamhet och riskerar att försämra vårdkvaliteten. Det leder även till att sjuksköterskor 

som drabbas känslomässigt distanserar sig och begränsar engagemang i mötet med patienten, 

därmed åsidosätts patientens behov. Det är därför av betydelse att belysa vilka faktorer som 

orsakar utmattningssyndrom hos sjuksköterskor för att på så vis undvika dess konsekvenser 

och därmed öka vårdkvalitén. 

4 Syfte 
 

Syftet är att belysa faktorer som orsakar utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. 

5 Metod 
 

Metoden som tillämpats är en systematisk litteraturstudie inom vårdvetenskap. Detta innebär 

en systematisk sökning och kritisk granskning av tidigare forskning inom valt problemområde. 

Själva analysen var en manifest innehållsanalys vilket innebär en objektiv och systematisk 

beskrivning av innehållet.  Litteraturstudiens syfte är att sätta ihop det insamlade materialet 

och skapa ett sammanhang (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Studien bygger på tolv vetenskapliga kvantitativa artiklar. Övergripande syftet är att belysa 

befintlig kunskap inom forskningsområdet för att sedan analysera och kritisk granska dessa. 

Enligt Barajas et al. (2013) så används ett kvantitativt forskningsperspektiv för att resultatet 

ska bli allmängiltig och inte begränsas till speciella förhållanden. 

5.1 Datainsamling 

Följande databaser användes för insamling av artiklar: Cinahl, Pubmed, Psykinfo och 

MEDLINE. Sökningen skedde med hjälp av databasernas booleska operatorer AND och OR 

samt fritext för att begränsa antalet träffar enligt Barajas et al. (2013). Vi testade att göra en 

sökning efter svenska artiklar i Sve Med+. I Sve Med+ så använde vi sökorden sjuksköterskor, 

utbrändhet, utmattningssyndrom och faktorer men fann inga relevanta artiklar för denna 

studie. För att få en överblick över möjliga sökord som motsvarar syftet gjordes en 

fritextsökning. Sökord som återkom valdes därefter ut. Dessa var: Clinical nurse, nurs*, 

Burnout, professional, Factors, Experience, quantitative, risk factors, stressors, burnout, 
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burnout syndrome, nurse experience och work environment. Sökorden kombinerades på olika 

sätt. De mest använda sökorden var  Burnout,  professional som kombinerades med 

operatören AND Nurs*. Trunkeringen användes för att få med alla böjningar på sökordet 

nurse. Sökverktygen som användes i databaserna Cinahl, Psykinfo och MEDLINE 

var ”astract available” samt ”peer reviewed”. I databasen Pubmed finns inte peer reviewed 

funktionen och därför så har vi kontrollerat tidskriftena som publicerade artiklarna i Ulrich's 

web. Vissa av de valda artiklarna återkom i flera av databaserna. 

5.2 Urval och genomförande 

Sökningen gjordes under perioden 2017/02/22 – 2017/03/09 sökningsöversikt hänvisas till 

bilaga A. Titlar som innehöll orden burnout och nurs* valdes ut för att läsa abstrakten. De 

artiklar vars titel och abstrakt stämde överens med denna litteraturstudies syfte lästes i fulltext 

och de artiklar som motsvarade syftet valdes ut för granskning. Samtliga artiklar som 

granskades har fått ett etiskt godkännande. I en sytematisk litteraturstudie strävas efter att 

inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Barajas et al., 2013). Det fanns inga 

kvalitativa artiklarna som  motsvarade studiens syfte, så därför har det inkluderats endast 

kvantitativa artiklar. 

 

Fjorton artiklar med ett abstrakt som var relevant till syftet valdes ut för granskning. 

Översikt över de artiklar som valdes finns i bilaga B vilket är en modifierad version av 

Friberg’s (2015) mall för analyserad litteratur. Inklusionskriterier och exklusionskriterier samt 

avgränsningar användes för att begränsa sökningen. Avgränsningar var att studierna skulle 

vara på engelska eller svenska, tillgängliga abstrakt, peer-review granskade och att de var 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Publikationsdatumet skulle vara mellan åren 2007 och 

2017. Vidare inkluderades artiklar som beskriver faktorer som kan orsaka 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Exkluderade blev de artiklar som var begränsade till 

specialistutbildade sjuksköterskor. Detta gjordes eftersom specialistutbildade sjuksköterskor 

har specialiserade arbetsuppgifter vilket också kan orsaka utmattningssyndrom. Detta kan röra 

sig om barnmorskor med ansvar för förlossningar vilket kan vara påfrestande i sig då det 

handlar om spädbarns liv. Det råder olika arbetsförhållanden för dem jämnfört med 

allmänsjuksköterskor och därmed blir inte faktorerna generella för allmänsjuksköterskor. 

Exkluderade blev även de artiklar som begränsade urvalet till en vårdavdelning då även 

vårdavdelningarna visade sig vara specialiserade såsom IVA, förlossningsavdelning och 

operationsavdelning. Studiens syfte var att undersöka faktorer som påverkar 
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allmänsjuksköterskor generellt och därmed uteslöts enskilda vårdavdelningar då faktorerna på 

dessa inte skulle vara lika generaliserbara. Ingen avgränsning gjordes gällande ålder, kön eller 

land. 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Först lästes artiklarna i fulltext enskilt och därefter diskuterades artiklarnas kvalitet 

gemensamt. Därefter kvalitetsgranskades och graderades artiklarna gemensamt utifrån utvald 

kvalitets-granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) för kvantitativa studier (Se bilaga B). 

Genom att poängsätta de olika delarna i artiklarna från 0 – 3 poäng så kunde poängen 

summeras för att därefter gradera artiklarna. Graderingen av kvaliteten var I-III, där I är stark 

och III är svag. Alla de tolv utvalda artiklarna bedömdes gemensamt av författarna vara av 

grad I eller II och inkluderades i studien (Se bilaga C). 

5.4 Analysprocess 

Artiklarna lästes ett flertal gånger var och en för sig för att författarna skulle bekanta sig med 

materialet för att få en översiktlig bild av vad texten handlar om. Därefter gjordes 

analysprocessen gemensamt. Vi sökte därefter meningsenheter i artiklarnas resultat. De 

meningsenheter som vi fann färgkodades. Det framkom direkt synliga teman vid 

färgkodningen. Därefter så sammanställde vi alla meningsenheter som liknade varandra från 

alla artiklarna. Därefter sammanställde vi dessa meningsenheter i olika kategorier. Dessa 

kategorier utgör sub-rubrikerna i resultatet. Ett exempel på detta är faktorn brist på stöd från 

ledning och kollegor, samt faktorn hög arbetsbelastning som framkom i flera av artiklarna 

kategoriserades till arbetsmiljö. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som valts har ett godkännande av en etisk kommitté. Samtliga studier är redovisade 

(se bilaga B). Alla resultat har presenterats oavsett om de har stämt överens med författarens 

egna åsikter (Barajas et al., 2013). Kvalitetsgranskning mallen som använts innefattar en 

bedömningsgrund för etiska överväganden där samtliga artiklarna hade angivit etiska aspekter 

(se bilaga C). 

6 Resultat 
 

Syftet med denna undersökning är att belysa faktorer som orsakar utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskor vilket redovisas i tre kategorier. Faktorerna är relaterade till minst en av de tre 
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dimensionerna) av utmattningssyndrom: emotionell utmattning – energi ersätts med 

utmattning, cynism – individen engagerar sig så lite som möjligt och otillräcklighet – 

individen tappar tilltron på sin egen förmåga som är definierade av Maslach och Leiter (2001). 

6.1 Personliga faktorer 

Sjuksköterskors risk att utveckla utmattningssyndrom påverkades av personliga faktorer.  

Känslomässig instabilitet ökade utmattningssyndrom (Cañadas-De la Fuente et al., 2015; 

Geuens, Van Bogaert & Franck, 2017). Personer som är mindre sällskapliga, mindre 

självsäkra och med mindre energi har ökad risk att drabbas. En brist på intellektuell 

nyfikenhet, hjälpsamhet, empatisk förmåga samt själv kontroll och disciplinerade har också en 

ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom (Cañadas-De la Fuente et al., 2015). De 

sjuksköterskor som uppgav att de har en negativ inställning och inte tycker om att arbeta som 

sjuksköterska har högre risk att utveckla utmattningssyndrom (Wang, Liu, & Wang, 2015).  

Även de som inte kan vidhålla en professionell roll som sjuksköterska har lättare att utveckla 

utmattningssyndrom (Spooner-Lane, & Patton, 2007).  De som har personliga stressorer i 

privatlivet har en även ökad benägenhet till konflikt med kollegor i arbetet. Hardy personality 

innefattar tre dimensioner: engagemang, kontroll och öppenhet till förändring som främjar 

psykisk och fysisk hälsa. Vidare framkommer det att de som uppger sig inte våga tala ut om 

de olika situationer som de hamnar i har en sämre psykisk och fysisk hälsa (Lambert, Clinton, 

Petrini, Li & Zhang, 2007). Både Queiros et al. (2013) och Garrosa, Moreno-Jiménez, Liang, 

och González (2008) har kommit fram till att brist på hardy personality ökade utveckling 

utmattningssyndrom. 

6.1.1 Emotionell utmattning 

De som har en dominerande personlighetstyp med höga ambitioner löper ökad risk att 

utveckla emotionell utmattning (Geuens et al., 2017). Emotionell utmattning är högre bland 

sjuksköterskor som inte valde sjuksköterskeyrket av egen vilja utan valde det på grund av 

yttre omständigheter. De som inte heller klarade av att öppet tala ut om sin upplevda trötthet 

uppgav sig ha drabbats i högre grad av emotionell utmattning (Raftopoulos, Charalambous & 

Talias, 2012).  Att inte finna mening med sitt arbete är starkt förknippad med emotionell 

utmattning (Wang et al., 2015).  Även att ha en negativ interaktion mellan arbetet och hemmet 

ökar risken att utveckla emotionell utmattning (Queiros, Carlotto, Kaiseler, Dias, & Pereira, 

2013).  Således visar det att sjuksköterskor som inte kan hantera positiva och negativa känslor 
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samt de som inte kan styra starka känslor har ökad risk att utveckla emotionell utmattning 

(Görgens-Ekermans, & Brand, 2012). 

6.1.2 Cynism 

Individer som inte kan vara medgörliga eller vänliga har ökad nivå av cynism (Geuens et al., 

2017). Cynism är även högre bland sjuksköterskor som inte valde sjuksköterskeyrket av egen 

vilja utan valde det på grund av yttre omständigheter. De som inte klarade av att öppet tala ut 

om sin upplevda trötthet uppgav sig ha drabbats i högre grad av cynism (Raftopoulos et al., 

2012). Negativ interaktion mellan arbetet och hemmet ökar risken att utveckla cynism 

(Queiros et al., 2013). 

6.1.3 Otillräcklighet 

Sjuksköterskor som uppger sig vara timida i sitt beteende har ökade upplevelser av 

otillräcklighet (Geuens et al., 2017). Även de som upplevde sig ha ett sämre självförtroende 

har en högre nivå av otillräcklighet (Wang, Liu, & Wang, 2015). Även Garrosa et al. (2008) 

menar att genom att ha en negativ personlighet ökade nivåer av otillräcklighet. Det framkom 

även att de med lägre emotionell intelligentes har ökad känsla av otillräcklighet (Görgens-

Ekermans, & Brand, 2012). 

6.2 Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

Hög arbetsbelastning tillsammans med hög arbetsstress och få resurser är de största faktorerna 

till utmattningssyndromens tre dimensioner i flera studier (Sun et al., 2017; Wang et al., 2015; 

Lambert et al., 2007; Görgens-Ekermans, & Brand, 2012; Galletta et al., 2016; Raftopoulos et 

al., 2012; Garrosa et al., 2008). Ökad nivå av utmattningssyndrom visas bland de 

sjuksköterskor som arbetar övertid och nattskift (Mohammadpoorasl, Maleki, & Sahebihagh, 

2012). Att arbeta på flera avdelningar samtidigt och att inte trivas på arbetet ökade risken för 

utmattningssyndrom (Queiros et al., 2013). Brist på stöd från ledning och kollegor kunde 

kopplas till ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom (Sun et al., 2017; Galletta et al., 

2016; Görgens-Ekermans, & Brand, 2012; Spooner-Lane, & Patton, 2007; Wang et al., 2015). 

En stressfaktor är känslan av att inte kunna påverka arbetsuppgifterna och sin arbetsplats. Låg 

egenmakt vilket innebär låg kontroll över uppdrag och resultat och få möjligheter att lära sig 

tillämpa ny kunskap var kopplad till utveckling av utmattningssyndrom (Galletta et al., 2016; 

Lambert et al., 2007). När det finns en minskad autonomi, det vill säga ett minskat ansvar för 

vårdkvalitén och en svag, osynlig sjuksköterskeledning samt att inte få vara involverad i 
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ledningspositioner ökar risken att utveckla utmattningssyndrom (Wang et al., 2015; Queiros et 

al., 2013). 

6.2.1 Emotionell utmattning 

Heltidsanställda sjuksköterskor löper högre risk för emotionell utmattning. Orimliga krav och 

för stora förväntningar av sjuksköterskan generellt löper större risk för emotionell utmattning 

(Spooner-Lane, & Patton, 2007). Låg förmåga att möta patientens vårdbehov ökar risken för 

emotionell utmattning (Galletta et al., 2016). Även konflikter med patienter och erfarenheter 

av att möta döden är en riskfaktor för emotionell utmattning (Sun et al., 2017; Garrosa et al., 

2008). Dåliga relationer mellan sjuksköterskor och läkare ökar risken att utveckla emotionell 

utmattning, samt brist på kommunikation i arbetslaget (Wang et al., 2015).  

6.2.2 Otillräcklighet 

Det noteras att sjuksköterkor som upplever oklarhet kring sitt uppdrag och sin position 

upplever ökad otillräcklighet (Spooner-Lane, & Patton, 2007; Garrosa et al., 2008). Brist på 

kommunikation i arbetslaget ökar risken att utveckla känslan av otillräcklighet (Wang et al., 

2015). 

6.3 Socio-demografiska faktorer 

Kvinnor löper högre risk att utveckla utmattningssyndrom än män (Raftopoulos et al., 2012). 

Cañadas-De la Fuente et al (2015) menar att utmattningssyndrom är vanligare bland gifta 

sjuksköterskor, medan Raftopoulos et al., (2012) menar att äktenskap inte har något samband 

med att utveckla utmattningssyndrom. Brist på socialt stöd i privatlivet ökar risken att 

utveckla utmattningssyndrom (Görgens-Ekermans, & Brand, 2012). Utmattningssyndrom 

ökar bland de sjuksköterskor med högre utbildningsnivå (Mohammadpoorasl et al., 2012). 

Äldre med fler år av sjuksköterskeyrket upplever oftare att arbetsbelastningen är orimligt hög, 

de kommer även oftare i konflikt med läkare, vilket är en stressfaktor. Vidare framkom det att 

äldre sjuksköterskor med mer erfarenhet distanserar sig oftare, i syfte att hantera stressorer på 

arbetsplatsen (Lambert et al., 2007). 

6.3.1 Emotionell utmattning  

Låg social status och låg lön upplevs av sjuksköterskor vara en stressfaktor som är kopplad till 

emotionell utmattning (Sun et al., 2017) Yngre sjuksköterkor har högre nivåer av emotionell 

utmattning (Garrosa et al., 2008; Spooner-Lane, & Patton, 2007; Queiros et al. 2013). 

Generellt drabbas kvinnor oftare av emotionell utmattning (Geuens et al., 2017; Cañadas-De 

la Fuente et al., 2015; Raftopoulos et al., 2012; Queiros et al. 2013). 



 

 

13 

 

6.3.2 Cynism 

Män utvecklar oftare cynism (Geuens et al., 2017; Cañadas-De la Fuente et al., 2015; 

Raftopoulos et al., 2012; Queiros et al. 2013). Desto äldre sjuksköterskorna var desto mer 

sällan utvecklade den cynism men att arbeta en längre tid på samma arbetsplats ökar risken att 

drabbas av cynism (Cañadas-De la Fuente et al., 2015). Yngre sjuksköterkor har högre nivåer 

av cynism (Garrosa et al., 2008; Spooner-Lane, & Patton, 2007; Queiros et al. 2013). 

6.3.3 Otillräcklighet 

Cañadas-De la Fuente et al (2015) menar att ogifta har en större känsla av otillräcklighet. 

Queiros et al. (2013) menar att känslan av otillräcklighet ökar hos de sjuksköterskor som har 

mindre arbetserfarenhet inom yrket. 

7 Metoddiskussion 
 

För att få en överblick av vilken forskning som redan finns om ämnet, gjorde vi sökningar på 

Onesearch vilket söker på alla databaser. Antalet träffar blev ohanterlig därför begränsades 

sökningen. Detta gjordes dels genom att söka i databaserna Cinahl, Pubmed, Psykinfo och 

MEDLINE var för sig samt genom avgränsningar. Totalt valdes femton stycken artiklar för 

granskning varav tolv användes till slutresultatet. En av artiklarna valdes bort då det visade 

sig vara en litteraturstudie och den andra artikeln som valdes bort motsvarade inte syftet efter 

närmare granskning. Den tredje artikeln valdes bort då den visade sig vara skrivet på annat 

språk. Minskningen med de tre artiklarna kan ha påverkat slutresultatet. De artiklar som 

valdes till resultatet undersökte samma fenomen, alltså faktorer som leder till utmattning hos 

sjuksköterskor i allmänhet. Valet av och begränsningen av antalet sökdatabaser kan ha 

medfört att vi missade relevanta artiklar som hade gagnat slutresultatet. Den begränsade tiden 

medförde att alla möjliga sökordskombinationer inte kunde användas kan vara en svaghet då 

flera intressanta artiklar kan ha missats. 

 

De sökorden som användes i sökningarna anser vi ha varit relevanta till 

problemformuleringen. Sökorden kombinerades med nya sökord som fanns i ämnesordlistan 

(thesaurus) och som nyckelord i granskade artiklar. Kombinationen av sökorden avgränsade 

sökningen så att träfflistan blev hanterbar. Vi valde också att begränsa tidsperioden till högst 

tio år gamla artiklar dels för att minska antalet träffar dels för att få tidsaktuell forskning. Vi 

valde att exkludera artiklar som var inriktade på specialistsjuksköterskor. Detta kan ha 

medfört att relevanta artiklar uteslutits då deras resultat kan ha varit överförbara till 
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allmänsjuksköterskor. Inga avgränsningar av ålder och kön gjordes eftersom studien skulle 

vara inriktad mot allmänsjuksköterskor i alla åldrar. Vårt syfte är att istället fokusera på en 

bredare socio-demografisk grupp inom sjuksköterskeyrket. Studierna var utförda i Iran, Syd 

Afrika, Kina, Australien, Belgien, Spanien, Italien och Cypern. Viktigt är att studierna är 

aktuella och variationen av länder visar ett bredare perspektiv. En styrka med studiens bredd 

är att den klart visar att utmattningssyndrom är ett globalt fenomen som behöver lyftas. En 

svaghet kan vara att arbets- och kulturella förhållanden skiljer sig mellan olika länder. Att vi 

inte funnit någon artikel som har undersökt förhållandena i Sverige är anmärkningsvärt då 

detta är ett problem även i Sverige (Försäkringskassan, 2016). Vi anser dock att resultatet är 

överförbart till svenska förhållanden då samtliga resultat i artiklarna stod i princip eniga 

gentemot varandra.  

 

I bakgrunden valde vi att använda kvalitativa artiklar tillsammans med litteratur kring ämnet. 

En av litteraturkällorna är refererad till författaren Christina Maslach. Hon var bland de första 

som har forskat om utmattningssyndrom sedan 1970-talet, och är fortfarande en aktiv forskare 

inom detta fält (Levi, 2001). I nästan samtliga av de utvalda artiklarna användes Maslach 

Burnout Inventory (MBI) som mätinstrumentet. Detta kan även vara en svaghet då man går 

eventuellt går miste om variationsbredd.   

Valet av att endast använda sig av kvantitativa artiklar berodde på brist på kvalitativa artiklar 

som motsvarade vårt syfte. Enligt Barajas et al. (2013) så ger kvantitativa studier en mer 

allmängiltighet utan att begränsas till specifika fall. Svagheten är däremot bristen på djupare 

kunskaper om viktiga variationer av sjukdomstillståndet hos enskilda individer (Barajas et al., 

2013). Eftersom vårt syfte var att belysa faktorer som orsakar utmattningssyndrom så 

behövdes ett större urval för att fånga in och mäta så många faktorer som möjligt. Samtliga 

valda artiklar definierade utmattningssyndrom på samma sätt. 

 

Artiklar som bedömdes vara av grad I och II inkluderades i studien vilket är en styrka för 

studiens kvalitet och trovärdighet (Barajas et al., 2013). Först lästes och analyserades 

artiklarna enskilt för att sedan gemensamt diskutera och sammanställa ett resultat. 

 

En av artiklarna som valdes belyste faktorer som leder till fysisk och psykisk ohälsa hos 

sjuksköterskor (Lambert et al., 2007). Vi fann ändå att denna studie var relevant till vårt syfte 

då den beskriver faktorer som leder till utmattningssyndrom. 
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Två av artiklarna (Lambart et al., 2007; och Sun et al., 2017) som användes till resultatdelen 

hade korta resultatdelar som ej beskrev den insamlade data. Istället lästes tabellerna och 

skrevs om till text.  

8 Resultatdiskussion 
 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa bidragande faktorer som orsakar 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Utmattningssyndrom är ett aktuellt tema och ett 

globalt problem som drabbar sjuksköterskor. Litteraturgenomgången visade att majoriteten av 

sjuksköterskor i samtliga av de utvalda artiklarna uppgav sig ha drabbats av minst en av de tre 

utmattningssyndroms dimensioner: cynism, emotionell utmattning och otillräcklighet. De 

faktorer som framkom har vi kategoriserat till: personliga, socio-demografiska och 

arbetsmiljöfaktorer. 

8.1 Koppling till krav, kontroll och socialt stöd modellen 

Vi valde denne teoretiska referensram eftersom den här modellen förklarar hur känslan av 

stress påverkas av yttre krav relaterade till den kontrollen man upplever och stödet som finns 

att tillgå. Vi övervägde systemteori som referensram då den tolkar problem ur ett 

helhetsperspektiv (Öquist, 2008) men valde istället krav, kontroll och stöd modellen 

specificerar sig på stress vilket passar vårt syfte.  

 

De flesta av våra fynd ligger i enlighet med krav, kontroll och stöd modellen. Sjuksköterskor 

uppger att brist på stöd och brist på egenmakt tillsammans med höga krav leder till psykisk 

ohälsa, stress och utmattningssyndrom. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) 

menar att personer som upplever att de har pressande arbete eller en arbetssituation där 

belöningen upplevs liten i förhållande till ansträngningen, utvecklar mer symtom på 

depression och utmattningssyndrom än andra. Vidare finns det vetenskapligt underlag, enligt 

SBU (2014) att de personer som upplever goda möjligheter till kontroll i det egna arbetet 

utvecklar mindre symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. 

 

I samtliga artiklar som undersökte arbetsbelastningens påverkan på utmattningssyndrom 

uppgav alla att detta var en bidragande faktor. Få resurser, orimliga krav och för stora 

förväntningar av sjuksköterskan, för lite tid att klara av arbetskraven tillsammans med övertid 

ökar risken (Sun et al. 2017; Wang et al., 2015; Lambart et al. 2007; Görgens-Ekermans, & 
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Brand, 2012; Garrosa et al., 2008; Mohammadpoorasl et al., 2012). Detta stämmer överens 

med krav/kontroll/stöd modellen i det att för stora krav på individen bidrar till psykisk ohälsa.    

Få resurser vilket innebär för lite tid att klara av arbetskraven ökar risken för emotionell 

utmattning, och känslan av otillräcklighet. De som upplever för hög arbetsbelastning upplever 

en ökad nivå av otillräcklighet (Galletta et al., 2016). Vidette (2015) menar att för hög 

arbetsbelastning kan leda till att sjuksköterskor utför arbetsuppgifterna utan det engagemang 

som är så väsentligt för att kunna ge omvårdnad av god kvalitet vilket har i sin tur har en 

direkt betydelse för patienters välbefinnande och tillfrisknande. Enligt Maslach och Leiter 

(2001) krävs andrum för att samla på sig den energin som behövs för att arbeta kreativt och att 

koncentrerat kunna lösa komplicerade problem. 

 

Dessutom framkommer det i flera av artiklarna att sjuksköterskor upplever att de har 

begränsad kontroll över sin arbetssituation där de inte har möjlighet att påverka. Enligt krav, 

kontroll och stöd modellen så genom att ge individen handlings och beslutsutrymme så stärks 

individens hälsa. Kontroll kan öka enligt modellen genom ökad utbildning vilket stämmer 

överens med Sun et al. (2017) som menar på att låg status upplevs vara en stressfaktor. 

Däremot påstår de i artikeln Mohammadpoorasl et al., (2012) att utmattningssyndrom ökar 

bland sjuksköterskor med högre utbildningsnivå. Detta kan bero på att med högre utbildning 

så ökar kraven. Ett intressant fynd är att personligheten kan vara en faktor i utvecklingen av 

utmattningssyndrom. De med så kallad Hardy personality drabbas mindre av 

utmattningssyndrom (Queiros et al. 2013; Garrosa et al. 2008) vilket kan ha att göra med de 

tre aspekterna av denne personlighet: kontroll, engagemang och öppenhet till förändring. 

Genom att dessa personlighetstyper lägger vikt i att ha kontroll över sin arbetssituation så har 

de enligt Krav/kontroll och stöd modellen bättre psykisk hälsa än de som inte har det i samma 

grad. Deras engagemang och öppenhet till förändring kan eventuellt göra dem mer 

anpassningsbara i olika arbetssituationer. Däremot framkommer det i samma artiklar att 

sjuksköterskor som har för höga ambitioner löper ökad risk att utveckla utmattningssyndrom. 

Det kopplar vi till att dessa individer ställer för höga krav på sig själva och därmed hamnar i 

obalans enligt krav/kontroll/stöd modellen. 

 

Enligt Karasek's Krav/kontroll/stöd modell så är ökad socialt stöd kopplad till ökad hälsa. 

Detta framkommer i flera av artiklarna (Görgens-Ekermans, & Brand, 2012; Galetta et al. 

2016; Sun et al. 2017; Spooner-Lane, & Patton, 2007; & Wang et al., 2015) som förklarar att 
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brist på stöd av ledningen, kollegor och från hemmet är alla stressfaktorer i utvecklingen av 

utmattningssyndrom. 

8.2 Personliga faktorer 

I tre av artiklarna framkommer det att de som inte själva har valt att bli sjuksköterskor och har 

en negativ inställning och finner inte mening med arbetet har högre risk att utveckla de tre 

dimensionerna av utmattningssyndrom. De sjuksköterskor som inte behåller sin 

professionalitet som sjuksköterska och har dåligt självförtroende har högre risk att utveckla 

utmattningssyndrom (Garrosa et al., 2008; Wang et al., 2015; Raftopoulos et al., 2012). Det 

här är något som även Maslach & Leiter (2001) påstår att när människor gör sitt bästa och gör 

det de tror på det är då de behåller sin stolthet, integritet och självrespekt. Däremot om 

värderingarna står i konflikt med varandra finns det ingen enig grund att bygga 

samhörighetskänsla på. En värdekonflikt uppstår då arbetets och våra personliga värderingar 

inte är förenliga. Enligt Vidette (2015) är sjuksköterskor särskilt utsatta att drabbas av 

utmattningssyndrom. Dels för att professionen kräver kunskap, förförståelse, omtanke och 

empati, dels användning av det egna jaget.   

 

Olika personlighetsdrag visade sig vara en faktor i fem av artiklarna. Introverta, osällskapliga, 

de som har svårt att samarbeta, de med bristande självkontroll samt de med en allmän negativ 

personlighet var mer benägna att utveckla utmattningssyndrom. Detta gäller även de med 

lägre emotionell intelligens, de med en dominerande personlighet samt de med höga 

ambitioner (Geuens et al., 2017; Cañadas-De la Fuente et al. 2015; Lambert et al. 2007; 

Garrosa et al. 2008; Görgens-Ekermans, & Brand, 2012). Detta beskrivs från tidigare 

forskning av Zulkosky (2009) som menar att personer med höga nivåer av self-efficacy visar 

självförtroende i sin förmåga att utföra specifika uppgifter. 

8.3 Arbetsmiljöfaktorer 

Stress tillsammans med hög arbetsbelastning är en stor bidragande faktor till samtliga 

utmattningssyndromets tre dimensioner vilket framkommer i fem av artiklarna (Sun et al., 

2017; Wang et al., 2015; Lambert et al., 2007; Görgens-Ekermans, & Brand, 2012; Garrosa et 

al., 2008). Övertid, nattskift och att arbeta heltid var också faktorer som leder till 

utmattningssyndrom. Detta framkommer även i tidigare forskning av Billeter-Koponen och 

Fredén (2005) samt Hallin och Danielson (2007) där sjuksköterskor berättar att de många 
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gånger behöver komma tidigare till jobbet, dra in på raster samt arbeta övertid för att hinna 

med sina arbetsuppgifter, främst då de upplever brist på personal och hög arbetsbelastning. 

 

I fyra artiklar framkommer att bristen på stöd från ledning och kollegor är ytterligare en faktor 

som ökar risken till att drabbas av utmattningssyndrom (Sun et al., 2017; Spooner-Lane, & 

Patton, 2007; Wang et al., 2015; Galletta et al., 2016; Görgens-Ekermans, & Brand, 2012;). 

   

Hur arbetsmiljön utformas har stor betydelse för utmattningssyndrom. Flest samband finns 

mellan psykosociala faktorer i arbetet och dessa tillstånd. Upplevelsen av att ha sämre 

möjlighet till kontroll i arbetet, samt orättvis behandling på arbetsplatsen har vetenskapligt 

säkerställda samband med ökad förekomst av symtom på utmattningssyndrom. Vissa typer av 

krav, lågt stöd, pressade arbete och osäkerhet i anställningen har ett samband med hög 

förekomst av detta tillstånd (SBU,2014). 

 

En otydlig arbetsbeskrivning, låg egenmakt, låg kontroll över arbetet och få möjligheter att få 

ny kunskap är faktorer som bidrar till utmattningssyndrom (Lambert et al. 2007; Wang et al., 

2015; Galletta et al., 2016; Spooner-Lane, & Patton, 2007;  Garrosa et al., 2008). Vidette 

(2015) menar att utmattningssyndrom utvecklas gradvis när en person interagerar med sin 

arbetsplats. Det kan hänga samman med en obalans mellan krav och resurser samtidigt som 

idealet och verkligheten ofta är så olika. Utmattade människor känner en stor hopplöshet inför 

möjligheten att skapa förändring, och över tid stänger de därför av. 

 

Garrosa et al., (2008) menar att arbetskonflikter är bidragande faktorer till utveckling av 

utmattningssyndrom. Även konflikter med patienter är en riskfaktor (Sun et al., 2017). 

Maslach & Leiter (2001) förklarar att konflikter förgiftar arbetsplatsen med frustration, vrede, 

rädsla och oro, misstänksamhet och brist på respekt. Brist på rättvisa där människor visas 

respekt och att deras värde bekräftas, det är centralt för känslan av gemenskap. Om rutinerna 

för klagomål och konfliktlösning inte tillåter bägge parter att yttra sig kommer den ömsesidiga 

respekten och de gemensamma värderingarna att urholkas. 

 

Garrosa et al., (2008) menar även att erfarenhet med döden är en bidragande faktor till 

utveckling av utmattningssyndrom. Även Vidette (2015) påstår att traumatiska stressorer, som 

kan vara primära eller sekundära, kan leda till utmattningssyndrom. Primära trauman som 
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påverkar oss direkt är upplevelser som att bli slagen på jobbet, eller mobbad av kollegor 

och/eller ledningen. Att bli vittne till andras lidande räknas som sekundära trauman. 

8.4 Socio-demografiska faktorer 

I tre av artiklarna framkommer det att män och kvinnor drabbas av olika dimensioner av 

utmattningsyndrom (Geuens et al., 2017; Cañadas-De la Fuente et al., 2015; Raftopoulos et al., 

2012; Queiros et al. 2013). Medan det framkommer i en av artiklarna Raftopoulos et al., 

(2012) att kvinnorna drabbas mer av att utveckla utmattningssyndrom. Lundberg och Wentz 

(2005) förklarar att det har visat sig att kvinnor känner högre nivåer av stress än män när de är 

på väg hem från arbetet. 

 

I fyra av artiklarna framkommer det att äldre och yngre sjuksköterkor drabbas olika medan 

arbetserfarenhet och tid på samma arbetsplats också påverkade. (Cañadas-De la Fuente et al., 

2015; Lambert et al., 2007; Queiros et al. 2013; Garrosa et al., 2008). I resultatet framkommer 

det att äldre sjuksköterskor med fler år i yrket upplever oftare att arbetsbelastningen är 

orimligt hög. Detta tänker vi kan ha att göra med att sjuksköterskor med mer arbetserfarenhet 

tar på sig ett större ansvar och därmed upplever att arbetsbelastningen är högre. I resultatet 

framkommer det även att yngre sjuksköterskor med mindre arbetserfarenhet har högre känslor 

av otillräcklighet. Vi tänker att detta kan bero på att de inte är lika rutinerade som de mer 

erfarna sjuksköterskorna och känner sig då otillräckliga. 

 

9 Slutsats och kliniska implikationer 
 

Med hjälp av denna litteraturstudie så kan problemet kring utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskor belysas genom att uppmärksamma orsakerna. Genom ökad kunskap och att 

uppmärksamma detta problem så skulle åtgärder kunna sättas in tidigare i förebyggande syfte. 

Utmattningssyndrom påverkar omvårdnaden negativt (Arman et al., 2011). I resultatet 

framkom det att de som arbetar under höga krav med för lite kontroll och otillräcklig stöd är 

särskilt utsatta för att drabbas av utmattningssyndrom. Det gäller att det finns en god balans 

mellan de krav arbetet ställer i förhållande till de resurser som finns. Arbetsgivaren har i det 

här fallet ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (AFS 2015:4). Som 

ger allmänna råd med syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på 

grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Vidare förordas att 
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arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målet ska syfta till 

att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska även 

vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna. Vi anser att det även är varje individs 

skyldighet att vara medveten som arbetstagare att åberopa arbetsmiljölagen för att åtgärda 

faktorerna som leder till utmattningssyndrom. Genom att ta ansvar att åtgärda faktorerna som 

leder till utmattningssyndrom kommer arbetsvillkoren samt vårdkvalitén förbättras för alla. 

Som enskild sjuksköterska finns ett ansvar att ta fram och följa sin arbetsbeskrivning. Att inte 

ta på sig mer arbetsuppgifter och större ansvar än som krävs i arbetsbeskrivningen. För att 

förebygga utmattningssyndrom så är det viktigt att det finns en stark och synlig 

sjuksköterskeledning samt att sjuksköterskor får beslutsutrymme och stöd från ledning och 

kollegor. Eftersom den största orsaken till utmattningssyndrom är för hög arbetsbelastning så 

måste det rent praktiskt tydliggöras hur hög arbetsbelastning som kan krävas av enskillda 

sjuksköterskor och vad som anses vara orimligt.  

 

I resultatet framkommer även att olika personlighetstyper är en faktor. I de fall där en 

sjuksköterska har en personlighetstyp som är särskild utsatt eller om man vill se det från en 

annan vinkel, svagare i vissa situationer men stark i andra situationer. Där bör arbetsgivaren 

arbeta för att utnyttja den styrkan som finns. Att ta hänsyn till individens egenskaper utgör en 

god grund för välbefinnande. Maslach och Leiter (2001) skriver att människor gör sitt bästa 

då de tror på det de gör och då de kan behålla sin stolthet, integritet och självrespekt. 

10 Vidare forskning 
 

Det framkommer att personligheten är en faktor som bidrar till att sjuksköterskor lättare 

utvecklar utmattningssyndrom. Vilket väcker frågan kring hur detta skulle kunna åtgärdas. 

Vidare forskning skulle kunna rikta sig mot detta för att på så vis kunna ta reda om och hur 

detta skulle kunna förebyggas. Eventuellt skulle ett instrument kunna utformas där 

personlighetsdrag mäts och därmed ta reda på vilka som ligger i riskzon. Vidare bör 

forskningen undersöka långtidseffekter av denna typ av ohälsa tillsammans med forskning 

kring hur problemet kan åtgärdas. 
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AND Stressors 
 

Limiters: 10 years, Peer-reviwed 

26 26     
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13 Bilaga B Artikelmatriser 
 

 

Referens Raftopoulos, V., Charalambous, A., & Talias, M. (2012). The factors 

associated with the burnout syndrome and fatigue in Cypriot nurses: a 

census report. BMC Public Health, 12(1), 457-469. doi:10.1186/1471-

2458-12-457 

Land 

Databas 

Cypern 

Pubmed 

Syfte Att undersöka de faktorer som är förknippade med utbrändhet hos 

sjuksköterskor som arbetar i olika kliniker i Cypern 

Metod/design Kvantitativ 

Urval Totalt 1,482 sjuksköterskor som arbetar både i den privata och offentliga 

sektorn 

Datainsamling En enkät delades ut  som innehöll flera aspekter utbrändhet; MBI skala, 

frågor om arbetsrelaterad stress, och frågor som rör själv rapporterade 

trötthet. Undersökning baserades på en anonym självadministrerad 

enkät, som delades ut till sjuksköterskor och returnerades anonymt i 

angivna lådor som tilldelats på sjuksköterskans arbetsplatser 

Dataanalys IBM SPSS Statistics 19 användes för att analysera data. Chi-två test 

användes för att undersöka förekomsten av ett statistiskt signifikant 

samband mellan de kategoriska variabler. T-test användes för att bedöma 

om medelvärdena för två grupperna var statistiskt skilt från varandra. P-

värden <0,05 ansågs vara statistiskt signifikant, om inte annat anges. 

Intern konsekvens av MBI skala bedömdes genom att beräkna 

Cronbachs alpha 

Bortfall 1,4% bortfall 

Slutsats Resultaten från denna studie visar att fatigue och utmattning är 

konstruktioner som kan kopplas till de stressiga kliniska miljöer där 

sjuksköterskor i Cypern arbeta. Med två tredjedelar av sjuksköterskorna 

upplever fatigue mycket ofta eller ofta och problemet påverkar en hög 

procentandel av den ammande befolkningen på Cypern. Utmattning är  

associerad med vissa variabler, såsom: trötthet, ålder och jobrelated 

stress. Ytterligare forskning behövs för att undersöka problemet på 

djupet samt att utveckla intervention och stödprogram för 

sjuksköterskor. Att analysera förekomsten av fatigue och utmattning 

inom en sjukvårdsorganisation är ett viktigt första steg för organisationer 

som syftar till att genomföra stress reducerande program och etablera 

positiva arbetsmiljöer för sina anställda. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

87,00% 

Grad I 



Jessica och Trevor 

 

 

 

Referens Cañadas-De la Fuente, G. A., Vargas, C., San Luis, C., García, I., 

Cañadas, G. R., & De la Fuente, E. I. (2015). Risk factors and 

prevalence of burnout syndrome in the nursing profession. International 

Journal Of Nursing Studies, 52(1), 240-249. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.07.001 

Land 

Databas 

Spanien 

Psykinfo 

Syfte Nivåer av utmattning utvärderades i en grupp av sjuksköterskor. Målen 

för denna studie var att uppskatta förekomsten av utmattning, att 

identifiera de variabler relaterade till utmattningssyndrom och föreslå en 

riskprofil för detta syndrom bland sjukvårdspersonal . 

Metod/design Kvantitativ 

Urval Urvalet bestod av 676 sjuksköterskor yrkesverksamma från offentliga 

vårdcentraler 

Datainsamling Utmattningssyndrom mättes med användning av Maslach burnout 

Inventory anpassad för den spanska befolkningen. En uppsättning 

frågeformulär administrerades att få sociodemografiska och 

yrkesinformation. En tvärsnittsstudie genomfördes. Uppgifterna 

samlades in i en icke-slumpmässigt sätt från 19 Allmänna Sjukhus och 

18 vårdcentraler. 

Dataanalys Students t-test och en variansanalys användes för att analysera 

skillnaderna mellan genomsnitten. I de fall där lika befolkningsvarianser 

inte kunde antas, var Welch eller Brown-Forsythe metoder tillämpade 

och Games-Howell test användes för att utvärdera post hoc skillnader. 

Effektstorlekarna beräknades med Cohens d och η2. 

Analyserna utfördes med användning av SPSS version 20,0 och R 2.15.2 

programvara. 

Bortfall Den totala svarsfrekvensen var 81,6%. Nio deltagare uteslöts från 

studien på grund av saknad data. 

Slutsats Modellerna visar att fyra personlighetsdrag (neuroticism, agreeableness, 

extraversion and conscientiousness) är betydande. Andra variabler 

undersöktes också som potentiella prediktorer för utmattningssyndrom. 

För det första vårdmiljö. För det andra, civilstånd och arbetsskift verkar 

vara relaterade till känslomässig utmattning och förutse åtminstone en av 

dimensionerna av utbrändhet. Bland denna grupp av personal, kön, ålder, 

tjänsteområden och tidigare erfarenhet av sjukvårdsadministration är alla 

kopplade till personlighetsförändring. 

Sammanfattningsvis: baserat på information som samlats in, en 

riskprofil för utbrändhet syndrom hos sjukvårdspersonalen kan anges. 

De viktigaste förklaringsfaktorer av syndromet är vårdserviceområden 

och arbetsskift, förutom personlighetsrelaterade variabler, neuroticism, 

behag, extraversion, och samvetsgrannhet 

Vetenskaplig 

kvalitet 

83% 

Grad I 



Jessica och Trevor 

 

 
Referens Galletta, M.,  Portoghese*, I., Ciuffi, M., Sancassiani F., D' Aloja, E., & 

Campagn, M. (2016). Working and Environmental Factors on Job Burnout: A 

Crosssectional Study Among Nurses. Clinical Practice & Epidemiology in 

Mental Health, 12, 132-141. DOI: 10.2174/1745017901612010132 
Land 
Databas 

Italien 
Psykinfo 

Syfte Att undersöka psykosociala faktorer relaterade till utmattningssyndrom. 

Specifikt så har det utforskat karaktäristiska drag för måttlig / hög emotionell 

utmattning, cynism och professionell ineffektivitet, liksom förhållandet mellan 

både arbets- och miljövariabler och utbränning. 
Metod/design  

Kvantitativ 
Urval 307 sjuksköterskor från en italiensk sjukhus. 
Datainsamling En tvärsnittsstudie utfördes där en självrapporterade frågeformulär användes 

för att samla in data där varialblerna utmattningsnivå, organisations 

empowerment, arbetsbelastning, arbets kontroll samt arbetsgrupps kvalitet. 
Dataanalys Statistiska analyser genomfördes via SPSS 19.0 och AMOS 18,0 programvara 
Bortfall 86,2% svarsfrekvens 
Slutsats Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor 

med låg och måttlig / hög utbrändhet i alla de tre komponenterna i nästan alla 

de undersökta organisatoriska variabler. Utmattning utgjorde en hög risk för 

alla organisationer vad gäller personalens hälsa, näringsliv och produktivitet. 
 

Utmattningsnivå har en negativ inverkan på mellanmänskliga relationer, och 

det genererar cynism och känslomässig likgiltighet mot patienter. De villkor 

som är förknippade med måttlig / hög emotionell utmattning i sjuksköterskor är 

hög arbetsbelastning, begränsade resurser, minskad stöd för att på ett effektivt 

sätt utföra jobbet, samt dålig kommunikation inom arbetslaget och kontroll 

över arbetet. Cynism drivs av både strukturella och relations aspekter av 

arbetet.Resultaten från korrelationsanalys tyder på att en individs uppfattning 

av empowerment är signifikant associerade med en minskning av cynism. 

Vidare har vi noterat att fler sjuksköterskor upplever tillfällen av hög 

arbetsbelastning och låg kontroll över arbetssituationen, desto högre är 

utmattningssymtomen. 

Specifikt, när empowerment nivån är högså är nivåerna av utmattning och 

cynism svag. Således markerar dessa fynd den viktiga rollen av empowerment 

som skyddsfaktor kapabel att buffra effekten av utmattning och minska cynism. 

Fynd visar att personlig (in)effektivitet är starkt relaterad till hela  arbets lagets 

effektivitet och belyser vikten av att främja goda relationer mellan 

gruppmedlemmar. 
Vetenskaplig kvalitet 74% 

Grad II 



Jessica och Trevor 

 

 

Referens Wang, S., Liu, Y., & Wang, L. (2015). Nurse burnout: Personal and 

environmental factors as predictors. International Journal Of Nursing 

Practice, 21(1), 78-86. doi:10.1111/ijn.12216 

Land 

Databas 

Kina 

Psykinfo 

Syfte Undersöka utmattningsnivå bland kliniska sjuksköterskor och att 

undersöka inflytande av personliga och miljömässiga faktorer på 

sjuksköterskornas utmattning. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval Totalt 717 heltids sjuksköterskor från sex sjukhus i Tianjin, Kina 

Datainsamling Fem frågeformulär: en demografisk enkät, Maslach Burnout Inventory,  

General Self-Efficacy Scale, Practice Environment Scale of the Nursing 

Work Index och Nurse Job Stressor Scale. 

Dataanalys Dataanalys genomfördes med hjälp av SPSS 13,0 programvara 

Beskrivande statistik användes för att analysera egenskaperna hos de 

svarande och studievariabler; t-test användes för att jämföra skillnader i 

utmattningsnivåer mellan andra empiriska studier och den aktuella 

studien; och korrelationsanalys och multipel stegvis regressionsanalys 

användes för att analysera prediktorer för sjuksköterska utmattning. 

Bortfall Totalt 900 sjuksköterskor inbjöds att delta, varav 748 svarade. Av de 748 

undersökningarna åter, 717 var användbar för en svarsfrekvens på 

79,67%. 

Slutsats Deltagarna hade måttliga nivåer av emotionell utmattning och 

Depersonalisation och en hög nivå av minskad personlig prestation. 

Både personliga och miljömässiga faktorer var korrelerade med 

sjuksköterskan utmattning; Men personliga faktorer spelar större roll i 

att förutsäga personlig prestation, medan miljöfaktorer spelar större roll i 

att förutsäga emotionell utmattning och Depersonalisation. För att 

minska sjuksköterskornas utmattningsnivå bör administratörer ägna mer 

uppmärksamhet åt att förbättra nurses self-efficacy samt en minskning 

av stressfaktorer 

Vetenskaplig 

kvalitet 

87% 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

Referens Mohammadpoorasl, A., Maleki, A., & Sahebihagh, M. H. (2012). 

Prevalence of professional burnout and its related factors among nurses 

in tabriz in 2010. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 

17(7), 524-529 

Land 

Databas 

Iran 

Pubmed 

Syfte Denna studie syftar till att definiera förekomsten av utmattning bland 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus i Tabriz samt att upptäcka dess 

relaterade faktorer. 

Metod/design Kvantitativ. 

 

Urval Totalt 712 sjuksköterskor deltog från 15 sjukhus i Tabriz. 

Datainsamling Detta är en tvärsnitts analytisk studie. Enkäterna skickades ut och fylldes 

i efter att ha medgett sitt samtycke. Uppgifterna samlades in genom en 

enkät bland annat frågor om demografiska egenskaper och Maslach 

Burnout Inventory (MBI). 

Dataanalys Oberoende t-test användes för att jämföra medel kvantitativa variabler i 

två grupper av individer med och utan PB. Chi-kvadrattest antogs också 

för att jämföra förekomsten av PB i nivåer av kvalitativa variabler. 

Logistisk regression test användes för flera analyser av PB relaterade 

faktorer. 

Bortfall 712 utav 2000 medverkare. 

Slutsats 21,9% led av utmattning. Prevelansen var högre vid högre utbildning. 

Prevelansen var även högre i universitetssjukhus och allmäna sjukhus 

jämnfört med privata sjukhus. Inget samband kunde påvisas mellan 

utmattning och sjuksköterskans ålder eller arbetslivserfarenhet. Det 

visade sig finnas ett samband mellan utmattningnivå och antalet 

övertidstimmar, nattskift samt högre utbildningsnivå. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

83% 

Grad I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

 

Referens Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., Liang, Y., & González, J. L. (2008). 

The relationship between socio-demographic variables, job stressors, 

burnout, and hardy personality in nurses: An exploratory study. 

International Journal Of Nursing Studies, 45418-427. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.09.003 

Land 

Databas 

Spanien 

Psykinfo 

Syfte Det huvudsakliga syftet med denna studie var att utforska olika faktorer 

och sambandet med att utveckla utmattningssyndrom samt att söka efter 

en integrativ modell som består av: socio-demografiska element, 

organisatoriska faktorer, och en modell av positiv personlighet såsom 

hardy personality. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval 473 sjuksköterskor och student sjuksköterskor från tre allmänna sjukhus 

i Madrid (Spanien) 

Datainsamling Utmattning, hardy personality och arbetsstress bedömdes med hjälp av 

Nursing Burnout Scale 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av beskrivande statistik, Pearson 

korrelationer och hierarkisk multipel regression. 

Bortfall Den totala responsfrekvensen var 59% 

Slutsats Sammanfattningsvis visar denna studie betydelsen av personligheten, 

särskilt de med hardy personality hade en mindre benägenhet att 

utveckla utmattningsyndrom. Det fanns ett måttligt samband mellan 

arbetsbelastning och utmattning. Ålder, arbetsbelastning, erfarenheter av 

döden och konflikter sågs ha ett samband med tre dimensionerna av 

utmattning. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

81% 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

Referens Lambert, V. A., Lambert, C. E., Petrini, M., Li, X. M., & Zhang, Y. J. 

(2007). Workplace and personal factors associated with physical and 

mental health in hospital nurses in china. Nursing & Health Sciences, 

9(2), 120-126. doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1442-

2018.2007.00316.x 

Land 

Databas 

Kina 

Psykinfo 

Syfte Syftet av denna studie var att undersöka de vanligast förekommande 

arbetsstressorer hos sjuksköterskor, samt de oftast använda 

copingstrategier och relationer som finns mellan arbetsplatsstress, 

copingstrategier, psykologiska härdighet, demografiska 

egenskaper och fysisk och psykisk hälsa. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval 480 sjuksköterskor från fem sjukhus i tre större kinesiska städer. 

Datainsamling I studien ingick en undersökning design med fem frågeformulär. 

 Instrumenten som användes: “Nursing Stress Scale”  “Ways of Coping 

Questionnaire” “Personal Views Survey” and the “SF-36 Health Survey” 

The “Demographic Data Questionnaire” 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att ta itu med de två första 

frågeställningar. Pearsons korrelationskoefficient användes 

att ta itu med den tredje frågeställningen. 

Bortfall 2,00% 

Slutsats Resultaten indikerade att de oftast citerade stress på arbetsplatsen var en 

hög arbetsbelastning, medan den vanligaste copingstrategi var 

positiv omvärdering. Ett stort antal positiva och negativa korrelationer 

hittades, vilket tyder på att det är viktigt att stress på arbetsplatsen, 

copingstrategier, psykologiska härdighet och demografiska egenskaper 

spelar i relationen till varandra. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

83% 

Grad I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

Referens Geuens, N., Van Bogaert, P., & Franck, E. (2017). Vulnerability to 

burnout within the nursing workforce - the role of personality and 

interpersonal behaviour. Journal of Clinical Nursing, 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/jocn.13808 

Land 

Databas 

Belgien 

MEDLINE 

Syfte För att studera kombinationen av personlighet och beteende hos 

sköterskor, på allmänna sjukhus, i relation till utmattningsyndrom och 

dess dimensioner. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval 587 sjuksköterskor från 16 stora allmänna sjukhus i den holländska 

talande delen av Belgien. Syftet var att inkludera respondenter från alla 

olika vårdspecialområden och avdelningar. 

Datainsamling Data samlades in från och med november 2012 till juli 2013. Enkäten 

bestod av tre validerade självrapportinstrument: NEO-Five Factor 

Inventory, den holländska Inter Behavior Skala och Maslach Burnout 

Inventory. 

Dataanalys Multipel linjär regression Modellering inom SPSS version 22.0 (IBM 

2011) användes för att analysera data. 

Bortfall 67% Svarsfrekvens 

Slutsats Denna studie bekräftar att det finns påverkan av de fem stora 

personlighetstyperna på de separata dimensioner utmattning. Beteende 

gjorde ett betydande bidrag för alla tre dimensioner av utmattning. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

89% 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Jessica och Trevor 

 

Referens Spooner-Lane, R., & Patton, W. (2007). Determinants of burnout among 

public hospital nurses. Australian Journal Of Advanced Nursing, 25(1), 

8-16. 

Land 

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Utöka kunskapen om de viktigaste faktorer som orsakar utmattning 

bland sjuksköterskor som arbetar inom offentliga sjukhus och 

undersöker om organisatoriskt stöd har någon verkan på förhållandet 

mellan stress- utmattnings. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval En bekvämlighet prov på 273 sjuksköterskor (235 

kvinnor, 38 män) deltog i studien 

Datainsamling Data insamlades med hjälp av: Health Professions Stress, Occupational 

Roles Questionnaire, 

the Co-worker Support scale, Supervisor Support Scale, The Maslach 

Burnout Inventory. 

Dataanalys Med hjälp av SPSS var beskrivande statistik som används för att 

analysera det totala medelvärdet samt standardavvikelsen.  Hierarkisk 

multipla regressioner användes för att utvärdera det unika 

viktigaste effekterna av arbetsstress och arbetsstöd 

på varje dimension av utmattning. 

Bortfall Den total responsfrekvens var 67,74 procent. 

Slutsats Sjuksköterskor rapporterade måttliga nivåer på utmattning. Studien visar 

att sociodemografiska faktorer spelar en liten men signifikant roll i 

utveckling av utmattningssyndrom. Hög arbetsbelastning, konflikter i 

arbetet och oklarheter i den professionella rollen orsakade högre nivåer 

av utmattning. Oklarheter i den professionella rollen orsakade också 

högre nivåer på att utveckla cynism och bidrog till att den personliga 

prestationen minskade. Stöd från chefer hade en signifikant effekt på 

cynsim och otillräcklighet. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

89% 
Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

Referens Sun, J., Bai, H., Li, J., Lin, P., Zhang, H., & Cao, F. (2017). Predictors of 

occupational burnout among nurses: A dominance analysis of job 

stressors. Journal of Clinical Nursing, 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/jocn.13754 

Land 

Databas 

Kina 

Psykinfo 

Syfte Att kvantitativt jämföra arbetsstressorers effekt på sjuksköterskor 

utmattningsnivå. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval Ändamålsenlig provtagning användes. 602 sjuksköterskor från tre 

sjukhus i i Ji Nan, Shan-Dong-provinsen i Kina medverkade. 

Datainsamling Deltagare fick fylla i en övergripande enkät som undersökte ålder, kön, 

arbetstider, högsta utbildningsnivå, månadslön och typ av enhet. Nurse 

Job stress Scale och The Maslach Burnout Inventory-Human Services 

Survey användes sedan. 

Dataanalys SPSS V.16 användes för statistisk analys. Beskrivande statistik 

beräknades för demografiska variabler. I syfte att få ytterligare förståelse 

om skillnaderna av arbetsstressorernas 

verkan på utmattning, används dominans analys. 

Bortfall svarsfrekvens: 95,1% 

 

Slutsats Starka positiva korrelationer hittades mellan alla fem arbetsstressorer 

och utmattning. Relationer och ledningsfrågor var de största faktorerena 

för deltagarnas risk att utveckla utmattning. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

87% 

Grad I 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

Referens Görgens-Ekermans, G., & Brand, T. (2012). Emotional intelligence as a 

moderator in the stress–burnout relationship: A questionnaire study on 

nurses. Journal of Clinical Nursing, 21(15-16), 2275-2285. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1365-2702.2012.04171.x 

Land 

Databas 

South Africa 

Psykinfo 

Syfte Att undersöka sambanden mellan emotionell intelligens (EI), arbets stress 

och utmattning hos sjuksköterskor i Västra Kapprovinsen, Sydafrika. 

Gruppskillnader (sjuksköterskor som arbetar i olika avdelningar) i 

utbrändhet undersöktes också. 

Metod/design Kvantitativ 

Urval 122 sjuksköterskor som arbetar på fyra olika sjukhus. 

Datainsamling The Swinburne University Emotional Intelligence Test, Sources of Work 

Stress Inventory and Maslach Burnout Inventory were used to measure 

EI, stress and burnout, respectively. 

Dataanalys SPSS 15.0 för Windows (SPSS 2006) användes för att analysera data. 

Pearson product-moment correlations beräknades, och flera 

regressionsanalyser genomfördes för att undersöka förhållandet mellan 

EI, arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 

Bortfall Svarsfrekvens på 55,45%. 

Slutsats Arbetsbelastning och arbets /familj situation framträdde som betydande 

faktorer för utmattning. Respondenterna som arbetade på förlossnings 

avdelningar, pediatriska och akut avdelningar hade mer känslor av 

personlig prestation än de som arbetar i allmänna avdelningar. Högre EI 

är signifikant relaterade med lägre stress och utmattning. Ökad EI kan 

bidra till att minska utmattningsutveckling när kronisk stress upplevs. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

83% 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

Referens Queiros, C., Carlotto, M., Kaiseler, M., Dias, S., & Pereira, A. (2013). 

Predictors of burnout among nurses: An interactionist approach. 

Psicothema, 25(3), 330-5. 

Land 

Databas 

Portugal 

Psykinfo 

Syfte Denna studie syftade till att identifiera prediktorer av utbrändhet bland 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus 

Metod/design Kvantitativ 

Urval Ett urval av 1 157 deltagare från fyra sjukhus i staden Porto 

Datainsamling Socio-demographic and work variable questionnaires, the Maslach 

Burnout Inventory (MBI-HSS), Personal Views Survey (PVS), Job 

Satisfaction Scale (S20/23), and Survey Work-Home Interaction - 

NijmeGen (SWING). 

Dataanalys Linjära hierarkiska regressionsanalyser 

Bortfall 23% bortfall 

Slutsats Kön, ålder, arbetserfarenhet, arbete på mer än en institution, att vara 

involverad i ledande befattningar, arbetsnöjdhet, hardiness och hur 

privatlivet påverkar arbetet, verkar vara prediktorer för 

utmattningssyndrom bland sjuksköterskor. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

79% 
Grad II     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jessica och Trevor 

 

 

14 Bilaga C kvalitetsgranskningsmall 
 

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

Introduktion    Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 
 

Syfte    Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 
 

Metod 
Metodval adekvat till frågan   Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
 

Bortfall    Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
Bortfall med betydelse för   Analys saknas / 
resultatet    Ja  Nej 
Etiska aspekter   Ej angivna  Angivna 
 

Resultat 
Frågeställning besvarad   Nej  Ja 
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc)   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans)  Saknas  Mindre bra  Bra 
Confounders    Ej kontrollerat  Kontrollerat 
Tolkning av resultatet   Ej acceptabel  Låg  Medel God 
 

Diskussion 
Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor   Saknas  Låg  God 
Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God 
 

Slutsatser 
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
Ogrundade slutsatser   Finns  Saknas 
 

Total poäng (max 47 p)   p  p  p  p 
       p 
      % 
      Grad 
 

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

 

 

 

 


