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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjuksköterskor kan känna sig stressade på grund av hög arbetsbelastning 
och långa arbetspass. Långvarig stress kan ge negativa hälsoeffekter, som kan 
påverka sjuksköterskans egen hälsa såsom utbrändhet och riskera patientsäkerheten. 

Syfte: Att beskriva upplevda orsaker till utbrändhet hos sjuksköterskor. 

Metod: Den här studien genomfördes som en litteraturöversikt.  Litteraturöversikten 
grundades på tidigare forskning. Efter urval granskades femton vetenskapliga 
artiklar, efter granskningen av artiklarna delades resultatet in i två huvudkategorier 
och sju subkategorier. 

Resultat: Två huvudkategorier och sju subkategorier identifierades: Organisationen 
med subkategorierna Hög arbetsbelastning, Brister i arbetsmiljö, Bristande 
ledarskap och Bristande bemanning. Sjuksköterskan egna resurser med 
subkategorierna Bristande kompetens och osäkerhet, Stress och Obalans mellan 
arbetsliv och privatliv. 

Slutsats: Personalbrist och övertidsarbete skapar press som leder till att stress och 
utbrändhet hos sjuksköterskor ökar, vilket även riskerar patientsäkerheten. 
Arbetsrelaterad stress kan leda till att fler misstag begås och att sjuksköterskor slutar 
på sitt jobb. I längden kan detta få förödande konsekvenser för sjukvården som 
förlorar kompetent personal, vilket leder till ytterligare personalbrist vilket kan 
påverka patientsäkerheten negativt.   
 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Patientsäkerhet, Sjuksköterskor, Utbrändhet 

 
 
  



 

 

 

Burnout from a nurse perspective 
- a literature review 
 
Summary 
Background: Due to high workload and long working shifts, nurses can get stressed 
out over time. Long-term stress can result in negative health effects, not only is the 
nurse’s own health at stake of burnout but the patient’s safety is at risk as well. 

Aim: To describe the reasons of burnout as experienced by nurses. 

Method: This study was conducted as a literature review. The literature review was 
based on previous research. Once the review was conducted, fifteen scientific articles 
were selected, and the result was divided into two main categories and seven 
subcategories. 

Result: Two main categories and seven subcategories were identified; Organization 
with subcategories High workload, Poor work environment, Inadequate leadership 
and Staff shortages. The nurse's own resources with subcategories Lack of 
competence and uncertainty, Stress and imbalance between work and private life. 

Conclusion: Staff shortages and overtime create pressure that leads to increased 
stress and burnout, which also put patient safety at risk. Work-related stress can lead 
to more mistakes and that nurses decide to quit their jobs. In the long run, this could 
have devastating consequences for the healthcare industry that loses skilled staff, 
leading to further staff shortages, which may impact patient safety negatively. 
 

Keywords: Literature review, Patient safety, Nurses, Burnout
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Inledning 
Kraven på hälso- och sjukvårdspersonalen har ökat de senaste åren, då sjukvården 
har genomgått förändringar. Arbetet inom sjukvården idag ställer högre krav på 
patientsäkerheten och vårdkvaliteten, samtidigt som arbetstakten kan vara hektisk i 
kombination med många arbetsuppgifter. Detta kan påverka hälso- och 
sjukvårdspersonalens arbetsresultat, moral och hälsa och ökar risken för utbrändhet, 
arbetsrelaterad stress och utmattning (Johansson, Sandahl & Hasson, 2013). 

Nyutbildade sjuksköterskor löper större risk för att bli utbrända, en orsak kan vara 
att mer erfarna sjuksköterskor säger upp sig vilket gör att de nyutbildade tvingas ta 
mer ansvar och arbeta i ett högre tempo (Ejd, 2014). Det kan finnas ett samband 
mellan hög arbetsbelastning och fysisk ohälsa. Var tredje sjuksköterska har symptom 
på utbrändhet under de tre till fem första åren i yrket. Andelen sjuksköterskor som 
vill lämna yrket stiger de första åren upp till tjugo procent, av dessa utmärker sig de 
med utbrändhetssymtom (Weilenmann, 2013; Leiter & Maslach, 2009). 

Bakgrund 

Utbrändhet  
Begreppet utbrändhet beskrivs av en amerikansk psykiatriker vid namn Herbert 
Freudenberger på 1970 talet. Freudenberger observerade att vårdpersonal drabbades 
mer av utbrändhet än andra yrkeskategorier (Freudenberger, 1975). Utbrändhet är 
ett problem som återfinns i många olika yrkeskategorier och länder och det är inget 
specifikt problem som endast påträffas inom sjukvården. Det svenska ordet 
utbrändhet motsvarar det amerikanska ordet burnout. Termen utbrändhet är en 
översättning och är inte någon medicinsk term. Termen utbränd används därför inte 
som en diagnostisk benämning istället används termen utmattningssyndrom för 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003). 

Utbrändhet definieras i ordboken svensk Mesh som en känsla av frustration och 
otillräcklighet som ger en stressreaktion på arbetsplatsen. På lång sikt ger det både 
mental och fysisk utmattning (Utbrändhet, 2017). Utbrändhet är ett psykologiskt 
syndrom som innebär en reaktion på känslomässiga och mellanmänskliga 
stressfaktorer på jobbet. Utbrändhet kan definieras som ett syndrom med tre kärn- 
dimensioner som emotionell utmattning, minskad personlig arbetsprestation och 
cynism (eng. depersonalization) som är ett tillstånd som också ses vid tex 
personlighetsstörningar och schizofreni (Leiter & Maslach, 2009). Personen upplever 
en känsla av overklighet i förhållande till omgivningen eller sig själv i detta 
sinnestillstånd (Depersonalization, 2017).  Den första dimensionen är emotionell 
utmattning som avser en upplevelse av både fysisk och känslomässig utmattning hos 
individen. Den andra dimensionen är cynism som avser att individen försöker hålla 
distans till andra människor och till jobbet samt den visar sig även i en negativ och 
hänsynslös attityd mot andra i omgivningen. Den tredje dimensionen är minskad 
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personlig arbetsprestation som avser att individens egna arbetsinsatser är nedsatta 
och personen lider brist på självförtroende (Maslach & Leiter, 2008; Leiter & 
Maslach, 2009). 

En person kan känna sig stressad på grund av höga arbetskrav, långa arbetspass och 
bristande stöd på arbetsplatsen. Stress uppkommer när den personliga förmågan 
inte räcker till. Tillfällig stress kan ge positiv effekt som hjälper personen att blir mer 
fokuserad på sitt arbete, medan långvarig stress ger negativa hälsoeffekter som 
sömnproblem, oro, irritabilitet och ångest. Detta gör på längre sikt att personen 
känner sig pressad och överväldigad vilket kan leda till att personen blir utbränd 
(Moss, Good, Gozal, Kleinpell & Sessler, 2016). 

Faktorer som kan bidra till utbrändhet 
Sjuksköterskor förväntas ha professionella etiska värderingar, förhållningssätt, 
medkänsla och kompetens. Detta handlar om individens förmåga att utföra sina 
arbetsuppgifter, en humanistisk människosyn och ge en etisk vård, som skyddar 
allmänheten, enskilda personer och familjer mot felaktiga handlanden av 
vårdpersonal. Fyra av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att 
förebygga sjukdom, lindra lidande, återställa hälsa och främja hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014; Furåker & Nilsson, 2015), samtidigt som de strävar 
efter att vara effektiva och producera på arbetsplatsen, vilket kan leda till utbrändhet. 
Några riskfaktorer för utbrändhet hos sjuksköterskan är bland annat ökad 
arbetsbelastning, att sjuksköterskan upplever att de inte har kontroll och inte hinner 
med sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Intensiva arbetsdagar upplevs stressande då 
sjuksköterskan arbetar under hårt tryck (Brito Vidal Batista, Serpa De Souza Batista, 
Oliveira Barros, Souza Rocha Lopes, Barbosa Pereira Medeiros & Maria Dias Morais, 
2013). Kostnadsbesparingar och omorganisationer påverkar sjuksköterskan negativt 
genom en ökad arbetsbelastning som då också ökar risken för utbrändhet hos 
sjuksköterskan (Kalliath & Morris, 2002; Johansson, Sandahl & Hasson, 2013). 

 

Det finns olika orsaker till utbrändhet och de går att dela in i olika grupper till 
exempel sociodemografiska-, arbets- och psykologiska riskfaktorer. I dessa faktorer 
finns ålder, arbetsbelastning, ångest, konflikter och kommunikationsförmåga som 
några av orsakerna till utbrändhet (Gómez-Urquiza, Aneas-López, De la Fuente-
Solana, Albendín-García, Díaz-Rodríguez & Cañadas-De la Fuente, 2016). 
Utbrändhet är inte ett personligt problem utan ett socialt problem som har sin 
uppkomst i den sociala miljön på arbetsplatsen. Arbetsmiljön påverkar hur personer 
samverkar med varandra. När det uppstår skillnad mellan arbetsplatsens behov och 
mänskliga behov är det risk att människor blir utbrända. Faktorer som påverkar 
trivseln och som kan uppfylla de mänskliga behoven på arbetsplatsen är 
arbetsbelastning, känsla av kontroll, belöning, rättvisa, gemenskap och värderingar 
(Maslach & Leiter, 2017).  
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Påverkan på person och omgivning 
Utbrändhet drabbar inte bara personen i fråga utan också hens omgivning såsom 
kollegor. För en person med utmattningssyndrom är det viktigt att kollegor 
uppmärksammar tecken på utbrändhet i tid eftersom det påverkar patientsäkerheten 
och då det innebär ett lidande för den drabbade personen. Tecken på att en person är 
på väg att bli utbränd är en stark fokusering på plikter vilket kan resultera i att 
personen är blind för varningssignaler från kollegor eller närstående (Ericson-
Lidman, Norberg & Strandberg, 2007; Ericson-Lidman & Strandberg, 2007). Olika 
studier har granskat orsaken till varför sjuksköterskor kan uppleva långvarig stress 
och utbrändhet, samt hur det påverkar deras arbetsliv. I resultatet visade det sig att 
maktlöshet påverkade sjuksköterskans arbete och värderingar. Organisationer 
omorganiserades ofta utan att sjuksköterskor fick vara med att fatta beslut, vilket 
påverkade det dagliga arbetet på ett betydande sätt. Långvarig stress och utbrändhet 
ledde till frånvaro från arbetet eller till uppsägning från arbetsplatsen (Billeter-
Koponen & Fredén, 2005). 

Det finns en risk att tidigare empatiska sjuksköterskor, efter en tid i yrket, kan 
drabbas av så kallad empatitrötthet (eng. Compassion fatigue). Empatitrötthet 
innebär en kombination av fysisk, psykisk och spirituell utmattning. Detta innebär 
att sjuksköterskan med tiden känner allt mindre empati med de patienter hen vårdar 
på grund av en hela tiden pågående stress och stora krav från vårdtagare och 
anhöriga. Sjuksköterskor som drabbas är ofta ambitiösa och tar sällan raster. 
Skillnaden mellan utbrändhet och empatitrötthet är framför allt att empatitrötthet 
kommer mer akut och har ofta sitt ursprung i att sjuksköterskan är mycket 
involverad i sina patienter. Dock kan en sjuksköterska som redan är drabbad av 
utbrändhet löpa större risk att även drabbas av empatitrötthet. I längden kan detta 
leda till att sjuksköterskan tröttnar på sitt jobb och slutar på sitt arbete (Lombardo & 
Eyre, 2011).  

Brito Vidal Batista et al., (2013) beskriver i sin studie att långvarig stress och hög 
arbetsbelastning kan orsaka utbrändhet vilket innebär fysisk och mental utmattning, 
vilket är vanligt i yrken som innebär mycket kontakt med människor kombinerat 
med hög belastning. Syndromet kan relateras till känslomässig involvering under 
långa dagar med hög press, men även själva innebörden i arbetet, att ta hand om 
sjuka och lidande människor är i sig en orsak till fysisk och psykisk stress. En annan 
orsak kan vara respektlöshet och hierarki mellan olika yrkesgrupper i vårdteamet. 
Eftersom en person som är utbränd drar sig undan från andras problem kan det 
uppkomma svårigheter i samarbetet i gruppen. Kollegor kan uppleva personen som 
missnöjd, lättirriterad och aggressiv vilket i sin tur påverkar gruppdynamiken och 
arbetsprestationen. Syndromet kan leda till negativa konsekvenser för den drabbade 
och det förknippas med sjukfrånvaro, minskad produktivitet, missbruk av alkohol 
eller andra droger, och uppsägning från arbetet. Innan det går så långt är det viktigt 
att ledning uppmärksammar problemet för att hjälpa den drabbade och spara 
kostnader för eventuell omplacering eller nyanställning. Om problemet fortsätter 
kommer den drabbade i längden att få relationsproblem och bli socialt isolerad 
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varför det är oerhört viktigt att den drabbade möter förståelse och får hjälp från 
kollegor och familj för att ta sig ur den negativa spiralen (Brito Vidal Batista et al., 
2013).  

Sjuksköterskans kärnkompetenser 
Kärnkompetenserna utvecklades i USA för att överbrygga gapet mellan 
utbildningarnas läroplaner och de utmaningar som mötte nyutbildade 
sjuksköterskor. Problemen var främst relaterade till patientsäkerhet och kvalitéten 
på vården (Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell, Taylor 
Sullivan, Warren, 2007). Kärnkompetenserna är avsedda för att fungera som ett 
verktyg för att sjuksköterskor ska kunna ge god omvårdnad av hög kvalitet, men även 
för att kontinuerligt utveckla vården till det bättre. De sex kompetenserna är 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 
för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Andersson, 2013; Leksell & Lepp, 
2013; Cronenwett et al., 2007). Personcentrerad omvårdnad betyder att se 
vårdtagaren som en fullgod partner och att låta hen ha kontrollen över 
omvårdnaden. Samverkan i team innebär ett effektivt samarbete mot gemensamma 
mål där aktörerna respekterar och kompletterar varandra i strävan att uppnå god 
omvårdnad av hög kvalitet. Evidensbaserad vård innebär att integrera 
evidensbaserad kunskap med den kliniska expertisen på ett kostnadseffektivt sätt. 
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling innebär att använda data för att följa 
resultatet av omvårdnadsprocessen samt att pröva förändringar i syfte att förbättra 
kvaliteten och säkerheten. Säker vård innefattar att minimera riskerna att skada 
vårdtagaren eller vårdgivaren genom att identifiera faktorer som riskerar säkerheten 
samt att skapa system för att optimera patientsäkerheten. Informatik betyder att 
vårdpersonal använder sig av information och teknologi för att kommunicera, 
dokumentera och söka information för att främja säkerhet och kvalitet i vården 
(Cronenwett et al., 2007). 

Patientsäkerhet 
Alla som söker vård har rätt till en god och säker hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor 
och andra professioner inom vården har rätt till en arbetsmiljö, där risken att utsätta 
vårdtagarna för onödigt lidande eller misstag minimeras. Vårdtagarna ska inte 
behöva riskera en vårdskada, genom ett misstag som hade kunnat undvikas. Oftast 
sker misstag och incidenter omedvetet i vården genom att arbetssituationen kan vara 
stressig. För att inte vårdtagarna ska drabbas av vårdskador, är vårdgivarna enligt 
patientsäkerhetslagen skyldiga att säkerställa och vidta åtgärder för att minska 
risken för vårdskada. Riskerna ska analyseras, identifieras och undanröjas i den egna 
verksamheten. Sjuksköterskan är skyldig att rapportera händelser som kunnat leda 
till vårdskada eller risker för vårdskada. För att sjuksköterskan ska kunna ge en god 
och säker vård krävs gemensamma kärnkompetenser för alla som arbetar inom 
hälso- och sjukvården (Andersson, 2013).  
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Idag drabbas var tionde patient av en vårdskada i samband med sjukhusvård som 
inte har något samband med den underliggande sjukdomen. De vanligaste 
vårdskadorna är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador och skador i samband 
med felaktig läkemedelsanvändning. Enligt Socialstyrelsen (2016) hade sextio 
procent av skadorna kunnat undvikas. Kostnaden, förutom lidande för patienten, 
uppskattades år 2013 i Sverige till 6,5 miljarder kronor. För att vårdskador ska 
undvikas är all personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att följa 
patientsäkerhetslagen och att arbeta enligt regelverk såsom hälso- och 
sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2016). Orsaken till vårdskador kan vara att det 
brister i kommunikationen eller i samordningen i vården om flera vårdgivare är 
inblandade. För att förebygga vårdskador har det tagits fram verktyg för att främja 
säker vård, exempelvis avvikelserapportering där det rapporteras om något har eller 
hade kunnat inträffa med syfte att ta lärdom och att förhindra skador i framtiden. Ett 
annat verktyg är så kallade early warning scores, till exempel national early warning 
score (NEWS), där man bedömer vitala parametrar hos patienten för att på så sätt 
snabbt kunna agera vid försämring (Härenstam & Sahlqvist 2016). 
För att vården ska hålla en god kvalitet krävs det att hälso- och sjukvårdspersonal 
arbetar enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Men trots det uppstår många 
vårdskador av olika skäl. Patientsäkerheten kan riskeras när sjuksköterskor upplever 
arbetsrelaterad stress, vilket också kan leda till utbrändhet. För att bedriva en säker 
vård är det viktigt att identifiera riskfaktorer som kan riskera patientsäkerheten och 
på så sätt förebygga vårdskador (Härenstam & Sahlqvist 2016). Därför är det viktigt 
att ta reda på vad sjuksköterskor upplever är orsaker till utbrändhet. 

Syfte  
Syftet var att beskriva upplevda orsaker till utbrändhet hos sjuksköterskor. 

Material och metod  

Design 
En litteraturstudie gjordes med en induktiv ansats, där artiklar med kvalitativ metod 
granskades. Utan att koppla en undersökning till en tidigare vedertagen teori, 
studeras artiklarna via induktiv ansats (Patel & Davidsson, 2003). Syftet med en 
litteraturöversikt är att skapa en överblick kring kunskapsläget vid till exempel något 
problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2012). För att fördjupa 
förståelsen för det valda ämnet, som är relaterat till förväntningar, erfarenheter, 
behov eller upplevelser används kvalitativa studier (Segesten, 2012). 

Urval och datainsamling 
Med hjälp av grundläggande söktekniker enligt Östlundh (2006), gjordes en 
inledande sökning av litteratur i databaserna CINAHL och Medline som täcker 
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medicin och omvårdnadsområden. Utifrån syftet identifierades följande 
huvudsökord: nurs*, burnout, patient safety, work engagemang, job related stress 
OR/AND work related stress, safety OR/AND risk OR/AND danger, work system 
OR organization, occupational stress, experiences OR perceptions, stress, fatigue 
och qualitative (Bilaga 1).  Enbart artiklar som publicerats 2007 eller senare 
inkluderades för att få tillgång till den senaste forskningen, samt artiklar endast 
skrivna på engelska. För att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga inkluderades 
peer reviewed. Dessa artiklar granskades och analyserades enligt Fribergs modell 
(Friberg, 2012). Artiklar som handlade om sjuksköterskor med specialistkompetens 
uteslöts eftersom intresset var sjuksköterskor med grundutbildning.  

Artikelsökningen gav totalt 1330 träffar (Bilaga 1). Om rubriken var relevant för 
syftet lästes abstrakt, totalt lästes 145 abstrakt. Om abstrakt var relevant till syftet 
läste hela artikeln, totalt 40 artiklar lästes i fulltext. Fyra artiklar av femton framkom 
vid sökningen i både Cinahl och Medline. Av de framsökta artiklarna valdes slutligen 
femton artiklar ut vars kvalitét bedömdes genom att använda ett 
kvalitetsbedömningsprotokoll för studier med kvalitativ metod som utformats av 
avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Genom att 
använda kvalitetsbedömningsprotokollet säkerställdes kvaliteten på artiklarnas 
bakgrund/inledning, syfte, metod, datainsamling, dataanalys samt etiskt 
tillstånd/förhållningssätt/ställningstagande. Kvalitetsbedömning protokollet 
innehåller två delar och full poäng i båda delarna ger tolv poäng. För att granska 
artiklarna i del två måste artiklarna få full poäng i del ett. Femton artiklar fick full 
poäng i del ett (Bilaga 3). Nio artiklar fick full poäng (12p) i del två, tre artiklar fick 
elva poäng, två artiklar fick tio poäng och en artikel fick nio poäng i del två (Bilaga 3). 
Det fattades återkoppling från bakgrunden gällande teori, begrepp eller 
förhållningssätt i diskussionen. I de två artiklarna med mixad metod var det svårt att 
besvara frågan om vald metod då metoden i dessa artiklar bestod av en kvantitativ 
och en kvalitativ del. För att hitta tillräckligt många artiklar som svarade på syftet 
valdes tretton artiklar med kvalitativ ansats samt två med mixad metod. Endast den 
kvalitativa delen i artiklarna med mixad metod användes.  

För att få tillräckligt underlag av artiklar och ett bredare perspektiv användes artiklar 
från flera olika länder. Av artiklarna i resultatet var fem studier gjorda i USA, en i 
Iran, två i Norge, en på Irland, en i Belgien, tre i Sverige, en i Australien samt en 
studie som innefattade flera olika länder. 

Dataanalys 
I denna litteraturstudie analyserades data genom Fribergs modell, vilket innefattade 
fem steg (Friberg, 2012). I första steget lästes artiklarna flera gånger för att få en 
förståelse för vad de handlade om och även för att kunna sammanfatta relevant data. 
I andra steget studerades varje artikels resultat för att identifiera viktiga nyckelfynd 
samt för att hitta likheter mellan artiklar. Nyckelfynden som överensstämde med 
syftet färgmarkerades så att viktig information inte missades. I det tredje steget 
sammanställdes fynden från varje artikels resultat för att få en förenklad översikt. 
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Detta gjordes genom att de färgmarkerade nyckelfynden skrevs på separata papper 
för att få dem mer överskådliga. I det fjärde steget identifierades likheter och 
skillnader mellan fynden i de olika artiklarnas resultat. Genom att likheter och 
skillnader i resultaten identifierades kunde nya övergripande kategorier och 
underkategorier skapas. I det femte och sista steget sammanställdes texten till en ny 
helhet som utgjorde studiens resultat (Friberg, 2012). 

Etiska överväganden 
Som regel är det människor som är deltagare i studier som görs inom 
omvårdnadsområdet, därför är det viktigt att respektera deras integritet, säkerhet 
och rättigheter (Forsberg & Wengström, 2016). Det är viktigt att skydda de 
människor som deltar i studien, så att de inte såras, utnyttjas eller skadas. Att 
respektera människovärdet, personens integritet och autonomi är av största vikt 
(Kjellström, 2014). Etiska överväganden bör göras vid en litteraturöversikt kring 
använda artiklar och vid resultatpresentation. Detta gjordes genom att kontrollera 
vid kvalitetsgranskningen att samtliga artiklar som användes i resultatet var etiskt 
prövade (Bilaga 2). Att tillämpa ett etiskt övervägande innebär att det gjorts 
grundliga etiska övervägande eller att endast artiklar som blivit godkända i en etisk 
kommitté får användas (Forsberg & Wengström, 2016). Detta har gjorts i 
litteraturöversikten eftersom resultatet av alla artiklar uppfyllde kravet på etiskt 
övervägande i kvalitetsgransknings protokollet (Bilaga 2). 

Resultat 
Resultatdelen består av två huvudkategorier och sju subkategorier. Huvudkategori 
Organisationen med subkategorierna är Hög arbetsbelastning, Brister i arbetsmiljö, 
Bristande ledarskap och Bristande bemanning. Sjuksköterskan egna resurser med 
subkategorierna är Bristande kompetens och osäkerhet, Stress och Obalans mellan 
arbetsliv och privatliv.  

 

Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och subkategorier 

Organisationen Sjuksköterskans egna resurser 

-Höga arbetskrav 

-Brister i arbetsmiljö 

-Bristande ledarskap 

-Bristande bemanning 

-Bristande kompetens och osäkerhet 

-Arbetsrelaterad stress 

-Obalans mellan arbetsliv och privatliv 



 

 

8 
 

Organisationen 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att orsaker till utbrändhet var 
relaterade till organisationen (Steege & Dykstra, 2015; Berland, Natvig, & 
Gundersen, 2008; Van Bogaert, Peremans, Van Heusden, Verspuy, Kureckova, Van 
de Cruys & Franck, 2017; Freeney & Tiernan, 2009; Montgomery, Todorova, Baban 
& Panagopoulou, 2012; Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2016; Drury, 
Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 2013; Ericson-Lidman & Strandberg, 2007).  
Sjuksköterskorna upplevde brister i organisationen, de tyckte att arbetsmiljön var 
otillfredställande, att ledarskapet inte fungerade, samt att arbetsbelastningen inte 
var hanterbar (Steege & Dykstra, 2015; Freeney & Tiernan, 2009). Bristande stöd 
innefattar att sjuksköterskor inte har stöd eller känner uppskattning från 
organisationen, detta berodde på brister i ledarskapet (Steege & Dykstra, 2015; Rozo, 
Olson, Thu & Stutzman, 2017). Bristande arbetsmiljö innebär både fysisk och psykisk 
arbetsmiljö, som exempelvis när kommunikationen och relationen inte fungerar 
kollegor emellan (Steege & Dykstra, 2015). Sjuksköterskor upplevde även en hög 
arbetsbelastning på grund av bristande bemanning, samt höga och orimliga krav från 
organisationen. Deltagarna beskrev hur det i sin tur påverkade patientsäkerheten på 
ett negativt sätt (Steege & Dykstra, 2015; Berland, Natvig, & Gundersen, 2008; Van 
Bogaert et al., 2017; Freeney & Tiernan, 2009; Steege & Rainbow, 2017). En hög kvot 
av inhyrd personal orsakade stress och oro hos ordinarie personal då de kände sig 
osäkra på den inhyrda personalens kompetens (Drury et al., 2016). 

Höga arbetskrav 

Arbetsbelastningen var en bidragande orsak till utbrändhet och påverkades av hur 
det dagliga arbetet organiserades. Långvarig och hög arbetsbelastning förknippades 
med försämrad effektivitet, huvudvärk, högre sårbarhet för sjukdomar, samt gjorde 
sjuksköterskorna mer påverkbara för känslor av frustration, negativitet och 
nedstämdhet (Van Bogaert et al., 2017; Berland, Natvig & Gundersen, 2008; Freeney 
& Tiernan, 2009; Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2017). Andra negativa 
beteenden av hög arbetsbelastning som uppmärksammades var att sjuksköterskorna 
var mindre öppna och tillgängliga för vårdtagarnas behov och krav (Berland, Natvig 
& Gundersen, 2008; Rozo et al, 2017). De blev mindre effektiva i sitt arbete och 
tankar om misslyckande uppstod. Även oro över att god omvårdnad och 
patientsäkerhet riskerades av hög arbetsbelastning framkom (Berland, Natvig & 
Gundersen, 2008; Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2017). Sjuksköterskor tyckte 
inte att tiden räckte till för att utföra arbetsuppgifter korrekt (Rozo et al, 2017). De 
var oroade över att missa vårdtagarnas vitala parametrar och andra kliniska tecken, 
samt att försumma patienternas mentala och emotionella behov. Skyddande faktorer 
för att balansera arbetsbelastningen var att ha ett bra teamsamarbete där de olika 
kompetenserna värdesattes, möjligheter att tala och uttrycka åsikter (socialt kapital), 
samt att det fanns en god kommunikation de olika professionerna emellan (Van 
Bogaert et al., 2017; Freeney & Tiernan, 2009; Giarelli et al., 2016; Drury et al., 2013; 
Ericson-Lidman & Strandberg, 2007). 
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Brister i arbetsmiljö 

Sjuksköterskor upplevde att ett bristfälligt samarbete mellan arbetskollegor, läkare 
och sjuksköterskor gav upphov till utbrändhet (Steege & Dykstra, 2015). 
Organisationskulturen spelade en roll i utvecklandet av utbrändhet, vilket i sin tur 
påverkade vårdtagarens upplevelse av vårdtillfället och kunde i slutändan bidra till 
att vårdkvaliteten inte blev optimal (Montgomery, Todorova, Baban & 
Panagopoulou, 2013). Organisationskulturen kunde både vara en källa till, samt 
fungera som ett hinder för att ta itu med tidiga tecken på utbrändhet. Ledningen 
kunde belöna övertid eller personal som tog på sig extra skift och som inte erkände 
trötthet, eller tillät sig att stanna hemma när de var utmattade. Personalen förklarade 
detta med en ovilja att svika sin arbetsplats samt att inte vilja framstå som svag eller 
mindre kompetent som sjuksköterska. Personalen kände stolthet över att kunna 
arbeta utan pauser, stanna kvar längre på arbetet eller arbeta extra arbetspass. Dessa 
värderingar och beteenden av självuppoffring, motstånd att ta emot hjälp och att 
framstå som osårbar kunde förstärkas av en viss organisationskultur (Steege & 
Rainbow, 2017; Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2017). För att arbetsmiljön 
skulle förebygga utbrändhet skulle sjuksköterskan ha tillgång till relevant 
information, möjligheter till lärande och personlig utveckling, ha stödjande 
relationer med kollegor samt ett gott tvärvetenskapligt samarbete (Van Bogaert et al., 
2017). Andra orsaker till utbrändhet var tröttande ljud såsom larm och 
övervakningsmonitorer (Rozo et al., 2017). Sjuksköterskor som saknade autonomi 
och förtroende för organisationen hade ökad nivå av utbrändhet, och det var mer 
troligt att de motsatte sig nya organisatoriska policies eller interventioner för att 
förebygga utbrändhet (Steege & Rainbow, 2017). 

Bristande ledarskap 

Resultatet visade att sjuksköterskans chefs ledarskapsbeteende spelade en stor roll 
för att förebygga utbrändhet. Öppenhet, moraliska och etiska värderingar, och 
personalstödjande beteende spelade alla en viktig roll för att skapa positiva 
arbetsförhållanden (Van Bogaert et al., 2017; Berland, Natvig, & Gundersen, 2008; 
Freeney & Tiernan, 2009). Dessutom stärkte detta beteende nya sjuksköterskors 
förtroende, hjälpte dem att klara av en ökad arbetsbelastning och skyddade dem från 
känslor av utbrändhet och försämrad psykisk hälsa (Van Bogaert et al., 2017).  

Bristande bemanning 

Sjuksköterskor upplevde att underbemanning var en bidragande orsak till 
utbrändhet eftersom det ledde till extra arbetspass, eller längre pass som ytterligare 
ökade arbetsbelastningen (Rozo et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde ökad 
arbetsbelastning när det var personalbrist eller otillräcklig rekrytering på 
avdelningen, som exempelvis då de fick täcka upp arbete för dem som var på 
semester eller hemma på grund av sjukdom (Freeney & Tiernan, 2009). Brist på 
tillräcklig bemanning var den största källan för utmattning. Sjuksköterskor upplevde 
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att det var svårt att skapa goda relationer mellan kollegor på grund av ökad 
arbetsbelastning, vilket även påverkade patientsäkerheten (Steege & Dykstra, 2015). 

En hög patientbeläggning tillsammans med underbemanning i personalstyrkan 
kunde vara stressande för sjuksköterskorna, och kunde innebära en högre risk att 
inte hinna med att dubbelkolla mediciner och dokumentera. Detta kunde då få en 
allvarlig följd för patienterna. Att bli avbruten i sina arbetsuppgifter kunde också 
vara en risk för patientsäkerheten, då det kunde leda till felmedicinering, fel prover 
som togs eller att prover blandades ihop. Detsamma kunde gälla att bli avbruten vid 
en rapportering, vilket kunde vara vanligt under ett arbetspass. Då riskerades att 
viktig information om, eller till patienten glömdes bort och missades att rapporteras. 
Brister i kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare kunde leda till 
felmedicinering (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson, 2017). 

Sjuksköterskans egna resurser 
I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde att orsaker till utbrändhet kunde 
vara relaterade till sjuksköterskans egna resurser, som exempelvis att ha höga 
arbetskrav på sig själv och ett stort kontrollbehov (Vinje & Mittelmark, 2007; 
Ericson-Lidman & Strandberg, 2007). Sjuksköterskor i studierna upplevde 
arbetsrelaterad stress i samband med bristande arbetslivserfarenhet då de kände av 
bristande kompetens och osäkerhet (Steege & Dykstra, 2017). När sjuksköterskan 
valde sitt yrke och bestämde sig för att arbeta inom omvårdnaden, gick de in i 
yrkesrollen med ett djupt och professionellt engagemang för patienterna. De kände 
ett “kall” och ville vårda patienterna i alla lägen. Om organisationen inte levde upp 
till sjuksköterskans förväntningar och värderingar inom professionen och 
arbetsbelastningen blev för stor var risken att sjuksköterskan blev utbränd och 
kanske avslutade sin karriär som sjuksköterska (Vinje & Mittelmark, 2007). 

Bristande kompetens och osäkerhet 

Nyutbildade sjuksköterskor löpte större risk för utbrändhet än erfarna 
sjuksköterskor, även ett lågt självförtroende ökade risken för utbrändhet. Därför var 
det bra om nyutbildade sjuksköterskor fick en mentor som stöttade, uppmuntrade 
och vägledde dem på ett omtänksamt sätt (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi, 
2012). I resultatet framkom att känslor av otillräcklighet och oförmåga att 
kontrollera egna prestationskrav orsakade utbrändhet hos sjuksköterskor. Känslor av 
otillräcklighet uppkom, när sjuksköterskorna inte kunde uppfylla vårdtagarnas 
önskningar på grund av hög arbetsbelastning (Steege & Dykstra, 2017; Vinje & 
Mittelmark, 2007). Bristande kompetens ansågs vara en orsak till stress, särskilt hos 
personal som arbetade halvtid eller som hade varit borta från arbetet en längre tid 
(Drury et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde att de tvivlade på sig själva och sin egen 
förmåga då deras idealbild av sjuksköterskeyrket, inte sammanföll med den 
omvårdnad de utförde (Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2016; Jangland, 
Nyberg & Yngman-Uhlin,2017). 
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Arbetsrelaterad stress 

Sjuksköterskor upplevde moralisk stress som en bidragande orsak till utbrändhet. 
Detta kunde handla om sorg över patienter som inte gått att rädda till livet, sorg över 
att se samma patienter återvända till akutmottagningen gång på gång på grund av 
självmordsförsök. Detta bidrog till dränering av energi, känslor av otillräcklighet och 
kunde leda till att yrket lämnades helt och hållet (Rozo et al., 2017). 

 I en studie av sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård påvisades risk för 
utbrändhet vid exponering för upprepade dödsfall under längre perioder (Melvin, 
2012). Arbetsrelaterad stress gjorde att sjuksköterskorna kämpade, för att klara sig 
ensamma och ibland kämpade de för att klara av ouppnåeliga mål. Arbetskamrater 
uppmärksammade att ett tidigt tecken på att kollegor höll på att drabbas av 
utbrändhet, var att de inte delegerade uppgifter utan skulle klara allting själva 
(Ericson-Lidman & Strandberg, 2007). En annan orsak till arbetsrelaterad stress 
kunde vara svårigheter att hitta parkering vid arbetsplatsen eller att tiderna i 
kollektivtrafiken inte passade med arbetstiderna, då detta kunde göra att 
arbetsdagen förlängdes med en halvtimme. En annan orsak var oregelbundna 
arbetstider, speciellt att arbeta sen kväll som följdes av ett tidigt morgonpass detta 
kunde upplevas som stressandet (Drury et al., 2016). 

Obalans mellan arbetsliv och privatliv 

Deltagare i en studie av sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård upplevde att 
de förlorade sig själva och att yrket till slut inte var vad de gjorde utan vad de var. De 
tog med sig arbetet hem och oroade sig för patienterna även efter hemkomsten. 
Vikten av att sätta gränser för att upprätthålla en personlig och professionell balans 
för att de skulle kunna fortsätta att arbeta med palliativ vård beskrevs. Deltagarnas 
personliga strategier för att klara av att hantera utbrändhet var adekvat sömn, bra 
matvanor, regelbunden motion, och olika metoder för avslappning såsom 
meditation, djupandning, och massage. Detta kunde hjälpa sjukvårdspersonalen att 
upprätthålla en god balans mellan arbete och privatliv (Melvin, 2012). 
Sjuksköterskor identifierade utveckling av sjukdomar (t ex ryggsmärta eller 
urinvägsinfektioner), som en konsekvens av långvarig trötthet, samt ett risktagande i 
sitt personliga liv då de  till exempel  körde hem från arbetet när de egentligen var för 
trötta (Steege & Rainbow, 2017). 

Familjens stöd upplevdes som viktigt för att hantera stress, men samtidigt upplevde 
sjuksköterskor att de inte kunde diskutera frågor som gällde arbetet med familjen, på 
grund av sekretess. De upplevde också att det var svårt att diskutera arbetet med de 
som inte arbetade inom hälso- och sjukvården, då de inte kunde förstå innebörden av 
arbetsuppgifterna. Familjefrågor var en av huvudorsakerna till stress speciellt bland 
personal som hade små barn (Drury et al, 2016). 

Ett tecken som föregick utbrändhet som arbetskamrater uppmärksammade var att 
den drabbade sjuksköterskan brydde sig om alla andra, både patienter och familj och 
satte sig själva sist. Ytterligare tecken var att kontrollbehovet gjorde att kraven både 
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från arbete och familj upplevdes som överväldigande (Ericson-Lidman & Strandberg, 
2007). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med det här examensarbetet var att ge en bild av hur sjuksköterskor upplevde 
utbrändhet och hur utbrändhet skulle kunna påverka patientsäkerheten. En 
litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes för att skapa en överblick kring 
kunskapsläget inom sjuksköterskans verksamhetsområde. En kvalitativ ansats ger en 
ökad förståelse för upplevelsen av utbrändhet hos sjuksköterskor (Friberg, 2012). 
Kvalitativa studier används för att fördjupa förståelsen för det valda ämnet 
(Segesten, 2012). 

Under examensarbetets gång framkom det att utbudet av kvalitativa studier med 
fokus på utbrändhet ur sjuksköterskans perspektiv var begränsat, detta ses som en 
svaghet i arbetet. Däremot fanns det mycket kvantitativ forskning inom detta område 
och det fanns en del artiklar vars studier var gjorda med mixad metod. Därför valdes 
tretton artiklar med kvalitativa studier, samt två artiklar med mixad metod, dessa 
artiklar svarade bra på det valda syftet. För att hitta tillräckligt många artiklar som 
svarade på syftet ändrades syftet ett antal gånger under arbetets gång. Detta gjorde 
att en viss tidsbrist upplevdes vilket kan ha påverkat detta arbete negativt, detta ses 
som en svaghet i arbetet (Henricsson, 2017). 

Det framkom fyra dubbletter under sökningen vilket ses som en styrka i arbetet 
eftersom det enligt Polit och Beck (2012) är ett tecken på att relevanta sökord har 
använts. De 15 valda artiklarna var skrivna på engelska. För att förstå den rätta 
innebörden användes lexikon och översättningsprogram vilket kunde innebära en 
risk för feltolkning, detta ses som en svaghet i arbetet.  Artiklarna granskades enligt 
ett kvalitétsbedömningsprotokoll som utformats av avdelningen för omvårdnad vid 
Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Kvalitetsgranskning skapar en större 
trovärdighet vilket eftersträvades i examensarbetet, detta anses vara en styrka i 
arbetet (Henricsson, 2017). 

Artiklarna lästes och analyserades först enskilt och sedan tillsammans för att 
reducera risken för feltolkning och diskutera likheter och skillnader i artiklarnas 
resultat. Henricsson (2017) anser att det är en styrka att ha en kontinuerlig kontakt 
med handledare under arbetets gång, samt att använda sig av en relevant 
analysmodell såsom Fribergs femstegsmodell. Detta har efterföljts i arbetet och ses 
som en styrka. Vid granskningen urskiljdes gemensamma huvud- och subkategorier 
från artiklarnas resultat som sammanställdes i examensarbetets resultatdel. En viss 
förförståelse fanns som skulle kunna påverka tolkningen av resultatet. 
Medvetenheten om  förförståelsen kan ändå anses minska risken för att 
förförståelsen skulle påverka resultatet. Medvetenhet om förförståelse och 
redogörelsen för förförståelsen  ökar trovärdigheten i arbetet (Henricson, 2017). 
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Av artiklarna var fem från USA, en från Iran, två från Norge, en från Irland, en från 
Belgien, tre från Sverige, en från Australien samt en studie som innefattade flera 
olika länder. En hög trovärdighet kan ses i att resultatet i artiklarna var från flera 
olika länder där samma problem hade iakttagits. Detta visade att liknande problem 
kan finnas i andra länder. Forsberg och Wengström (2016) menar att trovärdigheten 
blir högre då liknande problematik uppmärksammats i flera olika länder. Det som 
behöver beaktas är att länder har olika sociala och ekonomiska förutsättningar samt 
lagstiftningar som kan skilja sig åt mellan de olika länderna och därför kan resultatet 
påverkas och minska möjligheten att generalisera resultatet av studien. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studien var att beskriva upplevda orsaker till utbrändhet hos 
sjuksköterskor. Utifrån datainsamlingen samlades data in och från femton 
vetenskapliga artiklar bildades två huvudkategorier och sju subkategorier (Tabell 1).  

  

Organisationen 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplever att orsaker till utbrändhet kan 
vara relaterade till organisationen. Detta stärks av West, Barron och Reeves (2005) 
som säger att  orsaker till utbrändhet kan vara höga arbetskrav på grund av 
bemanningsbrist, brister i ledarskap, brister i arbetsmiljön och även brist på resurser 
som exempelvis tidsbrist. Resultatet visar att höga arbetskrav kan vara orsak till en 
försämrad effektivitet i arbetet hos sjuksköterskor vilket kan orsaka utbrändhet hos 
dem. Höga arbetskrav kan leda till  känslor av frustration, negativitet och 
nedstämdhet när de inte kan uppfylla patienternas behov (Filgueira Martins 
Rodrigues, Pereira Santos & Sousa, 2017). Andra negativa beteenden av höga 
arbetskrav kan vara att sjuksköterskor har otillräckligt med tid i sitt arbete, som sin 
tur leder till att sjuksköterskor kan få känslan av misslyckande och oro över en 
försämrad omvårdnad. Hög arbetsbelastning kan ge påverkan både på 
sjuksköterskans egen hälsa genom utbrändhet och patientens hälsa genom påverkan 
på patientsäkerheten (West, Barron & Reeves, 2005). För att balansera 
arbetsbelastning framkommer det i resultatet att en skyddande faktor kan vara ett 
bra fungerande teamarbete, där olika professioner uppskattar varandras kunskap 
och respekterar varandras åsikter. Detta resultat stärks av O´Malley (2013) som 
menar att varje sjukvårdspersonal har ansvar för att ge en säker vård till patienter 
och det är en förstahands grundläggande princip. Organisationen har lika mycket 
ansvar att skapa en bra arbetsmiljö och stödja personalen för att förbättra 
patientsäkerheten (O’Malley, 2013). 

Resultatet visar att en hög patientbeläggning och att bli avbruten i sina 
arbetsuppgifter kunde innebära en risk för patienterna. Patientsäkerhet är en 
grundläggande princip inom hälso- och sjukvården. Det innebär att skydda 
patienten mot vårdskada under vårdtiden. Vårdtagarna ska bemötas med omtanke 
och respekt. Om det finns risk för en vårdskada eller en vårdskada har uppstått 
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måste händelsen utredas, för att klargöra vilka faktorer som bidrog till att 
vårdskadan uppstod enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Brister i 
arbetsmiljön kan vara en bidragande orsak till stress och utbrändhet bland 
sjuksköterskor. Den bristande arbetsmiljön är inte bara ett individuellt problem 
som resulterar i utbränd och stressad sjukvårdspersonal, utan leder till brist på 
socialt stöd och professionell självkontroll, som också påverkar patientsäkerheten  
(Filgueira Martins Rodrigues, Pereira Santos & Sousa, 2017). 

Det framkommer i resultatet att långa arbetsskift kan ha påverkan på 
patientsäkerheten. Att arbeta ett 12 timmars skift, jämfört med 8,5 timmars skift kan 
öka risken för att ett misstag görs. Orsaker till felmedicinering kan vara brist på 
personal eller trötthet hos sjuksköterskan. Detta kan påverka patienten i form av 
förlängd sjukhusvistelse och en ökad kostnad för sjukhuset vilket också framkommit 
i andra studier av Filgueira Martins Rodrigues, Pereira Santos och Sousa (2017) och 
Prapanjaroensin, Patrician och Vance (2017).  Resultatet visar att övertidsarbete på 
grund av att allt fler söker sjukhusvård, förändringar i arbetsuppgifter, långa 
arbetsdagar, ekonomiska prioriteringar, och konflikt mellan ledning och 
omvårdnadsprioriteringar är några av de psykiska och fysiska stressfaktorer som kan 
leda till utbrändhet. Ett resultat som bekräftas i en tidigare studie av Goodare (2017). 

Det framkommer i resultatet att brist på organisatoriskt stöd kan bidra till en ökad 
sårbarhet och osäker vård. Detta stärks av Filgueira Martins Rodrigues, Pereira 
Santos och Sousa, (2017) som menar att det är vanligt förekommande med 
begränsade resurser, överbeläggningar, dåliga villkor och en lång väntetid för 
patienterna i sjukvården (Filgueira Martins Rodrigues, Pereira Santos & Sousa, 
2017). Det framkommer också i resultatet att en hög patientbeläggning med samtidig 
personalbrist kan öka stressen för sjuksköterskor, då det kan orsaka att personalen 
inte hinner dubbelkolla mediciner och dokumentera. Goodare (2017) har tidigare 
påtalat risker vad gäller patientsäkerhet då personal  blir avbruten i 
arbetsuppgifterna som t.ex. risk för felmedicinering eller att arbetsuppgifterna inte 
blir rätt utförda på grund av att sjuksköterskan blir avbruten. 

Sjuksköterskans egna resurser 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor kan uppleva orsaker till utbrändhet som 
kan vara relaterade till sjuksköterskans egna resurser. Dessa orsaker kan vara brist 
på egen kompetens, arbetsrelaterad stress, samt obalans mellan arbetsliv och 
privatliv. Det har också visat sig i tidigare studier att sjuksköterskor kan uppleva att 
tidsbrist och brist på personal kan leda till utbrändhet. Tidsbrist och personalbrist är 
två faktorer som kan leda till att sjuksköterskan har otillräckligt med tid att utföra 
grundläggande omvårdnadsuppgifter, som till exempel att lindrande av patienternas 
oro och rädsla samt ge relevant information till patienterna och deras anhöriga 
(West, Barron & Reeves, 2005). 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor kan uppleva känslor av otillräcklighet när 
de inte kan uppfylla patientens behov och önskningar på grund av hög 
arbetsbelastning. Detta stärks av Filgueira Martins Rodrigues, Pereira Santos och 
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Sousas studie (2017) som visar att den höga arbetsbelastningen resulterar i mental 
utmattning hos sjuksköterskan vilket kan ge konsekvenser till patienterna som 
vårdas. Trötthet och stress kan bidra till komplexa effekter som ger en dålig kvalitet 
på patientvården.  Resultatet visar också att sjuksköterskor kan uppleva att 
otillräcklig bemanning leder till minskad arbetstillfredsställelse, detta tillsammans 
med vårdförseningar kan vara orsaker till utbrändhet. En studie av Lin och Liang 
(2007) visar att detta kan leda till en ökad stress, uppvisande av tecken på 
utmattning, att måltider skippas för att utföra omvårdnad och att personal pressas 
att arbeta extra skift, vilket kan påverka patientsäkerheten. 

Sjuksköterskan har en nära kontakt med patienter därför har de en nyckelroll att 
förbättra patientsäkerheten. Resultatet visar vikten av att hantera information, tydlig 
kommunikation, tydliga rutiner, enkla processer är viktiga för att sjuksköterskor ska 
kunna förbättra patientsäkerheten. För att leda förbättringar i patientsäkerhet är det 
enligt Warburton (2009)  även viktigt för sjuksköterskans chefer att arbeta enligt 
Plan-do-study-act (PDSA)- förbättringscykel för att mäta kostnader och effekterna av 
förändringar. 

Goodare (2017) menar att enligt humanistiska idealet krävs det att sjuksköterskor 
utvecklar en personlig och professionell förståelse och känsla för att ge en effektiv 
vård till patienterna. För att sjuksköterskan ska kunna känna detta emotionella 
engagemang för patienterna och sitt arbete, är det viktigt att dessa relationer 
upprätthålls och att sjuksköterskan känner ett stöd från arbetsledningen. Resultatet 
visar att om skillnaden blir stor mellan vad sjuksköterskan ger och vad som ges 
tillbaka till sjuksköterskan på arbetsplatsen, så ökar nivån av känslomässig 
utmattning. Om organisationen inte lever upp till sjuksköterskans förväntningar och 
värderingar inom professionen och arbetsbelastningen blir för stor, är risken att 
sjuksköterskan blir utbränd och kanske avslutar sin karriär som sjuksköterska. Ett 
resultat som stämmer överens med   tidigare studiers resultat (Goodare, 2017). 
Resultatet visar att sjuksköterskor kan uppleva moralisk stress som en bidragande 
orsak till utbrändhet. Detta kan handla om sorg över patienter som inte gått att 
rädda, sorg över att se samma patienter återvända till sjukvården gång på gång på 
grund av självmordsförsök. Enligt Prapanjaroensin, Patrician och Vance (2017) kan 
detta bidra till dränering av energi, känslor av otillräcklighet och kan leda till att 
yrket lämnas helt och hållet vilket var något som framkom i resultatet. Civilstånd, 
god hälsa och sociala relationer är viktiga resurser som kan bidra till personlig 
prestation och trivsel på arbetsplatsen. 

Slutsats 
Resultatet visade att de upplevda orsakerna till utbrändhet hos sjuksköterskor var 
relaterade till brister inom organisationen, inom sjukvården eller personliga resurser 
hos sjuksköterskor. Personalbrist och övertidsarbete skapar press, som leder till att 
stress och utbrändhet hos sjuksköterskor ökar, vilket även riskerar 
patientsäkerheten. Arbetsrelaterad stress kan leda till att fler misstag begås, antalet 
vårdskador ökar och ett ökat missnöje vilket kan leda till att sjuksköterskor slutar på 
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sitt arbete. I längden kan detta få förödande konsekvenser för sjukvården som 
förlorar kompetent personal, vilket leder till ytterligare personalbrist vilket kan 
påverka patientsäkerheten negativt.  

Det finns få studier som undersöker sjuksköterskors upplevelser av orsaker till 
utbrändhet därför skulle det behövas mer forskning inom detta område. 

Kliniska implikationer  
Resultatet förväntas ge sjuksköterskor bättre kunskap om, och göra sjuksköterskorna 
mer uppmärksamma på orsaker för utbrändhet i arbetet. Med denna kunskap kan 
det förhindras att sjuksköterskor, eller deras kollegor drabbas och spara individuellt 
lidande, eventuell sjukskrivning samt ekonomiskt gynna organisationen.   
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qualitative 

247 40 8 2 

Totalt     1330 145 40 15 

** innan sökord betyder att artiklarna finns både i Cinahl och Medline. 
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Bilaga 2. Protokoll för kvalitetsbedömning 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       
     Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?     Ja   Nej 
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
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Bilaga 3. Artikelmatris  

Författare, titel, tidskrift, 
år och land 

Syftet Metod Deltagare Resultat Vetenskaplig 
kvalité 

 Adib-Hajbaghery, M., 
Khamechian, M., & Alavi, N. 
M. 

Nurses' perception of 
occupational stress and its 
influencing factors: A 
qualitative study. 

Iranian Journal Of Nursing 
And Midwifery Research. 
2012, Iran 

Att förstå 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
uppfattningar om 
arbetsrelaterad stress. 

Kvalitativ 
metod med 
djupgående 
intervju 

Antal: 19 
Kön: 
Kvinnor:14 
Män:5 
Ålder: -  

Tre huvudkategorier 
framkom som 
personliga 
egenskaper, 
yrkesmässigt intresse 
och att prioritera 
karriär över familjen. 

12 poäng 

Berland, A., Natvig,G., 

& Gundersen, D. 

 Patient safety and job-related 
stress: a focus group study.  

Intensive & Critical Care 
Nursing. 
 2008, Norge 

Att undersöka 
effekterna av 
arbetsrelaterad stress 
i relation till 
patientsäkerhet. 

Kvalitativ 
design 
baserad 
på 
fokusgrupp 
intervjuer 

Antal: 23 
Kön: 2 
Män:1 
Kvinnor: 22 
Ålder: 35–61 
  

En krävande 
arbetsmiljö, som 
brister på kontroll och 
arbetsbelastning kan 
orsaka arbetsrelaterad 
stress som kan 
påverka 
patientsäkerheten. 

12 poäng 

Drury, V., Craigie, M., Francis, 
K., Aoun, S., & Hegney, D. G. 

Compassion satisfaction, 
compassion fatigue, anxiety, 
depression and stress in 
registered nurses in Australia: 
Phase 2 results. 

Journal Of Nursing 
Management. 

2014, Australien 

Att undersöka 
faktorer som påverkar 
medkänsla, 
tillfredsställelse, 
empatitrötthet, 
ångest, depression 
och stress samt att 
beskriva de strategier 
som sjuksköterskor 
använder för att 
bygga medkänsla och 
tillfredsställelse i 
arbetslivet. 

Semi-
strukturerad
e intervjuer 

Antal: 10 
Kön: - 
Ålder: - 

Sju teman framkom 
som sociala nätverk 
och stöd, 
infrastruktur och 
stöd, miljö och livsstil, 
lärande, ledarskap, 
stress, och förslag för 
att bygga psykiskt 
välbefinnande hos 
sjuksköterskor. 

12 poäng 

Ericson-Lidman, E., & 
Strandberg, G.   

Burnout: co-workers' 
perceptions of signs preceding 
workmates' burnout. 

 Journal Of Advanced Nursing, 

2007, Sverige 

Att beskriva 
medarbetares 
uppfattningar om 
tidiga tecken på 
utbrändhet hos 
arbetskamrater inom 
omvårdnad. 

Kvalitativ 
metod med 
narrativa 
intervjuer 

Antal:15 
Kön: 
Kvinnor 
Ålder: 27–59 

 Tecken som 
medarbetarna 
uppfattade var att en 
arbetskamrat med 
utbrändhet kämpade 
för att klara sig ensam 
och 
kämpade för att 
uppnå oåtkomliga mål 
samt blev 
distanserade och 
isolerad. 

12 poäng 



 

 

26 
 

Freeney, M. Y., & Tiernan, J. 

Exploration of the facilitators 
of and barriers to work 
engagement in nursing.  
 
International 
Journal of Nursing Studies. 
2009, Irland 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
arbetsmiljön och att 
finna faktorer som 
underlättar eller 
hindrar engagemang i 
professionen. 

En explorativ 
kvalitativ 
design 
med semi 
strukturerad
e 
fokusgrupper 

Antal: 20 
Kön: 
Kvinnor 
Ålder: 26–58 

Det var sex faktorer 
som underlättade 
eller hindrade 
engagemang i 
organisationen. De 
sex faktorerna var 
arbetsbelastning, 
kontroll, belöning, 
rättvisa, gemenskap 
och värderingar. 

12 poäng 

 Giarelli, E., Denigris, J., 
Fisher, K., Maley, M., & Nolan, 
E. 

 Perceived Quality of Work Life 
and Risk for Compassion 
Fatigue Among Oncology 
Nurses: A Mixed-Methods 
Study. 

Oncology Nursing Forum. 
2016, USA 

Att beskriva 
relationerna mellan 
sjuksköterskans 
egenskaper och 
upplevd kvalitet i 
arbetslivet, 
förhållandet mellan 
den personliga 
stressen och upplevd 
kvalitet på arbetlivet 
samt sjuksköterskans 
uppfattningar om 
arbetsrelaterad 
trötthet. 

Blandade 
metods 
studien 
  
Djupgående 
intervjuer 

Antal:20 
Kön: 
Kvinnor 
Ålder: 22–51 

Faktorer som 
framkom var olika 
typer av 
arbetsrelaterad stress, 
brist på 
kommunikation, 
arbetsmiljö och 
omsorg drivande 
faktorer. 

9 poäng 

Jangland, E., Nyberg, B., & 
Yngman-Uhlin, P. 

'It's a matter of patient safety': 
understanding challenges in 
everyday clinical practice for 
achieving good care on the 
surgical ward - a qualitative 
study. 

Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences. 
 2017, Sverige 

Att undersöka 
situationer och 
processer som stödjer 
eller hindrar 
patientsäkerheten 
inom sjukvården. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
design med 
intervjuer 

Antal: 10 
Kön: - 
Ålder: 43 - 65 

Fyra teman: ”Ständiga 
krav på ökad 
effektivitet och 
produktion”, ”oklara 
mål och 
ansvarsområden i 
utvecklingen av vård 
och omsorg”, ” En 
traditionell hierarkisk 
kultur” och ”ständig 
omorganisation och 
förlust av 
kompetens”. 

 12 poäng 

Källberg, A., Ehrenberg, A., 
Florin, J., Östergren, J., & 
Göransson, K. E. 

Physicians' and nurses' 
perceptions of patient safety 
risks in the emergency 
department. 
International Emergency 
Nursing, 

2017, Sverige 

Att beskriva akut 
avdelnings 
vårdpersonals 
erfarenheter med 
beaktande av 
patientsäkerhetsrisker
. 

Semi-
strukturerad
e intervjuer 

Antal: 20 
Kön: - 
Läkare: 10 
Sjuksköterskor 
:10 
Ålder: 30 - 60 

I resultatet faktorer 
som hög 
arbetsbelastning, brist 
på kontroll, brist på 
kommunikation och 
bristande stöd från 
organisationen. 

12 poäng 
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Melvin, C. S. 

Professional compassion 
fatigue: what is the true cost of 
nurses caring for the dying?. 

International Journal Of 
Palliative Nursing. 

2012, USA 

Att undersöka 
förekomsten av 
arbetsrelaterad 
utmattning hos 
sjuksköterskor, dess 
påverkan och 
strategier för att 
hantera utmattningen 

En deskriptiv 
kvalitativ 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer 

Antal: 6 
Kön: 
Kvinnor 
Ålder: - 

I resultatet framkom 
att alla deltagarna 
kände till riskerna av 
yrkesmässig 
empatitrötthet. Fanns 
inga tydliga fysiska 
och emotionella 
konsekvenser 
framkom. 

 11 poäng 

Montgomery, A., Todorova, I., 
Baban, A., & Panagopoulou, E. 

Improving quality and safety in 
the hospital: The link between 
organizational culture, 
burnout, and quality of care. 

British Journal Of Health 
Psychology, 

2013, Grekland, Portugal, 

Bulgarien, Rumänien, Irland, 
Turkiet, Kroatien och 
Makedonien 

Att belysa hur 
kontextuella faktorer 
från sjukhus i åtta 
europeiska länder och 
vårdpersonalens 
välbefinnande bidrar 
till kvaliteten i 
vården. 

Kvalitativ 
metod med 
intervjuer i 
fokusgrupper 

Antal: 332 
Kön: - 
153 läkare, 133 
sjuksköterskor
, och 46 
patienter 
  
Ålder: - 

Organisationskulture
n spelar en viktig roll 
vid utvecklandet av 
utbrändhet och det 
påverkar i sin tur 
vårdkvaliteten. 

 10 poäng 

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

Situational Factors Associated 
with Burnout Among 
Emergency Department 
Nurses.  

Workplace Health & Safety. 

2017, USA 

Att förstå 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
utbrändhet och 
faktorer som kan leda 
till utbrändhet. 

Kvalitativ 
metod med 
fenomenolog
isk ansats 

Antal: - 
Kön: - 
Ålder: - 

Faktorer som 
framkom var 
arbetsmiljö, stress och 
bristande stöd i 
organisationen. 

 11 poäng 

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

A macroergonomic perspective 
on fatigue and coping in the 
hospital nurse work system. 

Applied Ergonomics. 

 2015, USA 

Att undersöka 
faktorer som bidrar 
till och förebygger 
arbetsrelaterad 
trötthet samt vad som 
förhindrar och 
möjliggör coping av 
arbetsrelaterad 
trötthet hos 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer 

Antal: 22 
Kön: - 
Ålder: 23 - 55 

Faktorer som 
framkom var 
organisation, fysisk 
arbetsmiljö, 
arbetsredskap och 
teknologi, 
arbetsuppgifter, 
individuell kompetens 
och förtroende. 

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

Fatigue in hospital nurses — 
‘Supernurse’ culture is a 
barrier to addressing 
problems: A qualitative 
interview study. 
International Journal Of 
Nursing Studies. 

2017, USA 

Att undersöka hinder 
och underlättande 
faktorer inom 
sjukhusets 
arbetssystem som 
finns för att klara 
omvårdnaden och 
undvika trötthet. 

En deskriptiv 
design med 
semistruktur
erade 
intervjuer 

Antal: 22 
Kön: - 
Ålder: 23 - 55 

Organisationen kan 
bidra till en 
vårdkultur som för 
personalen blir ett 
hinder för att ta itu 
med tecken på 
utbrändhet. Till 
exempel att övertid 
belönas, eller att 
personal inte vill 
framstå som svaga. 

11 poäng 

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

Predictors of burnout, work 
engagement and nurse 
reported job outcomes and 
quality of care: a mixed 
method study.  
BMC Nursing. 
 2017, Belgium 

Att belysa två 
strukturella 
ekvationsmodeller 
som undersöker 
sambandet mellan 
arbetsmiljön och 
personliga egenskaper 
som leder till 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor. 

Blandad 
metod  
 
Kvalitativ 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer 
  

Antal: 19 
Kön: - 
Ålder: - 

Den kvalitativa 
studien kom fram till 
olika teman som 
organisationen, den 
dagliga 
verksamheten, och 
arbetsförhållanden 
som samarbete, 
kommunikation och 
teamwork, 
sjuksköterskans 
personliga egenskaper 
och kompetenser, 
kvalitet och 
patientsäkerhet. 

 10 poäng 

Vinje, H. F., & Mittelmark, M. 
B. 

 Job engagements paradoxical 
role in nurse burnout. 

Nursing and Health sciences. 
 2007, Norge 
  

Att belysa på vilket 
sätt sjuksköterskors 
arbetsengagemang 
var kopplat till deras 
hälsa och funktion. 

En explorativ 
kvalitativ 
med 
intervjuer 

Antal: 11 
Kön: - 
Ålder: 24–63 

Högt 
arbetsengagemang 
bidrog till en stark 
pliktkänsla, krav på 
sig själv och sin egen 
prestation och att 
ansvara för andra. 
Egna prestationskrav 
bidrog att 
sjuksköterska blev 
utbränd. 

12 poäng 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Utbrändhet
	Faktorer som kan bidra till utbrändhet
	Påverkan på person och omgivning
	Sjuksköterskans kärnkompetenser
	Patientsäkerhet

	Syfte
	Material och metod
	Design
	Urval och datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Organisationen
	Höga arbetskrav
	Brister i arbetsmiljö
	Bristande ledarskap
	Bristande bemanning

	Sjuksköterskans egna resurser
	Bristande kompetens och osäkerhet
	Arbetsrelaterad stress
	Obalans mellan arbetsliv och privatliv


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Kliniska implikationer
	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1. Sökmatris
	Bilaga 2. Protokoll för kvalitetsbedömning
	Bilaga 3. Artikelmatris




