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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är ett av de folkhälsoproblem som ökar mest i Sverige. En särskilt drabbad 

arbetsgrupp har visat sig vara vård- och omsorgspersonal. Stress kan leda till 

utmattningssyndrom som bidrar till långtidssjukskrivningar. Maslach Burnout Inventory är ett 

vedertaget mätinstrument som används för att skatta upplevelse av utmattning i tre 

dimensioner. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor med 

symtom på psykisk utmattning upplever sin vardag på arbetsplatsen.  

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie vars resultat vilar på tio 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Underlaget inhämtades via databassökningar i 

Pubmed och Cinahl.  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplever måttliga till höga nivåer av psykisk 

utmattning på arbetsplatsen. Viktiga faktorer visade sig vara ålder och erfarenhet samt 

arbetsplatsens omständigheter. Erfarenheten hade positiv inverkan på utmattningsnivåerna, 

där sjuksköterskor med högre utbildning skattade lägre enligt MBI. Stöd från ledningen och 

organisationen samt en funktionell arbetsmiljö påverkade upplevelserna positivt. 

En slutsats är att flertal sjuksköterskor världen över upplever psykisk utmattning. Detta 

är anmärkningsvärt då vetskap om denna problematik funnits i över tre decennier. 

Sjuksköterskeprofessionens hälsa bör komma i första rummet ur ett samhällsperspektiv. 

Vidare  forskning bör förslagsvis bedrivas i Sverige, för att säkerställa att en god vårdkvalité 

upprätthålls. 

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, Sjuksköterska, Upplevelse, MBI. 
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Abstract 

Mental illness is one of the most increasing health problems in Sweden. A particularly 

affected line of work is health- and nursing staff. Stress can lead to burnout which contributes 

to long-term sick leave from work. The Maslach Burnout Inventory is a well-renowned 

measurement tool that measures the experience of burnout in three dimensions. The purpose 

of this literature review was to describe how nurses with symptoms of burnout experienced 

their ordinary work. 

This study is a descriptive literature review whose result is based upon ten scientific 

studies with a quantitative approach. These articles were collected by database searches 

through Pubmed and Cinahl.  

The result showed that nurses experience moderate to high levels of burnout at work. 

Important factors were age and experience as well as the circumstances of the work place. 

Experience had a positive impact on the levels of burnout, where nurses with a higher 

education showed lower scores on the MBI. Support from the management and the 

organisation and a functional work environment impacted the experiences positively.  

A reasonable conclusion is that many nurses around the world experience some sort of 

burnout. This is noteworthy as the knowledge of these problems has been known for over 

three decades. The health of the occupational profession of nurses should be prioritised from a 

social perspective. Further research should suggestively be done in Sweden, to assure that a 

high level of care is maintained. 

 

Keywords: Burnout, Nurses, Experience, MBI. 
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1. Introduktion 

Sverige är ett land som ligger i framkant då det gäller mätningar av konventionella indikatorer 

så som medellivslängd och spädbarnsdödlighet. Dock visar siffror på att de antal år som 

befolkningen lever med god hälsa minskar. Psykisk ohälsa är ett av de folkhälsoproblem som 

ökar mest i Sverige bland vuxna. Antal sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa står för 

majoriteten av långtidssjukskrivningar. Speciellt drabbade arbetsgrupper har visat sig vara 

arbeten som har mycket människokontakt, exempelvis vård, skola, omsorg och kyrklig 

verksamhet (Socialstyrelsen 2003). Information från Riksförsäkringsverket visar att 80 % av 

alla långtidssjukskrivningar, oavsett yrke, är relaterat till stress på arbetsplatsen 

(Riksförsäkringsverket 2002). Arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa är idag ett 

stort samhällsproblem och därav viktigt att uppmärksamma (Socialstyrelsen 2003). 

Utmattningssyndrom kallas i folkmun utbrändhet men benämns idag vetenskapligt som 

utmattningssyndrom (Folkhälsorapporten 2005). Det är en sjukdom som karaktäriseras utav 

både fysiska och psykiska symtom så som koncentrationssvårigheter, minnesstörning, 

påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress, känslomässig 

labilitet eller irritabilitet, sömnstörning, påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet, 

bröstsmärtor och hjärtklappning. Stress är en reaktion mot påfrestningar, och om det är en 

negativ eller positiv reaktion avgörs av individens resurser att hantera dem. Stress kan alltså 

ses som en balans mellan belastning och resurser (Socialstyrelsen 2003). Utmattningssyndrom 

kan drabba personer som har upplevt stress under en längre period. Långvarig negativ stress 

kan leda till diagnosen utmattningssyndrom där emotionell utmattning, distansering och 

minskad effektivitet är vanliga symtom (Ekstam et al. 2001). 

1.1 Sjuksköterskor –  en utsatt arbetsgrupp 

I en studie av Wang et al. (2014) visades det att  sjuksköterskor vid stora arbetsplatser var hårt 

drabbade av långvarig negativ stress, där brist på kontroll och brist på belöning var utlösande 

faktorer för den försämrade psykiska hälsan. 

Det har visats i en studie gjord i Belgien att den höga arbetsbelastningen sjuksköterskor 

utsätts för har bidragit till att en dryg tiondel av sjuksköterskorna överväger att  lämna 

yrkesprofessionen (Van Bogaert et al. 2013). 

Den påfrestande arbetssituationen för sjuksköterskor är ett problem som inte bara finns i 

Sverige utan sträcker sig världen över. En norsk studie presenterar forskning där 172 

sjuksköterskor från olika avdelningar på olika sjukhus deltog framkom det  att 83 % av 

sjuksköterskorna rapporterade att de levde med ohälsa och minskad livskvalitet. Av dessa 
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hade 75 % symtom på utmattning och funderingar på att söka hjälp för den psykiska ohälsan 

och 57 % av sjuksköterskorna ansåg att arbete på sjukhus var den bakomliggande faktorn till 

deras ohälsa (Isaksson Rø et al. 2009). 

I en tvärsnittsstudie som undersökte sjuksköterskor i åtta länder från olika världsdelar  

utifrån Maslach Burnout Inventory (MBI) visade resultatet att i sju av åtta länder kände 

sjuksköterskorna att det var påfrestande att arbeta direkt med människor då det innebar 

mycket stress, som uppkommit på grund av att en känsla av otillräcklighet infinner sig. I 

studien framkom även att många arbetade för hårt och att arbetssituationen upplevdes ohållbar 

(Aiken et al. 2009). 

Gustafsson, Norberg och Strandberg genomförde en intervjustudie kring vad det innebär 

att bli utbränd. De deltagande sjuksköterskorna beskriver det som att bli sliten mellan det dem 

vill klara av och det dem klarar av, och deras ideal blir mer kravliknande. De anser att det 

även innebär att de känner missnöje över sig själv för att deras ideal inte blir uppnådda, och 

att andra inte ger det erkännande och beröm som eftersträvas. Detta väcker känslor av att dem 

är ett offer för omständigheterna (Gustafsson et al. 2008).  

Billeter-Koponen och Fredén (2005) lyfter i sin studie att relationen mellan 

sjuksköterska och patient upplevdes som en viktig del av omvårdnaden från sjuksköterskors 

perspektiv. Att detta var viktigt förminskades inte av trötthet men att de hade inte ork att träffa 

patienter och garantera god vård. Lösningen ansåg de var att sjukanmäla sig och lämna 

arbetsplatsen.  

 

1.2 Sjuksköterskans yrkesroll och fyra grundläggande ansvarsområden 

Som sjuksköterska ska omvårdnadsarbetet ha fokus på hela människans situation för att kunna 

utföra ett bra omvårdnadsarbete och göra rätt i sina bedömningar angående patienten 

(Kristoffersen 2005). I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs 

målet i omvårdnadsarbetet övergripande, vilket är att främja hälsa och välbefinnande samt att 

förebygga ohälsa. Omvårdnadsarbetet omfattar även att tillgodose hela människan, samt 

skapa en trygg miljö för patienten (Socialstyrelsen 2005). 

International Council of Nurses (ICN) presenterar de grundläggande ansvarsområdena 

för sjuksköterskan. Områdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. ICN’s etiska kod belyser sjuksköterskans skyldighet att upprätthålla sin egen 

hälsa för att förmågan till att ge god vård inte ska äventyras (ICN 2012).  
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1.3 Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Maslach Burnout Inventory (MBI) är en skala med syfte att mäta nivåer av 

utmattningssyndrom inom de tre dimensioner som ses som utmattningens kärna, emotionell 

utmattning (Emotional exhaustion, EE) cynism (Depersonalization, DP) och personlig 

prestation (Personal accomplishment, PA). MBI fungerar vid diagnostisering eller för att 

identifiera personer som är på väg att få utmattningssyndrom. Mätningen görs med hjälp av en 

enkät med specifika frågor där personen skattar sig själv på en skala mellan 0-6. Desto högre 

siffra desto oftare upplevs påståendet. Detta blir en skattning av individens upplevelse av 

utmattning. Siffrorna räknas sedan ihop till ett medelvärde och beroende på värdet bedöms 

nivåerna av utmattning som höga, måttliga eller låga i de tre olika ovan nämnda 

dimensionerna, EE, DP och PA (Maslach et al. 1996). För referensvärden se Tabell 2. 

Emotionell utmattning karaktäriseras av känslor som “jag känner mig känslomässigt 

uttänjd och utmattad av mitt arbete”. Området cynism innefattar påståenden som beskriver ett 

okänsligt och opersonligt bemötande gentemot patienter eller mottagare av tjänster. Inom 

dessa två områden visar höga värden på högre upplevd utmattning. Området personlig 

prestation karaktäriseras av känslor som beskriver upplevelser av kompetens och framgångar 

inom arbete och med människor. Höga värden inom detta område visar på god personlig 

prestation och låga värden motsvarar hög upplevd utmattning. I föreliggande litteraturstudie 

förkortas emotionell utmattning som EE, cynism som DP och personlig prestation som PA. 

Dessa förkortningar valdes utifrån använda förkortningar i MBI (Maslach et al. 1996). 

Maslach Burnout Inventory har visat en god intern konsistens, med Cronbach Alpha-

värden på .75, .75 och .85 i de tre olika mätområden som skalan mäter. Detta värde ska ligga 

över .60 för att vara pålitligt (Kleijweg et al. 2013).  

1.3.1 Begreppet upplevelse 

Upplevelse beskrivs i föreliggande litteraturstudie som en arbetsrelaterad upplevelse och 

skattas enligt Maslach Burnout Inventory (Maslach et al. 1996). 

1.3.2 Symtom författarna benämner som psykisk utmattning 

I denna litteraturstudie beskrivs psykisk utmattning utifrån de tre dimensioner av 

utmattningssyndrom som  utgör MBI: emotionell utmattning, cynism och personlig prestation 

(Maslach et al. 1996). 

 

 

 



 

4 
 

1.4 Karaseks krav- och kontrollmodell 

Karaseks krav- och kontrollmodell används i litteraturstudien för att skapa en bild av 

sambandet mellan höga arbetskrav med hög stressnivå och känslan av kontroll. Modellen 

utvecklades för mer än 30 år sedan utav Robert Karasek, professor i arbetsmiljövetenskap. 

Karasek hade även stor hjälp utav fysikern och professorn Töres Theorell som hade stor 

kunskap inom ämnet fysiska funktioner och hälsa. Tillsammans utarbetade de just denna 

modell med mål att mäta den psykosociala arbetsmiljön i organisationer. Att kunna mäta 

relationen mellan yttre psykiska krav, möjligheten till att ha kontroll samt socialt stöd är 

avgörande för hur arbetsmiljön upplevs och vilken grad av stress som upplevs hos personalen 

(Karasek & Theorell 1992). Personer som utsätts en längre tid av höga arbetskrav och 

samtidigt har små möjligheter till att kontrollera arbetssituationen löper en större risk för att 

bli utmattade, än exempelvis personer som utsätts för höga krav men har kontroll över sin 

egen situation. Karaseks krav- och kontrollmodell är idag en mycket väl använd modell, 

speciellt inom yrkesforskning och har testats för tillförlitlighet i bland annat den svenska 

befolkningen (Padyab et al. 2014). 

 

1.5 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor har en mycket stressig vardag på arbetsplatsen. 

Detta kan leda till att många sjuksköterskor upplever symtom på psykisk utmattning och att 

arbetssituationen är ohållbar. Att uppmärksamma sjuksköterskors upplevelse av sin vardag på 

arbetsplatsen med symtom på psykisk utmattning är av stor vikt för 

sjuksköterskeprofessionens framtida hälsa. Detta också utifrån ett samhällsperspektiv då 

sjuksköterskan har ett betydande omvårdnadsansvar i sin yrkesprofession. 

  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Att beskriva hur sjuksköterskor med symtom på psykisk utmattning upplever sin vardag på 

arbetsplatsen och vilka faktorer som bidrar till denna upplevelse, samt att beskriva 

inkluderade artiklars undersökningsgrupp. 

 

 Hur upplever sjuksköterskor med symtom på psykisk utmattning sin vardag på 

arbetsplatsen, och vilka faktorer bidrar till denna upplevelse? 

 Hur ser undersökningsgruppen ut i de inkluderade artiklarna?   
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2. Metod 

2.1 Design 

I föreliggande litteraturstudie används en beskrivande design då det är fördelaktigt vid 

sammanställning av befintlig forskning (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Artiklar har sökts i databaserna Cinahl och Pubmed. Utfallet av sökningarna som gjordes i 

databaserna presenteras i Tabell 1.  

 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att arbeta utifrån den systematiska 

sökstrategins som finns beskriven i Polit och Beck (2012). De sökord som användes var: 

nurse*, nurses, burnout professional och experience. För att sökningarna skulle presentera 

artiklar med relevans för föreliggande litteraturstudies syfte användes MeSH-termer i Pubmed 

och Cinahl-Headings i Cinahl. Nurses och burnout professional var sådana termer som 

användes i både Pubmed och Cinahl vid artikelsökningen. Sökordet nurse* där trunkering (*) 

läggs till, användes vid sökning i Cinahl för att få fram olika ändelser av ordet Nurse. Även 

termen burnout professional användes som sökning i Headings i Cinahl. Sökordet experience 

lades till som fritext i båda databassökningarna för att begränsa sökningen ytterligare. För 

ytterligare begränsning i sökord användes den Booleska sökoperatorn AND i kombination 

med de valda sökorden i både Cinahl och Pubmed (Polit & Beck 2012).  

För att begränsa sökningens resultat tillämpades inklusions– och exklusionskriterier 

(Polit & Beck 2012). Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att ingående artiklar 

skulle ha en kvantitativ ansats då det är skattningar denna studie avser att beskriva. 

Skattningar ska ha skett med mätinstrumentet MBI. Inkluderade artiklar skulle vara skrivna på 

engelska samt ha en sammanfattning/abstract. Artiklarna skulle vara tillgängliga i full text vid 

Högskolan i Gävle och av vetenskaplig kvalitet (Peer-reviewed). Exklusionskriterer var 

vetenskapliga artiklar som inte svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar. Systematiska litteraturstudier exkluderades. För att sökresultatet skulle 

presentera aktuell forskning begränsades sökningen till artiklar publicerade de senaste tio 

åren, mellan år 2005-2015 (Polit & Beck 2012).  
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2.4 Utfall av databassökningar 

I tabell 1 nedan redovisas sökningarna i databaserna Cinahl och Pubmed. Sammanlagt lästes 

862 titlar och 152 abstract. Utifrån inklusions- och exklusionskriterier bygger föreliggande 

studies resultat på tio artiklar, se Figur 1. 

 

Tabell 1. Redovisar utfallet utifrån rubrikerna; databas, söktermer, antal träffar, lästa abstract 

och valda källor. 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda källor (exl. 

dubletter) 

Cinahl Nurse* AND Burnout, Professional 

(Cinahl-Heading) 

416 76 3 

Pubmed Nurses (MeSH) AND Burnout, 

professional (MeSH) 

298 45 2 

Cinahl Nurse* AND Burnout, professional 

(Cinahl-Heading) AND Experience 

101 20 3 

Pubmed Nurses (MeSH) AND Burnout, 

professional (MeSH) AND Experience 

47 11 2 

Totalt: 
  

152 10 



 

7 
 

 

Figur 1. Flödesschema vid artikelsökning i databaserna.  

2.5 Dataanalys 

De tio ingående artiklarna lästes upprepade gånger och bearbetades noggrant för att finna data 

som svarade mot syftet i föreliggande litteraturstudie. Samtliga artiklar skrevs ut i 

pappersformat. För att förhålla sig objektivt till artiklarnas resultat, läste båda författarna 

artiklarna oberoende av varandra. Detta gjordes även för att minimera risken för tolkningsfel. 

De valda artiklarnas titel, syfte, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys och huvudresultat beskrivs i Bilaga 1 och 2.  

Resultaten i de inkluderade artiklarna färgkodades för att sedan presenteras i löpande 

text i resultatdelen i studien (Polit & Beck 2012). Det som svarade på den första 

frågeställningen ströks över med en färg. Det som svarade på den metodologiska 

frågeställningen färgkodades med en annan färg för att lättare kunna återkoppla till det som 

var relevant för syftet. Därefter lästes artiklarna flera gånger av båda författarna individuellt 

och tillsammans för att identifiera mönster och likheter. De värden som framkom i de 

inkluderade artiklarna räknade författarna till föreliggande studie ut ett medelvärde på, detta 

presenteras i Tabell 2.  Artiklarna grupperades utifrån likheter i resultatet, vilka blev grunden 

till de rubriker som användes i denna studie. Dessa likheter var återkommande faktorer i de 

ingående artiklarna. Bearbetningen utav artiklarnas resultat och metod utgjorde, med fokus på 

mätvärden, föreliggande studies resultat.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Resultatet har bearbetats objektivt utan personligt tyckande. Detta för att inte lägga in 

personliga värderingar och åsikter som i sin tur kan påverka bearbetningen av artiklarna och 

föreliggande studies resultat (Polit & Beck 2012). Studien har skrivits på ett sådant sätt att 

plagiering ej förekommit och en korrekt referenshantering har eftersträvats.  

 

3. Resultat  

Artiklarna i föreliggande litteraturstudie redovisas i Bilaga 1 och 2 samt i löpande text. För att 

svara på syftet och frågeställningarna utformades två huvudrubriker. Den första 

huvudrubriken, vardagen på arbetsplatsen har underrubrikerna nivåer av psykisk 

utmattning, ålder och erfarenhet och arbetsplatsens omständigheter. I resultatet framkommer  

det att merparten av de deltagande sjuksköterskorna i de ingående artiklarna upplever måttliga 

till höga nivåer av psykisk utmattning. Den andra huvudrubriken beskrivning av 

undersökningsgrupp har underrubrikerna geografisk spridning, ålder, arbetslivserfarenhet, 

könsfördelning och antal och bortfall.  

 

3.1 Vardagen på arbetsplatsen 

3.1.1 Nivåer av psykisk utmattning 

Samtliga av de inkluderade studierna visade att sjuksköterskor skattade någon form av 

psykisk utmattning. För EE ligger samtliga sjuksköterskor i den måttliga till höga kategorin, 

fem studier i den måttliga och fem i den höga. I dimensionen DP presenterar åtta av tio studier 

värden i den måttliga kategorin, och två studier presenterar värden i den höga. Inom kategorin 

PA presenteras det avvikande värden, där sju av de tio ingående artiklarna visar måttliga till 

höga nivåer av utmattning. Tre studier presenterade en god personlig prestation, och 

sjuksköterskorna upplevde därmed låga nivåer av utmattning inom PA (Patrick & Lavery 

2006, Kovacs et al. 2010, Hamaideh 2011, Ksiazek et al. 2011, Wang et al. 2012, Özden et 

al. 2013, Gama et al. 2014, Kavurmaci et al. 2014, Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 

2015). För översikt, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Resultatsammanställning av nivåer av utmattning.  

Delskalor Medelvärde Höga n (%) Måttlig n (%) Låga n (%) 

EE 
2ededrrrss  

 

 
 

 

20.86 
 

 
 

  

5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) 

DP 6.92 2 (20%) 8 (80%) 0 (0%) 

PA 31.54 5 (50%) 2 (20%) 3 (30%) 

EE: Emotional Exhaustion (Emotionell utmattning) Lågt ≤ 13, måttlig 14-20, högt ≥ 21. 

DP: Depersonalization (Cynism) Lågt ≤ 4, måttlig 5-7, högt ≥ 8. 

PA: Personal Accomplishment (Personlig prestation) Lågt ≥ 34, måttlig  33-29, högt ≤ 28.  

 

3.1.2 Ålder och erfarenhet 

Fem av tio av de inkluderade artiklarna visade att ålder och yrkesverksamma år eller månader 

som sjuksköterska hade en påverkan på utmattningsnivåerna, EE, DP och PA (Patrick & 

Lavery 2006, Hamaideh 2011, Özden et al. 2013, Kavurmaci et al. 2014,  Hayes et al. 2015).  

Yngre sjuksköterskor med mindre erfarenhet av yrkesverksamma år skattade högre 

nivåer av emotionell utmattning, upplevde oftare känslor av cynism och skattade även låga 

nivåer av personlig prestation. Detta indikerar att upplevelse utav den personliga prestationen 

är otillräcklig hos dessa sjuksköterskor i arbetet med människor (Patrick & Lavery 2006, 

Hamaideh 2011, Özden et al. 2013, Hayes et al. 2015).  

Ett stort antal sjuksköterskor skattade måttliga nivåer gällande EE (17.07) och DP (5.89) 

och låga nivåer av PA (20.64). Det beskrevs ingen skillnad på nivåerna av utmattning hos de 

som hade mer eller mindre arbetslivserfarenhet. De låga skattningarna inom området 

personlig prestation påverkades istället av livsstilen deltagarna hade på sidan av arbetet 

(Kavurmaci et al. 2014). 

Vidareutbildning inom etik har visats sig ha en positiv effekt på utmattningsnivåerna 

hos vissa sjuksköterskor. Låga nivåer av EE och DP skattades, dock upplevde dessa 

sjuksköterskor att de hade högre krav på sig själva och att deras personliga prestation inte 

räckte till (Özden et al. 2013). 

 

3.1.3 Arbetsplatsens omständigheter 

Fem av tio av de ingående artiklarna undersökte arbetsmiljön som en påverkande faktor på 

utmattning (Ksiazek et al. 2011, Wang et al. 2012, Gama et al. 2014, Lorenz & Guirardello 

2014, Hayes et al. 2015). Två artiklar fann att en god arbetsmiljö där sjuksköterskor kan 

påverka sin arbetssituation innebar en lägre nivå av utmattning (Lorenz &3 Guirardello 2014, 

Hayes et al. 2015). Även det yrkesområde som sjuksköterskor arbetade inom påverkade nivån 

av utmattning (Ksiazek et al. 2011, Wang et al. 2012, Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et 
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al. 2015). Dock sänkte arbete med palliativ vård utmattningsnivån hos sjuksköterskorna 

(Gama et al. 2014).  

Att ha en hög arbetsbelastning med många patienter och stort ansvarsområde, har visats 

öka EE och DP, och minska PA. När sjuksköterskor får arbeta mycket övertid med 

påtryckningar ifrån ledningen blir nivåerna av EE och DP högre. Detta sker inte då de 

frivilligt arbetar övertid (Patrick & Lavery 2006, Kovacs et al. 2010, Lorenz & Guirardello 

2014). 

En bra organisation och en flexibel ledning har visats ha en positiv effekt på 

utmattningsnivåerna bland sjuksköterskor, lägre nivåer av EE, DP och högre nivåer av PA. 

När sjuksköterskorna kände stöd från organisationen och de kunde själva ha kontroll över 

arbetet upplevde de inte lika stor stress och utmattning (Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et 

al. 2015). 

 

3.2 Beskrivning av undersökningsgrupp 

Nedan följer en beskrivning av de ingående artiklarnas undersökningsgrupper gällande 

geografisk spridning, ålder, arbetslivserfarenhet, könsfördelning och antal deltagare och 

bortfall.  

 

3.2.1 Geografisk spridning 

I föreliggande litteraturstudie inkluderades tio artiklar. Dessa artiklar är från geografiskt 

spridda platser, för översikt se Bilaga 1 och 2. Två av studier genomfördes i Turkiet, två i 

Australien varav en både i Australien och Nya Zealand (Hayes et al. 2015, Kavurmaci et al. 

2014, Patrick & Lavery 2006, Özden et al. 2013). Resterande studier genomfördes i Brasilien, 

Jordanien, Kina, Ungern, Polen och Portugal (Gama et al. 2014, Hamaideh 2011, Kovacs et 

al. 2010, Ksiazek et al. 2011, Lorenz & Guirardello 2014, Wang et al. 2012). 

 

3.2.2 Ålder 

Merparten av de inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie har presenterat en medelålder 

på de deltagande sjuksköterskorna. En sammanställning av undersökningsgruppernas 

medelålder resulterade i en medelålder på 34 år med en spridning på medelåldern på 29 till 43 

år  (Patrick & Lavery 2006, Kovacs et al. 2010, Hamaideh 2011, Ksiazek et al. 2011, Özden 

et al. 2013, Gama et al. 2014, Kavurmaci et al. 2014, Lorenz & Guirardello 2014). I sex av tio 

inkluderade artiklar där ålder är angivet varierade åldern mellan 21 och cirka 60 år. Detta ger 
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en spridning på cirka 39 år (Hamaideh 2011, Ksaizek et al. 2011, Özden et al. 2013, Gama et 

al. 2014, Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 2015) 

 

3.2.3 Arbetslivserfarenhet 

I sju av de ingående artiklarna har merparten av deltagarna mer än fem års 

arbetslivserfarenhet (Patrick & Lavery 2006, Kovacs et al. 2010, Hamaideh 2011, Gama et al. 

2014, Kavurmaci et al. 2014 Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 2015). Fem artiklar 

presenterar ett medelvärde för arbetslivserfarenhet. I dessa fem artiklar låg medelvärdet på 

7.87 år (Gama et al. 2014) 8.17 år (Kavurmaci et al. 2014) 22.94 år (Patrick & Lavery 2006) 

15.6 år (Kovacs et al. 2010) 8.29 år (Hamaideh 2011). 

 

3.2.4 Könsfördelning 

I majoriteten av artiklarna bestod undersökningsgruppen till 85% eller mer, av kvinnliga 

sjuksköterskor (Gama et al. 2014, Hayes et al. 2015, Kavurmaci et al. 2014, Ksiazek et al. 

2011, Kovacs et al. 2010, Lorenz & Guirardello 2014, Patrick & Lavery 2006, Özden et al. 

2013) I en av artiklarna var mer än hälften män (Hamaideh 2011). Endast en artikel 

presenterade inte fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningsgruppen (Wang et al. 

2012).  

 

3.2.5 Antal och Bortfall  

Det totala antalet sjuksköterskor i undersökningsgrupperna var 2490 stycken. Deltagarantalet i 

artiklarna varierade mellan 28 och 574 (Patrick & Lavery 2006, Kavurmaci et al. 2014). 

Sju av tio artiklar presenterade bortfall i undersökningsgruppen (Patrick & Lavery 2006, 

Hamaideh 2011, Wang et al. 2012, Özden et al. 2013, Gama et al. 2014, Kavurmaci et al. 

2014, Lorenz & Guirardello 2014). Det totala antalet bortfall var 1816 sjuksköterskor. Större 

delen utav bortfallet har sitt ursprung i Patrick och Laverys (2006) studie där 1426 stycken var 

bortfall. Bortfallet varierade mellan 4 och 180 sjuksköterskor i de övriga sex artiklarna 

(Hamaideh 2011, Wang et al. 2012, Özden et al. 2013, Gama et al. 2014, Kavurmaci et al. 

2014, Lorenz & Guirardello 2014). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Denna studie presenterade under rubriken vardagen på arbetsplatsen att ålder och 

erfarenhet var en bidragande faktor som påverkade känslan av upplevd utmattning hos 
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sjuksköterskor. De sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet inom yrket, upplevde en högre 

nivå av utmattning än de med mer erfarenhet.  

Vidare kunde mönster angående arbetsplatsens omständigheter synas. Att ha kontroll 

över arbetsuppgiften som sjuksköterskan stod inför bidrog till en bättre personlig prestation, 

och lägre nivåer av emotionell utmattning och cynism. Om denna kontroll saknades 

påverkades nivåerna av utmattning inom de tre dimensionerna negativt. Det framgick även att 

ledningen har en central roll och en stor påverkan på utmattningsnivån.  

En beskrivning av de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp genomfördes, och 

resultatet presenterade en geografisk spridning och en spridning i ålder mellan 21 och cirka 60 

år. Arbetslivserfarenheten presenterades likväl, där merparten av deltagarna hade arbetat mer 

än fem år. Resultatet visade att könsfördelningen i undersökningsgrupperna att merparten var 

i nio av tio fall kvinnor. Antal och bortfall beskrevs även i resultatet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Vardagen på arbetsplatsen 

ICN’s etiska kod belyser sjuksköterskans skyldighet att upprätthålla sin egen hälsa för att 

förmågan till att ge god vård inte ska äventyras (ICN 2012). Resultatet visade att alla 

undersökningsgrupper med sjuksköterskor, upplevde psykisk utmattning på arbetsplatsen i 

någon av de tre dimensionerna (Patrick & Lavery 2006, Kovacs et al. 2010, Hamaideh 2011, 

Ksiazek et al. 2011, Wang et al. 2012, Özden et al. 2013, Gama et al. 2014, Kavurmaci et al. 

2014, Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 2015). 

Brist på kontroll, belöning och känsla av otillräcklighet är upplevelser som 

sjuksköterskorna beskriver som utlösande faktorer till den negativa stressen och psykiska 

utmattningen (Aiken et al. 2009, Wang et al. 2014). Att finna en balans mellan yttre psykiska 

krav, känsla av kontroll över situationen samt att känna stöd från omgivningen tar Karasek 

och Theorell upp som en avgörande faktor för en god arbetsmiljö med minskad upplevd stress 

(Karasek & Theorell 1992). Resultatet som presenteras i föreliggande studie visar också detta, 

och belyser främst bristen av denna balans och frånvaron utav ledningens stöd.  

Att de yngre och oerfarna sjuksköterskorna visades vara en hårt drabbad grupp vid 

skattning av utmattning vill författarna till föreliggande studie belysa. Högre nivåer av 

emotionell utmattning och cynism samt lägre nivåer av personlig prestation är något som flera 

av ingående artiklar i resultatet presenterar (Patrick & Lavery 2006, Hamaideh 2011, Özden et 

al. 2013, Hayes et al. 2015). Författarna till föreliggande litteraturstudie drar paralleller till 
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Karaseks krav- och kontrollmodell och anser att för höga krav på arbetsplatsen samt hög 

arbetsbelastning i kombination med minskad kontroll kan bidra till risker för både patienter 

och sjuksköterskan (Karasek & Theorell 1992).  Detta kan tänkas bero på att sjuksköterskan 

inte känner sig bekväm och säker i sin yrkesprofession och utsätts för stor stress vilket leder 

till minskad kontroll över situationen.  

Påtryckningar ifrån ledningen bidrar till höga värden för de tre dimensionerna inom 

psykisk utmattning, vilket är ett stort problem (Patrick & Lavery 2006, Kovacs et al. 2010, 

Lorenz & Guirardello 2014). Detta lyfter Karasek och Theorell (1992) likaså, att vid låg 

kontroll av omgivningen och höga krav ifrån ledningen, blir läget för personalen icke 

optimalt. Billeter-Koponen och Fredén (2005) och även Gustafsson et al (2008) visar att 

sjuksköterskor är pressade på arbetsplatsen även i Sverige. Författarna till föreliggande studie 

anser att det är mycket anmärkningsvärt att sjuksköterskor upplever påtryckningar ifrån 

ledningen, detta trots att Socialstyrelsen (2003) presenterat siffror att 80% av alla 

sjukskrivningar med grund i psykisk ohälsa, är relaterat till stress på arbetsplatsen. Då 

resultatet i föreliggande studie inte innehåller någon studie ifrån Sverige, kan detta inte 

debatteras vidare.   

Ovanstående kan också härledas till de värden inom personlig prestation (PA) som 

föreliggande studies resultat presenterar. I tre av tio artiklar presenterades ett värde inom PA 

som tyder på god psykisk hälsa. Dessa tre värden för PA var de enda utav samtliga värden i 

föreliggande litteraturstudie som visar på låg nivå av utmattning.  Det som var gemensamt för 

dessa tre artiklar var att merparten av sjuksköterskorna hade en högre utbildning och upplevde 

stöd från ledningen och organisationen de jobbade inom (Ksiazek et al. 2011, Özden et al. 

2013, Kavurmaci et al. 2014). 

Emotionell utmattning var den dimension undersökningsgrupperna skattade högst. 

Billeter-Koponen och Fredén (2005) belyser att trötthet samt att vara emotionellt uttänjd 

bidrog till att sjuksköterskan upplevde att mötet med patienten blev lidande. Denna 

försämrade relation var påfrestande för sjuksköterskorna, och det  blev enklare att sjukanmäla 

sig än att vara närvarande på arbetsplatsen, då de inte kunde garantera en god vårdkvalité. 

Van Bogaert et al. (2013) presenterar statistik på att en dryg tiondel överväger att byta 

yrkesprofession på grund av en ohållbar arbetssituation. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att detta är problematiskt då sjuksköterskans ansvarsområde förblir 

detsamma enligt ICN (2012), fast med en mindre personalgrupp. 

En av de ingående dimensionerna av psykisk utmattning, är cynism. Resultatet för 

föreliggande studie presenterar att sjuksköterskor upplever måttliga till höga nivåer av cynism 
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(se Tabell 2), ett område som karaktäriseras av att behandla personer som opersonliga objekt. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att dessa höga nivåer är anmärkningsvärda 

då detta kan påverka vården negativt då patienten blir lidande på grund av ett opersonligt 

bemötande. 

 

4.2.2 Beskrivning av undersökningsgrupp 

Att beskriva undersökningsgruppens ursprung menar Polit och Beck (2012) är viktigt för att 

göra resultatet generaliserbart. Författarna till föreliggande litteraturstudie ser den geografiska 

spridningen i de inkluderade tio artiklarna som en styrka. Detta då det resultatet blir mer 

representativt för det internationella läget. Totalt nio länder är representerade i resultatet, se 

Bilaga 1 och 2. Ingen av de ingående artiklarna hade en undersökningsgrupp från Sverige 

vilket författarna till föreliggande litteraturstudie ser som en svaghet då det medför att 

resultatet inte blir överförbart på den svenska sjuksköterskepopulationen. Detta då alltför 

många faktorer skiljer undersökningsgruppen och den svenska sjuksköterskepopulationen åt.  

Polit och Beck (2012) anser att en beskrivning av undersökningsgruppen bör innehålla 

information om deltagarnas ålder för att skapa förståelse för resultatet. Att nio av tio 

inkluderade artiklar beskriver undersökningsgruppens ålder är en styrka anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie då man får större förståelse för resultatet. Att en artikel inte 

presenterar åldern på undersökningsgruppen drar dock ner trovärdigheten (Wang et al. 2012). 

Detta då Polit och Beck (2012) anser att läsaren får en minskad helhetsbild då åldern inte är 

presenterad. I sju av tio inkluderade artiklar där ålder är angivet varierade åldern mellan 21 

och cirka 60 år (Hamaideh 2011, Ksaizek et al. 2011, Özden et al. 2013, Gama et al. 2014, 

Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 2015) Det ger en spridning på cirka 39 år vilket 

författarna till föreliggande litteraturstudie ser som en styrka då spridningen gör det mer 

generaliserbart (Polit & Beck 2012). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att undersöka arbetslivserfarenheten 

hos de sjuksköterskor som utgjorde undersökningsgruppen i de ingående tio artiklarna. Detta 

gjordes för att författarna ansåg att arbetslivserfarenhet möjligen kan påverka skattningarna 

inom de tre områdena för psykisk utmattning. Författarna till föreliggande studie ansåg att 

sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet eventuellt hade mer kontroll över sin 

arbetssituation då de lättare kan tillmötesgå de krav som finns på arbetsplatsen. De ingående 

artiklarna hade varierande tillvägagångssätt när de presenterade denna variabel. Totalt 

presenterade sju av de tio ingående artiklar ett underlag för arbetslivserfarenhet (Patrick & 

Lavery 2006, Kovacs et al. 2010, Hamaideh 2011, Gama et al. 2014, Kavurmaci et al. 2014, 
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Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 2015). Två artiklar presenterade att 

arbetslivserfarenheten hos de deltagande sjuksköterskorna var över fem år, och inget 

medelvärde presenterades (Lorenz & Guirardello 2014, Hayes et al. 2015). De fem 

återstående artiklarna presenterade medelvärden mellan 7.87 år (Gama et al. 2014) och 22.94 

år (Patrick & Lavery 2006).  

I de tio ingående artiklarna, var det endast en som inte beskrev undersökningsgruppens 

könsfördelning. Polit och Beck (2012) anser att beskrivning utav könsfördelning i 

undersökningsgruppen stärker studiens trovärdighet och ökar kan öka förståelse för resultatet. 

Att det var nio artiklar som beskrev könsfördelning inom undersökningsgruppen ser 

författarna till föreliggande studie som en styrka. Bland dessa nio, var det endast en där 

majoriteten av deltagarna var män (Hamaideh 2011). Författarna anser att detta kan vara på 

grund utav kulturen i Jordanien, där studien var utförd. Dock är mätvärdena i resultatet som 

denna artikel presenterar ej avvikande. I resterande åtta artiklar var 85% eller mer av 

undersökningsgruppen kvinnor, vilket speglar läget i Sverige, enligt statistik presenterat från 

Socialstyrelsen (2015). Detta kan medföra att resultatet eventuellt blir mer generaliserbart till 

den svenska populationen av sjuksköterskor anser författarna till denna litteraturstudie. 

Samtliga artiklar presenterar ett totalt delagarantal. Enligt Polit och Beck (2012) ökar 

trovärdigheten då detta redovisas. Polit och Beck (2012) anser även att resultatet blir mer 

generaliserbart då undersökningsgruppen är stor. Då författarna till föreliggande 

litteraturstudie räknade det totala antalet sjuksköterskor från alla undersökningsgrupper var 

antalet 2490 sjuksköterskor. Deltagarantalet ser författarna till föreliggande litteraturstudie 

som en styrka då det innebär att resultatet beskriver ett stort antal sjuksköterskors upplevelser 

av psykisk utmattning.   

Att de inkluderade artiklarna har en sådan stor variation i antalet deltagare i 

undersökningsgrupperna har dock författarna till föreliggande litteraturstudie 

uppmärksammat. En av de tio artiklarna hade en undersökningsgrupp som bestod av 28 

sjuksköterskor (Kavurmaci et al. 2014). Denna artikel  blir mindre trovärdig då den har ett 

lågt deltagarantal, och Polit och Beck (2012) menar att resultatet i en studie med kvantitativ 

ansats blir mindre generaliserbart när undersökningsgruppen är mindre.  

För de tio ingående artiklarna, redovisades 1816 sjuksköterskor som bortfall. Författarna 

till föreliggande studie anser att det är värt att uppmärksamma att 1426 av dessa var bortfall ur 

Patrick och Laverys (2006) studie. Anledning till att det var ett sådant stort bortfall, kan inom 

detta ämne ha stor betydelse, enligt författarna till denna studie. En tänkbar anledning till att 

man väljer att inte deltaga, kan vara att man inte finner energi till att fylla i ett formulär, då 
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man redan har gått långt i utmattningsprocessen. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser att det eventuellt finns en möjlighet att verkligheten ser annorlunda ut än det resultat 

som presenteras i studien, och ställer sig därmed kritiska till detta och ser det som en svaghet. 

I kontrast till detta stora bortfall fann författarna att Ksiazek et al. (2011), inte presenterade 

något bortfall, utan hade en svarsfrekvens på 100%, då samtliga 60 förfrågade sjuksköterskor 

valde att deltaga i studien. Detta kan, enligt författarna till föreliggande studie, bero på att 

dessa sjuksköterskors skattningar blev inom EE måttliga, DP måttliga och PA låga. I denna 

studies resultat kan man se dessa sjuksköterskor som de med lägst utmattningsnivåer, vilket 

kan vara en anledning till den höga svarsfrekvensen. Dessa sjuksköterskor upplevde även stöd 

ifrån ledningen på arbetsplatsen, vilket också det kan påverka svarsfrekvensen, enligt 

författarna till föreliggande studie. Författarna till föreliggande studie ställer sig tveksamma 

till resultatet hos de återstående två artiklar som inte presenterat något bortfall. Detta då 

resultatet eventuellt kan bli missvisande då inget bortfall presenteras, enligt Polit och  Beck 

(2012).  

 

4.3 Metoddiskussion 

För att skapa en översikt av befintlig forskning anser Polit och Beck (2012) att det är 

fördelaktigt med en litteraturstudie. Författarna till föreliggande litteraturstudie ser 

sökstrategin som tillämpades som en styrka. Detta då sökningen i stort täckte den befintliga 

forskningen som författarna hade tillgång till, genom att tillämpa en systematisk sökstrategi 

(Polit & Beck 2012). För att specificera sökningen i Cinahl, användes “nurse*”, och inte 

“nurs*”. Detta var ett aktivt val, och kan möjligtvis ha lett till att relevant forskning missats. 

Dock var syftet i föreliggande litteraturstudie att beskriva sjuksköterskors upplevelser, inte att 

beskriva omvårdnaden som sjuksköterskor bedriver, och sågs därmed som en styrka enligt 

författarna till föreliggande studie. 

I sökningen tillämpades även begränsningar angående år och språk. Begränsningen för 

årtal kan ha medfört att forskning missades. Dock ansåg författarna till denna studie att aktuell 

forskning var önskvärt och denna begränsning kan hellre ses som en styrka, än en svaghet. Då 

författarna till denna studies modersmål är svenska, är det oundvikligt att inte påpeka de 

inkluderade artiklarnas skrivna språk, vilket var engelska. Det kan lätt bli tolkningsfel vid 

hantering av ett annat språk, och detta sågs som en svaghet. För att hantera detta, konsulterade 

båda författarna varandra flertalet gånger under processen för att säkerställa att samstämmig 

information utvunnits ur de inkluderade artiklarna. I inledningen utav denna litteraturstudie 
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fördes diskussioner kring upplägget, huruvida artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats 

skulle inkluderas. Det beslutades att endast artiklar med kvantitativ ansats skulle inkluderas, 

för att resultatet hos ingående artiklar skulle vara jämförbart. Detta kan ses som en svaghet, då 

den individuella sjuksköterskans personliga upplevelse och erfarenhet missas i statistiska 

mätningar. För att hantera denna svaghet, var ett inklusionskriterie att artiklarna använde sig 

utav skalan Maslach Burnout Inventory i sina mätningar, då denna mäter upplevelser och 

känslor. Då endast ett mätinstrument användes, blev dataanalysen i föreliggande 

litteraturstudie likadan för samtliga ingående artiklar, då de använt sig av MBI. Detta sågs 

som en styrka, då föreliggande litteraturstudies resultat blev tydligare sammanställt och 

trovärdigheten stärktes.  

Då författarna till föreliggande studie under hela processen har suttit tillsammans finns 

det mindre utrymme för personliga tolkningar och objektivitet har uppnåtts vilket ses som en 

stor styrka. Under arbetets gång har ingen journal eller dagbok förts, och detta kan vara en 

svaghet sett utifrån dataanalysen. För att stärka dataanalysen skrevs den fortlöpande under 

dess utveckling. Varje steg i analysen skrevs samtidigt som det utfördes, vilket lämnade 

minimalt utrymme till att gå miste om ingående steg i analysen, och sågs som en styrka av 

författarna till föreliggande litteraturstudie. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att undersöka vilka faktorer som påverkar hur sjuksköterskor upplever sin 

yrkesvardag. Detta är viktigt för framtida sjuksköterskors hälsa samt ur ett 

samhällsperspektiv. Det är även viktigt att uppmärksamma denna problematik då 

sjuksköterskor överväger möjligheten att byta yrke. Då sjuksköterskor redan idag jobbar 

under hög stress kan detta leda till lidande för patienten (Hildingsson et al. 2013). Det bör 

ligga i både sjukhusledningars, vårdpersonalens och allmänhetens intresse att vidare forskning 

bedrivs, då sjuksköterskors arbete på sjukhuset är oumbärligt.  Denna forskning bör 

förslagsvis undersöka faktorer på arbetsplatsen som kan påverka sjuksköterskors upplevelser 

på arbetsplatsen. Det bör även bedrivas mer forskning för att säkerställa sjuksköterskors 

framtida hälsa, både nationellt i Sverige och internationellt. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie föreslår en fortsatt forskning, främst i Sverige, då författarna till föreliggande 

studie via sina sökningar sett att det finns ett fåtal genomförda kvantitativa studier i Sverige. 

Denna forskning bör förslagsvis innefatta svenska sjuksköterskors utmattningsnivåer, 
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organisationens påverkan samt ledningens direkta roll i det samspel som är 

omvårdnadsarbetet.  

 

4.5 Slutsats 

Sjuksköterskor har via skattningar beskrivit sina upplevelser angående utmattning. Av dessa 

värden är majoriteten i den måttliga till höga kategorin för psykisk utmattning. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att detta är mycket anmärkningsvärt, då vetskap om detta 

problem funnits i över tre decennier då Maslach & Jackson (1996) tog fram MBI i början av 

1980-talet för att mäta upplevelser av denna problematik. I vissa fall räcker inte vetskapen om 

ett problem till, utan att använda denna vetskap i praktiken är det som  är nödvändigt för att 

driva omvårdnadsarbetet framåt. Sjuksköterskors hälsa bör komma i första rummet för att 

säkerställa att en god vård kan ges i omvårdnadsarbetet. 
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Bilaga 1. 

Författare, Årtal, 

Land 
Syfte Huvudresultat 

Gama, G., Barbosa, 

F., Vieira, M. 2014. 

Portugal. 

Att identifiera faktorer som sociodemografiska faktorer, 

professionellt förhållningssätt till döden, 

examensutbildning och 

personliga faktorer utav betydelse för dimensionerna inom 

utmattning som sjuksköterskor har för att klara dödsfrågor. 

 

Inga signifikanta skillnader påträffades mellan 

medicinska avdelningars utbrändhetspoäng utom 

när man jämför dem med palliativa vård avdelningar som 

visade signifikanta mindre halter av 

emotionell utmattning och personlighetsförändring och 

högre nivåer av personlig prestationsförmåga. 

 

Hamaideh, S. H.  

2011. Jordanien. 
Att undersöka samband mellan utmattning, socialt stöd, 

jobbtillfredställelse med demografiska variabler hos 

jordanska sjuksköterskor 

Höga värden EE, medel PA, medel DP. EE korrelerade 

negativt med jobbtillfredställelse, socialt stöd, kön. EE 

korrelerade positivt med DP och stressnivåer generellt. 

 

Hayes, B., Douglas, 

C., Bonner, A. 2015. 

Australien. 

Att undersöka sambanden mellan sjuksköterskan och 

arbetsegenskaper, jobb 

tillfredsställelse, stress, utbrändhet och arbetsmiljön för 

hemodialys sjuksköterskor. 

Höga nivåer av utbrändhet framkom i 

enkätundersökningen. Trots detta upplevde 

sjuksköterskorna arbetstillfredsställelse och en god 

arbetsmiljö. Det visade även att de yngre sköterskorna 

mätte högre nivåer av utbrändhet än de äldre. 

 
 

Kavurmaci, M., 

Cantekin, I., Tan, M.  

2014. Turkiet. 

Att mäta utmattning hos hemodialyssjuksköterskor. Signifikant skillnad mellan DP och EE beroende på kön, 

EE och PA om man hade barn, DP och PA med jobbet. 

 

 

Kovacs, M., Kovacs, 

E., Hegedus, K. 

2010. 

Ungern. 

Utreda faktorer för utmattningssyndrom på jobbet bland 

sjukvårdspersonal och jämföra förekomsten av 

utmattningssyndrom bland sjuksköterskor och läkare. 

Sjuksköterskor: EE: 24.01. DP: 6.28. PA: 36.77. 

Sjuksköterskor upplevde större emotionell distansering än 

läkare, men inga skillnader i graden eller förekomsten av 

utmattningssyndrom. 
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Ksiazek, I., Stefaniak, 

T. J., Stadnyk, M., 

Ksiazek, J.  

2011. Polen. 

Att utvärdera förekomsten av utmattningssyndrom bland 

sjuksköterskor inom allmänkirurgi och onkologikirurgi. 
Ingen signifikant skillnad inom MBI’s områden mellan 

grupperna, men den totala nivån av de tre områdena visar 

ett högre värde inom onkologikirurgi. Analysen visar 

också ett samband mellan låg arbetsbelastning och låg 

utmattning. 

Lorenz, V.R., 

Guirardello, E. B. 

2014. Brasilien. 

Att analysera hur sjuksköterskor inom primärvården 

upplever autonomi, kontroll över sin miljö, relationen 

mellan doktor-sjuksköterska och stöd från organisationen 

och korrelera dessa med dimensionerna av utbrändhet 

(MBI), professionell tillfredställelse, upplevd vårdkvalité 

och avsikt att sluta på jobbet 

62,6% var nöjda med sitt jobb, 34,9 missnöjda, 1,5% 

mycket missnöjda och 1% mycket nöjda. MBI: EE 24.6, 

DP 9.4, PA 30.4. Genomgående höga och medelhöga 

värden 

Patrick, K., Lavery, J. 

F. 2006. 

Australien och Nya 

Zealand. 

Bedöma nivå av utbrändhet hos sjuksköterskor och 

fastställa om det finns individuella eller jobbegenskaper 

som har ett samband med utbrändhet. 

Höga värden av EE, måttlig nivå av DP,  

höga värden PA. Dock är dessa värden lägre än 

genomsnittet i Australien, men att känna sig pressad att 

jobba övertid associeras med att uppleva mer EE och DP. 

 

Wang, S., Yao, L., Li, 

Y., Wang, H., Sun, Y. 

2012. China. 

Att undersöka sambandet mellan stick –och skärskador och 

utbrändhet hos sjuksköterskor. 
Måttlig nivå av EE, DP, 

PA. Värdena hos de sjuksköterskor som råkat ut för stick- 

och skärskador var signifikant högre än hos de som inte 

skadats. 

Özden, D., 

Karagözoglu, S., 

Yildirim, G. 

2013.  

Turkiet. 

Att undersöka halterna av trivsel och utmattning som 

drabbat intensivvårdssjuksköterskor och 

förhållandet mellan dem genom mätning av meningslöshets 

dimensioner gällande frågan. 

EE 15.81 DP 6.52 PA 20.73 Måttliga nivåer av 

utmattning skattades. Arbetserfarenhet, skiftjobboch 

etiskt utbilning var faktorer som spelade in på 

skattningen. 
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Bilaga 2. 

Författare, 

Årtal, Land 

Titel Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

(antal, kön, ålder, 

bortfall) 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Gama, G., 

Barbosa, F., 

Vieira, M. 

2014. 

Portugal. 

Personal 

determinants of 

nurses burnout in 

end of life care.  

Beskrivande 

sambandsstudie 

Icke 

slumpmässigt 

360 sjuksköterskor 

13.3 % män 

86,7 % kvinnor 

 

Mellan 22-60 år 

Medelålder: 30.5. 

Bortfall: 150 

Enkäter T-test, chi
2
-test och 

Pearsons correlation. 

Hamaideh, S. 

H.  

2011. 

Jordanien. 

Burnout, Social 

Support and Job 

satisfaction among 

Jordanian mental 

health nurses 

Korrelerande 

tvärsnittsstudie 

Bekvämlighets-

urval 

181 sjuksköterskor 

101 män, 80 kvinnor. 

Åldrar mellan 21-54. 

Medelålder: 30.94. 

Bortfall: 39 

Enkäter Descriptive statistics för 

att  beräkna frekvens, 

medelvärden och SD. 

Samband räknades ut 

med Pearson och 

Spearmans Correlation 

Coefficents. 

Hayes, B., 

Douglas, C., 

Bonner, A. 

2015. 

Australien. 

Work enviroment, 

job satisfaction, 

stress and burnout 

among 

haemodialysis 

nurses.  

Tvärsnittsstudie Icke 

slumpmässigt 

417 sjuksköterskor 

38 män 

379 kvinnor 

 

21-30 år 23 st 

31-40 år 84 st 

41-50 år 156 st 

51-60 år 141 st 

60 + år 13 st 

Bortfall: Beskrevs ej 

Enkäter T-test. 

Pearson’s correlation 
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Kavurmaci, 

M., Cantekin, 

I., Tan, M.  

2014. Turkiet. 

Burnout levels of 

hemodialysis nurses 

Tvärsnittsstudie Bekvämlighets-

urval 

28 sjuksköterskor, 25 

kvinnor, 3 män.  

 

Medelålder 28,8 

Bortfall: 4 

 

Enkäter ANOVA, självständiga 

sample t-test, Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney-

U-test. 

 

Kovacs, M., 

Kovacs, E., 

Hegedus, K. 

2010. 

Ungern. 

Emotion Work and 

Burnout: Cross-

sectional study of 

nurses and 

physicians in 

Hungary 

Tvärsnittsstudie Ändamålsenligt 

urval 

76 sjuksköterskor, 80 

läkare. 

 

Sjuksköterskors kön: 4 

män, 72 kvinnor. 

Sjuksköterskors 

medelålder: 38.3 

 

Bortfall: Beskrevs ej 

 

Enkäter Descriptive statistics. t-

test, linjär 

regressionsanalys 

Ksiazek, I., 

Stefaniak, T. 

J., Stadnyk, 

M., Ksiazek, J.  

2011. Polen. 

Burnout syndrome in 

surgical oncology 

and general surgery 

nurses: A cross-

sectional study 

Tvärsnittsstudie Ändamålsenligt 

urval 

60 sjuksköterskor, 

samtliga kvinnor. 30 

ifrån allmänkirurgi, 30 

från onkologikirurgi. 

Åldrar mellan 23-50. 

Medelålder 35. 

 

Bortfall: Inget bortfall, 

samtliga som fick 

förfrågan att delta, 

deltog. 

 

 

Enkäter t-Student, ANOVA-test 

för parametrisk data. U-

Mann-Whitney och H-

Kruskal-Wallis-test för 

icke-parametrisk data. 

Chi
2
 för binomial data.  
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Lorenz, V.R., 

Guirardello, E. 

B. 

2014. 

Brasilien. 

The environment of 

professional practice 

and Burnout in 

nurses in primary 

healthcare 

Tvärsnittsstudie Bekvämlighets-

urval 

198 sjuksköterskor 

175 kvinnor, 23 män 

åldrar mellan 23 och 

61. Medelålder 36.3 år. 

Bortfall: 89 

Enkäter Medelvärden, Standard 

Deviations (SD), 

medianer, minimum, 

maximum och procent 

användes. Spearmans 

correlation coefficient. 

 

Patrick, K., 

Lavery, J. F. 

2006. 

Australien och 

Nya Zealand. 

Burnout in nursing Tvärsnittsstudie Slumpmässigt 

urval 

574 st sjuksköterskor, 

542 kvinnor, 32 män 

Medelålder 43. 

Bortfall: 1426 

Enkäter Medelvärden och 

Standaravvikelser 

användes. 

Wang, S., 

Yao, L., Li, 

Y., Wang, H., 

Sun, Y. 2012. 

China.  

Sharps injuries and 

job burnout: A cross-

sectional study 

among nurses in 

China. 

Tvärsnittsstudie Icke 

slumpmässigt 

urval 

166 st sjuksköterskor.  

Kön och ålder beskrivs 

ej.  

Bortfall: 10 

Enkäter Spearmans ranked 

korrelationsanalys,  

t-test.  

Özden, D., 

Karagözoglu, 

S., Yildirim, 

G. 

2013.  

Turkiet. 

Intensive care 

nurses’ perception of 

futility: Job 

satisfaction and 

burnout dimensions 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie 

Icke 

slumpmässigt 

138 sjuksköterskor 

7 män 

131 kvinnor 

22-34 år 121 st 

34-48 år 17 st 

 

Medelålder 29,17 år 

Bortfall: 68 

Enkäter Korrelationsanalys och 

t-test 

 


