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Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket och kan även leda till 

utbrändhet och utmattning. Sjuksköterskor arbetar under högt tempo med stort ansvar. 

Även nära relation med patienter ingår i sjuksköterskeyrket. Ohälsosam arbetsmiljö kan 

både påverka sjuksköterskors hälsa och patientsäkerheten och kan därmed leda till 

allvarliga konsekvenser. Syfte: Är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad i 

arbetssituationen som medverkar till stress, utbrändhet och utmattning. Metod: Metoden 

som användes var en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår. 

Resultat: Ur analysen framkom två huvudkategorier; Känslor av otillräcklighet och Brister 

i omgivande organisation med nio underkategorier. Konklusion: Sammanfattningsvis 

tenderar upplevelse av stress, utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor förekomma i 

flera länder. För att sjuksköterskor ska kunna må bra på sina arbeten krävs att 

verksamheten åtgärdar problemen som framkommit. 
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Background: Stress is common in the nursing profession and can also lead to burnout and 

compassion fatigue. Nurses work at a high pace with great responsibility. A close 

relationship with patients is also part of the nursing profession. Unhealthy work 

environment can affect both nurses' health and patient safety and can thus lead to serious 

consequences. Aim: To describe nurses' experiences of what in the work situation 

contributes to stress, burnout and exhaustion. Method: The method used was a literature 

review that included both qualitative and quantitative articles. Results: Two main 

categories emerged from the analysis; Feelings of inadequacy containing and 

Shortcomings of the surrounding organization with nine following subcategories. 

Conclusion: In summary, experiences of stress, burnout and compassion fatigue in nurses 

tend to occur in several countries. In order for nurses to feel good about their work, the 

organization needs to address the problems that have emerged. 
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Inledning 

Stress är ett vanligt förekommande fenomen bland vårdpersonal som arbetar inom hälso- 

och sjukvård, och det kan leda till utbrändhet eller utmattning om den inte bearbetas. 

Asefzadeh et al. (2017) belyser att även omvårdnaden i form av patientsäkerhet kan 

påverkas negativt när sjuksköterskor drabbas av stress. I en studie av Aiken et al. (2012) 

gjord i USA och delar av Europa inklusive Sverige framhålls att upp till 78% av 

sjuksköterskor skattar att de var drabbade av utmattningssyndrom. Det finns många olika 

faktorer inom sjuksköterskors yrke som kan orsaka uppkomst av utbrändhet och 

utmattning. De vanligaste belastningar i arbetsmiljön som påverkar hälsa och 

arbetsförmåga hos sjuksköterskor är psykiska, fysiska, emotionella och ergonomiska. 

Dessa kan även leda till långtidssjukskrivningar bland vårdpersonal (Försäkringskassan, 

2018). Genom att undersöka vilka faktorer som medverkar till utbrändhet eller utmattning 

bland sjuksköterskor kan kunskaper bidra till strategier för att förebygga uppkomsten av 

arbetsrelaterad stress.  

BAKGRUND 

Stress 

Stress kommer ursprungligen från ordet neurasteni som grundades på 1800-talet och 

innebär nervtrötthet (Allgulander, 2019). Stress kan vara både kortvarig och långvarig. 

Kortvarig stress är nödvändig för att människan ska klara akuta, stressiga situationer. I 

dagens samhälle är det vanligt att människor drabbas av psykisk och psykosocial långvarig 

stress (Gustafsson, 2014). Stress uppkommer av att delar i hjärnan bidrar till utsöndring av 

stresshormoner, bland annat kortisol. Stresshormonerna kan på lång sikt leda till 

riskfaktorer för allvarliga sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 

(Allgulander, 2019).  Andra symtom på stress är minskad energi som kan ge upphov till 

nedsatt prestationsförmåga, kronisk trötthet, sömnsvårigheter, minnesstörningar och 

nedstämdhet (Gustafsson, 2014). Stresstålighet kan skilja sig mellan kvinnor och män. 

Denna upplevelse är individuell då människan antingen anpassar sig till nya situationer 

eller blir överbelastad och riskerar negativa fysiologiska reaktioner som högt blodtryck och 

sömnsvårighet (Allgulander, 2019). I en studie av Asefzadeh et al. (2017) framkommer att 

arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor kan delas in i tre nivåer, hög (2poäng), medel 

(1poäng) och låg (0poäng). Sjuksköterskorna fick poängsätta stressnivån de upplevt i olika 

arbetssituationer. Under 29 poäng indikerar låg stressnivå och över 43 poäng indikerar hög 

stressnivå. I studien deltog 350 sjuksköterskor varav 75% visar medel och hög stressnivå.  

Samvetsstress  

Enligt Todaro-Franceschi (2015) definieras samvetsstress som ett syndrom som kan 

utvecklas när vårdpersonal bär med sig smärta eller ångest i förhållande till andra 

människor. Begreppet används ibland i samband med ställföreträdande traumatisering vars 

innebörd är en samlad effekt av att se lidande hos en människa som är traumatiserad. Det 
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leder till förändringar hos den som vårdar, och en känsla av hopplöshet och hjälplöshet. 

Ibland förklaras ställföreträdande traumatisering som en lindrigare form av 

utmattningssyndrom. Figley (1995) framhåller att begreppet samvetsstress kan förknippas 

med emotionell smitta. Detta innebär att när en människa fördjupar sig i någon annans 

känsla, kan den sprida sig vidare till andra. På så sätt kan sjuksköterskor själva bli 

traumatiserade när de går djupt in i patientens upplevelse. Joinson (1992) betonar att 

sjuksköterskor måste få chans att återhämta sig efter de tömt ut sig, annars kan det resultera 

i brist på energi och entusiasm. Vid uteblivande åtgärder kan en negativ spiral utvecklas 

som inte går att kontrollera och till slut leda till utmattningssyndrom. Todaro-Franceschi 

(2015) menar att sjuksköterskor som arbetar med patienter som inte återgår till sitt 

habitualtillstånd har högre risk att drabbas av samvetsstress. Symtom på samvetsstress är 

individuellt, och typiska tecken kan vara; ilska, skuldbeläggande, sömnsvårigheter, nedsatt 

förmåga att känna glädje/lycka, fysisk och/eller känslomässig utmattning samt 

beteendeförändringar. Juthberg och Sundin (2009) anger att sjuksköterskor med 

samvetsstress upplever skuldkänslor och känner sig otillräckliga eftersom de inte kan leva 

upp till patienters och anhörigas förväntningar. För att undvika samvetsstress gäller det att 

finna individuella strategier för att hantera olika arbetssituationer som kan upplevas 

traumatiska samt att vara medveten om det meningsfulla i arbetet (Todaro-Franceschi, 

2015). 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att Copingstrategier kan användas för att hantera 

problem och stressade situationer. En Copingstrategi kan vara medfödd eller förvärvad. 

Vanligtvis delas Copingstrategier in i två kategorier: problemfokuserad och emotionellt 

fokuserad. Problemfokuserad coping riktar sig direkt på problemet för att eliminera 

orsaken till stress. Ett tillvägagångssätt är att definiera problemet, sedan finna alternativa 

lösningar och jämföra dess för- och nackdelar med varandra i syfte att bestämma den mest 

lämpliga strategin. Nästa steg är att aktivt vidta de åtgärder som behövs för att förändra 

situationen. Emotionellt fokuserade copingstrategier är kognitiva processer som innebär att 

försöka hantera känslor som framkommer av stressade situationer. Det handlar även om 

undvikande, minimering av problemet, positiva jämförelser och selektiv uppmärksamhet 

av situationen som upplevs påfrestande. En mindre del av kognitiva strategier är inriktade 

på att öka emotionell stress eftersom några människor behöver må sämre innan de kan 

rehabiliteras. Detta kan leda till självskadebeteende och skuldbeläggande. Vissa kognitiva 

strategier innebär att människan försöker omvärdera perspektivet på den objektiva 

situationen och fokusera på betydelsen istället för det upplevda hotet. Problemfokuserad 

och emotionellt fokuserad coping kan fördelaktigt användas ihop. Almén (2017) påpekar 

att stress kan leda till utmattning och utbrändhet om den inte bearbetas.  

Utbrändhet respektive Utmattningssyndrom 

Begreppet utbrändhet har använts länge, år 1960 benämndes det som en form av psykiskt 

och fysiskt utmattningstillstånd. Utbrändhet är ursprungligen en översättning från det 

amerikanska ordet “burnout” (Socialstyrelsen, 2003). Gustafsson (2014) menar att 

begreppet utbrändhet har många olika definitioner som har ändrats genom åren. Det har 

inneburit utmattning såväl fysiskt, psykiskt och emotionellt samt vanligtvis reducerad 

prestationsförmåga. Internationellt finns inte någon officiell definition eller diagnos för 

utbrändhet, begreppet beskrivs ofta som en psykologisk reaktion på frustrerande arbete. 
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Utbrändhet används idag allt mer sällan i Sverige då det felaktigt kan tolkas som att någon 

är helt och oåterkalleligt slutkörd. Socialstyrelsen (2003) rekommenderar istället att termen 

utmattningssyndrom används för dessa tillstånd.  Gustafsson (2014) påpekar att begreppet 

utbrändhet förknippas med begreppet utmattningssyndrom då de delvis avser samma sak 

men är långt ifrån synonyma. 

Utmattningssyndrom är en form av stress-relaterad störning. Utmattningssyndrom är 

kroppens reaktion på svår långvarig stress som vissa människor kan utveckla på grund av 

arbete som upplevs påfrestande (Allgulander, 2019). Socialstyrelsen (2003) har utformat 

kriterier för utmattningssyndrom som ingår i det internationella diagnossystemet. 

Kriterierna för utmattningssyndrom är att psykiska och fysiska symtom upplevts 

regelbundet under minst två veckor. Exempelvis måste fyra av följande symtom ha 

upplevts; koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att hantera krav eller tidspress, 

irritation, sömnstörning, kroppslig trötthet, hjärtklappning samt värk. Orsaken till 

symtomen kräver också identifierbara stressfaktorer under minst sex månader. Fler 

kriterier är brist på energi som kan visa sig i form av minskad uthållighet och förlängd 

återhämtningstid vid psykisk belastning. Symtomen kan också orsaka lidande eller 

försämrad funktion i det dagliga livet. De kan dessutom inte bortförklaras av annan 

sjukdom eller påverkan av substanser, exempelvis missbruk eller medicinering 

(Socialstyrelsen, 2003).  

Utmattningssyndrom är vanligt förekommande bland vårdpersonal (Allgulander, 2019). Av 

all vårdpersonal är sjuksköterskor överrepresentativa gällande utbrändhet (Aiken et al., 

2002). Todaro-Franceschi (2015) förklarar att det finns olika faktorer inom vårdyrket som 

kan bidra till utmattning. Dessa faktorer kan vara hierarki, skillnad mellan jämställdhet 

inom yrket och arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket (2010) beskriver att en sjuksköterskas 

arbetsmiljö innefattar högt tempo med många och varierande arbetsuppgifter, inte sällan 

under tidspress. Vanligt är också fysisk överbelastning som kan leda till kroppsliga besvär 

för sjuksköterskan.  

Arbetsmiljö 

Lanz och Bruk-Lee (2017) menar att hög arbetsbelastning för sjuksköterskor leder till ökad 

rapportering av arbetsrelaterade skador. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är det 

arbetsgivarens ansvar att erbjuda goda förutsättningar för arbetstagarna att utföra arbeten 

utan risker för den egna hälsan. Om obalans i arbetet och hög arbetsbelastning varar under 

en längre period utan återhämtning kan det bli ohälsosamt. Arbetsmiljöverket (2015) 

uppger att ohälsosam arbetsbelastning innebär att kraven som ställs i arbetet är högre än 

vad resurser som finns att tillgå kan hantera. När obalans uppstått kan det leda till att 

vårdpersonal försöker kompensera det med risk för sin hälsa, exempelvis arbeta hårt och 

länge med risk för överbelastning eller ta genvägar som kan påverka säkerheten. Det är 

arbetsgivarens ansvar att antingen minska kraven eller tillföra resurser. Arbetsmiljöverket 

(2018) beskriver att det finns flera faktorer som utgör en risk för arbetsrelaterade fysiska 

och psykiska påfrestningar. De fysiska påfrestningarna är främst skador på nacke och rygg 

som är förhållandevis vanligt och uppkommer vid tungt arbete som förflyttningar, 

såromläggningar och operation. Faktorer som påverkar detta är trånga utrymmen där 
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möjligheten att använda hjälpmedel begränsas och där miljön försvårar att utföra arbetet 

ergonomiskt (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Psykiska påfrestningar kan frekvent inträffa vid våld speciellt inom särskilda områden 

inom hälso- och sjukvård, samt vid nära kontakt med smittsamma patienter och föremål. 

Andra faktorer som påverkar vårdpersonal fysiskt och psykiskt är skiftarbete, 

oregelbundna tider, hög arbetsbelastning, samarbetsproblem, konflikter samt ständiga 

förändringar i arbetet (Arbetsmiljöverket 2018). Aiken et al. (2002) anger att hög 

arbetsbelastning och fler antal patienter per sjuksköterska påvisar missnöje på arbetet. 

Tecken på hög arbetsbelastning och stress kan vara när arbetstagare ofta arbetar övertid 

och sällan eller aldrig kan ta ut raster (Arbetsmiljöverket 2017). Watanabe och Yamauchi 

(2019) beskriver att de sjuksköterskor som ofrivilligt arbetar mycket övertid visar ha större 

negativ påverkan psykiskt och fysiskt till skillnad från de som inte arbetar mycket övertid.  

Asefzadeh et al. (2017) framhåller att sjuksköterskor med mental utmattning och stress 

påverkar hur effektivt de klarar att utföra säker omvårdnad. 

Patientsäkerhet 

Utbrändhet hos sjuksköterskor är associerad med lägre patientsäkerhet (da Silva Batalha et. 

al., 2019). Patientsäkerhet innebär enligt Patientsäkerhetslagen (2010) att skydda patienten 

mot vårdskada. Vårdskada innebär att ett lidande, psykisk eller kroppslig skada, sjukdom 

eller dödsfall som hade kunnat undvikas om hälso-och sjukvården vidtagit korrekta 

åtgärder.  Det är vårdgivaren ansvarar att främja en hög patientsäkerhet och förebygga 

vårdskada. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheter, även undersöka 

vilka risker som finns i verkligheten. Brister som upptäcks ska om möjligt omedelbart 

förebyggas eller planeras för åtgärder (SFS 2010:659). Enligt Socialstyrelsen (2017) 

drabbas årligen fler än 100 000 patienter av vårdskador. De vanligaste vårdskador är 

infektioner, exempelvis urinvägsinfektioner. Även kirurgiska skador och 

läkemedelsrelaterad skada är vanligt. International Council of Nurses (2017) menar att 

sjuksköterskan ansvarar för att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt att 

lindra lidande och återställa hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen anger att målet med 

sjukvården är en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 

2017:30). Omvårdnad ska utgå ifrån humanistisk människosyn (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Omvårdnadens grundprinciper är att respektera patienter 

oberoende av bland annat kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, 

sjukdom samt nationalitet. Sjuksköterskans ansvar är att sträva efter en säker, 

hälsofrämjande miljö för patienter och vårdpersonal samtidigt som den egna hälsan ska tas 

om hand för att inte äventyra patientsäkerheten (International Council of Nurses, 2017).  

Todaro-Franceschi (2015) påpekar att utmattade sjuksköterskor som känner hopplöshet 

inför möjligheten att skapa förändring kan resultera i minskat intresse och motivation. Det 

leder till att de börjar agera rutinmässigt istället. Aiken et al. (2002) framhåller att bristande 

vårdkvalité för patienter även kan resultera i konsekvenser som försämrad patientsäkerhet. 

Bland annat ökade mortaliteten med 7% för varje extra patient som sjuksköterskan fick 

ansvar över. da Silva Batalha et al. (2019) menar att när sjuksköterskor upplever 

utbrändhet leder det till försämrad infektionsprevention, sämre handhygien och 

nasokomiala infektioner, det vill säga infektioner som uppkommit i sjukhusmiljö. Flera 
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följer av utbrändhet var fall och felhantering av läkemedel (da Silva Batalha et al., 2019). 

Sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet är omvårdnad, detta kräver kunskap om 

både vetenskapligt och patientnära arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

Mellanmänsklig relation sjuksköterska - patient  

Peplau (1991) menar att mellanmänskliga processer och terapeutiska relationer utvecklas 

mellan sjuksköterska och patient. Den mellanmänskliga processen innefattar relationen 

mellan sjuksköterska och patient, kommunikation, mönsterintegration och sjuksköterskans 

roller. Detta innebär att sjuksköterskor ska vara uppmärksam på de mellanmänskliga 

processer som sker mellan sjuksköterska och patient. Samtidigt ska sjuksköterskan ha en 

självreflekterande inställning. Huvudbegrepp som ingår i Peplaus (1991) teori är 

omvårdnad, människa, miljö och hälsa. Omvårdnad syftar till att främja hälsa med hjälp av 

pedagogiska instrument, exempelvis granskning av planerade strategier. Sjuksköterskan 

ska med hjälp av sin utbildning underlätta för patienten utifrån dennes behov. Människan 

lever i föränderlig miljö och utvecklas genom mellanmänskliga relationer. Miljön beskrivs 

som varierande, fysiologiskt, psykologiskt och socialt tillstånd som både kan främja hälsa 

och bevara sjukdom. Hälsa är personlighetens och andra pågående mänskliga processers 

rörelse mot ett kreativt och konstruktivt liv både individuellt och i gemenskap med andra. 

Omvårdnadens fokus ligger främst på relationer istället för individuella patientfaktorer och 

självreflektion. Relationen mellan sjuksköterska och patient utvecklas genom överlappande 

faser: orienteringsfasen, bearbetningsfasen och resolutionsfasen (avslutningsfas). 

Orienteringsfasen innebär att sjuksköterska och patient lär känna varandra och patienten 

får tillit till sjuksköterskan. Detta för att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att identifiera 

problem genom att samla in information, lindra spänning och oro samt fokusera på 

patientens förmåga. Bearbetningsfasen delas in i identifikation och nyttjande. Det är i 

identifikationsfasen som patienten börjar delta i problemidentifieringen och blir medveten 

om att det krävs förändring och tid för att uppnå önskat mål. Sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa patienten att uttrycka känslor och behov som sedan ska vara väsentligt i 

omvårdnaden. I nyttjandefasen börjar patienten att realistiskt bearbeta problemen med den 

hjälp som sjuksköterskan tillhandahåller. Sjuksköterskans ansvar är inte att lösa patientens 

problem utan att bidra med förslag till möjliga lösningar. Resolutionsfasen inträder innan 

relationen ska avslutas. Beroende på situationen kommer olika åtgärder att utföras, 

exempelvis remittera patienten vidare, lära in förebyggande åtgärder och sammanfatta det 

fullbordade arbetet (Peplau, 1991). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Stress är vanligt förekommande bland vårdpersonal där sjuksköterskor är 

överrepresenterade. Det kan orsaka allvarliga konsekvenser för sjuksköterskors psykiska 

och fysiska hälsa. Då sjuksköterskor lider av stress, utbrändhet eller utmattning finns 

samband med allvarlig risk för patientsäkerheten. Det är sjuksköterskans ansvar att 

tillfredsställa en god vård och omvårdnad för patienter. Långvarig stress utan återhämtning 

kan leda till utbrändhet och/eller utmattning. Det är viktigt att få uppfattning om orsakerna 
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bakom stress, utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor. En ökad medvetenhet om 

faktorer som leder till stress kan öka möjligheterna till kunskap och strategier som kan 

förbättra hälsa hos sjuksköterskor samt minska hot mot patientsäkerheten. 

SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad i arbetssituationen som 

medverkar till stress, utbrändhet och utmattning. 
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METOD 

För denna studie valdes en litteraturöversikt, beskriven av Friberg (2017). Målet med 

litteraturöversikt är att samla tidigare utförd forskning. Denna forskning ska kritiskt 

granskas och sedan sammanställas till ny forskning. I en litteraturöversikt ingår såväl 

kvalitativa som kvantitativa artiklar inom ett specifikt, avgränsat område. En kvalitativ 

studie innebär att skapa förståelse för människornas upplevelser och erfarenheter inom valt 

ämne. En kvantitativ studie handlar snarare om mätningar och jämförelser inom det 

beforskade området. Litteraturöversikt kan användas för att undersöka ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde och/eller omvårdnadsrelaterat område, för att få 

djupare förståelse och överblick över ämnet. 

Urval 

Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska på grund av språkliga färdigheter. Artiklarna fokuserades på sjuksköterskors 

perspektiv och var relevanta för syftet, samt peer reviewed. Exklusionskriterier var artiklar 

äldre än från år 2010 i syfte att finna den senaste forskningen. Ingen avgränsning gjordes 

gällande deltagarnas kön, ålder, arbetsplats, antal verksamma år eller geografiskt område 

med avsikt att ta del av en bredare forskning.  

Datainsamling 

För sökningen av relevanta artiklar användes databaserna Cinahl och Medline. Valda 

databaser är inriktade inom ämnet omvårdnad där artiklar med fulltext kan erhölls. Om inte 

fulltext fanns att tillgå användes databasen Worldcat Discovery för tillgång till fulltext. 

Sökord som användes är nurse, burnout, stress, occupational stress, compassion fatigue, 

qualitative, work satisfaction, work related stress och job burnout. Dessa sökord varierades 

sedan för att få fram ett färre antal artiklar som var relevanta för studien, för sökhistorik se 

bilaga 1. Artiklarna som söktes var peer reviewed, vilket innebär vetenskapligt granskade 

av författare som är oberoende av studien. Trunkeringar (*) användes bakom sökorden 

nurs* och stress* för att få artiklar som innehöll olika böjningar av sökorden. Boolesk 

sökoperator användes, som innebär kombinationer av söktermer genom att använda 

“AND”. Detta hjälpmedel kan enligt Östlundh (2017) utöka sökningsresultatet. Artiklar 

med flera perspektiv än sjuksköterskans fick användas i studien så länge det tydligt gick att 

skilja perspektiven åt. De artiklar som ingick i studien kvalitetsgranskades enligt en modell 

av Friberg (2017) för att säkerställa studiernas pålitlighet. Granskningsmallen innehåller 

frågor för respektive kvalitativa och kvantitativa artiklar. Några aspekter som togs upp i 

granskningen var om artiklarna hade ett tydligt och avgränsat problem, vad syftet är, hur 

metoden är beskriven och etiska resonemang. Kvalitetsgranskningsmallen enligt Friberg 

(2017) bifogas som bilaga 3. Översikt över analyserade artiklar presenteras i bilaga 2. 

Datamaterialet bestod av 10 vetenskapliga artiklar varav 1 kvantitativ, 7 kvalitativa och 2 

mixad metod. 
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Analys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017) metod för litteraturöversikt. Artiklarna 

genomgick ett antal analyssteg för att skapa en ny helhet. Artiklarnas resultat lästes enskilt 

och flera gånger för att få en förståelse för helheten. Därefter fördes en diskussion för att få 

en gemensam bild av innehållet av varje enskild artikels resultat. En summering av valda 

studier gjordes i form av en översiktstabell för att få struktur på datamaterialet. Tabellen 

innehöll områden såsom studiernas syfte, metod, resultat, forskningsetiska överväganden 

och detta är ställt i relation till problemområdet. Sedan urskildes delar som svarade mot 

syftet till ett eget dokument. Detta skapade en sammanfattning som lästes upprepade 

gånger för att finna likheter och skillnader i datamaterialet. Likheter och skillnader 

markerades med olika färger. Dessa färger skapade två huvudkategorier. Likheter och 

skillnader markerades sedan i varje huvudkategori med olika färger. Detta skapade 

underkategorier under varje huvudkategori. Datan med samma innehåll bearbetades för att 

bilda en ny helhet i de olika kategorierna. Slutligen benämndes kategorierna utifrån deras 

innehåll. Resultatet presenteras som två kategorier med nio underkategorier.  

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades studerades de fyra etiska grundkraven som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Dessa togs sedan hänsyn till i insamlingen av data. Detta innebär att 

deltagarna i tidigare studier blivit informerade om forskningens syfte och har samtyckt till 

att delta. Deras integritet och personliga uppgifter har hanterats på ett säkert sätt. I denna 

litteraturstudie är de artiklar som använts i resultatdelen godkända av en etisk nämnd och 

granskade ur ett etiskt perspektiv. Enligt Kjellström (2017) kan begränsningar gällande 

engelska språket och metodologiska kunskaper påverka förståelse för att kunna göra en 

rättvis bedömning av de artiklar som granskats. Det finns även risk för feltolkning och att 

urvalsgrupper beskrivs nedlåtande. I denna studie var noggrann referenshantering 

tillämpad för att inte förvrida sanningen eller riskera plagiering från författarnas resultat. 
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Resultat 

Ur analysen av datamaterialet framkom två kategorier och nio underkategorier, se tabell 1 

nedan.  

Tabell 1. Presentation av kategori och underkategori 

Kategori 

 

Underkategori 

Känslor av otillräcklighet  Etiska svårigheter 

Brist på kunskap 

Distanserar sig 

Når inte fram 

Krav från anhöriga 

Brister i omgivande organisation Alltför omfattande ansvar 

Brist på support från ledningen 

Bristande teamsamarbete 

För få sjuksköterskor 

Känslor av otillräcklighet 

 

Etiska svårigheter 
Etiska svårigheter i omvårdnaden bidrar till utmattning hos sjuksköterskor (Giarelli et al., 

2016). Sjuksköterskor rapporterar att de inte hinner tala eller skapa en nära relation med 

patienterna (Giarelli et al., 2016; Moreno et al., 2018). Sjuksköterskorna upplever sig 

oetiska när de på grund av tidsbrist försöker undvika tidskrävande patienter som söker 

sällskap (Giarelli et al., 2016). Happell et al. (2013) konstaterar att sjuksköterskor känner 

sig obekväma och stressade vid rapportering när bland annat sekretessbelagd information 

sker vid patientens säng, inom hörhåll för andra patienter och närstående. 
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Brist på kunskap 
Sjuksköterskor upplever stress när de inte känner att de har tillräckligt med kunskap inom 

ett specifikt område, exempelvis psykisk ohälsa. Trots att de strävar efter att göra allt de 

kan blir de ändå ifrågasatta. Fukumori et al. (2017) och Giarelli et al. (2016) beskriver att 

sjuksköterskor känner osäkerhet i om deras vård och omvårdnad är tillräcklig, de undrar 

om vården hade blivit bättre om de gjort på ett annat sätt eller om någon annan utfört det. 

Sjuksköterskor upplever att patienten lider på grund av att de inte kan utföra adekvat 

omvårdnad (Fukumori et al., 2017) och de trycker ned sig själva för att de inte kan uppfylla 

sin egna roll som sjuksköterska (Giarelli et al., 2017).  

                                                                                

Distansera sig 

Sjuksköterskor upplever stress när de har närmare kontakt med patienter och anhöriga 

jämfört med annan vårdpersonal. Detta kan vara en orsak till depersonalisation som har 

angetts i en studie där 7 av 10 sjuksköterskor visar höga nivåer på depersonalisation 

(Hamdan & Hamra, 2017). Hayes et al. (2015) menar också att det kan vara negativt för 

sjuksköterskor att skapa en nära relation till patienter eftersom det kan bli en känslomässig 

börda när patienten går bort. Detta kan leda till utbrändhet om otillräckligt stöd erhålls för 

att hantera sorgen. Fukumori et al. (2017) beskriver att sjuksköterskor kan uppleva 

missnöje över anhörigas respons för patienten då deras medkänsla till patienten är stark. En 

annan situation som upplevs stressigt för sjuksköterskor är när de behöver hantera 

livshotande situationer och krigsskador (Hamdan & Hamra, 2017). När det kommer unga 

traumapatienter påverkas sjuksköterskorna känslomässigt på grund av oro för att det ska 

vara deras egna barn (Dekeseredy et al., 2019). I en studie med 417 deltagare visade 52,5% 

höga nivåer av utbrändhet när de led av känslomässig utmattning (Hayes et al., 2015). 

  

Når inte fram 
Sjuksköterskor upplever stress när patienten inte är mottaglig (Fukumori et al., 2017; 

Giarelli et al., 2016; Ko et al., 2019). Detta förekommer när sjuksköterskorna inte får 

kontakt med patienten om hur allvarligt tillståndet är. De menar att patienten inte är 

mottaglig för informationen som ges utan har sin egen tro (Fukumori et al., 2017). Ett 

annat exempel är att patienten inte tror att sjuksköterskan vill patientens bästa, trots att 

sjuksköterskan försöker förklara situationen (Giarelli et al., 2016). Sjuksköterskorna 

upplever att patienten vägrar göra något som sjuksköterskan rekommenderar utifrån sin 

medicinska kunskap. Även när anhöriga, utan egentlig kunskap tar på sig medicinska 

beslut och ber sjuksköterskorna göra eller ge patienten något som inte är bra upplever de 

sig otillräckliga. Detta förekommer även i situationer när patienten uttryckt ovilja till 

fortsatt behandling men detta förbises när patienten inte längre är talför, sjukhuset lyssnar 

då på anhöriga (Ko et al., 2019).  

  

Krav från anhöriga 
Krav och ibland orimliga krav från anhöriga och patienter är en stressande faktor på 

arbetsplatsen för sjuksköterskor (Giarelli et al., 2016; Happell et al., 2013; Lim et al., 

2011). Detta kan leda till känsla av fysisk och emotionell utmattning samt trötthet i slutet 

av arbetspasset (Moreno et al., 2018). Sjuksköterskorna upplever att dessa krav förvärras 

när anhöriga inte accepterar när de exempelvis meddelar att besökstiden är slut, utan 

istället tar det vidare till andra i vårdorganisationen (Happell et al., 2013).  Lim et al. 

(2011) konstaterar att det framförallt är rika och kontrollerande anhöriga som förväntar sig 
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att alla resurser och all tid ska läggas på just deras familjemedlem, samtidigt som de också 

övervakar varje omvårdnadsmoment som utförs. Giarelli et al. (2016) påpekar att 

sjuksköterskorna i frustration försöker uppfylla de orimliga kraven, samtidigt som diskreta 

anhöriga också upplevs som en stressande faktor i arbetet.   

 

  

Brister i omgivande organisation 

  

Alltför omfattande ansvar 
I en studie med 417 deltagare av Hayes et al. (2015) framgår att de som har varit 

verksamma sjuksköterskor max ett år (11st) lider av den högsta nivån av stress och lägsta 

nivå av arbetsglädje. Jakimowicz et al. (2017) beskriver att även erfarna sjuksköterskor 

också känner sig överbelastade i sitt yrke eftersom mer erfarenhet leder till större ansvar, 

exempelvis lära upp ny personal, bära sjukhusets akutsökare samt ta hand om de patienter 

som är sjukast. Sjuksköterskor får även ansvara för den totala omvårdnaden, lära upp 

praktikanter och ansvara för deras eventuella misstag (Lim et al., 2011). Sjuksköterskor 

behöver ibland också utföra arbetsuppgifter utanför deras kompetensområde för att rädda 

patienternas liv. De vet att detta inte är rätt men att det måste göras. Det bidrar till oro att 

förlora sin legitimation ifall patientens situation skulle bli granskad, samt om 

utgångspunkten hade blivit bättre om en kollega utfört arbetet (Dekeseredy et al., 2019). 

Även detta leder till känsla av utbrändhet och trötthet då de vill utföra sitt arbete väl 

samtidigt som de vill behålla sitt egna välmående. Sjuksköterskor upplever även 

utmattning, stress och utbrändhet när de inte känner att de lever upp till förväntningar från 

ledningen om exempelvis patientcentrerad vård, men även förväntningar från sig själva 

(Jakimowicz et al., 2017) samt kollegor (Fukumori et al., 2017; Jakimowicz et al., 2017). 

  

Brist på support från ledningen 
Faktorer som leder till fysisk och emotionell utmattning är när sjuksköterskor upplever att 

organisationen inte ger tillräckligt med utbildning eller att tiden inte finns för att kunna 

använda de program som de fått (Jakimowicz et al., 2017) även när det inte finns 

tillräckligt med resurser till hands (Dekeseredy et al., 2019; Giarelli et al., 2016; 

Jakimowicz et al., 2017; Moreno et al., 2018). Sjuksköterskor behöver utföra 

arbetsuppgifter som inte ingår i deras befattning exempelvis tekniska, elektriska och 

administrativa (Dekeseredy et al., 2019; Moreno et al., 2018). En annan faktor som leder 

till stress är när sjuksköterskor inte blir respekterade eller får tillräckligt stöd av ledningen 

(Happell et al., 2013; Jakimowicz et al., 2017). Sjuksköterskor upplever även stress och 

missnöje när ledningen inte uppmärksammar deras ansträngning eller uppskattar deras väl 

utförda arbete och övertid, samt när det inte finns möjligheter att kunna utvecklas 

karriärmässigt (Happell et al., 2013; Lim et al., 2011). Giarelli et al. (2016) konstaterar att 

sjuksköterskor upplever att deras personliga behov är ignorerade, att det är orättvis 

arbetsfördelning och personalomsättningar som leder till brist på erfarna sjuksköterskor. 

Enligt Dekeseredy et al. (2019) upplever sjuksköterskor på landsbygden att de inte kan 

byta arbetsplats på grund av att de inte skulle få samma höga position, lön, antal 

semesterdagar och pension som de har nu. Happell et al. (2013) beskriver att arbetsgivaren 

inte kan erbjuda tillräckligt med parkeringsplatser till personalen. Detta resulterar i stress 

för sjuksköterskorna redan innan arbetspasset börjat. Ett annat stressande moment i arbetet 

är enligt Happell et al. (2013) när sjuksköterskor inte får tag i läkare, framförallt nattetid 
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för att exempelvis undersöka patienter. Ytterligare en stressfaktor för sjuksköterskor är 

otillräcklig återhämtning (Dekeseredy et al., 2019; Happell et al., 2013). Enligt Happell et 

al. (2013) är skiftarbete och speciellt nattskift orsak till utebliven återhämtning. 

 

Bristande teamsamarbete 
Enligt Giarelli et al. (2016) tar inte alla i teamet ansvar för sina arbetsuppgifter vilket 

resulterar i ensamansvar för sjuksköterskan. En del av stressen i sjuksköterskors arbetsliv 

beror på att samverkan inte fungerar mellan sjuksköterska och läkare (Fukumori et al., 

2017; Giarelli et al., 2016; Ko et al., 2019). Sjuksköterskor beskriver att inom den 

orientaliska kulturen tenderar läkare att berätta om patientens tillstånd för anhöriga som 

ska besluta om patienten ska få ta del av informationen eller inte. Sjuksköterskorna anser 

att patienten har rätt att veta men är begränsade på grund av hierarkin mellan läkare och 

sjuksköterskor, läkarna gör som de vill (Ko et al., 2019). Sjuksköterskor anger en annan 

stressig upplevelse som uppstår när läkaren kommunicerar oempatiskt med patienten 

(Fukumori et al., 2017) samt ger falska förhoppningar till anhöriga och patienten (Giarelli 

et al., 2016). Det resulterar i lidande för patienten och maktlöshet hos sjuksköterskor 

(Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2016). Även Giarelli et al. (2016) konstaterar att 

sjuksköterskor upplever att läkarna inte lyssnar eller litar på dem även om det troligtvis 

hade minskat patientens lidande. Sjuksköterskorna upplever att de känner patienten väl 

medan läkarna endast har snabba, korta besök. Enligt Fukumori et al. (2017) anser 

sjuksköterskor att läkarna behöver se hela individen och dennes livskvalitet samt 

samarbeta bättre. 

  

Hayes et al. (2015) menar att sjuksköterskor upplever det svårt att få stöd från kollegor på 

grund av brist på förtroende och empati. Detta resulterar i svårigheter till att kunna tala om 

sina känslor och ingen som frågar hur det är. Enligt Fukumori et al. (2017) upplever 

sjuksköterskor att de ofta inte blir förstådda/hörda av sina kollegor. Hayes et al. (2015) 

anser att det är viktigt att ha stöttande team vid stressiga situationer för att det inte ska leda 

till utbrändhet i längden. Fukumori et al. (2017) påpekar att sjuksköterskor vill ha ett bättre 

samarbete kring patienten.  

 

För få sjuksköterskor 
Sjuksköterskor som arbetar på akutvårdsavdelningar rapporterar utbrändhet i olika nivåer. I 

studien deltog 161 sjuksköterskor varav 69.8% visar hög emotionell utmattning, 18.2% 

hade medelnivå och 11.9% hade låg nivå. Orsaker till utbrändhet är brist på personal och 

därmed hög arbetsbelastning (Hamdan & Hamra, 2017). Sjuksköterskor upplever även 

tidsbrist som en stressande faktor på arbetsplatsen (Hayes et al., 2015; Jakimowicz et al., 

2017; Lim et al., 2011; Moreno et al., 2018). När exempelvis läkare, kollegor och tolkar 

stör tidsplanen påverkar det arbetsflödet ytterligare (Hayes et al., 2015). För högt antal 

patienter är en orsak till tidsbrist (Dekeseredy et al., 2019; Giarelli et al., 2016; Hamdan & 

Hamra, 2017; Jakimowicz et al., 2017; Lim et al., 2011; Moreno et al., 2018). 

Sjuksköterskor drabbas av överbelastning när patientflödet ökar och ingen extra personal 

tillsätts (Dekeseredy et al., 2019), ofta har patienter även stort omvårdnadsbehov (Giarelli 

et al., 2016). För lite tid för att utföra flera olika arbetsuppgifter leder också till 

överbelastning (Dekeseredy et al., 2019; Moreno et al., 2018). 
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Resultatsammanfattning 
 

Av resultatet finns olika faktorer som bidrar till upplevelse av stress, utbrändhet och 

utmattning hos sjuksköterskan. Det uppkom två huvudkategorier som är: Känslor av 

otillräcklighet och Brister i omgivande organisation. Den första huvudkategorin innehåller 

fem underkategorier som är: Etiska svårigheter, som uppkom när sjuksköterskors etik inte 

överensstämde med handlingen; Brist på kunskap, innefattar att sjuksköterskorna ibland 

saknade kunskap och därmed upplevde omvårdnaden otillräcklig; Distanserar sig, uppkom 

när sjuksköterskornas medkänsla till patienten var för stark; Når inte fram, innefattar när 

patienten inte var mottaglig för sjuksköterskan; och Krav från anhöriga, uppkom när 

anhöriga ställde orimliga krav på sjuksköterskan. Andra huvudkategorin innehåller fyra 

underkategorier som är: Alltför omfattande ansvar, som uppkom på grund av att 

sjuksköterskan fick större ansvar än vad som klarades av; Brist på support från ledningen, 

innefattar bristande uppskattning från ledningen; Bristande teamsamarbete, uppkom på 

grund av hierarki och bristande stöd från kollegor; och För få sjuksköterskor, innefattar 

hög arbetsbelastning under tidspress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt av Friberg (2017) valdes för att genomföra studien eftersom området är 

väl beforskat. Kvalitativa artiklar användes för att få del av sjuksköterskors erfarenheter av 

vad i arbetssituationen som bidrar till upplevelse av stress, utbrändhet eller utmattning. 

Kvantitativa artiklar valdes för att få statistiska resultat av valda problemområdet. Syftet 

hade kunnat besvaras med en intervjustudie men på grund av tidsbrist valdes istället en 

studie med mindre omfattning. Fördelen med intervjustudie hade varit att kunna få svar på 

frågor gällande deras upplevelser och syn på verkligheten, vid oklarheter hade följdfrågor 

kunnat ställas. Fördelen med litteraturöversikt är att metoden sammanfattar flera 

originalstudier som studerat det valda ämnet. Med hjälp av den valda metoden har svar 

uppnåtts väl på syftet eftersom ämnet är väl beforskat.  

Inklusionskriterier var att inkludera artiklar från hela världen i syfte att finna en bred 

forskning. För att kunna studera ny forskning valdes artiklar som ej var äldre än 10 

år.  Både kvinnor och män i alla åldrar var inkluderade i studien för att stress, utbrändhet 

och utmattning är ett fenomen som alla kan uppleva. Dock skulle upplevelsen kunna skilja 

sig åt mellan könen vilket inte studerats i litteraturöversikten och därmed kan ses som en 

begränsning. Ingen ställning har tagits till antal verksamma år som sjuksköterska i urvalet 

då alla upplevelser av stress, utbrändhet och utmattning är värdefulla. Det kan anses som 

en begränsning då kännedom finns om att dessa upplevelser kan skilja sig åt mellan 

exempelvis nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor. Ett kriterium var att artiklarna 

skulle innehålla sjuksköterskeperspektiv. Artiklar med fler yrkeskategorier än 

sjuksköterskans har inkluderats, dock har enbart sjuksköterskornas perspektiv analyserats i 

denna studie i syfte att få ett överförbart resultat eftersom olika befattningar kan ha olika 

arbetsuppgifter. Artiklar som inte är skrivna på engelska har exkluderats på grund av 

språkliga färdigheter. Trots detta har det varit en utmaning att översätta vissa ord, dels på 

grund av vårdorganisatoriska skillnader inom olika länder. Även att tolka vissa fraser kan 

ha lett till en felaktig tolkning av resultatet. I urvalet inkluderades endast artiklar som var 

peer reviewed, eftersom dessa artiklar enligt Henricson (2017) stärker trovärdigheten för 

att de är bedömda som vetenskapliga.  

Artiklarna söktes i flera databaser inriktade på hälso- och vårdvetenskap. Cinahl och 

Medline var de databaser som fick betydligt mer relevant träffresultat och därefter 

fokuserades sökningen i dessa två databaser. För att få hjälp med sökord och 

sökordskombinationer kontaktades bibliotekarier på Högskolan i Skövde. Denne hjälpte 

även till med boolesk sökoperator och trunkeringar som utökar möjligheten för relevanta 

sökningar.  Det valdes att inte avgränsa sökningen till enbart artiklar med fulltext i syfte att 

finna så många relevanta artiklar som möjligt. Detta resulterade dock i att några väsentliga 

artiklar fick avstås på grund av de inte var fritt tillgängliga att läsas. Flera olika 

sökordskombinationer användes till artikelsökningen, vilket kan påverka träffresultatet. 

Några av artiklarna kom upp i olika sökordskombinationer och i flera databaser vilket 

enligt Henricson (2017) tyder på hög tillförlitlighet. Artiklarna granskades med hjälp av 

Fribergs (2017) granskningsmall för att säkerställa god kvalitet. Samtliga artiklar 
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granskades av båda författarna tillsammans i syfte att stärka trovärdigheten. Samtliga 

artiklar svarade på de flesta av kvalitetsgranskningsfrågorna, den främsta vikten lades på 

om artiklarna hade ett tydligt formulerat problem, tydligt syfte för att med säkerhet veta 

vad som studerats och etiskt ställningstagande. Detta för att säkerställa hög kvalitet och 

därmed hög tillförlitlighet. Några av artiklarna uppfyllde inte kriteriet om etiskt 

ställningstagande och valdes därför bort.   

Hänsyn har tagits till trovärdighet i analysarbetet genom att samtliga artiklar först lästes 

individuellt och sedan gemensamt för att få en ny helhet. Sedan diskuterades relevanta 

delar av artiklarnas resultat för att plocka ut väsentliga delar. Genom reflektion under 

handledningsprocessen kontrollerades att datan var rimlig och svarade på syftet för att 

stärka trovärdigheten. Innan dataanalysen har förförståelsen som uppkommit under 

verksamhetsförlagd utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter diskuterats. Det 

eftersträvades att analysera datamaterialet med en så öppen syn som möjligt för att 

förförståelsen inte skulle påverka resultatet, vilket enligt Henricson (2017) stärker 

trovärdighet. Artiklarna som inkluderades var från olika världsdelar men visar likheter i 

resultaten vilket kan tyda på att studien kan vara överförbar till sjuksköterskor i andra 

länder. Kännedom finns om att vårdorganisationer, kultur och andra påverkbara faktorer 

kan se olika ut vilket kan påverka upplevelsen av stress, utbrändhet och utmattning hos 

sjuksköterskor.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att det finns flertalet faktorer i arbetssituationen som leder till 

stress, utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor. En av orsakerna är att sjuksköterskor 

känner sig otillräckliga i omvårdnaden på grund av exempelvis brist på kunskap och tid. 

Sjuksköterskor upplever att de inte hinner skapa en relation till patienterna och inte heller 

tala med dem. Chan et al. (2013) menar att tidsbrist och för mycket arbetsuppgifter 

påverkar relationen mellan patient och sjuksköterska då arbetsuppgifterna prioriteras. I en 

studie av Chan et al. (2013) framgår att sjuksköterskor får hjälp av sjuksköterskeassistenter 

för att minska arbetsbelastningen. Detta leder dock till att sjuksköterskor får ännu mindre 

kontakt med patienter eftersom sjuksköterskeassistenterna tar över den patientnära 

omvårdnaden.  Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetensområde där relationen 

är en väsentlig del för god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskor behöver även ha kunskap inom sitt verksamhetsområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Peplau (1991) menar att mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och patient är betydelsefull för att det är genom relation som patienten får 

tillit till sjuksköterskan. Finley och Sheppard (2017) belyser att sjuksköterskor upplever 

skuldkänslor för att de inte hinner utföra omvårdnad med hög kvalité eller uppnå patienters 

önskemål. Dessa situationer kan leda till samvetsstress (Juthberg och Sundin, 2009).  

 

Av resultaten framgår att sjuksköterskor kan uppleva stress vid distansering och väljer att 

inte se personen när en nära relation till patienter inte alltid är fördelaktigt för 

sjuksköterskor utan de kan få emotionell påverkan. Det visar sig att sjuksköterskor blir 

känslomässigt utmattade av nära relationer med patienter, om de inte får tillräckligt med 

stöd att hantera känslorna. Finley och Sheppard (2017) beskriver att sjuksköterskor med 

stark medkänsla/relation till patienten upplever sekundärt traumatiskt stressyndrom när 
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patienten avlider. Samtidigt som sjuksköterskan själv sörjer behöver de även emotionellt 

stödja patientens anhöriga. Figley (1995) konstaterar att det kan bli traumatiskt för 

sjuksköterskan att sätta sig in i patientens situation. Joinson (1992) menar att 

sjuksköterskor måste få möjlighet till återhämtning efter sådana här situationer. Jarden et 

al. (2018) beskriver att det bör finnas möjligheter för stöd och reflektion i ett lärande syfte, 

för att hantera stressiga händelser och få en bättre arbetsbalans. Coping kan också 

användas för att hantera stressiga händelser då många källor till stress inte kan behärskas. 

Effektiv coping är det som gör att människan kan tolerera, minimera, acceptera eller 

ignorera faktorerna (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

En annan orsak som kan leda till stress, utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor är 

brister i omgivande organisation. Av resultatet framgår att både nyutexaminerade och 

erfarna sjuksköterskor upplever stress och utmattning på arbetsplatsen när det får mer och 

alltför omfattande ansvar inom verksamheten. Sjuksköterskor vill göra ett bra arbete utan 

att riskera sin egna hälsa. Xie et al. (2011) menar att emotionell utmattning kan skilja sig åt 

mellan sjuksköterskor. Det kan bero på ålder då yngre sjuksköterskor tenderar att oftare 

lida av emotionell utmattning jämfört med äldre sjuksköterskor. Orsakerna till detta kan 

bero på inkomst, arbetstid per vecka samt erfarenheter vid utmattning. Äldre 

sjuksköterskor har mer erfarenhet när det gäller att hantera utmanande situationer bland 

annat på grund av bättre självkontroll. De tenderar även att ha bättre ekonomisk ersättning 

vilket kan underlätta motivationen och därmed leda till lägre arbetsrelaterad utmattning 

(Xie et al, 2011). Arbetsmiljöverket (2015) beskriver att när kraven är högre än tillgängliga 

resurser kan detta kompenseras med risk för den egna hälsan. Detta visar betydelsen av att 

ge stöd till alla sjuksköterskor oavsett yrkeserfarenhet och ålder. 

 

Av resultaten framgår att sjuksköterskor med bristande teamsamarbete inte får tillräckligt 

med stöd från sina kollegor i stressade situationer. Sjuksköterskor upplever även stress när 

exempelvis läkare förbiser sjuksköterskans kunskap. Detta kan vara möjligt på grund av 

hierarki och organisationens uppbyggnad. Sjuksköterskan anser att vården och 

omvårdnaden ska bedrivas i team med patienten i fokus. Det visar sig också att 

sjuksköterskor önskar bättre samarbete då sjuksköterskor upplever ensamansvar över 

patienten. Berland et al. (2008) konstaterar att sjuksköterskor får negativa kommentarer 

från sina kollegor exempelvis om att de är långsamma under tidspress. Detta leder till 

irritation och enligt Arbetsmiljöverket (2018) även till samarbetsproblem. Otrevligt 

beteende eller mobbning på arbetsplatsen kan vara symtom på samvetsstress och 

utmattning, men även en bidragande faktor för att dessa tillstånd utvecklas (Todaro- 

Franceschi (2015). Jarden et al. (2018) pekar på betydelsen av stödjande team för att få ett 

positivt arbetsklimat. Bättre samarbete uppstår genom att lyssna på varandra, känna sig 

trygg bland kollegor och vara omtänksamma mot varandra. Stanley (2008) menar att 

sjuksköterskor med egenskaper av kongruent ledarskap ska vara öppna, ärliga, tillgängliga 

och lojala mot sina kollegor. Detta ska bidra till bättre kommunikation och arbetsklimat i 

teamet. Fischer-Grönlund et al. (2015) beskriver att sjuksköterskor lider av att de inte kan 

skydda patienten på grund av organisatoriska förutsättningar. Exempelvis när läkarna 

ignorerar sjuksköterskans rekommendationer och med hjälp av hierarkin självständigt kan 

fatta beslut. Det leder till att sjuksköterskor inte kan förändra situationen och därmed får 

arbeta emot sina etiska principer. Chan et al. (2013) menar att bättre samarbete och stöd 

mellan kollegor leder till mindre stress och utmattning. 
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Resultatet visar att för få sjuksköterskor leder till hög arbetsbelastning, många patienter 

och tidsbrist vilket har visat sig ha påverkan på sjuksköterskans hälsa. Freeney och Tiernan 

(2009) beskriver att många patienter med tungt omvårdnadsbehov samt personalbrist, 

ansvar över hela avdelningen under obekväm arbetstid, svårigheter att få rast eller 

matuppehåll leder till stress hos sjuksköterskor. Detta är i linje med en studie av Aiken et 

al. (2002) som beskriver att hög arbetsbelastning är starkt förknippat med utmattning och 

emotionell trötthet. Enligt Arbetstidslagen (SFS 1982:673) och Arbetsmiljöverket (2017) 

är det arbetsgivaren som måste se till så att arbetstagare har goda möjligheter till arbete 

utan att riskera egna hälsan samt kunna ta rast som enligt Arbetstidslagen (SFS 1982:673) 

ska ges efter fem timmars arbetad tid. Arbetsmiljölagen (2019) påtalar att arbetsgivare och 

arbetstagare ska samverka för att uppnå en hälsosam arbetsmiljö. Arbetstagaren ska vara 

delaktig i de åtgärder som krävs för att åstadkomma god arbetsmiljö. Största ansvaret 

ligger på arbetsgivaren som ska leda, planera och kontrollera så att arbetsplatsen uppfyller 

kraven på en god arbetsmiljö. Enligt International Council of Nurses (2017) ska 

sjuksköterskan arbeta för förståelse kring arbetsmiljöns påverkan på hälsan. Jarden et al. 

(2018) beskriver att sjuksköterskor anser att attityden mot deras hälsa bör förbättras 

eftersom den som vårdar behöver må bra och vara frisk för att kunna ta hand om andra. 

Berland et al. (2008) och Arbetsmiljöverket (2015) anger att arbete under stressad miljö 

kan ge konsekvenser för patientsäkerheten. Exempelvis när sjuksköterskorna inte har 

tillräckligt med tid för att förbereda olika vårdmoment, testa utrustning eller utföra dagliga 

morgonrutiner (Berland et al., 2008). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är 

sjuksköterskans ansvar att förebygga risker för vårdskada genom att arbeta patientsäkert. 

Detta visar på betydelsen av god arbetsmiljö för att minska arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor och därmed även stärka patientsäkerheten.  

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns många faktorer i arbetslivet som kan 

påverka sjuksköterskans hälsa i form av stress, utbrändhet och utmattning. Det anses vara 

ett globalt problem då flera studier har visat liknande faktorer. En orsak var att 

sjuksköterskor upplevde känslor av otillräcklighet. Det framkom att sjuksköterskor 

behöver mer tid och kunskap i vissa områden för att utföra en god och säker omvårdnad. 

Det uppkom etiska svårigheter i omvårdnaden och att patienter inte alltid är mottagliga för 

den hjälp sjuksköterskor erbjuder. Även att anhöriga ställer orimliga krav på 

sjuksköterskorna är en stressande faktor. Mer stöd av både kollegor och ledningen krävs 

för att kunna hantera känslomässiga situationer. En annan orsak var brister i omgivande 

organisation. Erfarna sjuksköterskor fick för omfattande ansvar, dessutom utan tillräckligt 

med uppskattning från ledningen. Det framkom även att sjuksköterskor upplevde bristande 

samarbete med läkare och kollegor. För få sjuksköterskor och hög arbetsbelastning bidrog 

också till stress, utbrändhet och utmattning. Om dessa faktorer åtgärdas bör 

sjuksköterskans hälsa förbättras och därmed även högre patientsäkerhet uppnås. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskans arbetsrelaterade hälsa behöver uppmärksammas av organisationen. Därför 

kan sjuksköterskor i förebyggande eller åtgärdande syfte upplysa ledningen om vad de 

behöver för att minska arbetsrelaterad ohälsa. Exempel på detta kan vara möjligheter till 

utbildning för att förbättra kunskapen kring specifika områden. Arbetsgivare behöver se 

över ansvaret som läggs på sjuksköterskor för att inte orsaka överbelastning. 

Sjuksköterskorna kan även ha ett öppet och empatiskt förhållningssätt gentemot sina 

kollegor för att få bättre stöttning, samarbete och därmed ett positivt arbetsklimat. Detta 

bör även förebygga stress för nyutexaminerade sjuksköterskor. Arbetsgivaren behöver ta 

hänsyn till lagar och föreskrifter om arbetsmiljön. Patientsäkerheten kan påverkas eftersom 

otillräcklig återhämtning, tids- och personalbrist leder till stress, utbrändhet och utmattning 

hos sjuksköterskor. Det skulle därför vara intressant att studera hur patientsäkerheten 

påverkas av detta. Att göra en liknande studie utifrån patientperspektivet för att studera om 

patienter upplever stressen hos sjuksköterskor kan vara aktuellt. Även studera om och hur 

patienterna i sådana fall upplever att det påverkar vårdkvalitén. Det kan även vara 

intressant att studera om upplevelse av stress, utbrändhet och utmattning skiljer sig mellan 

könen eller antal verksamma år som sjuksköterska.  
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sjuksköterskors 

arbetsrelaterade 
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Metoden var 
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människor de känner 

från samhället. 
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Miyazaki, A., 

Takaba, C., 

Taniguchi, S. & 

Asai, M. 

Psycho-
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2017 

Syftar till att beskriva 

komponenter för 

sjuksköterskors 

kognitiva reaktioner 

från deras exponering 
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traumatiska upplevelse 
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I studien deltog 

30 sjuksköterskor 
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Data samlades in 

genom 
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användes var 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade 613 
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reaktioner som 

kunde delas in i 40 
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medkänsla och vilja 
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och anhöriga samt 

känsla av 

otillräcklighet, 

konflikt med läkare, 

interagera mer med 

kollegor och kopplar 

patienter och 

anhörigas situation 

till sig själv. 

Studien godkändes av 

Institutional Review 

Board och 

etikkommittén vid 
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Integrated Arts And 

Sciences, Tokushima 

universitet. 

Perceived 

Quality of 

Work Life and 

Risk for 

Compassion 

Fatigue Among 

Oncology 

Nurses: A 

Mixed-Methods 

Study. 

Giarelli, E., 

Denigris, J., 

Fisher, K., 

Maley, M. & 

Nolan, E. 
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nursing forum. 

2016 

 

 

Denna studies syfte är 

att undersöka faktorer 

som påverkar 
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och risker för 

utmattning hos 

sjuksköterskor. 

Mixad metod 

med hjälp av 

enkäter och 

djupintervjuer, 

variabel var 

sjuksköterskans 

egenskaper, 

personlig 

vardaglig stress 

och livskvalitet 

på jobbet. 

Vardaglig stress 

visar effekt hos 30% 

av sjuksköterskornas 

välbefinnande. Det 

kan teoretiskt sett 

leda till utmattning. 

Intervjuerna visade 

dock att 55% av 

sjuksköterskor 

uppgav arbetet som 

givande, det 

framkom också 

flertalet olika källor 

till jobbrelaterad 

stress, bland annat 

arbetsmiljö och 

kommunikation. 

Studien fick 

godkännande från 
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granskningsstyrelsen 

för 
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(Tenet Hälsa) och den 
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sequential 

mixed methods 
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Bonner, A. & 
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BioMed Central 

nursing 

2015 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

de faktorer som bidrar 

till tillfredsställelse 

med arbetsmiljön, 

arbetstillfredsställelse, 

jobbrelaterad stress 

och utbrändhet hos 

hemodialys-

sjuksköterskor. 

Sekventiell mixad 

metod där första 

fasen innebar 

online 

undersökning 

som innefattade 

demografi och 

arbetsegenskaper, 

andra fasen 

innebar 8 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Arbetsmiljön 

upplevdes positivt 

medan arbetsglädje 

var måttlig. 

Stressnivå och 

emotionell 

utmattning var hög. 

Detta presenteras i 

resultatet som 

delades upp utifrån 

kvalitativa och 

kvantitativa teman. 

Alla studieprocedurer 

godkändes av 

universitetets Human 

Research Ethics 

Committee. 

 

Burnout among 

workers in 

emergency 

Departments in 

Palestinian 

hospitals: 

prevalence and 

associated 

factors. 

Hamdan, M. & 

Hamra, A. A. 

 

BioMed Central 

Health Services 

Research 

2017 

Syftet var att bedöma 

nivåer av utbrändhet 

och riskfaktorer hos 

Palestinsk 

vårdpersonal inom 

olika 

akutmottagningar. 

Tvärsnittsdesign 

självadministrerat 

frågeformulär för 

datainsamling 

från alla 

deltagarna som 

jobbar på valda 

avdelningar. 

Totalt 161 

sjuksköterskor som 

deltog. Av dem hade 

69.8% drabbats av 

känslomässig 

utmattning. 48.8% 

av sjuksköterskor 

hade även fått 

depersonalisation. 

Etiskt godkännande 

för att genomföra 

studien utfärdades av 

institutionell 

granskningsstyrelse 

vid Al-Quds 

universitet och 

tillstånd erhölls från 

sjukhus-

administratörerna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Granskningsmall 

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar enligt Friberg (2017).  

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studien resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Granskningsfrågor för kvantitativa artiklar enligt Friberg (2017). 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions-respektive 

exklusionskriterier)? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet?   

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

  

 


