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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbete var ofta stressigt och långtidssjukskrivningar bland 

sjuksköterskor kunde till stor del kopplas till stress. Långvarig stress kunde leda till 

utbrändhet och tecken på utbrändhet var vanligt förekommande bland sjuksköterskor 

och försämrade deras arbetsförmåga. Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet. Metod: En beskrivande litteraturstudie där studier i databaserna MEDLINE 

via PubMed och CINAHL söktes med sökorden “Burnout, professional”, “Nurses”, 

“Experience”, “Qualitative studies”. 10 studier analyserades genom en förenklad 

tematisk analys. Huvudresultat: Sjuksköterskorna upplevde stress relaterat till 

påfrestande arbetsmiljö och emotionellt engagemang i vårdandet och dem beskrev 

positiva och destruktiva hanteringsstrategier. Motgångarnas omfattning och bristen på 

stöd var anmärkningsvärd hos sjuksköterskorna i studierna. Slutsats: Hög 

arbetsbelastning, bristfälligt stöd, stort ansvar och emotionellt engagemang i vårdandet 

framkom som erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet. Hanteringsstrategierna var varierade och genom att ta del av sjuksköterskors 

erfarenheter skapades en förståelse för hur sjuksköterskor upplever yrkesrelaterad stress 

som skulle kunna leda till utbrändhet. 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Sjuksköterskor, Stress, Utbrändhet.  

  



 

 

Abstract 

 

Background: Working as a nurse is often stressful and long term sick leave among 

nurses could often be connected to stress. Long term stress could lead to burnout and 

signs of burnout was common among nurses and impaired their work ability. Aim: The 

aim of this study was to describe nurses’ experiences of work related stress that could 

lead to burnout. Method: A descriptive literature review, where the databases 

MEDLINE via PubMed and CINAHL was explored with the search words “Burnout, 

professional”, “Nurses”, “Experience”, “Qualitative studies”. 10 studies were analysed 

through a simplified thematic analysis. Main results: The nurses experienced stress 

related to a strenuous work environment and emotional commitment in nursing and they 

described positive and destructive methods of coping. The extent of adversities and the 

lack of support was noteworthy for the nurses in the studies. Conclusion: High 

workload, lack of support, big responsibility and emotional commitment in nursing was 

revealed as experiences of work related stress that could lead to burnout. The coping 

methods varied and through the nurses experiences an understanding was created for 

how nurses experience work related stress that could lead to burnout. 
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1 Introduktion   

1.1 Bakgrund 

Socialstyrelsen (2003) rapporterade att långtidssjukskrivningar ökar i Sverige och att en 

stor del av ökningen beror på psykisk ohälsa där cirka 80% relateras till stress och yrken 

med tät människokontakt är särskilt drabbade. Av alla långtidssjukskrivningar för 

landstingsanställda sjuksköterskor berodde 40% på psykisk ohälsa. Enligt Gustafsson 

(2014) var de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar kopplat till stress och 

Försäkringskassan (2017) bekräftar att långtidssjukskrivningar fortsätter att öka. Enligt 

Socialstyrelsen (2017) sker en ökning av psykisk ohälsa i samhället där kvinnor är 

särskilt drabbade, utöver stress är orsakerna trötthet, ångest och sömnsvårigheter, och 

Socialstyrelsen (2019) skriver att de flesta inom sjuksköterskekåren är kvinnor.  

 

1.2 Sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskors huvudområde är omvårdnad som omfattar patientcentrerad omvårdnad 

och omvårdnadsforskning. Det är sjuksköterskors ansvar att kontinuerligt uppdatera sin 

kunskap utifrån ny forskning och att göra bedömningar, fastställa omvårdnadsdiagnoser, 

planera och genomföra omvårdnad samt utvärdera dess resultat. Sjuksköterskor ska 

bland annat kunna samverka i grupp, utföra säker vård, ge information på ett sätt som 

patienten förstår, dokumentera den vård som utförs, sträva efter att förbättra och 

utveckla omvårdnadsområdet, och allt detta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Omvårdnaden ska också ha en humanistisk människosyn och ske i samförstånd med 

patient och anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

Enligt Karolinska institutet (2019) har 20% av nyutexaminerade sjuksköterskor starka 

intentioner att lämna yrket efter 10 år. Statistiska centralbyrån (2017) visade att bland 

sjuksköterskor som valt att lämna yrket så uppgav 55% att de lämnade på grund av 

arbetsmiljörelaterade problem, såsom stress och hög arbetsbelastning. 

 

1.3 Hälsa enligt ett humanvetenskapligt perspektiv 

I det humanvetenskapliga perspektivet ses hälsa från ett holistiskt synsätt där människan 

ses som en enhet av själ, ande och kropp, intresset ligger inte på delarna utan på 

helheten. Hälsa formas därför av människans upplevelser och välbefinnande, eller av 

människans upplevelse av mening och känsla av sammanhang i livet (Willman 2014). 

God hälsa är väsentlig för alla människor, och dålig hälsa utarmar resurser i samhället 
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och kan ses som ett slöseri av människors förmåga. Några av fördelarna med god hälsa 

är att det medverkar till mindre sjukfrånvaro, ökar produktiviteten och ger en mer 

effektiv arbetskraft (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

1.4 Centrala begrepp 

Stress är en naturlig reaktion ämnad för en kort stund då människan behöver extra 

energi vid någon form av hot eller utmaning. Idag utsätts vi för psykisk och psykosocial 

långvarig stress via arbete och livsstil som istället gör att personen som blir drabbad kan 

få mindre energi, olustkänslor, sömnproblem, försämrad prestationsförmåga, kronisk 

trötthet och minnesstörningar (Socialstyrelsen 2003; Gustafsson 2014). Långvarig stress 

kan leda till utbrändhet och ökar risken för somatiska sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar (Gustafsson 2014) samt även problem som domningar och smärta. För 

att bryta det negativa mönstret behöver människan vila, sömn, näring, fysisk aktivitet 

men också en känsla av kontroll och stöd från sin omgivning (Socialstyrelsen 2003; 

Gustafsson 2014). 

 

Det finns olika uppfattning om hur utbrändhet definieras då det är ett begrepp och ingen 

diagnos. Den diagnos som ligger närmast begreppet i Sverige är utmattningssyndrom 

som ofta utvecklas till följd av stress och kan leda till depression och ångest (Gustafsson 

2014). Utbrändhet är en kombination av mental, emotionell och fysisk utmattning, och 

några symtom som förekommer är kronisk trötthet, somatiska och psykosomatiska 

problem, känsla av hopplöshet, negativ inställning till sig själv och sin omgivning. 

Begreppet utbrändhet myntades under 70-talet och är idag allmänt vedertaget. Från 

början var det ett begrepp som användes enbart till yrken med tät människokontakt 

eftersom de som arbetade blev emotionellt utmattad (Socialstyrelsen 2003). Forskning 

har nu kommit fram till att utbrändhet kan drabba alla, oavsett om eller vad man arbetar 

med. Utbrändhet hos sjuksköterskor på arbetet leder ofta till låg arbetstillfredsställelse, 

låg effektivitet, en negativ påverkan på arbetsmiljön och negativ påverkan på 

omvårdnaden (Gustafsson 2014). De faktorer som kan bidra till yrkesrelaterad 

utbrändhet är tung arbetsbelastning, förlorad kontroll över arbetet, bristande belöning, 

brist på stöd från omgivningen, orättvisor och skillnad i värderingar (Socialstyrelsen 

2003). 
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Compassion fatigue är den engelska termen för emotionell utmattning där de drabbade 

blir fysiskt och mentalt utmattade samt förlorar förmåga för empati (Peters 2018). 

Emotionell utmattning är en av de tre hörnstenarna (emotionell utmattning, 

empatibortfall och försämrad arbetsprestation) som kan kopplas till utbrändhet inom 

vårdande yrken enligt frågeformuläret Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Socialstyrelsen 2003). Att känna medlidande är ett kriterium för att kunna drabbas av 

emotionell utmattning och emotionell utmattning är en naturlig reaktion på långvarigt 

vårdande av svårt sjuka och traumatiserade människor som riskerar drabba 

sjuksköterskor (Peters 2018). 

 

Återhämtningsförmåga är en översättning av engelskans resilience och syftar på 

människans återhämtningsförmåga i förhållande till mental hälsa. Begreppet 

karaktäriseras på sex sätt: förmågan att komma vidare i livet och att “studsa tillbaka” 

från motgångar, förväntan att överkomma motgångar, närvaron av socialt stöd, 

förmågan att vara flexibel, förmågan att se humor i motgångar och god självkänsla. Att 

studsa tillbaka möjliggör för en återgång till det normala, och genom en förväntan att 

överkomma motgångar överhopas människan inte i känslor av hopplöshet eller att 

utmaningen är för stor för att klara av. Närvaron av socialt stöd ger en möjlighet att 

kommunicera och upplevs hälsosamt, och att vara flexibel genom lättsamhet och att 

kunna anpassa sig till förändringar, samt god självkänsla och att kunna lugna starka 

känslor genom att se humor i motgång bidrar till människans återhämtningsförmåga 

(Earvolino-Ramirez 2007). 

 

1.5 Forskning kring sjuksköterskors utbrändhet 

MBI används för att mäta hur hög grad av utbrändhet en person har och det anses finnas 

tre kriterier för utbrändhet bland vårdpersonal (Socialstyrelsen 2003). Dessa tre är 

emotionell utmattning, empatibortfall gentemot patienter och försämrad 

arbetsprestation. Skalan består av ett antal påståenden under varje punkt, personen får 

uppskatta hur väl påståendet stämmer och svaren rankas från noll till sex där noll är 

aldrig och sex är varje dag (Maslach & Jackson 1981). 

 

I Molina-Praena et al. (2018) litteraturstudie som syftar till att se vilka riskfaktorer det 

finns och nivån av utbrändhet bland sjuksköterskor som arbetar på medicinska 

avdelningar, visar att emotionell utmattning har störst betydelse för att utveckla 
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utbrändhet. Det framkom även att 31% av yrkesverksamma sjuksköterskor lider av hög 

nivå av emotionell utmattning och 24% uppger empatibortfall. 

 

Zander, Blümel och Busse (2013) undersökte bland annat arbetsförhållanden mellan 

Tyskland och andra länder där tyska sjuksköterskor valde att arbeta, bland annat Sverige 

och Norge. Där framgick det att cirka en tredjedel av de tyska sjuksköterskorna som valt 

att arbeta i Sverige upplever emotionell utmattning. Emotionell utmattning relaterades 

till sjuksköterskornas arbetsmiljö, antalet patienter per sjuksköterska, 

arbetstillfredsställelse, vårdkvalité och sjuksköterskornas avsikt att lämna sitt arbete. 

Sjuksköterskor som lämnade Tyskland för Sverige och Storbritannien uppfattade sin 

arbetsmiljö sämre än de som arbetade i Tyskland. 

 

I Dehgan Nayeri, Negarandeh, Vaismoradi, Ahmadi och Faghihzadeh (2009) studie 

användes MBI och en skala för att mäta produktivitet för att undersöka sambandet 

mellan utbrändhet och produktivitet hos sjuksköterskor. Resultatet visade att tecken på 

utbrändhet enligt MBI bidrar till lägre produktivitet och ingen av sjuksköterskorna som 

uppskattar att de har empatibortfall uppger att de samtidigt har hög produktivitet. 

 

Breen och Sweeney (2013) undersökte om det finns något samband mellan utbrändhet 

bland sjuksköterskor och arbetsmiljö kopplat till mängden patienter. De använde MBI 

för att mäta emotionell utmattning, empatibortfall och försämring av arbetsprestation. 

Resultatet visade att ingen av sjuksköterskorna i studien har fullt utvecklad utbrändhet. 

Däremot visade sjuksköterskornas MBI-skattning att de låg i riskzonen för att utveckla 

utbrändhet. 

 

1.6  Teoretisk referensram 

Aaron Antonovskys salutogena modell utvecklades med syftet att besvara frågan varför 

vissa människor har god hälsa trots stora påfrestningar. Detta efter att ha studerat 

kvinnors mentala hälsa i Israel och upptäckt att förvånansvärt många kvinnor som 

överlevt koncentrationsläger under andra världskriget hade god hälsa. Antonovskys 

salutogena modell använder termen känsla av sammanhang (KASAM) och 

motståndsresurser som resonemang för att förklara detta. KASAM bygger på tre 

begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och en person som upplever 

dessa tre i hög grad har således hög KASAM (Antonovsky 2005). Motståndsresurser är 



 

 

5 

det som stödjer en människas förmåga att hantera motgångar i livet, som en persons tro, 

självidentitet, socialt stöd, utbildning, materiell standard, engagemang, kulturell 

stabilitet, preventiva förhållningssätt, genetiska faktorer och gener (Langius-Eklöf 

2009). 

 

Personer med hög KASAM kan utsättas för påfrestningar och klara sig igenom det med 

fortsatt god hälsa medan personer med låg KASAM utvecklar ohälsa. Modellen gör det 

möjligt att se hälsa ur ett holistiskt perspektiv med människan i fokus, och är därför 

viktig för att sjuksköterskor ska kunna förstå varför vissa lider av ohälsa medan andra 

upplever hälsa. Att sjuksköterskor skulle använda modellen var också Antonovskys mål 

(Antonovsky 2005). 

 

Aaron Antonovskys salutogena modell valdes för att den skulle kunna ge en möjlig 

förklaring till varför vissa sjuksköterskor utvecklar utbrändhet till följd av 

yrkesrelaterad stress medan andra inte gör det. 

 

1.7  Problemformulering 

De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar i Sverige och över hälften av alla 

sjuksköterskor som lämnar arbetet gör det på grund av en ohållbar arbetsmiljö. 

Forskning visar att många sjuksköterskor uppfyller kriterier för utbrändhet. Stressig 

arbetsmiljö, tung arbetsbörda, ständig kontakt med svårt sjuka patienter och höga krav 

på sin egen roll som sjuksköterska påverkar sjuksköterskors hälsa negativt. Detta kan 

leda till att sjuksköterskor blir utbrända och riskerar överväga att lämna yrket. 

 

För att förebygga utbrändhet bland sjuksköterskor är deras erfarenhet en viktig 

pusselbit, och genom att få insikt i hur yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet beskrivs av sjuksköterskor skapas en bättre förståelse för problemet. God 

hälsa hos sjuksköterskor bidrar till en trygg patientcentrerad omvårdnad för patienterna, 

ökad produktivitet hos sjuksköterskorna och bättre arbetsmiljö. 

 

1.8 Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle 

kunna leda till utbrändhet. 
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1.9 Frågeställning 

Hur beskriver sjuksköterskor sina erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna 

leda till utbrändhet? 

 

2 Metod 

2.1 Design  

Studiens design är en beskrivande litteraturstudie i enlighet med studiens syfte (Polit & 

Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Studier söktes i databaserna MEDLINE via PubMed och Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL). Båda databaserna benämndes av Polit och 

Beck (2017) som särskilt användbara vid omvårdnadsforskning. Sökorden som 

användes var: Burnout professional, Nurses, Experience och Qualitative studies då de 

har koppling till syftet. Alla sökord fanns som Medical Subject Headings (MeSH-term) 

på PubMed respektive subject heading i CINAHL, förutom experience som därför 

söktes som fritext. Burnout professional söktes som major topic eller major concept för 

att det på ett bra sätt fångar studiens syfte. Den booleska söktermen “AND” användes 

mellan varje sökord i båda databaserna. Sökordet qualitative studies användes för att 

syftet söker svar på beskrivningar av erfarenheter. Enligt Polit och Beck (2017) var 

sådana syften vanligt förekommande i kvalitativa studier som studerar fenomen. 

 

I CINAHL begränsades studierna till att vara max 10 år gamla, peer reviewed och 

skrivna på engelska. I MEDLINE via PubMed användes begränsningarna max 10 år 

gamla och tillgängliga via högskolan i Gävle. Detta för att få fram forskning som var 

kritiskt granskad på vetenskaplig grund, på ett språk författarna till föreliggande studie 

förstår med den senaste forskningen i ämnet (Polit & Beck 2017). Sökstrategin 

presenteras i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1 Söktabell  

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 
 

Antal 

möjliga 

studier  

Antal 

valda 

studier 

Cinahl 2019-08-26 

Peer reviewed 

Mellan år 

2009 - 2019 

Engelska 

(*MM "Burnout, 

Professional+") 

AND (**MH 

"Nurses+") AND 

experience (fritext) 

142 5 2 

Cinahl 2019-08-26 

Peer reviewed 

Mellan år 

2009 – 2019 

Engelska 

(**MH 

"Qualitative 

Studies+") AND 

(**MH "Burnout, 

Professional+") 

AND (**MH 

"Nurses+") AND 

experience (fritext) 

47 12 8 

MEDLINE 

via 

PubMed 

2019-08-26 

10 år gammal 

Högskolan i 

Gävle 

"Burnout, 

Professional"[Mesh 

Major Topic] AND 

"Nurses"[Mesh] 

AND experience 

(fritext) 

64 1 0 

      Totalt: 

253  

 Totalt: 

18. 

Totalt: 

10 

*  Major concept ** Subject heading 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för studierna var att de ska finnas beskrivningar av sjuksköterskors 

erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet, vara 

empiriska och godkända av ett etiskt råd. Studierna skulle vara strukturerad enligt 

IMRaD (introduktion, metod, resultat och diskussion) vilket är typiskt för många 

vetenskapliga studier och prefererat på de flesta universitet enligt Polit och Beck (2017). 

 

Studier exkluderades om de inte uppfyller inklusionskriterierna samt om de är 

litteraturstudier då det inte är primärkällor. Studier som inte gick att ladda ner utan 

kostnad exkluderas, samt studier som beskriver erfarenheter av yrkesrelaterad stress 

som skulle kunna leda till utbrändhet där det inte framgår om erfarenheten kommer från 

en sjuksköterska. 

 

Kvantitativa studier exkluderades då de inte lyfter fram erfarenheten från sjuksköterskor 

på samma beskrivande sätt som en kvalitativ studie kan göra (Polit & Beck 2017) och 

endast kvalitativa resultat i “mixed method” - studier används. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga studier 

Sökresultatet gav sammanlagt 253 träffar, varvid 38 stycken är dubbletter och 68 kan 

inte laddas ner, vilket lämnar 147 studier att granska. Titel och abstrakt lästes på de 147 

kvarvarande studierna och 105 studier är kvantitativa, sex studier är litteraturstudier 

samt fem studier är inte strukturerad enligt IMRaD och exkluderas därför. Sedan 

granskades syfte, metod och resultat på de 31 återstående studierna. Ytterligare 13 

studier exkluderades efter detta, sex stycken svarar inte på syftet och i sju studier 

framkommer det inte om erfarenheten kommer från en sjuksköterska. Denna process 

resulterade i 18 möjliga studier som fördelas mellan författarna. Studierna 

relevansbedömdes samt bedömdes utifrån dess kvalité (se Bilaga 1 och 2 för relevans- 

och kvalitetsgranskningsmall). Åtta studier exkluderades då de inte anses vara 

tillräckligt relevant för syftet, bland annat då sammanhangen i studierna inte är 

applicerbar. De kvarvarande 10 studierna inkluderas i litteraturstudien, urvalsprocessen 

presenteras nedan i Figur 1.   
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Figur 1 Flödesschema 
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2.5 Dataanalys  

Innehållet i de utvalda studierna indexerades i tabeller (se Bilaga 3 och 4) för att skapa 

en översikt över materialet. Resultatet i varje studie lästes igenom av författarna först 

var för sig och sedan tillsammans. Samtliga stycken i studiernas resultat som var 

relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte sammanfattas och tematiseras med 

hjälp av en mall (se Bilaga 5). De olika teman som framkom sorterades med hjälp av 

färger för att sedan analyseras och huvudteman utarbetas som svarar på 

litteraturstudiens frågeställning, i enlighet med Aveyards (2014) förenklade tematiska 

analys.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Då föreliggande studie är en litteraturstudie hanteras inga personer eller 

personuppgifter, därmed anses studien inte innefatta några risker för studiedeltagare. 

Studiernas metod värderades kritiskt för att säkerställa att metoden för datainsamlingen 

är etisk. Studierna som användes var etiskt godkända av ett etiskt råd för att säkerställa 

att denna studie är etiskt försvarbar. Författarna till denna studie var medvetna om att 

plagiat, fabrikation av fakta, förfalskning, medveten feltolkning och att avsiktligt 

vilseleda är oetiskt. Enligt Polit och Beck (2017) så innebär fabrikation att framställa 

egen data eller resultat och plagiat innebär att en person tar en annan persons resultat 

eller idéer och får dem att framstå som sina egna. 

 

3 Resultat 

Resultatet baserades på 10 vetenskapliga studier och granskningen av de valda studierna 

resulterade i tre huvudteman som svarar på vilka erfarenheter sjuksköterskor har av 

yrkesrelaterad stress som de själva uppfattar skulle kunna leda till utbrändhet: 

Påfrestande arbetsmiljö med följande tre subteman: Erfarenheter av hög 

arbetsbelastning, Erfarenheter av bristfälligt stöd och Erfarenheter av stort ansvar i 

yrkesrollen. Erfarenheter av emotionellt engagemang i vårdandet, samt 

hanteringsstrategier vid yrkesrelaterad stress med de tre subteman: Erfarenheter av stöd 

från andra, Egen utveckling av återhämtningsförmåga, Erfarenheter av destruktiva 

hanteringsstrategier.  
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3.1 Påfrestande arbetsmiljö 

3.1.1 Erfarenheter av hög arbetsbelastning 

I ett flertal av studierna beskrev sjuksköterskorna erfarenheter av påfrestande 

arbetsmiljö genom hög arbetsbelastning vilket bidrar till yrkesrelaterad stress som 

skulle kunna leda till utbrändhet (Ang, Uthaman, Ayre, Lim & Lopez 2018; Castro & 

Andrews 2017; Fatemi, Moonaghi & Heydari 2019; Finley & Sheppard 2017; Freeney 

& Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; Rainbow & Steege 2018; Wahab, 

Mordiffi, Ang & Lopez 2017). 

Det var ofta stressande att arbeta som sjuksköterska och de flesta sjuksköterskor 

beskriver erfarenheter av att de har en hög arbetsbelastning (Ang et al. 2018; 

Fatemi, Moonaghi & Heydari 2019; Freeney & Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & 

Lewis 2017; Rainbow & Steege 2018; Wahab et al. 2017). En stor anledning till hög 

arbetsbelastning var personalbrist, vilket skapar stress och gör att sjuksköterskorna vill 

byta arbetsplats (Castro & Andrews 2017; Freeney & Tiernan 2009). Stress och 

utbrändhet som kom till följd av personalbrist resulterade enligt sjuksköterskorna i att 

de blir missnöjda över sitt arbete, får depressiva symtom och känner en likgiltighet inför 

patienter och anhöriga (Castro & Andrews 2017). Överbeläggningar kombinerat med 

låg bemanning var stressande, och sjuksköterskorna berättar hur sjukhusens sparkrav 

ger färre patientplatser vilket tvingar sjuksköterskorna att gå emot sina professionella 

värderingar och skicka hem patienter så fort som möjligt. Arbetsbelastningen gjorde att 

sjuksköterskorna inte hinner med sitt jobb (Freeney & Tiernan 2009) och 

sjuksköterskorna anser att utbrändhet orsakar hög personalomsättning (Rainbow & 

Steege 2018). Tidspressen av att förflytta patienter till andra avdelningar för att ha plats 

för nya upplevdes stressigt och utmattande, och försämrar den patientcentrerade vården 

enligt sjuksköterskorna (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). 

 

Sjuksköterskorna hade många olika arbetsuppgifter som beskrivs stressande, samtidigt 

som de har ansvar över patienternas liv och behöver hjälpa sina kollegor i deras 

arbetsuppgifter (Freeney & Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Mer 

erfarna sjuksköterskor upplevde att de får fler arbetsuppgifter och att de känner sig 

överrösta med arbete, vilket leder till en känsla av besvikelse, ångest, utmattning och 

utbrändhet (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Olika arbetsroller och extra uppgifter 

ledde till utbrändhet (Freeney & Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). 

Bland annat administration samt att täcka upp för chefen på kvällar och helger, utöver 
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det egna arbetet, är orsaker som bidrar till hög arbetsbelastning (Freeney & Tiernan 

2009). 

 

Den höga arbetsbelastningen kändes överväldigande och gör sjuksköterskorna 

utmattade (Finley & Sheppard 2017; Wahab et al. 2017). Det skapade ilska och 

frustration (Finley & Sheppard 2017) och överbelastning upplevs försämra 

sjuksköterskornas arbetsförmåga och minska deras engagemang (Fatemi, Moonaghi & 

Heydari 2019). Sjuksköterskorna upplevde att påfrestningarna blir för stora utav alla 

ansvarsområden, och att detta kan leda till stress, ångest, utmattning samt emotionell 

utmattning (Freeney & Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017) och 

utmattningen påverkar deras privatliv (Wahab et al. 2017). 

3.1.2  Erfarenheter av bristfälligt stöd 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av bristfälligt stöd som en bidragande orsak till 

påfrestande arbetsmiljö som leder till yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet (Castro & Andrews 2017; Fatemi, Moonaghi & Heydari 2019; Freeney & 

Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att de arbetar hårdare och har mer stress i 

arbetet än andra personalkategorier (Freeney & Tiernan 2009). De förväntade sig stöd 

från ledning och verksamhet som avrapportering och rådgivning, och när detta stöd 

brister känner sjuksköterskorna sig uttömda, stressade, utmattade, att dem inte orkar 

engagera sig lika mycket samt att de vill stänga av sina känslor på jobbet. 

Sjuksköterskorna erfor att ledningen inte har någon empati gentemot dem och att det 

finns en föreställning från ledningen att bra sjuksköterskor kan hantera sin egen stress 

och utmattning. De var också missnöjda med hierarkin inom vården då de känner att 

andra inte förstår de utmaningar som finns med att jobba nära patienter, och att deras 

kunskap inte blir respekterad och använd, vilket upplevs leda till utmattning och tappat 

engagemang (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Förutom att få se hur patienter blev 

friska så finns det nästan ingenting som motiverar sjuksköterskorna att göra ett bra 

arbete. Dålig lön uppfattades som nedvärderande och sjuksköterskorna känner sig inte 

uppskattade vilket bidrar till utbrändhet och att de inte är motiverade att gå kurser eller 

att jobba hårdare (Freeney & Tiernan 2009). Brist på stöd från kollegor bidrog till att 

sjuksköterskorna blir stressade (Fatemi, Moonaghi & Heydari 2019) och 

sjuksköterskorna vågar inte berätta om sin stress när de söker nytt jobb, då de har 
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erfarenheter av hur kollegor har fått sparken när de kritiserat verksamheten (Castro & 

Andrews 2017). 

3.1.3  Erfarenheter av stort ansvar i yrkesrollen 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av påfrestande arbetsmiljö då det stora ansvaret i 

yrkesrollen relateras till stress (Fatemi, Moonaghi & Heydari 2019; Fukumori, 

Miyazaki, Takaba, Taniguchi & Asai 2017; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; Rainbow 

& Steege 2018; Wahab et al. 2017). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det finns höga förväntningar på dem (Jakimowicz, Perry 

& Lewis 2017; Wahab et al. 2017), och nyutbildade sjuksköterskor känner att cheferna 

ger dem för stort ansvar medan de mer erfarna kollegorna har för höga förväntningar. 

De upplevde att anpassa sig till nya situationer är stressande (Wahab et al. 2017) och när 

sjuksköterskorna känner sig oförberedda eller har för lite information uppstår ångest och 

rädsla (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Erfarenheter av påfrestande arbetsmiljö och 

stort ansvar i yrkesrollen beskrivs också av sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. 

De beskrev att ökad närvaro av anhöriga också ökar kraven och förväntningarna på 

sjuksköterskornas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter i patienternas hem (Fatemi, 

Moonaghi & Heydari 2019). Sjuksköterskorna beskrev att de uppfattar sig ha en viktig 

roll i vården (Freeney & Tiernan 2009; Fukumori et al. 2017) och vissa sjuksköterskor 

gick till arbetet fastän dem är sjuka (Rainbow & Steege 2018), de har höga 

förväntningar och en stor press på sig själv. Om sjuksköterskorna inte gjorde rätt så 

upplever de att det får negativa konsekvenser (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; 

Fukumori et al. 2017; Rainbow & Steege 2018) och sjuksköterskorna beskriver 

erfarenheter av att de blir beskyllda för misstag som de inte har ansvar över (Freeney & 

Tiernan 2009). När sjuksköterskorna kände att de inte kan uppfylla förväntningarna som 

ställs på dem beskriver de erfarenheter av att de känner sig stressade, utbrända, 

utmattade och upplever en oförmåga att visa medkänsla till patienter (Jakimowicz, Perry 

& Lewis 2017). Sjuksköterskornas tuffa utbildning gjorde att de känner sig förpliktigad 

att utnyttja sin kunskap för att hjälpa patienter, (Fukumori et al. 2017) och detta 

tillsammans med det stora ansvaret som sjuksköterska skapar stress (Freeney & Tiernan 

2009; Fukumori et al. 2017; Rainbow & Steege 2018). 
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3.2 Erfarenheter av emotionellt engagemang i vårdandet 

I ett flertal av studierna beskrev sjuksköterskorna att deras emotionella engagemang i 

vårdandet bidrog till yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet (Finley 

& Sheppard 2017; Freeney & Tiernan 2009; Fukumori et al. 2017; Jakimowicz, Perry & 

Lewis 2017; Rainbow & Steege 2018). 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av ett stort emotionellt engagemang gentemot 

sina patienter, och upplever det svårt att begränsa sin empati till yrkesrollen (Finley & 

Sheppard 2017; Fukumori et al.2017). De beskrev också att deras förmåga att känna 

emotionellt engagemang i vårdandet förändras på grund av hög arbetsbelastning och att 

detta bidrar till emotionell utmattning (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). 

 

Sjuksköterskorna kände vanmakt över att inte kunna hjälpa sina svårt sjuka patienter 

och de lider med sina patienter så pass att dem blir besvikna om familj och anhöriga inte 

reagerar på ett för sjuksköterskorna tillfredsställande sätt (Fukumori et al. 2017). 

Sjuksköterskorna blev emotionellt påverkade av de relationer som bildas när de vårdar 

en patient över en längre tid, och när dessa patienter dör så upplever sjuksköterskorna 

det som att förlora en anhörig (Finley & Sheppard 2017), och när sjuksköterskorna inte 

lyckas värna om patientens bästa blir de utmattade (Finley & Sheppard 2017; 

Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Erfarenheter av att emotionellt engagemang i 

vårdandet bidrog till yrkesrelaterad stress beskrevs även när sjuksköterskorna upplever 

att patienterna blir avhumaniserade av läkare och att sjuksköterskornas åsikter inte 

respekteras i vårdarbetet (Finley & Sheppard 2017). Vidare kunde detta också gälla när 

sjukhusledningen inte uppfattas vilja patientens bästa (Freeney & Tiernan 2009). 

 

Sjuksköterskorna berättade hur de blir utmattade av den emotionella påfrestningen från 

deras jobb (Finley & Sheppard 2017; Rainbow & Steege 2018) som ibland upplevs 

deprimerande (Rainbow & Steege 2018). För att skydda sig hade dem börjat undvika 

emotionell kontakt med patienter, och detta skapar skuldkänslor hos sjuksköterskorna 

då det känns som att sjuksköterskorna inte har någon empati (Finley & Sheppard 2017).  
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3.3 Hanteringsstrategier vid yrkesrelaterad stress 

3.3.1 Erfarenheter av stöd från andra 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av stöd från andra som hanteringsstrategier vid 

yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet (Ang et al. 2018; Freeney & 

Tiernan 2009; Finley & Sheppard 2017; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; Rainbow & 

Steege 2018; Wahab et al. 2017). 

Sjuksköterskorna berättade att stöd från sin omgivning är en viktig faktor för att 

undvika yrkesrelaterad stress. Många sjuksköterskor vände sig till sina kollegor för att 

få stöd under stressiga situationer eller perioder på arbetet (Ang et al. 2018; Freeney & 

Tiernan 2009; Finley & Sheppard 2017; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Vissa 

sjuksköterskor beskrev erfarenheter av att kollegorna är de enda som riktigt kan förstå 

hur stressande och tungt arbetet är och att andra vänner eller familjen inte kan förstå 

deras situation (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). En vänskaplig atmosfär på 

arbetsplatsen underlättade arbetet och hjälper sjuksköterskor att hantera stressen 

(Rainbow & Steege 2018; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; Freeney & Tiernan 2009), 

och som ny sjuksköterska är bra kollegor och bra handledare viktiga för att stärka 

återhämtningsförmågan och därigenom hantera stress på arbetet (Wahab et al. 2017; 

Ang et al. 2018). 

 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att stödet utanför arbetet i form av familj och 

vänner är viktigt för att hantera yrkesrelaterad stress (Ang et al. 2018; Finley & 

Sheppard 2017; Wahab et al. 2017). Att vara tillsammans med sina anhöriga och ta 

hand om sig själv på fritiden upplever sjuksköterskor som stärkande för 

återhämtningsförmågan. Socialt umgänge hjälpte sjuksköterskorna att orka med sitt 

arbete även fast det är jobbigt (Ang et al. 2018; Finley & Sheppard 2017). 

3.3.2 Egen utveckling av återhämtningsförmåga 

En hanteringsstrategi för att undvika yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet som sjuksköterskorna beskrev är utvecklandet av sin återhämtningsförmåga 

(Ang et al. 2018; Finley & Sheppard 2017; Morrison & Korol 2014; Rainbow & Steege 

2018; Wahab et al. 2017).  

Sjuksköterskorna hade mycket erfarenheter av stress och svåra situationer kopplat till 

sitt arbete, och de har flera olika sätt att hantera stress och stärka sin 

återhämtningsförmåga (Ang et al. 2018; Finley & Sheppard 2017; Morrison & Korol 
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2014; Rainbow & Steege, 2018; Wahab et al. 2017). Sjuksköterskorna beskrev att 

återhämtningsförmågan är någonting som byggs upp över tid genom erfarenhet av 

motgångar eller stress och att efter ett tag utvecklas olika hanteringsstrategier. En 

sjuksköterska nämner att det var viktigt att våga ta ett steg tillbaka och reflektera för att 

kunna komma tillbaka starkare (Ang et al. 2018). Andra påpekade vikten av att kunna 

vara ledig och lämna arbetet bakom sig när de är hemma för att få en paus i den 

yrkesrelaterade stressen (Finley & Sheppard 2017).  

 

Att ta hand om sig själv och se till sin egen hälsa ansågs också vara viktigt av 

sjuksköterskorna för att klara av arbetet (Finley & Sheppard 2017; Morrison & Korol 

2014; Rainbow & Steege 2018). Därför gjorde vissa sjuksköterskor periodvisa 

reflektioner kring sitt mående för att försäkra sig om att de kan klara av och vara redo 

när krävande händelser inträffar på arbetet (Morrison & Korol 2014). Vissa 

sjuksköterskor hade som princip att alltid stanna hemma när de är sjuka för att ta hand 

om sin egen hälsa (Rainbow & Steege 2018) och andra sjuksköterskor sökte 

professionell hjälp i form av terapi för att kunna hantera stressen och andra traumatiska 

upplevelser på arbetet (Finley & Sheppard 2017). 

 

Vissa sjuksköterskor upplevde att deras tro hjälper dem att klara av arbetet. Deras tro 

kunde grunda sig i religion eller att de kan känna att de är en del av någonting större 

genom att arbeta som sjuksköterska. Tro hjälpte sjuksköterskorna att ta sig igenom 

tunga arbetsdagar och yrkesrelaterad stress (Ang et al. 2018; Wahab et al. 2017). 

3.3.3  Erfarenheter av destruktiva hanteringsstrategier 

Sjuksköterskorna beskrev även erfarenheter av destruktiva hanteringsstrategier för att 

hantera sin yrkesrelaterade stress (Castro & Andrews 2017; Finley & Sheppard 2017; 

Jakimowicz, Perry, & Lewis 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte kan hantera den yrkesrelaterade stressen på ett 

hälsosamt sätt utan istället utvecklar ett destruktivt beteende (Castro & Andrews 2017; 

Finley & Sheppard 2017; Jakimowicz, Perry, & Lewis 2017). Ett destruktivt beteende 

som vissa sjuksköterskor beskrev erfarenheter av är att de dricker alkohol efter arbetet, 

för att försöka återhämta sig från yrkesrelaterad stress (Finley & Sheppard 2017; Castro 

& Andrews 2017). Vissa var också ute sent på kvällarna och dricker alkohol vilket 

resulterar i att de får för lite sömn (Finley & Sheppard 2017), och andra sjuksköterskor 

berättar att de tar läkemedel tillsammans med alkohol för att hantera yrkesrelaterad 
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stress (Castro & Andrews 2017). Sjuksköterskorna uppgav att när det är stressigt under 

arbetspasset så hoppar de över måltider eller äter onyttig mat, ofta framför datorn medan 

de arbetar (Finley & Sheppard 2017). Erfarenheter av destruktiva hanteringsstrategier 

vid yrkesrelaterad stress var att sjuksköterskorna distanserar sig själva från patienterna 

och sina egna känslor, som när de upplever att deras värderingar krockar med patientens 

behandlingsplan (Jakimowicz, Perry, & Lewis 2017).  

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Denna beskrivande litteraturstudie syftade till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet. Resultatet visade att en 

stor del av sjuksköterskorna upplever stress som går att koppla till påfrestande 

arbetsmiljö, emotionellt engagemang i vårdandet och vilka hanteringsstrategier 

sjuksköterskorna använder för att hantera stress som skulle kunna leda till utbrändhet. 

 

Det utmärkande med resultatet var att motgångarna sjuksköterskorna upplevde var 

många och svåra att hantera, och att bristen på stöd var så omfattande bland de 

sjuksköterskor som hade intervjuats, då deras arbete innebär att stödja andra. 

 

4.2  Resultatdiskussion  

Många av sjuksköterskorna upplevde en påfrestande arbetsmiljö på grund av hög 

arbetsbelastning som skapar stress (Ang et al. 2018; Fatemi, Moonaghi & Heydari 

2019; Freeney & Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; Rainbow & Steege 

2018; Wahab et al. 2017) och en del av den höga arbetsbelastningen beror på 

personalbrist (Castro & Andrews 2017; Freeney & Tiernan 2009). Den höga 

arbetsbelastningen kan ses som en ond spiral där sjuksköterskor lämnar sin arbetsplats 

på grund av hög arbetsbelastning, som leder till personalbrist och ökar 

arbetsbelastningen på de sjuksköterskor som blir kvar, vilka i sin tur väljer att lämna 

arbetsplatsen. Detta bekräftas av Yang, Lv, Zhou, Liu och Mi (2017) studie, där 

resultatet visade att hög arbetsbelastning anges av sjuksköterskor som en anledning till 

varför de vill lämna sin arbetsplats. Zander, Blümel och Busse (2013) skrev att 52,6% 

av sjuksköterskor från Tyskland som arbetar i Sverige uppskattar att det är personalbrist 

och 56,6% uppskattade även att de hade en dålig arbetsmiljö.  
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Valet att lämna arbetsplatsen kan tänkas bero på hur hög KASAM sjuksköterskorna 

känner. Desto högre KASAM en sjuksköterska med hög arbetsbelastning har desto 

mindre kan risken för att sjuksköterskan lämnar arbetsplatsen vara, då enligt Langius-

Eklöf (2009) så påverkar KASAM människans förmåga att anpassa sig till 

påfrestningar. 

 

Sjuksköterskornas behov av stöd framkom som en betydande faktor för deras 

upplevelse av stress som skulle kunna leda till utbrändhet (Castro & Andrews 2017; 

Fatemi, Moonaghi & Heydari 2019; Freeney & Tiernan 2009; Jakimowicz, Perry & 

Lewis 2017). Sjuksköterskorna förväntade sig stöd från ledning och verksamhet i form 

av avrapportering och rådgivning (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017) vilket kan ses som 

en förväntan av ett socialt stöd som en del av sjuksköterskornas motståndsresurser. 

Stress på grund av bristfälligt stöd som skulle kunna leda till utbrändhet verkar vara 

nära sammankopplat till hur stort socialt stöd sjuksköterskorna har som 

motståndsresurs. Att därför ha rutiner på avdelningar för sjuksköterskor att samtala i 

grupp kan stärka denna aspekt, något som Langius-Eklöf (2009) beskriver ha hjälpt 

personer med mental ohälsa.  

 

Det stora ansvaret i yrkesrollen gjorde sjuksköterskorna stressade (Fukumori et al. 

2017; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017; Rainbow & Steege 2018; Wahab et al. 2017) 

genom att de bland annat uppfattar sig som så viktiga för vården (Freeney & Tiernan 

2009; Fukumori et al. 2017) att det kan tänkas att sjuksköterskorna, liksom i Rainbow 

och Steeges (2018) studie arbetar fastän dem är sjuka. 

Det kan tolkas som att sjuksköterskorna känner att de bär upp sjukvården och att om 

dem inte infinner sig på jobbet så orsakar sjuksköterskorna lidande för patienter, då 

sjuksköterskorna i Fukumori et al. (2017) studie beskriver hur de känner sig förpliktigad 

att utnyttja sin kompetens för att hjälpa patienter. 

Denna förpliktelse kan vara ett uttryck för ett kall vilket enligt Afsar, Shahjehan, 

Cheema och Javed (2018) har en positiv effekt på sjuksköterskors förmåga att hantera 

yrkesrelaterad stress. 

Om sjuksköterskorna upplever ett kall i sin yrkesroll så kan detta tänkas ha betydelse 

för hur meningsfullt deras sammanhang upplevs vara, och då meningsfullhet enligt 

Langius-Eklöf (2009) är den mest betydande dimensionen i KASAM så ger det en 
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högre KASAM än om till exempel en sjuksköterska inte känner meningsfullhet i 

yrkesrollen. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskorna har ett stort emotionellt 

engagemang i sitt vårdande och upplever det svårt att begränsa sin empati (Finley & 

Sheppard 2017; Fukumori et al. 2017). De berättade hur de blir utmattade av den 

emotionella påfrestningen från deras jobb (Finley & Sheppard 2017; Rainbow & Steege 

2018) och sjuksköterskorna kan gå från att känna tillfredsställelse till emotionell 

utmattning (Jakimowicz, Perry & Lewis 2017). Detta styrks av annan forskning som 

påvisar att stressen och den höga arbetsbelastningen sjuksköterskor upplever på arbetet 

gör att de inte hinner med det emotionella engagemang som de vill ge i sitt vårdande, de 

upplever att de inte kan ge omvårdnad genom ett humanistiskt perspektiv (Salmond, 

Salmond, Ames, Kamienski & Holly 2019). Emotionellt engagemang anser författarna 

till föreliggande studie vara en viktig del inom omvårdnad och kan göra det möjligt för 

sjuksköterskor att genomföra god patientcentrerad omvårdnad, därför kan det tyckas 

vara viktigt för arbetsgivare att främja sjuksköterskors hälsa och erbjuda stöd samt 

information om stress, utbrändhet och emotionell utmattning på arbetsplatsen. Vidare 

belyser Salmond et al. (2019) att vara emotionellt engagerad kan ge en tillfredsställelse 

men när det blir till för många patienter och det inte slutar lyckligt så kan det leda till en 

emotionell överbelastning. Detta kan göra att sjuksköterskor drabbas av emotionell 

utmattning och ofta kan de själva inte märka att de utvecklar emotionell 

utmattning. Enligt Molina-Praena et al. (2018) upplever nästan en tredjedel av 

yrkesverksamma sjuksköterskor emotionell utmattning. 

 

Sjuksköterskorna blev emotionellt påverkade av att patienter gick bort och skyddade sig 

från detta genom att distansera sig emotionellt från patienter (Finley & Sheppard 2017). 

Detta skulle kunna vara ett tecken på låg KASAM då Antonovsky (2005) menar att 

personer som inte upplever hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet har svårare att 

hantera stressorer. 

Hade de istället haft en hög KASAM så skulle det vara möjligt för sjuksköterskorna att 

se relationen till patienterna som meningsfulla. Sjuksköterskor skulle kunna hantera 

exempelvis ett dödsfall utan att vara rädd för att det ska ske alla patienter de blir 

emotionellt engagerade i och göra det greppbart att döden är en del av livet utan att 

känna sig som ett offer för olycka. 



 

 

20 

 

Att ha en känsla av samhörighet och stöd från andra kan underlätta arbetsbördan och 

göra det lättare att hantera yrkesrelaterad stress. Sjuksköterskors erfarenheter var att 

stöd från omgivningen i form av både kollegor (Ang et al. 2018; Freeney & Tiernan 

2009; Finley & Sheppard 2017; Jakimowicz, Perry & Lewis 2017), familj, vänner (Ang 

et al. 2018; Finley & Sheppard 2017; Wahab et al. 2017) och tro (Ang et al. 2018; 

Wahab et al. 2017) är viktigt för att undvika utbrändhet. Enligt Antonovsky (2005) 

modell så skulle till exempel sjuksköterskor som hittar en mening i sitt arbete och ett 

sätt att hantera det på klara av yrkesrelaterad stress bättre än de som inte hittar mening 

och hanterbarhet. Möjligheten att hantera stress på behöver inte komma inifrån utan kan 

vara i form av kollegor, anhöriga och tro.    

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda 

till utbrändhet, de beskrev också olika strategier för att hantera stressen (Ang et al. 

2018; Castro & Andrews 2017; Freeney & Tiernan 2009; Finley & Sheppard 2017; 

Fukumori et al. 2017; Jakimowicz, Morrison & Korol 2014; Perry & Lewis 2017; 

Rainbow & Steege 2018; Wahab et al. 2017). Många sjuksköterskor upplever stress 

men långt ifrån alla utvecklar utbrändhet, detta kan bero på att de tar hand om sin egen 

hälsa och har en positiv livssyn. 

Gustafsson och Strandberg (2009) skriver att vara medveten om sina begränsningar, ha 

insikten att ingen kan göra allt, vara nöjd med livet i sin helhet trots motgångar, 

uppskatta det goda i livet samt att våga be om hjälp främjar god hantering av stress och 

motverkar utbrändhet. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att återhämtningsförmågan är någonting som 

byggs upp under tid genom erfarenhet av motgångar som stress och allt eftersom 

utvecklas olika hanteringsstrategier (Ang et al. 2018). Livserfarenheter kan hjälpa 

människan att bli starkare och mer motståndskraftig, författarna till föreliggande studie 

tror att erfarenhet och kunskap kan hjälpa sjuksköterskor att hantera motgångar. Detta 

stärks också av det Gustafsson och Strandberg (2009) skriver, att både bra och dåliga 

erfarenheter hjälper människan att utvecklas och livserfarenhet gör att personen vet när 

det är värt att kämpa eller när det är lönsammare att ta ett steg tillbaka.  
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Sjuksköterskor som utvecklar ett destruktivt beteende till följd av yrkesrelaterad stress 

riskerar att drabbas av utbrändhet till följd av att de inte får den återhämtning de 

behöver (Finley & Sheppard 2017). Brist på återhämtning är direkt kopplat till 

utbrändhet och utbrändhet påverkar sjuksköterskans omvårdnad och känslor gentemot 

patienten (Gustafsson 2014). Det kan tyckas att sjuksköterskor behöver tid för 

återhämtning för att förebygga utbrändhet för att främja omvårdnaden. Foureur, Besley, 

Burton, Yu, och Crisp (2013) Påvisade att sjuksköterskor och barnmorskor lättare kunde 

hantera yrkesrelaterad stress genom att de fått övningar i avslappning och att vara mer i 

nuet. Målsättningen med studien var att öka sjuksköterskornas KASAM genom dessa 

övningar. 

 

4.3 Metoddiskussion  

4.3.1 Design 

Designen på studien valdes i enlighet med Högskolan i Gävles (2019) förslag att skriva 

en beskrivande litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie hade kunnat ge mer 

kunskap i studiens ämne och studien skulle kunna bli mer generaliserbar, men 

tidsfristen gör att en beskrivande litteraturstudie anses mer lämpad.  Enligt Polit och 

Beck (2017) är litteraturstudier till för att bekanta sig med kunskapsunderlaget för valt 

ämne, och beskrivande studier är en viktig del inom omvårdnadsforskning. 

4.3.2 Sökstrategi 

MEDLINE via PubMed och CINAHL täcker forskning inom omvårdnad från i princip 

alla engelsktalande omvårdnadsjournaler och besläktade hälsojournaler och är särskilt 

användbara för omvårdnadsforskning. MEDLINE via PubMed och CINAHL gav 

tillgång till ett stort utbud av forskningsstudier och har därför större möjlighet att mer 

precist hitta svar till studiens syfte (Polit & Beck 2017). Eftersom studiens syfte 

studerade ett psykologiskt fenomen hade databasen PsycINFO (Psychology 

Information) kunnat bidragit till studier bättre lämpade att svara på syftet, men då 

sökningarna i MEDLINE via PubMed och CINAHL gav tillräckligt många relevanta 

träffar ansågs inte sökningar i PsycINFO behövas. Sökorden “Burnout, professional”, 

“Nurses”, “Experience” och “Qualitative studies” fångade väl de studier som har 

tillfredsställande svar på syftet. 
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4.3.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna som användes är framtagna för att säkerställa att resultatet är relevant 

för syftet och att det är vetenskapligt försvarbart. 

Empiriska studier ger primärkällor av erfarenheter (Polit & Beck 2017) och 

godkännande från ett etiskt råd säkerställer att studierna är etiskt bedömda. Att studier 

som ej var gratis exkluderas samt kvantitativa studier gör att det finns en möjlighet att 

relevanta studier har exkluderats, dock resulterar urvalskriterierna i studier som 

beskriver oväntade erfarenheter samt både negativa och positiva erfarenheter. 

 

Vid studier där oväntade erfarenheter och negativa fall inte framkommer kan 

urvalskriterierna vara oändamålsenliga. Dessutom var det av betydelse hur pass 

överförbart resultatet är, och detta är beroende på vilka studiedeltagarna är relaterat till 

vilka resultatet är menat att gynna (Polit & Beck 2017). Endast kvalitativa resultat 

ansågs kunna besvara studiens syfte då kvalitativa resultat är mer beskrivande. Mix 

method-studier exkluderades inte då det finns beskrivande resultat som passar för att 

besvara studiens syfte. Eftersom ett av exklusionskriterierna var att det måste framgå att 

erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet kom från en 

sjuksköterska så säkerställer studien relevansen för en grundutbildad sjuksköterska. 

4.3.4 Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen gjordes stegvis och presenteras noggrant i både flytande text och 

flödesschema, och relevans samt kvalité i studierna bedöms på ett systematiskt sätt. 

Dock så kan kvalitetsgranskningen anses vara subjektiv då det kan tänkas att andra 

granskare skulle kunna uppskatta kvalitén på ett annat sätt.  

4.3.5 Dataanalys 

Dataanalysen var en komplicerad process som kräver mycket tid, arbetet fördelades 

först mellan författarna för att sedan granskas tillsammans för att undvika bias. 

Aveyards förenklade tematiska analys användes då den är lämplig för oerfarna forskare. 

En meta-etnografiskt analysmetod hade varit lämpligare då endast kvalitativa studier 

användes, den metoden lämnar ett större utrymme för egen tolkning av studiernas 

resultat (Aveyards 2014). Studierna bearbetades i digital form istället för pappersformat 

vilket underlättar studieprocessen då författarna kunde arbeta på varsitt håll och 

samtidigt ha kontinuerlig kontakt. 
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4.3.6 Etiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har i enlighet med enligt Polit och Beck (2017) 

strävat efter att följa forskningsetikens regler. Detta genom att författarna var för sig och 

tillsammans kontinuerligt granskade studiens etik. 

 

4.4 Kliniska implikationer  

Denna studie visade att hög arbetsbelastning, engagemang i vårdandet, brist på stöd och 

det stora ansvaret av att vara sjuksköterska är faktorer som skapar stress som skulle 

kunna leda till utbrändhet hos sjuksköterskor. Studien visar även att sjuksköterskor har 

svårt att hantera motgångar i sin yrkesroll och detta kan leda till destruktiva 

hanteringsstrategier. 

Utbrändhet är ett omfattande problem bland sjuksköterskor som kan få dem att lämna 

professionen (Statistiska centralbyrån 2017) och stress är tydligt kopplad till utbrändhet 

och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning (Gustafsson 2014). Genom att 

undersöka sjuksköterskors erfarenhet av stress som skulle kunna leda till utbrändhet 

skapas en bättre förståelse till hur stress och utbrändhet hos denna grupp uppstår, och 

hur det påverkar dem. Utifrån denna kunskap är det sedan möjligt att identifiera olika 

faktorer som skapar stress och utbrändhet respektive motverkar dessa, och det är först 

när fenomenet kan förklaras som effektiva lösningar kan konstrueras. Sjuksköterskor 

kan också få insikt i hur andra sjuksköterskor upplever stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet genom denna studie, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att göra problemet mer 

begripligt, och därigenom öka deras KASAM. 

 

Förbättrad hälsa hos sjuksköterskor leder till mindre sjukskrivningar och ökad 

produktivitet (Folkhälsomyndigheten 2015) vilket ger en säkrare omvårdnad och bättre 

arbetsmiljö för sjuksköterskor samt en tryggare vård för patienterna (Gustafsson 2014). 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Studien visade att sjuksköterskor upplever stress och utbrändhet och fortsatt forskning 

skulle kunna belysa positiva hanteringsstrategier för stressrelaterade motgångar hos 

sjuksköterskor. Detta skulle kunna bidra till att införa ett fungerande stödsystem för 

sjuksköterskor för att förebygga stress, emotionell utmattning och utbrändhet. 

Ytterligare forskning skulle kunna utforska metoder för att bryta den onda spiralen hög 

arbetsbelastning skapar, med sjuksköterskor som lämnar arbetet. Fördjupade studier i 
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skillnaden på hanterbar yrkesrelaterad stress och stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet hos sjuksköterskor hade också hjälpt klargöra vilken typ av stress som 

riskerar skapa utbrändhet hos sjuksköterskor. 

 

4.6 Slutsats 

Beskrivningar av påfrestande arbetsmiljö genom hög arbetsbelastning, bristfälligt stöd 

och ett stort ansvar tillsammans med ett emotionellt engagemang i vårdandet visar 

sjuksköterskors erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till 

utbrändhet. Sjuksköterskor beskriver också vilka hanteringsstrategier de använder, både 

positiva och destruktiva. Genom dessa beskrivningar skapas en bättre förståelse för 

sjuksköterskornas situation och möjliggör en förbättring av sjuksköterskors arbete.  
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6 Bilagor 

 

6.1 Bilaga 1 – Relevans granskning 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och 

design studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 
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6.2 Bilaga 2 – Kvalitetsbedömning 

  
Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

   



 

 31 

 

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 

relevant? 
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8. 
Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
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12. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 34 

6.3 Bilaga 3 - Översiktstabell  

Författare + 

Publikationsår 

och studieland 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersöknings-grupp Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Ang, S. Y., 

Uthaman, T., 

Ayre, T. C., Lim, 

S. H. & Lopez, V. 

2018. Singapore 

A Photovoice 

study on nurses' 

perceptions and 

experience of 

resiliency. 

Beskrivande 

design med 

“photovoice” och 

kvalitativ ansats. 

Totalt åtta sjuksköterskor. 

Två sjuksköterskor som 

arbetade kliniskt och sex 

sjuksköterskor hade ledande 

positioner. Sju av deltagarna 

var kvinnor och en manlig. 

Tre gruppintervjuer där 

metoden ”photovoice” 

användes. Deltagarna 

fick berätta om ett foto 

dem tagit för att förklara 

vad ’förmågan till 

återhämtning’ betydde 

för dem. Diskussionerna 

ljudinspelades. 

Induktiv, tematisk 

innehållsanalys. 

Castro, A. & 

Andrews, G. 

2017. 

USA. 

Nursing lives in 

the blogosphere: 

A thematic 

analysis of 

anonymous online 

nursing narratives 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats. 

Fyra sjuksköterskor 

(kvinnor) från fyra olika 

arbetsplatser i USA.  

 

Data samlades in via 

sjuksköterskornas 

anonyma blogginlägg 

under ett års tid.  

Tematisk analys 

Fatemi, N. L. Perceived Utforskande 33 sjuksköterskor (20 män Semistrukturerade Kvalitativ 
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Moonaghi, H. K. 

& Heydari, A. 

2019. 

Iran 

Challenges Faced 

by Nurses in 

Home 

Health Care 

Setting: A 

Qualitative Study 

design med 

kvalitativ ansats 

och 13 kvinnor) inom 

hemsjukvård i Iran. 

intervjuer. innehållsanalys 

Finley, B. A. & 

Sheppard, K. G. 

2017. USA. 

Compassion 

Fatigue Exploring 

early-career 

oncology nurses' 

experiences. 

Fenomenologisk 

design med 

kvalitativ ansats 

Fem sjuksköterskor som 

arbetar inom onkologi. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deduktiv tematisk 

analys. 

Freeney, Y. M. & 

Tiernan, J. 2009. 

Irland. 

Exploration of the 

facilitators of and 

barriers to work 

engagement in 

nursing. 

Utforskande 

design med 

kvalitativ ansats.  

20 kvinnliga sjuksköterskor 

mellan 26 till 58 år som 

delas upp i fyra grupper 

beroende på arbetsroll och 

arbetsområde. 11 

Sjuksköterskor arbetade 

inom psykiatri, ortopedi, 

hjärtintensivavdelning, 

hemsjukvård, 

Ostrukturerade 

gruppintervjuer. 

Innehållsanalys  
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medicin/operationsavdelning 

och nio sjuksköterskor 

arbetade chefer i olika 

befattningsgrader. 

Fukumori, T., 

Miyazaki, A., 

Takaba, C., 

Taniguchi, S. & 

Asai, M. 2017. 

Japan. 

Cognitive 

reactions of 

nurses exposed to 

cancer patients' 

traumatic 

experiences: A 

qualitative study 

to identify 

triggers of the 

onset of 

compassion 

fatigue 

 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats. 

30 Sjuksköterskor varav 1 

manlig och 29 kvinnliga 

mellan 23-57 år gamla med 

en medianålder på 39 år. De 

har en median erfarenhet 

som sjuksköterskor på 11 år, 

mediantiden från upplevd 

empatitrötthet var 49 

månader och de rekryterades 

från sex olika sjukhus. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys och 

konstant 

relativiserande 

metod. 

Jakimowicz, S., 

Perry, L. & 

Lewis, J. 2017. 

Insights on 

compassion and 

patient-centred 

Konstruktiv 

“grounded 

theory” design 

21 

intensivvårdssjuksköterskor 

varav fyra manliga med en 

Djupintervjuer som 

börjar med en 

förutsättningslös fråga 

Konstant 

relativiserande 

metod. 
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Australien. nursing in 

intensive care: A 

constructivist 

grounded theory 

med kvalitativ 

ansats. 

yrkeserfarenhet mellan två 

till 15 år. 

om hur de ser på 

patientcentrerad vård 

och deras roll som 

sjuksköterska på 

intensivvårdsavdelning. 

Morrison, K. B. & 

Korol, S. A. 

2014.  

Kanada 

Nurses’ perceived 

and actual 

caregiving roles: 

identifying factors 

that 

can contribute to 

job satisfaction 

Utforskande 

design med 

kvalitativ ansats.  

Nio sjuksköterskor (en man 

och åtta kvinnor) med olika 

lång erfarenhet och 

bakgrund. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Konstant jämförelse 

analys. 

Rainbow, J. G. & 

Steege, L. M. 

2018. 

USA 

Transition to 

practice 

experiences of 

first‐ and second‐

career 

nurses: A mixed‐

methods study 

Utforskande 

design med 

Mixed-Method 

ansats. 

Sjuksköterskor med 1-2 års 

erfarenhet. Varav 5 hade 

haft en annan karriär innan 

de utbildade sig till 

sjuksköterska.  

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer och enkät-

undersökning.  

Tematiskt-

analysmetod 

Wahab, S. N. B. Light at the end of Beskrivande Nio nyutexaminerade Datainsamlingen Innehållsanalys. 
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A., Mordiffi, S. 

Z., Ang, E. & 

Lopez, V. 2017. 

Singapore. 

the tunnel: New 

graduate nurses' 

accounts of 

resilience: A 

qualitative study 

using Photovoice 

design och 

kvalitativ ansats. 

sjuksköterskor, med ett års 

yrkeserfarenhet och en 

könsfördelning på tre män 

och sex kvinnor och en 

medelålder på 24 år. 

innefatta ”photovoice” 

metoden där deltagare 

får ta en bild och visa 

upp som representerar 

återhämtningsförmåga 

för dem. Deltagarna 

intervjuades i 

fokusgrupper som 

började med en öppen 

fråga såsom: Var god 

dela med dig av ditt foto 

och berätta om vad som 

representerar 

återhämtningsförmåga 

för dig. 
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6.4 Bilaga 4 – Syfte- och resultatstabell 

Författare Syfte Resultat 

Ang, S. Y., Uthaman, T., Ayre, T. C., Lim, S. 

H. & Lopez, V. 

Att få djupare förståelse för betydelsen av 

återhämtningsförmåga för sjuksköterskor som 

arbetar i en asiatisk kontext och vad de 

uppfattar förbättrar deras 

återhämtningsförmåga. 

Fyra teman presenteras där författarna tolkar 

data som styrks med citat och de bilder 

deltagarna använt. Tema ett: Att kunna 

återhämta sig är att ta ansvar för vården trots 

bakslag. Tema två: Ens 

återhämtningsförmåga är en dynamisk 

process som utvecklas under tid. Tema tre: 

Religion och tro hjälper till att stärka sin 

återhämtningsförmåga. Tema fyra: Stöd från 

andra är viktigt för att få bukt med 

yrkesrelaterad stress.  

Resultatet visar att sjuksköterskorna har olika 

sätt att få återhämtning från stressande 

situationer på jobbet. Att våga ta ett steg 

tillbaka, ha ett bra kontaktnät, arbeta 

tillsammans och tro vara några saker som 

förbättrade återhämtningen. 
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Castro, A. & Andrews, G. 

 

Syftet var att utforska hur sjuksköterskor 

beskriver sin arbetssituation och erfarenheter 

av att jobba som sjuksköterska på sina 

bloggar, där de har skydd av att ingen vet 

vilka de är.  

Resultatet presenteras i tre huvudteman som 

är att ”sjuksköterskorna bryr sig om sitt 

arbete”, ”Känsla av stress och utbrändhet” 

och ”områden som väcker frustration”. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna är stolta 

över sitt arbete men ofta hamnar under svår 

stress som kan leda till substansmissbruk och 

en vilja att sluta arbeta.  

Fatemi, N. L. Moonaghi, H. K. & Heydari, A. 

 

Syftet var att utforska dolda 

utmaningar/svårigheter för sjuksköterskor 

inom hemsjukvård.  

Resultatet presenteras i fem huvudteman: 

”Svåra fall”, ”Ekonomiska problem”, 

”Professionella gränser”, ”Sociala 

svårigheter” och ”Byråkratisk spänning”. 

Resultatet visar att vara sjuksköterska inom 

hemsjukvården innebär en utsatthet där 

förväntningar från familjen och att arbeta 

ensam skapar påfrestande situationer.  

Finley, B. A. & Sheppard, K. G. Berika grunden till 

onkologisjuksköterskeyrket med fördjupad 

kunskap om empatitrötthet för 

onkologisjuksköterskor och belysa riktade 

Sex teman med både positiva och negativa 

erfarenheter av att hantera empatitrötthet 

framförs. Tema noll: Jag valde inte onkologi, 

det valde mig. Tema ett: Att utveckla och 
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insatser. förlora långsiktiga kontakter med patienter 

och deras familj. Tema två: Sorg, förlust och 

oändlig plåga. Tema tre: Utbrändhet ryms i 

ett dygnsarbete: förväntningar, besvikelse och 

utmattning. Tema fyra: Alla dina känslor är 

uttömda, men du har dom ändå. Tema fem: 

Vad jag gör här gör mig till en bättre 

människa. Resultatet visar att sjuksköterskor 

inom cancervården drabbas av trauma när de 

skapar relationer med patienter som sedan går 

bort. Det blir stressande och påverkar deras 

liv både på och utanför jobbet. Detta 

resulterar i att sjuksköterskorna blir 

känslomässigt avtrubbade.   

Freeney, Y. M. & Tiernan, J. Utforska sjuksköterskors erfarenhet av 

utbrändhet och engagemang, för att 

identifiera nyckelfaktorer för att engagera och 

att upptäcka potentiella faktorer som har en 

positiv påverkan på engagemanget för att 

kunna utveckla en intervention.  

Sex teman presenteras där författarna 

sammanfattar intervjuerna och styrker det 

med citat från deltagarna. Tema ett: 

Arbetsbelastning. Tema två: Brist av kontroll. 

Tema tre: Otillräcklig uppskattning. Tema 

fyra: Brist på rättvisa. Tema fem: Avsaknad 
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av gemenskap. Tema sex: Oförenliga 

värderingar. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna upplever stress från många 

olika håll. De måste sköta flera roller 

samtidigt, de upplever att de inte får någon 

uppskattning och deras värderingar om god 

vård krockar ofta med sjukhusets önskan att 

tjäna pengar. 

Fukumori, T., Miyazaki, A., Takaba, C., 

Taniguchi, S. & Asai, M. 

Beskriva delar av sjuksköterskors kognitiva 

reaktioner från exponering av cancerpatienter 

traumatiska erfarenheter som lett till 

empatitrötthet. 

40 egenskaper av kognitiva reaktioner 

presenteras i tabellform som i sin tur 

grupperas i 11 kategorier: Känslan av 

professionell otillräcklighet, empati för 

patienter och deras familjer, önskan att hjälpa 

patienter och deras familjer, grubblande över 

sig själv eller sin egen familj, känsla av 

professionellt uppdrag, missnöje med 

vårdpersonal, önskan att samarbeta med 

kollegor, önskan att undvika ens ansvar, 

konflikter mellan ens tro och verkligheten, 

omprövning av meningen med livet och 
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känsla av hopplöshet över cancer. Reslutatet 

visar bland annat att sjuksköterskorna känner 

stark med patienten och bär med sig den 

ångesten på jobbet och ibland hem. 

Jakimowicz, S., Perry, L. & Lewis, J. Att utforska patientcentrerad vård, 

empatitillfredställelse och empatitrötthet från 

intensivvårdssjuksköterskors perspektiv. 

Resultatet visar att det finns höga 

förväntningar på sjuksköterskor inom 

intensivvården från många olika håll, 

sjuksköterskorna har också förväntningar på 

sig själva. Studien visar också att 

sjuksköterskorna känner stress, ångest, 

utmattning och att de distanserar sig själva på 

grund av bl.a. hög arbetsbelastning, orimliga 

förväntningar och krävande anhöriga. De kan 

dock få stöd från kollegor för att hantera 

detta. 

Morrison, K. B. & Korol, S. A. Att jämföra vilken typ av vård som 

sjuksköterskor förväntar sig att kunna ge till 

patienterna. För att sedan kunna identifiera 

om eller när förväntningarna inte blir 

besannade och för att få insikt i vilka faktorer 

Resultatet presenteras i tre teman: Varierande 

vårdarroller med subteman: ”Patientens 

advokat”, ”Monitorering”, ”Administrativa 

uppgifter”, Utbildning och effektivitet, samt 

motsägelser med subteman: ”Finansiering” 
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som bidrar till empati trötthet. och ”Förvaltning”. Deltagarna uppgav ingen 

empatitrötthet, men resultatet visar att visa 

sjuksköterskor tillämpar rutiner för att 

motverka emotionell utmattning. Resultatet 

belyser också beslutsfattande faktorer som 

skapar stress hos sjuksköterskorna. 

Rainbow, J. G. & Steege, L. M. 

 

Att utforska erfarenheter av att anpassa sig till 

en ny arbetsmiljö, stressen som medföljer och 

hur den hanteras, samt framtida utbildnings- 

och karriärplaner för nyutexaminerade 

sjuksköterskor som är ny till yrkeslivet och de 

som haft ett yrke innan sina studier. Målet 

med studien är att bedöma om det finns 

skillnader i stress, utbrändhet och hur de 

anpassar sig mellan de två grupperna, samt att 

utforska erfarenheter av övergången till 

sjuksköterskeyrket. 

Alla upplevde det stressande med ansvaret 

som färdigutbildad sjuksköterska. De som 

haft en tidigare karriär fann det mindre 

stressande att anpassa sig med den nya 

arbetsgruppen än de som inte jobbat tidigare. 

Båda grupperna såg att deras mer erfarna 

kollegor uppvisade tecken på utbrändhet, och 

alla deltagare beskrev hur de tog åtgärder för 

att aktivt undvika utbrändhet. 

Wahab, S. N. B. A., Mordiffi, S. Z., Ang, E. 

& Lopez, V. 

Utforska nyutexaminerade sjuksköterskors 

perspektiv på återhämtningsförmåga och 

vilka faktorer som gynnar respektive hindrar 

Fyra teman presenteras där författarna 

sammanfattar vad som sagts under 

intervjuerna och styrker detta med citat och 
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6.5 Bilaga 5 – Tematiseringsmall 

Helt stycke Sammanfattning  Tema 

   

   

   

 

utvecklingen av deras återhämtningsförmåga. foton som deltagarna delat med sig av. Tema 

ett: Förmågan till återhämtning är att hålla ut 

och överkomma hinder. Tema två: Förmågan 

till återhämtning är att acceptera sitt ansvar 

och leva upp till dem. Tema tre: Förmågan till 

återhämtning är att anpassa sig till nya 

situationer. Tema fyra: Förmågan till 

återhämtning är att ta kontroll över sin egen 

inlärning. Resultatet visar att nyexaminerade 

sjuksköterskor har höga krav på sig själva 

men upplever att andra har orealistiskt höga 

krav på dem. De hittar ändå återhämtning hos 

handledare, sin tro och vilja att klara av 

jobbet.  


