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Sammanfattning 
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress som leder till ohälsa hos sjuksköterskor är 
ett problem speciellt i yrken med människokontakt. Svårigheter att hinna 
med ålagda arbetsuppgifter har blivit vanligare. Utbrändhet hos 
sjuksköterskor innefattar en oförmåga att koncentrera och engagera sig i 
problemlösning och beslutsfattande processer som behövs i vårdarbetet, 
vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. Syfte: Att belysa 
faktorer i arbetslivet som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor. 
Metod: Litteraturstudie med artikelsökning av kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga studier. Systematisk granskning och innehållsanalys 
genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier av faktorer 
som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor; arbetsmiljö, arbetsbörda, 
obalans mellan krav och resurser, relationer och brist på stöd. Slutsats: 
Sjuksköterskan ska ha kontinuerlig handledning för att få återkoppling i 
professionen. Organisatoriska och arbetsledande förändringar måste ske, 
som eliminerar de orsaker i verksamheten som gör det möjligt för de 
faktorer som leder till utbrändhet att utvecklas. 
 
Nyckelord: Sjuksköterska, stress, utbrändhet, arbetsmiljö, arbetsbörda, 
brist på stöd 
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Abstract 
Background: Occupational stress which can lead to bad health for nurses is 
a problem special for personnel who do “people work”. To deal with your 
duties has become more ordinary. Burnout for nurses include inability to be 
concentrate and engage in problems and decisions in care, which can lead to 
negative consequences for the patient. Aim: To illuminate factors in 
working life which can lead to burnout for nurses. Method: Literature 
review with article search based on qualitative and quantitative scientific 
studies. Systematic review and content analysis was performed. Findings: 
The analysis resulted in five categories; work environment, workload, 
imbalance between demand and resources, relation and insufficient support. 
Conclusion: The nurse should have supervision continiuously to get 
feedback in the profession. It must be changes in organization and 
management, which eleminate factors causeing burnout in activity. 
 
Keywords: Nurse, stress, burnout, work environment, workload, 
insufficient support 
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BAKGRUND 
Arbetsrelaterad stress som leder till ohälsa hos sjuksköterskor i Sverige är enligt 

Socialstyrelsen (2003) ett problem speciellt i yrken med människokontakt och 

ansvar för andra människor. Även om arbete upplevs som positivt och kanske en 

av de mest hälsofrämjande faktorerna i tillvaron, är arbetet också en potentiell 

källa till stress. Av sjukskrivningar för sjuksköterskor består 40 procent av 

psykiatriska diagnoser. Ökningen av sjukskrivningar i Sverige har skett sedan 

1997 och har visats sig bero både på samhällsförändringar, förändringar i 

arbetslivet och i de enskilda människornas livsvillkor. Internationellt finns 

liknande förklaringar som även de pekar på strukturella, organisatoriska och 

ekonomiska förändringarna som skett inom arbetslivet (a.a.). Successivt har 

arbetstakten trappats upp, åtstramningar har gjort att personalstyrkan minskat och 

att arbetsuppgifterna blivit fler. Arbetet är hårdare att utföra och svårigheter att 

hinna med ålagda arbetsuppgifter blivit vanligare (Brundin, 2004).  

 

Socialstyrelsen definierar stress enligt följande: ”Stress är kroppens reaktion på 

obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att 

hantera dessa” (Socialstyrelsen, 2003, s.15). Utifrån denna definition av stress 

följer att ett underskott men även ett överskott av resurser gentemot de 

belastningar som kroppen utsätts för skulle kunna resultera i negativ stress 

(Socialstyrelsen, 2003). Ekstedt och Fagerberg (2004) skriver att nonchalera 

återhämtning och väsentliga behov som vila, sömn och mat kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar (a.a.). Hälsoproblem kan uppstå då vår kropp inte 

lyckas med att återgå till ett balanserat läge. Både fysiskt och psykiskt hamnar 

kroppen i ett permanent tillstånd av kamp eller flykt i en ond cirkel med ständig 

aktivering av olika kroppssystem som skadar och i längden bryter ner vår kropp 

(Ekstedt & Fagerberg, 2004; Socialstyrelsen, 2003). 

 

I Sverige användes termen ”överansträngd” länge, men byttes ut mot uttrycket 

”slutkörd”. På 1960-talet börjande amerikanska psykologer och psykiatriker 

använda termen ”burnout”. Den förste som använde termen ”burnout” var 

Freudenberger, han använde den för att beskriva ett utmattningstillstånd hos 
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personal som arbetade med svåra psykiatriska patienter. Den amerikanska 

psykologen Maslach intervjuade på 1970-talet en grupp socialarbetare och hon 

noterade liknande utmattningstillstånd hos personal som hade ”gått över gränsen” 

i sitt engagemang i arbetet med patienter (Socialstyrelsen, 2003). Det 

internationellt vedertagna namnet för arbetsrelaterade stressreaktioner är 

”burnout” eller ”utbrändhet” som det kommit att kallas i Sverige (Björkman, 

Joneborg & Klingberg-Larson, 2002). 

 

Författarna Hallsten, Bellaagh och Gustavsson (2002) skriver om att ordet 

utbrändhet beskrivs av flera forskare med ett flertal definitioner av utbrändhet, 

vilka skiljer sig åt. En del forskare beskriver utbrändhet som ett tillstånd, andra 

som en process. Ibland inkluderas orsaker eller konsekvenser i beskrivningen av 

utbrändhet. Några forskare anser att endast vissa yrkesgrupper drabbas av 

utbrändhet, medan andra forskare menar att utbrändhet kan drabba alla 

yrkesgrupper och även arbetslösa. Någon tydlig gemensam nämnare finns inte för 

definitionerna, vilket beror på forskarnas olika utgångspunkt (a.a.). 

 

Utbrändhet innebär enligt Freudenberger en utmattning på grund av överdrivna 

krav som kommer från individen själv, familj, arbete eller samhälle. Utmattningen 

tömmer individens energi, försvarsmekanismer och inre resurser. Ett 

känslotillstånd som åtföljs av stark stress och som så småningom får följder för 

individens motivation, attityder och beteende (Freudenberger & North, 1985).  

 

Maslach (2003) identifierade tre dimensioner av utbrändhet hos personer som 

arbetar inom vården, nämligen emotionell utmattning, empatibortfall gentemot 

patienter och försämring av arbetsprestationen. Inledningsvis fanns uppfattningen 

att utbrändhet endast förekom inom yrken med tät människokontakt, framför allt 

inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Senare vidgade Maslach begreppet 

till att det kan förekomma utmattningstillstånd även inom andra yrken (a.a.). 

 

Enligt de svenska forskarna Hallsten et al. (2002) är utbrändhet ett långvarit, 

negativt och arbetsrelaterat sinnestillstånd hos individer. Utbrändhet 

karakteriseras av utmattning, olust, upplevelse av nedsatt kapacitet, minskad 
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motivation och utveckling av negativa och destruktiva attityder och beteenden i 

arbetet (a.a.). Detta psykologiska tillstånd utvecklas gradvis enligt Jurisoo (2001) 

men kan ta lång tid innan individen själv blir medveten om det. Tillståndet uppstår 

genom bristande överensstämmelse mellan ambitioner och verklighet. Ofta 

hamnar individen i en ond cirkel på grund av brist på adekvata copingstrategier 

(a.a.).   

 

Maslach (2003) beskriver att utbrändhet kan påverka omvårdnaden på ett negativt 

sätt, patienter drabbas, genom att de får bristande hjälp och behandling (a.a.). 

Även Danielson (1987) beskriver på liknande sätt att utbrändhet hos 

sjuksköterskor innebär oförmåga att koncentrera sig, engagera sig i 

problemlösning och beslutsfattande processer som krävs i vårdarbetet, vilket kan 

leda till negativa konsekvenser för patienten. För sjuksköterskor som befinner sig 

i ett stresstillstånd finns det risk för felbedömningar och en slags likgiltighet inför 

resultatet (a.a.). Sjuksköterskor med utbrändhetssymtom har mindre förmåga att 

hantera problem på arbetet och drar sig då undan från arbetet, såväl psykiskt som 

fysiskt, lägger mindre tid och energi på arbetet och gör bara det som är absolut 

nödvändigt (Maslach & Leiter, 1999). Emotionell utmattning karakteriseras av att 

sjuksköterskor inte längre har positiva känslor, sympati eller respekt för patienten 

(Maslach, 2003) och tillvaron upptas av det egna hälsotillståndet vilket resulterar i 

mindre omtanke om andra (Danielsson, 1987).  

 

Genom att belysa faktorer som förekommer i sjuksköterskans dagliga arbete kan 

vårdpersonal och arbetsledning uppmärksammas på dessa stressutlösande faktorer 

i arbetsmiljön som kan leda till utbrändhet. Det är av värde att öka förståelsen hos 

medarbetare och arbetsgivare för att tidigt uppmärksamma tecken på 

stressrelaterade problem. Genom att ha kunskap om faktorerna som kan bidraga 

till utbrändhet, kan förståelse för problemet öka och bidra till att hantera faktorer 

som orsakar utbrändhet. 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer i arbetslivet som kan leda till 

utbrändhet hos sjuksköterskor.  
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METOD 
Design 
Litteraturstudien genomfördes med artikelsökning och systematisk granskning av 

vetenskapliga studier. Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det en metod där 

kunskapsläget beskrivs inom ett valt område, utifrån vetenskapliga artiklar som 

svarade mot syftet. 

 

Sökmetod 
Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Medline 

och Cinahl, för att finna aktuell forskning inom området (Forsberg & Wengström, 

2003). Sökord som användes var nurse, nursing, stress, burnout, fatigue, work, 

well-being, effects och factors. För att precisera utfallet så att det motsvarade 

studiens syfte användes sökorden enskilt och i kombination med varandra, se 

sökschema bilaga 1. När samma artiklar återkom i databaserna vid olika 

kombination av sökorden avslutades sökningen, eftersom mättnad då uppstått 

(Friberg, 2006). 

  

Urval 
Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier, 

publicerade mellan år 2000-2007. Endast studier som enbart berörde 

sjuksköterskor och som hade abstrakt inkluderades. Exklusionskriterier var 

artiklar som var skrivna på annat språk än engelska, svenska, danska eller norska 

samt artiklar som inte svarade mot syftet. Artiklarna granskades enligt Forsberg 

och Wengström (2003) utifrån forskningsprocessens olika steg och struktur: 

problemformulering, syfte, metod och resultat. Kvaliteten bedömdes enligt 

checklista för kvalitativa och kvantitativa artiklar av Forsberg och Wengström 

(2003) och sammanställdes i en artikelöversikt, se bilaga 2, för att få en överblick 

över de artiklar som presenteras i resultatet. För bedömning av kvalitet av 

kvalitativa artiklar ska metoder för datainsamling och urvalsmetod vara tydligt 

presenterade och resultatet tillförlitligt, för att uppfylla en hög kvalitet. För att 

kvantitativa artiklar ska uppfylla samma höga kvalitet, bör artiklarna innehålla 

utförlig metodbeskrivning, inklusionskriterier och bortfall samt att 
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undersökningsgruppen bör vara tillräckligt stor och representativ (Forsberg & 

Wengström, 2003). Urvalet omfattade slutligen sju artiklar till resultatet, varav 

fyra kvalitativa och tre kvantitativa artiklar.  

 

Analysmetod 
Artiklarna analyserades genom att båda författarna först läste igenom alla artiklar 

var för sig, för att sedan tillsammans finna innehåll i texten som svarade mot 

syftet. Markering i texten gjordes med överstrykningspenna och anteckningar i 

kanten. Meningsbärande enheter lyftes ut och jämfördes mellan författarna för att 

sedan sorteras och sammanställas till olika kategorier som gav svar på syftet. 

Varje kategori utgjorde en faktor som kunde leda till utbrändhet hos 

sjuksköterskor. Analysmetoden är förenlig med en innehållsanalys som beskrivs 

enligt Forsberg & Wengström (2003) och Polit & Beck (2004), vilken innebär att 

identifiera och urskilja enheter som sedan resulterar i kategorier. Analysen 

resulterade i fem kategorier av faktorer som bildade resultatet, se figur 1. 

 

RESULTAT 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Modell över kategorier som beskriver faktorer som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor. 

 

Faktorer som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor

Arbetsmiljö Arbetsbörda Obalans mellan 
krav och resurser 

Relationer Brist på stöd 
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Arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön visade sig ha stor betydelse för sjuksköterskornas 

välbefinnande. En trist och enformig arbetsmiljö påverkade omedvetet 

sjuksköterskorna (Taylor & Barling, 2004). I en annan studie hade 

arbetssituationen inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, vilket i sin tur visade 

sig kunna leda till utbrändhet (Fagerström, 2006). 

 

Andra faktorer i arbetsmiljön som visade sig kunna leda till utbrändhet var att 

sjuksköterskor med kortare vikariat upplevde stress och kände tvång att arbeta 

extra när det behövdes. Sjuksköterskorna vågade inte säga ifrån utan teg om 

arbetssituationen på grund av osäkerhet för vidare anställning. Det framkom också 

att om sjuksköterskorna var sjuka, framförde åsikter eller klagomål kunde det leda 

till att deras anställning inte blev förlängd (Taylor & Barling, 2004). ”So you do 

the job, you do extra if you are asked to, you shut your mouth and you don´t 

complain and you´ll get another contract.” (Taylor & Barling, 2004, s.120). 

 
Arbetsmiljön för sjuksköterskorna påverkades negativt då de utförde kontinuerlig 

omvårdnad men efter löpande band-principen. Omvårdnad som patienten kunde 

utföra själv gjordes av sjuksköterskorna, för att få det utfört fortare (Taylor & 

Barling, 2004). 

 

Arbetsbörda 
Ökad arbetsbörda utgjorde en faktor som kan leda till utbrändhet enligt flera 

studier. Arbetsbördan relaterades bland annat till brist på tid. Sjuksköterskorna var 

irriterande, frustrerande och stressade för att största delen av arbetspasset bestod 

av arbete med papper, telefonsamtal och att dokumentera, i stället för att tiden 

ägnades åt dagligt omvårdnadsarbete med patienter (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Taylor & Barling, 2004). Andra studier visade också att det inte fanns 

tillräckligt med tid för omvårdnad av patienterna, istället hade tiden för 

administrativt arbete ökat (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003; Rothmann, van 

der Colff & Rothmann, 2006). Även i studien av Bégat, Ellefsen och Severinsson 

(2005) framkom det att andra arbetsuppgifter än att ge omvårdnad till patienter 

var det som upptog sjuksköterskornas arbetstid (a.a.). ”I chose to work as a nurse. 
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I wanted to have contact with patients – but this is taken away. Important for a 

nurse are the patients, but today´s nurses are office workers.” (Billeter-Koponen 

& Fredén, 2005, s.23). 

 

Ökad arbetsbörda i relation till bristande tid till patienterna gjorde att 

sjuksköterskorna sprang mellan patienterna utan att kunna ägna den tid varje 

patient var i behov av (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Fagerström, 2006; 

Taylor & Barling, 2004). ”I just think sometimes we had a bit more time we could 

give that person, but we can´t because we are constricted by time.” (Taylor & 

Barling, 2004, s.121). Sjuksköterskorna kände att tidsbristen i arbetet ökade 

möjligheten och risken för misstag och fel (Bégat et al., 2005; Rothmann et al., 

2006). Negativ stress förstärktes då sjuksköterskorna vid tidsbrist blev konstant 

avbrutna i deras arbete och en rädsla för att göra misstag infann sig (Olofsson et 

al., 2003). I en annan studie framkom att en stressande arbetssituation orsakade 

konstanta avbrott i arbetsuppgifterna. Sjuksköterskorna kunde inte säkerställa en 

god omvårdnad då tidsbristen och arbetsbördan var hög (Fagerström, 2006). “You 

have such a heavy workload ahead of you, sometimes you are really scared, you 

can’t cope with everything and mistakes might happen.” (Fagerström, 2006, 

s.626). 

 

Som en följd av den ökade arbetsbördan upplevde sjuksköterskorna att 

omvårdnadsarbetet blivit mer komplicerat (Taylor & Barling, 2004) och många 

arbetsuppgifter skulle utföras under arbetspasset (Bégat et al., 2005; Fagerström, 

2006; Olofsson et al., 2003; Taylor & Barling, 2004). Dessutom fick 

sjuksköterskorna agera i flera roller samtidigt (Taylor & Barling, 2004). 

Sjuksköterskorna upplevde stress då de förväntades vara tillgängliga för flera 

patienter samtidigt, samt för anhöriga som ville få information (Olofsson et al., 

2003). I Fagerströms (2006) studie varierade möjligheten till att upprätthålla en 

god relation med patienter och anhöriga beroende på arbetsbördan (a.a.). En hög 

arbetsbörda försämrade relationen till kollegor (Fagerström, 2006) och för 

undersköterskor som var i behov av hjälp försämrades möjligheten till 

kommunikation med sjuksköterskan (Olofsson et al., 2003). I studien av 

Rothmann et al. (2006) var en förekommande stressfaktor för sjuksköterskor att se 
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patienter lida och i studien av Payne, (2001) var mötet med döende och döda 

patienter den mest förekommande faktorn för en hög nivå av utbrändhet (a.a.). 

När sjuksköterskorna fick vårda patienter som inte tillhörde klinikens specialitet 

räckte inte kompetensen till för adekvat omhändertagande, utan frustration och 

stress infann sig (Taylor & Barling, 2004). I en annan studie kännetecknades 

sjuksköterskornas arbetssituation av hög arbetsbörda med upplevelse av 

otillräcklighet och där arbetssituationen inte var hanterbar. Sjuksköterskornas 

resurser räckte inte till att klara av arbetssituationen (Fagerström, 2006). 

 

Arbetsbördan blev större eftersom brist på personal orsakade stress (Rothmann et 

al., 2006; Taylor & Barling, 2004). Ordinarie personal kände ökad arbetsbörda då 

det kom oerfarna sjuksköterskor (Taylor & Barling, 2004). Att ”täcka upp för” 

sjuk personal eller att handleda studenter upplevdes öka arbetsbördan 

(Fagerström, 2006). I studien av Olofsson et al., (2003) framkom att när något 

oförutsatt hände och sjuksköterskorna behövde göra prioriteringar i den akuta 

omvårdnaden fanns inte tillräckligt med personal för att ta hand om situationen 

(a.a.). Stor arbetsbörda löste sjuksköterskorna genom att komma tidigt till arbetet 

på morgonen, hoppa över lunch och raster samt att arbeta sent på kvällen för att 

hinna med arbetsuppgifter som skulle bli gjorda (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005). Arbete på övertid förekom ofta (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; 

Rothmann et al., 2006).  

 

Obalans mellan krav och resurser 
En annan faktor som kunde leda till utbrändhet var obalans mellan krav och 

resurser. Sjuksköterskorna hade behov att kunna planera omvårdnadsarbetet under 

arbetsdagen (Payne, 2001; Taylor & Barling, 2004). Oförutsedda händelser eller 

arbetsuppgifter gav svårigheter att planera. Sjuksköterskorna handledde ofta 

studenter och för att tillgodose deras inlärningsbehov var det svårt att planera 

arbetsdagen och sköta sitt arbete (Taylor & Barling, 2004). I en annan studie 

framkom det att arbetet var svårt att planera då det saknades rutiner och 

arbetsbeskrivning (Bégat et al., 2005). 
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Sjuksköterskan hade önskemål om att få möjlighet att utvecklas i 

omvårdnadsarbetet genom kurser och utbildningar för att få beredskap att möta 

och lösa situationer de inte hade kompetens för (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005). 

 
Sjuksköterskorna kunde inte påverka sin egen arbetssituationen vilket resulterade i 

negativ stress. Sjuksköterskorna hade gjort ett flertal försök att beskriva 

arbetssituationen och hur det kändes att arbeta under de förhållanden, men utan att 

få respons från arbetsledningen. Att inte kunna påverka och känna sig involverad i 

arbetet skapade förlust av glädje och engagemang. Förtroendet för 

arbetsledningen och organisationen var minimal (Olofsson et al., 2003). 

 

Relationer 
Bristande respekt i relationen mellan sjuksköterskor och läkare orsakade en hög 

nivå av stress som kunde leda till utbrändhet (Taylor & Barling, 2004). Relationer 

och konflikter mellan sjuksköterska - läkare och mellan sjuksköterska - 

sjuksköterska beskrivs i andra studier som en förekommande faktor för utbrändhet 

(Payne, 2001; Rothmann et al., 2006). Sjuksköterskorna upplevde att läkarna 

träffade patienterna för lite vilket gjorde att sjuksköterskorna tappade respekten 

för läkarna. Sjuksköterskornas kunskaper värderades inte av läkarna, vilket kändes 

nedvärderande för sjuksköterskorna och stärkte deras känsla av att inte utföra ett 

bra omvårdnadsarbete. Upplevelsen av att vara läkarnas hantlangare framkom i 

studien av Taylor och Barling (2004). I en annan studie framkom att det var av 

vikt att samarbetet med läkarna fungerade eftersom det påverkade hur 

omvårdnaden skulle planeras och utföras (Fargerström, 2006). 

 

En känsla av otillräcklighet i arbetet gjorde att sjuksköterskorna inte kunde koppla 

bort arbetet på ledig tid, utan tog arbetet med sig hem. Relationen i privatlivet 

påverkades då tid för återhämtning och eget välbefinnande tog energi från familj 

och vänner (Olofsson et al., 2003). 
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Brist på stöd 
Brist på socialt stöd hos sjuksköterskor visade sig vara en förekommande faktor 

som kunde leda till utbrändhet (Payne, 2001). Möten mellan sjuksköterskor under 

arbetsdagen var en viktig del i det sociala stödet för att hantera sin arbetstillvaro, 

för att prata och reflektera över känslor och upplevelser eller diskutera etiska 

frågor. Det var av betydelse för sjuksköterskorna att kunna dela med sig av 

upplevelser, känslor och tankar med någon som hade insikt och förståelse 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005). För de enskilda sjuksköterskorna var det 

betydelsefullt att kunna bearbeta situationer från arbetsdagen och ha ett socialt 

stöd hemma (Taylor & Barling, 2004). 

 
I en studie av Billeter-Koponen och Fredén (2005) visade det sig att 

sjuksköterskorna förväntade att arbetsledningen skulle ge stöd då deras 

arbetssituation var en börda (a.a). Då de inte fick uppskattning av arbetsledningen 

eller blev värdesatta som sjuksköterskor för omvårdnadsarbetet upplevdes en 

känsla av att inte räcka till (Bégat et al., 2005). Brist på erkännande och 

bekräftelse för ett bra omvårdnadsarbete visade sig utgöra en hög faktor för stress 

(Rothmann et al., 2006). I en annan studie upplevde sjuksköterskorna att deras 

chef aldrig frågade hur arbetet fungerade eller hur de handskades med stressen i 

det dagliga arbetet. Av denna chef ansåg sjuksköterskorna att de inte blev sedda 

och bekräftade. Det framkom även brist på positiv och negativ respons och 

uppmuntran från arbetsledningen, vilket ökade känslan och upplevelsen av stress i 

arbetet då det inte fanns någon som stod bakom sjuksköterskorna (Olofsson et al., 

2003). 

 

”Just when it comes to support in your work you actually don’t get much 

at all. Instead it’s how you should work, and which times and practical 

things like, but then that’s it. Such bad support from above and such a lack 

of interest from supervisors.” (Olofsson et al., 2003, s.354). 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes i form av en litteraturstudie som har fördelen att kunna 

jämföra flera studiers resultat inom det valda området. Databaserade sökningar 

genomfördes för att finna vetenskapliga studier om faktorer som kan leda till 

utbrändhet hos sjuksköterskor. Vid sökning av artiklar gjordes begränsningar till 

åren 2000 - 2007 vilket av författarna ansågs som aktuella årtal, men kan ha lett 

till att äldre och relevanta artiklar har förbisetts. På grund av begränsningar till 

svenska, engelska, danska och norska kan det ha inneburit en begränsning i antalet 

artiklar och därmed kan resultatet ha påverkats. Sökningar gjordes i de utvalda 

databaserna PubMed, Medline och Cinahl, eventuellt hade fler relevanta artiklar 

kommit fram om sökning skett även i andra databaser som SweMed och 

Elin@Skane, detta kan ses som en svaghet i vårt arbete. Sökorden användes både 

enskilt och i kombination och då samma artiklar återkom ansågs sökningen vara 

tillräcklig eftersom mättnad uppstått. Sökning med nurse och nursing användes 

men då författarna inte kände till metoden trunkering har inte den sökmetoden 

använts. Utfallet av artiklar kunde blivit större om sökningarna skett med 

trunkering. 

 

Artikelsökning har gjorts vid flera tillfällen för att finna aktuella studier och för att 

få ett så nytt utfall som möjligt. Endast artiklar med abstrakt användes för att 

kunna se vilka artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte. Författarna 

upplevde det svårt att avgöra artiklarnas innehåll utifrån att endast läsa titel och 

abstract, vilket kan ha lett till att användbara artiklar exkluderades.  

 

För att få relevanta studier till vår artikelgranskning valdes granskningsmallar som 

var anpassade till kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket gjorde det möjligt att 

bedöma om artiklarna var vetenskapliga och därmed kunde inkluderas i studien. 

Att finna data ur de kvantitativa artiklarna upplevdes av författarna som svårt. 

Svårigheter att se faktorer som kan leda till utbrändhet i diagram, procent och 

antal infann sig, då faktorerna grundar sig på upplevda situationer under 

arbetsdagen. De kvalitativa artiklarna har därför stått för studiens djup och gett ett 
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mer beskrivande resultat med citat som förstärker. Enligt Olsson och Sörensen 

(2001) finns en närhet mellan informant och forskare vid kvalitativa studier som 

ger resultatet en smal och djup förståelse. Kvantitativa studier håller en viss 

distans till undersökningsobjektet och ger en mer bred och ytlig förståelse (a.a.). 

Författarna anser att de kvalitativa och kvantitativa artiklarna tillsammans ger en 

styrka till studien och ett mer trovärdigt resultat.  

 

Fyra artiklar var från Norden, vilket speglar väl vilka faktorer som kan leda till 

utbrändhet hos sjuksköterskor ibland annat Sverige. Övriga artiklar var vardera en 

från Storbritannien, Australien och Sydafrika vilket visar en otillräcklig 

internationell bredd för att spegla den övriga världens faktorer som kan leda till 

utbrändhet hos sjuksköterskor. 

 

Styrkan i studien har varit att två författare kunnat analysera artiklarna både 

enskilt och tillsammans och på så vis fått ökad förståelse och kunskap om 

materialet, vilket givit tillförlitlighet till resultatet. Vid sammanställning av 

litteratur finns det enligt Forsberg och Wengström (2003) alltid en risk för att 

relevant information faller bort. Diskussioner, utbyte av tankar och framförande 

av idéer har slutligen format resultatet i fem kategorier. Strävan var att analysera 

och tolka artiklarna utan att förförståelsen om faktorer som kan leda till 

utbrändhet var styrande. 

 

Resultatdiskussion  
Resultatet visade att arbetsmiljö, arbetsbörda, obalans mellan krav och resurser, 

relationer och brist på stöd; är faktorer som har betydelse i sjuksköterskans 

dagliga arbete för att inte utveckla utbrändhet. 

 

Arbetsmiljön för vikarierande sjuksköterskor visade på att det fanns dåligt 

inflytande i arbetssituationen och att detta ledde till oro. I studien av Taylor och 

Barling (2004) visade sig att arbetsmiljön hade betydelse för hur sjuksköterskorna 

upplevde ett kortare vikariat. Liknande resultat finns att läsa av Ekman och Arnetz 

(2002) där strävan efter en flexibel produktion ingår att anpassa antalet anställda 
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till aktuellt personalbehov. Vilket har medfört att ett ökat antal individer arbetar i 

en tillfällig anställning, typ vikariat. Denna anställningsform innebär begränsad 

förutsägbarhet och planeringshorisont för den enskilde och därmed en 

begränsning i inflytandet över den egna situationen. Ovissheten om att inte få 

besked om förlängt vikariat leder till oro och stress som i sin tur kan leda till 

utbrändhet (a.a.). Många som anställs idag får ett vikariat till en början. Oron för 

att inte få förlängt arbete anser vi alltid finns hos vikarierande sjuksköterskor. Det 

är därför av vikt att arbetsledaren kontinuerligt informerar om hur 

arbetssituationen ser ut framöver och har en framförhållning, så att vikarierna kan 

få besked tidigt om fortsatt arbete. Att kontinuerligt få information är ett sätt att 

känna inflytande i situationen.  

 

Arbetsbördan kan påverka sjuksköterskan och omvårdanden som ges enligt 

Maslach (2003). När arbetsbördan är stor dras kontakten mellan sjuksköterska och 

patient ner till minimum, det blir mindre tid för samtal, färre hjälpinsatser och 

ingen uppföljning. Både kvaliteten och kvantiteten på kontakter med patienterna 

sjunker (a.a.). Samtliga studier i resultatet; Bégat et al. (2005); Billeter-Koponen 

& Fredén., (2005); Fagerström., (2006); Olofsson et al (2003); Payne., (2001); 

Rothmann et al. (2006) och Taylor & Barling., (2004) nämner att arbetsbördan för 

sjuksköterskor ökar allt eftersom arbetstakten ökar, vilket medför en ökad risk för 

utbrändhet. Socialstyrelsen (2003) skriver att ökad arbetsbörda är det 

arbetsrelaterade problem som personer som är eller har varit utbrända själva 

nämner som orsak till utbrändhet (a.a.). Författarna anser att det är viktigt att 

minska arbetsbördan. Då arbetsbördan minskar får sjuksköterskan mer tid för 

patienterna och sjuksköterskan kan därmed ägna mer tid att stödja patienterna i sin 

sjukdom. Sjuksköterskorna bör se över rutiner i arbetet och hur arbetsuppgifterna 

fördelas över arbetsdagen, för att få en jämnare fördelning av arbetsuppgifter och 

därmed en jämnare arbetsbörda. Det är även av vikt att andra yrkeskollegor kan 

hjälpa till då sjuksköterskan har en hög arbetsbelastning. Att arbeta i team är en 

modell som kan öka förståelsen mellan olika yrkesgrupper och kan därmed vara 

ett stöd vid hög arbetsbörda. 
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I flera studier Bégat et al. (2005); Billeter-Koponen & Fredén., (2005); 

Fagerström., (2006); Olofsson et al. (2003); Rothmann et al. (2006) och Taylor & 

Barling., (2004) framkom det att sjuksköterskan utförde andra arbetsuppgifter än 

att ge patienterna omvårdnad vilket medförde tidsbrist. Tidsbristen i 

sjuksköterskornas arbete bekräftas i studien av Glasberg, Eriksson och Norberg 

(2007) där det framkom att 95 % av sjuksköterskorna ibland eller ofta saknade tid 

för att ge patienterna den vård de behövde. Sjuksköterskorna kände dåligt samvete 

för att de inte hade tid att ge tillräcklig vård. Att som sjuksköterska inte kunna 

uppfylla sina egna moraliska och etiska krav gjorde att de kände sig otillräckliga 

för patienternas behov, vilket i längden kan leda till utbrändhet (a.a.). Författarna 

anser att sjuksköterskan kan frisättas från arbetsuppgifter där annan personal som 

receptionist, kan utföra en del arbetsuppgifter, vilket leder till att sjuksköterskan 

får mer tid för omvårdnad av patienterna. Arbetsuppgifter som att svara i telefon, 

beställa transporter, faxa och stämpla remisser kan utföras av annan personal än 

sjuksköterskan. 

 

Personliga relationer är grunden för samhörighet på en arbetsplats. Avsaknad av 

gemenskap kan leda till konflikt mellan kollegor, minskat stöd och respekt 

(Maslach, 2003). Enligt Glasberg et al. (2007) är utbrändhet starkt kopplat till 

sociala faktorer och samvaro med kollegor (a.a.). Brist på samförstånd mellan 

kollegor kan förekomma när olika yrkesgrupper arbetar tillsammans och där en 

yrkesgrupp ser ner på andra yrkesgrupper, istället för att samarbeta och respektera 

andras professioner. En relation som ibland upplevs som besvärlig är relationen 

till läkarna (Maslach, 2003). I likhet med detta visade Taylor och Barling (2004) i 

sin studie att det fanns bristande respekt mellan sjuksköterskor och läkare, vilket 

orsakade en hög nivå av stress som kunde leda till utbrändhet hos 

sjuksköterskorna. Läkarna värderade inte sjuksköterskornas kunskap, vilket gjorde 

att sjuksköterskorna kände sig nedvärderade. Hos sjuksköterskorna stärktes 

känslan av att inte utföra ett bra omvårdnadsarbete (a.a.). Att konflikter mellan 

vårdpersonal är en vanlig stressfaktor för utbrändhet styrks i studier av Payne 

(2001) och Rothmann et al. (2006). Bégat et al. (2005) framhåller att en icke 

fungerande kommunikation mellan vårdpersonal leder till minskat samarbete, 

vilket får negativa konsekvenser för patienterna (a.a.). Enligt Glasberg et al. 
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(2007) krävs det mer öppenhet inom och mellan yrkesgrupper och i förhållande 

till arbetsledaren. Dålig stämning inom yrkesgruppen kan vara det som till slut 

bidrar till att en kollega blir utbränd (a.a.). För att få förståelse för varandra inom 

yrkesgruppen anser författarna att möjligheten till utvecklingsdagar och sociala 

aktiviteter ska finnas. Personalen lär känna varandra och därigenom öka respekten 

för varandra och deras profession. Där förståelse och respekt för varandra finns 

kan relation och kommunikation utvecklas positivt. Känsla av samhörighet 

infinner sig där ett gott arbetsklimat frodas och därmed minskar risken för att 

utveckla utbrändhet. 

 

Brist på socialt stöd från kollegor, arbetsledning eller hemifrån beskrivs i flera 

studier vara en bidragande faktor till utbrändhet (Bégat et al. 2005; Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Payne, 2001; Rothmann et al. 2006 och Taylor & 

Barling 2004). I studien av Olofsson et al. (2003) beskrivs att bristen på respons 

från arbetsledningen, både positiv och negativ, var en stressförhöjande faktor 

(a.a.). Vi anser att detta speglar hur allvarligt problemet med bristande stöd kan 

vara. Då sjuksköterskorna uppgav att både positiv och negativ respons var 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Huvudsökord Undersökord Databas 
År 

Antal sökträffar i 
databas 

Utvalda artiklar 

2007-09-12 
 

Nurse  Pubmed, Medline 
2000-2007 

42669  

  Burnout  589  
 
 

 Stress  185 Rothmann., van der 
Colff., & Rothmann. 

  Fatigue  10  
  Work  4 Taylor., & Barling. 
  Well-being  0  
      
2007-09-12 
 

Nursing  Pubmed, Medline 
2000-2007 

116826  

  Burnout  1111  
  Stress  432  
  Fatigue  16  
 
 

 Work  8 Bégat., Ellefsen., & 
Severinsson. 
Taylor., & Barling. 

  Well-being  1  
      
2007-09-12 Nurse  Pubmed, Medline 

2000-2007 
42669 

 
 

  Nursing  29485  
  Burnout  440  
  Stress  150  
  Fatigue  8  
  Work  3 Taylor., & Barling. 
  Well-being  0  
      
2007-09-12 Nurse  Pubmed, Medline 

2000-2007 
42669  

  and stress or burnout  7964 
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Sökning 
Datum 

Huvudsökord Undersökord Databas 
År 

Antal sökträffar i 
databas 

Utvalda artiklar 

2007-09-12 Nurse  Cinahl 2000-2007 125689  
  Burnout  595  
  Stress  9 

 
Billeter – Koponen., 
& Fredén. 
Fagerström. 

      
2007-09-12 Burnout  Cinahl 2000-2007 6206  
  Fatigue  12  
      
2007-11-28 Effects  Cinahl 2000-2007 1417979  
  Burnout  5  
  Nurse  17  
      
2007-11-28 Effects  Pubmed, Medline 

2000-2007 
14574  

  Burnout  107  
  Nurse  38 Taylor., & Barling. 
      
2007-11-28 Factors  Cinahl 2000-2007 1067952  
  Burnout  147  
  Nurse  0  
      
2007-11-28 Factors  Pubmed, Medline 

2000-2007 
14207  

  Burnout  313  
  Nurse  132 Taylor., & Barling. 
      
2008-01-20 Burnout  Pubmed, Medline 

2000-2007 
5244  

  Nurse  1625  
  Riskfactors  254  
  Stress  160 Olofsson., 

Bengtsson., & Brink. 
Payne. 
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   Bilaga 2 

Artikelöversikt     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitativ eller 
kvantitativ artikel 
Kvalitet 

Bégat, I., 
Ellefsen, B., 
& 
Severinsson, 
E.  
Norge 
2005 
 
 
 
 
 

Nurses’ 
satisfaction 
with their 
work 
environment 
and the 
outcomes of 
clinical 
nursing 
supervision 
on nurses’ 
experiences 
of well-being. 
 

Undersöka 
sjuksköterskans 
tillfredsställelse av 
den psykosociala 
arbetsmiljön. Att 
se skillnader och 
samband. 

I studien ingick 71 
sjuksköterskor med en 
medelålder på 35 år och 
med 9,3 års 
arbetslivserfarenhet. 
Sjuksköterskorna arbetade 
på medicinsk- och 
kirurgisk 
akutvårdsavdelning samt 
geriatrisk avdelning. 
Frågeformulär. 

Frågeformulären 
analyserades med deskriptiv 
statistik. Cronbachs- och 
Spearmans koefficient 
användes för att beräkna 
skillnad och samband 
mellan de olika faktorerna. 

Sjuksköterskornas 
tillfredsställelse med den 
psykosociala arbetsmiljön 
resulterade i sex faktorer: 
arbetsstress och bekymmer, 
relation till kollegor, samarbete 
och god kommunikation, 
arbetsmotivation, arbetskrav och 
professionell utveckling. 

Kvantitativ artikel. 
Hög kvalitet. 

Billeter-
Koponen, S., 
& Fredén, L. 
Sverige 
2005 
 
 
 

Long-term 
stress, 
burnout and 
patient-nurse 
relations: 
qualitative 
interview 
study about 
nurses´ 
experiences. 

Att skaffa djup 
förståelse för 
sjuksköterskans 
upplevelser av 
lång tids stress 
och utbrändhet. 
Professionalism 
och förhållandet 
mellan patient och 
sjuksköterska var 
av huvudintresse. 

Tio sjuksköterskor alla 
kvinnor mellan 30-61 år 
som hade upplevt lång 
tids stress och utbrändhet 
som lett till sjukskrivning 
ingick i studien. 
Sjuksköterskorna hade 
arbetat på sjukhus eller i 
kommunal vård. 
Intervjuguide användes. 
Öppna semistrukturerade 
intervjuer spelades in på 
band. 
 

Intervjuerna skrevs ner, data 
kodades och 
kategoriserades. Begrepp 
formades av kategorierna 
och kopplingar mellan dessa 
söktes, enligt metoden 
Grounded Theory.  

Sjuksköterskorna upplevde att de 
inte kunde påverka sin 
arbetssituation. 
Omorganisationer uppstod utan 
att betrakta sjuksköterskornas 
kunskap och erfarenhet. 
Relationen mellan sjuksköterska 
och patient påverkades inte av 
trötthet men kvaliteten i 
omvårdnaden kunde inte 
säkerställas. 

Kvalitativ artikel. 
Hög kvalitet. 



 

  
 

2 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitativ eller 
kvantitativ artikel 
Kvalitet 

Fagerström, 
L. 
Finland 
2006 

The dialectic 
tension 
between 
’being’ and 
’not being’ a 
good nurse. 

Att skaffa en 
tydligare 
förståelse och en 
generell 
uppfattning om 
sjuksköterskors 
arbetssituation och 
krav. 

I studien ingick 29 
sjuksköterskor som 
arbetade på kirurgisk-, 
ortopedisk-, medicinsk-, 
onkologisk-, neurologisk-, 
ögon-, gynekologisk-, 
eller barnavdelning. 
Delades in i focusgrupper 
och i dessa grupper 
diskuterades sju olika 
teman.  Diskussionerna 
spelades in på band. 

Diskussionerna skrevs ner. 
Hermeneutisk analysmetod 
användes. 

En optimal omvårdnad kunde 
beskrivas som en situation av 
balans mellan den omvårdnad 
patienten behövde och den 
omvårdnad som gavs. 
Sjuksköterskors arbetssituation 
kunde beskrivas som en kamp 
mellan att vara och inte vara en 
bra sjuksköterska. 

Kvalitativ artikel. 
Hög kvalitet. 

Olofsson., 
Bengtsson., & 
Brink. 
Sverige 
2003 
 
 
 
 

Absence of 
response: a 
study of 
nurses’ 
experience of 
stress in the 
workplace. 

Att uppnå en 
djupare förståelse 
av sjuksköterskors 
uppfattning och 
känslor 
beträffande 
stressen i sin 
arbetssituation. 

Fyra sjuksköterskor som 
arbetade på en 
rehabiliteringsavdelning 
ingick i studien. 
Semistrukturerade 
intervjuer spelades in på 
band. 

Intervjuerna skrevs ner, data 
kodades, tema och subtema 
resulterade i att centrala 
tema framkom, enligt 
metoden Grounded Theory. 

Återkommande stressfulla 
situationer orsakar tydliga 
problem för sjuksköterskor i 
deras dagliga arbete. Brist på 
respons från arbetsledare, 
emotionell frustration, 
maktlöshet, hopplöshet och 
otillräcklighet ökar upplevelsen 
av stress. 

Kvalitativ artikel. 
Medelhög kvalitet, 
endast fyra 
deltagande. 

Payne, N. 
Storbritannien 
2001 

Occupational 
stressors and 
coping as 
determinants 
of burnout in 
female 
hospice 
nurses. 

Att undersöka 
nivån av 
utbrändhet bland 
sjuksköterskor 
som arbetade på 
hospice. Föreslå 
individuella och 
organisatoriska 
åtgärder för att 
reducera nivån av 
utbrändhet. 

I studien ingick 89 
sjuksköterskor med 
medelålder på 39 år och 
med erfarenhet på 5,7 år 
från hospice. 
Frågeformulär.  

Tre olika mätinstrument 
användes för att få fram: 
frekvensen av utbrändhet, 
frekvensen av 
arbetsrelaterad stress och för 
att mäta vilka olika 
copingstrategier som 
användes. 
Data presenterades med 
deskriptiv statistik. 

Sjuksköterskor på hospice hade 
en lägre nivå av emotionell 
utmattning än övriga 
sjuksköterskor. Yrkesrelaterad 
stress beskrevs utifrån faktorer 
som orsakade utbrändhet. Död 
och döende var den mest 
krävande faktorn. Andra faktorer 
var otillräcklig förberedelse, 
arbetsbörda, konflikter med 
kollegier och brist på stöd. 

Kvantitativ artikel. 
Hög kvalitet. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitativ eller 
kvantitativ artikel 
Kvalitet 

Rothmann, S., 
van der Colff, 
JJ., & 
Rothmann, 
JC.  
Sydafrika 
2006 
 
 

Occupational 
stress of 
nurses in 
South Africa. 

Att undersöka 
validitet och 
reliabilitet i 
Nursing Stress 
Indicator (NSI) 
och att identifiera 
skillnader mellan 
yrkesrelaterad 
stress hos 
sjuksköterskor. 

I studien ingick 1780 
sjuksköterskor som 
arbetade på sjukhus, inom 
psykiatri och på 
landsbygden. 97% var 
kvinnor och 54% talade 
ett afrikanskt språk. 
Frågeformulär. 

Frågeformulären 
analyserades med deskriptiv 
statistik. Cronbachs 
koefficient användes för att 
beräkna skillnad och 
samband mellan 
sjuksköterskornas 
yrkesrelaterade stress. 

Fem stressfaktorer 
identifierades: patienters 
omvårdnadsbehov, arbetskrav, 
brist på stöd, personalbrist och 
övertidsarbete.  

Kvantitativ artikel. 
Hög kvalitet. 

Taylor, B., & 
Barling, J. 
Australien 
2004 
 
 

Identifying 
sources and 
effects of 
carer fatigue 
and burnout 
for mental 
health 
nurses: a 
qualitative 
approach. 

Att identifiera 
arbetsrelaterade 
faktorer som 
bidrog till 
långvarig stress, 
yrkesutmattning 
och utbrändhet 
hos sjuksköterskor 
inom psykiatrin. 

I studien ingick 20 
sjuksköterskor (15 
kvinnor, fem män) mellan 
25-50 år. 
Sjuksköterskorna hade 
minst fem års 
arbetserfarenhet inom 
psykiatri.  
Semistrukturerade 
intervjuer spelades in på 
band. 

Intervjuerna skrevs ner, 
tema och subtema 
identifierades. 

Arbetsrelaterade faktorer som 
bidrog till yrkesutmattning och 
utbrändhet var osäkerhet i 
anställningen, att sjuksköterskors 
kunskap underskattades, 
problem fanns med ledarskap, 
doktorer, aggressiva och 
kriminella patienter. 

Kvalitativ artikel. 
Hög kvalitet. 

 
 


