
 

 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

2002 
Australien 

J. Allen & D. 
Mellor 

Work context, 
personal control, 
and burnout 
amongst nurses 

Att undersöka relationen mellan vård 
typen kontroll och symptomen av 
utbrändhet bland 21sjuksköterskor i 
vård av kronisktsjuka och 83 
sjuksköterskor inom akutvården 

Kvantitativ studie. 104 
sjuksköterskor arbetande i 
allmänsjukvården i regionala 
sjukhus i Australien. 

Utbrändhet är en avkomma från 
arbetsrelaterad stress och påverkar 
sjuksköterskor i alla arbetsmiljöer. 

2000 
Nederländerna 

A. Bakker, C. 
Killmer, J. 
Siegrist & W. 
Schaufeli 

Effort-reward 
imbalance and 
burnout among 
nurses 

Att undersöka hur obalansen mellan 
ansträngning och belöning påverkar 
nivån av utbrändhet bland 
sjuksköterskor 

Kvantitativ studie. 207 
sjuksköterskor svarade på en 
enkät. Sjuksköterskorna 
jobbade på ett universitets 
sjukhus i Tyskland 

Sjuksköterskorna som upplevde en 
obalans mellan ansträngning och 
belöning rapporterade en högre 
känslomässig utmattning och 
depersonalisering än de som inte 
upplevde obalansen. 

2005 
Sverige 

S. Billeter-
Koponen & L. 
Fredén 

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

Att få en djupare förståelse för hur 
sjuksköterskor upplever långvarig 
stress och utbrändhet. Fokus låg på ett 
professionellt uppträdande och 
relationen patient – sjuksköterska. 

Kvalitativ metod; Grounded 
Theory. Tio sjuksköterskor 
mellan 30 och 61år deltog i 
studien. Alla sjuksköterskorna 
i studien hade upplevt 
långvarig stress och 
utbrändhet som lett till minst 
två månaders frånvaro från 
jobbet. 

Relationen mellan patient och 
sjuksköterska upplevdes som en 
viktig del av vården av 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 
kände sig kraftlösa när de inte kunde 
påverka värderingen av sitt utförda 
arbete. 

2001 
England 

M. Coffey & M. 
Coleman 

The relationship 
between support 
and stress in 
forensic 
community 
mental health 
nursing 

Att undersöka den upplevda nivån av 
stress och utbrändhet bland 
mentalvårdssjuksköterskor inom 
kriminalvården.  

Kvantitativ studie. 80 
sjuksköterskor svarade på 
enkäten 

Resultaten visade på ett statistiskt 
signifikant samband mellan antalet 
patienter och nivån av stress. 
Undersökningen påvisade att ett antal 
av respondenterna upplevde 
utbrändhet och att en viktig faktor för 
att minska upplevelsen av stress var 
stöd från chefer och kolleger. Om 
detta stöd inte fanns var det stor risk 
att tillfälligt lindrande beteende 
utvecklades, exempelvis 
alkoholförtäring.  
 



 

 

2000 
Tyskland 

E. Demerouti, A, 
Bakker, F. 
Nachreiner & 
W. Schaufeli 

A model of 
burnout and life 
satisfaction 
amongst nurses 

Studiens syfte var att undersöka hur 
väl en modell över utbrändhet och 
livstillfredsställelse stämde, på en 
grupp sjuksköterskor. 

Kvantitativ metod. Studien 
gjordes på 109 sjuksköterskor 
från ett sjukhus och två 
äldreboenden. 
Sjuksköterskorna fick svara 
på en enkät om deras 
upplevelser om 
livstillfredsställelse och 
utbrändhet.  

Studien visade att de sjuksköterskor 
som upplevde kraven på kontakt med 
patienterna som krävande, upplevde 
tidspress, hög fysik och kognitiv 
arbetsbörda, också upplevde 
utmattning. Sjuksköterskor som 
upplevde att det fanns otillräckliga 
arbetsresurser, var i högre grad 
oengagerade i arbetet. 

2003 
Turkiet 

A. Demir, M. 
Ulusoy & M.F. 
Ulusoy 

Investigation of 
factors 
influencing 
burnout levels in 
the professional 
and private lives 
of nurses 

Att bestämma faktorerna som orsakar 
utbrändhet i sjuksköterskors privat- 
och arbetsliv, när sjuksköterskorna 
jobbar på universitets- och 
statssjukhus 

Kvantitativ studie. 329 
sjuksköterskor från norra 
Turkiet svarade på enkäten. 

Nivån av utbrändhet minskar vid 
högre utbildningsnivå, längre 
arbetslivserfarenhet och högre 
arbetsstatus. Utbrändhetsnivån ökar 
också vid övertidsarbete och 
frustration gällande de indelade 
arbetslagen. Även dålig arbetsmiljö 
och dålig utrustning kunde höja risken 
för utbrändhet. Att ta hand om 
hushållet och barn och/eller att 
sköterskan eller sköterskans barn har 
hälsoproblem ökar också risken för 
utbrändhet. 

2003 
Italien 

S. Dorz, C. 
Novara, C. Sica 
& E. Sanavio 

Predicting 
burnout among 
HIV/AIDS and 
oncology health 
care workers  

Att identifiera coping strategier som 
var associerade med hög nivå av 
utbrändhet bland Italienska vårdgivare 
och att jämföra AIDS/HIV personal 
med onkologpersonal  

Kvantitativ studie. 528 
svarade på enkäten, varav 268 
inom AIDS(HIV vården och 
260 inom onkologivården.  

Vid jämförelse mellan grupperna 
visade det signifikans med 
onkologiarbetarna och känslomässig 
utmattning. Bland coping strategierna 
kunde humor identifieras som den 
minst effektiva strategin.  

2006 
Wales 

D. Edwards, P. 
Burnard, B. 
Hannigan, L. 
Cooper, J. 
Adams, T. 
Juggessur, A. 
Fothergil & D. 
Coyle 

Clinical 
supervision and 
burnout: the 
influence of 
clinical 
supervision for 
community 
mental health 
nurses 

Studiens syfte var att fastställa till 
vilken grad klinisk handledning kan 
påverka nivån av utbrändhet hos 
sjuksköterskor.  

Kvantitativ metod. Enkäter 
skickades ut till 
sjuksköterskor vid 11 olika 
hälsovårdscentraler i Wales. 
Totalt deltog 260 
sjuksköterskor i studien.  

Resultatet visade att de sjuksköterskor 
som inte deltagit på mer än sex 
kliniska handledningar visade högre 
grad av depersonalisering genom att 
visa en kall och negativ attityd till 
deras klienter. Vidare visade resultatet 
att ju fler kliniska handledningar 
sjuksköterskorna närvarat vid, ju lägre 
nivåer av utbrändhet uppmättes.  



 

 

2002 
England 

P. Ewers, T. 
Bradshaw, J. 
McGovern & B. 
Ewers 

Does training in 
psychosocial 
interventions 
reduce burnout 
rates in forensic 
nurses? 

Att utvärdera effekterna av 
Psychosocial Intervention Training 
(PSI) på kunskap, attityder och 
nivåerna av klinisk utbrändhet bland 
sjuksköterskor inom kriminalvårdens 
mentalvård. 

Fall/kontroll studie. 20 
sjuksköterskor fick svara på 
en enkät. Tio av 
sjuksköterskorna fick också ta 
del av en PSI träning. Sen 
svarade alla på enkäten ännu 
en gång. 

Resultatet visade att sköterskorna som 
fick PSI visade en signifikant 
förbättring i kunskap och attityd om 
allvarlig mentalsjukdom men även en 
signifikant minskad risk för 
utbrändhet. Sköterskorna i 
kontrollgruppen visade en liten och ej 
signifikant ökning gällande kunskap 
och attityd och en ökad risk för 
utbrändhet. 

2000 
USA 

V. Gueritault-
Chalvin, S. 
Kalichman, A. 
Demi & J. 
Peterson. 

Work-related 
stress and 
occupational 
burnout in AIDS 
caregivers: test 
of a coping 
model with 
nurses providing 
AIDS care 

Om ålder och upplevd arbetsbörda 
kunde förutse utbrändhet, om olika 
coping stilar kan förutse 
arbetsrelaterad utbrändhet och om 
upplevelsen av kontroll kan förutse 
coping stilar och arbetsrelaterad 
utbrändhet   

Kvantitativ studie. 445 
Sjuksköterskor som 
specialiserat sig på AIDS vård 
svarade på enkäten.  

Ålder och upplevd arbetsbörda kunde 
förutse utbrändhet. Även olika coping 
stilar kunde förutse utbrändhet. 
Upplevelsen av kontroll kunde också 
förutse utbrändhet. 
 

1999 
England 

M. Hayter Burnout and 
AIDS care-
relates factors in 
HIV community 
clinical nurse 
specialists in the 
north of England 

Att beskriva prevalensen och typen av 
utbrändhet bland sjuksköterskor i 
AIDS vård i norra England. Att 
identifiera relationen mellan 
utbrändhet och AIDS vård. 

Tvådelad studie där första 
delen (kvantitativa delen) 
utgörs av en enkät som 30 
sjuksköterskor svarade på. 
Andra delen (den kvalitativa 
delen) utgörs av intervjuer 
med 5 slumpvis utvalda 
sjuksköterskor. 

Två tredjedelar av sjuksköterskorna 
rapporterade att de en hög nivå av 
känslomässig utmattning och 
depersonalisering. Faktorer som 
signifikant påverkar utbrändhet är 
närhet till patienter, patienters död 
och tillgång till socialtstöd. 

2006 
USA 

K. Hyrkäs, K. 
Appelqvist-
Schmidlechner 
& R. Haataja 

Efficacy of 
clinical 
supervision: 
influence on job 
satisfaction, 
burnout and 
quality of care 

Att undersöka hur handledarens 
bakgrund och omgivande miljö 
påverkar effektiviteten av klinisk 
handledning bland finska 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ studie. 799 
sjuksköterskor från hela 
Finland deltog i 
undersökningen och svarade 
på enkäten. 

Sjuksköterskor, då speciellt de som 
har över tio års arbetserfarenhet, 
arbetar inom allmän sjukvården, är 
diplomerade sjuksköterskor, arbetar 
deltid och arbetar 24 timmars 
roterande skift kan ta fördel av den 
kliniska handledningen. 

2004 H. Imai, H. Burnout and Att undersöka om utbrändhet är Kvantitativ studie. 396 från Prevalensen av utbrändhet är högre 



 

 

Japan Nakao, M. 
Tsuchiya, Y. 
Kuroda & T. 
Katoh 

work 
environments of 
public health 
nurses involved 
in mental health 
care 

vanligare bland sjuksköterskor inom 
psykiatri än bland sjuksköterskor 
inom allmän vård. Syftet var också att 
identifiera arbetsfaktorer som kunde 
bidraga till utbrändhet.   

psykiatrivården och 389 från 
allmän vården, svarade på 
enkäten. 

hos psykiatriarbetande sjuksköterskor 
än allmänsjuksköterskor. Övertid och 
saknad av kontroll på arbetet var 
faktorer som bidrog till utbrändhet. 

1999 
Nederländerna 

P. Janssen, J. de 
Jonge & A. 
Bakker 

Specific 
determinants of 
intrinsic work 
motivation, 
burnout and 
turnover 
intentions: a 
study among 
nurses 

Studien undersökte dels vilka aspekter 
av arbetet som bidrar till motivation 
hos de anställda, dels vilka aspekter 
av arbetet som är fördelaktiga 
respektive skadliga för hälsan, och 
dels vilka aspekter av arbetet som är 
de mest troliga att orsaka avhopp från 
de anställda. 

Kvantitativ metod. Totalt 
deltog 156 sjuksköterskor i 
studien. Studien använde sig 
av enkäter som skickades ut 
till sjuksköterskor vid ett 
sjukhus i Nederländerna. 

Studien visade att social kontakt och 
möjlighet att lära sig bidrog till 
motivation. Känslomässig utmattning 
berodde främst på brist av socialt stöd 
från arbetskamrater och av krävande 
aspekter av arbetet, exempelvis 
tidspress. Avhopp berodde främst på 
obesvarade karriärsförväntningar, 
såsom mer ansvar och lön.  

1999 
Nederländerna 

P. Janssen, W.B. 
Schaufeli & I. 
Houkes 

Work-related 
and individual 
determinants of 
the three burnout 
dimensions 

Att testa om arbetsrelaterade krav, 
resurser och självförtroende, var för 
sig, var annorlunda associerat med de 
tre dimensionerna av utbrändhet.  
 

Kvantitativ studie. 156 
sjuksköterskor inom vanlig 
sjukvård svarade på enkäten.  

Känslomässig utmattning är främst 
och starkt associerat med hög 
arbetsbelastning. Socialtstöd minskar 
risken för känslomässig utmattning. 

2004 
England 

R. Jenkins & P. 
Elliot 

Stressors, 
burnout and 
social support: 
nurses in acute 
mental health 
settings 

Studiens syfte var att undersöka och 
jämföra nivå av stressorer och 
utbrändhet hos utbildade och 
outbildade sjuksköterskor. Studien 
undersökte också det sociala stödets 
inflytande på utbrändhet. 

Kvantitativ metod. Totalt 
deltog 93 sjuksköterskor i 
studien, både utbildade och 
outbildade.  

Arbetsbörda var den stressor som 
hade starkast samband med 
känslomässig utmattning. Socialt stöd 
ledde till lägre nivå av känslomässig 
utmattning. 

2001 
Skottland 

C. Kilfedder, K. 
Power & T. 
Wells 

Burnout in 
psychiatric 
nursing 

Studiens syfte var att undersöka 
upplevelser som sjuksköterskor inom 
psykiatrin har under sin karriär, med 
fokus på utbrändhet. 

Kvantitativ metod. Urvalet 
gjordes inom en skotsk 
hälsomyndighet, där 510 
slumpmässigt utvalda 
sjuksköterskor svarade på en 
enkät. 

Känslomässig utmattning ökade pga. 
rollkonflikter, icke yrkesmässiga 
problem, negativa känslor. Den 
minskade pga. av socialt stöd, positiva 
känslor, arbetstillfredsställelse. 
Depersonalisering ökade pga. 
negativa känslor, minskade pga. 
förutseende inom arbetet. Personlig 
prestation ökade pga. kontroll över 
arbetet, minskade pga. rollosäkerhet. 

2006  
Italien 

S. Li Calzi, M. 
Farinelli, M. 

Physical 
rehabilitation 

Att undersöka utbrändhet bland fysisk 
rehabiliteringspersonal, detta med 

Kvantitativ studie. 124 
personer anställda inom 

Totalt så var nivån av upplevt 
utbrändhet medel – låg. Känslomässig 



 

 

Ercolani, M. 
Alianti, V. 
Manigrasso & 
A.M. Taroni 

and burnout: 
different aspects 
of the syndrome 
and comparison 
between 
healthcare 
proffesionals 
involved 

fokus på skillnaderna mellan fyra 
olika kategorier av sjukvårdspersonal. 
 

vården svarade på enkäten. utmattning hade högre prevalens 
bland sjukgymnasterna medan 
depersonalisationen var högre hos 
läkarna. Teknikerna utmärkte sig 
gällande känslor av depression men 
inga skillnader mellan grupperna 
kunde påvisas gällande vrede. 
. 
 

2002 
Sverige 

G. Lövgren, B. 
Rasmussen & B. 
Engström 

Working 
conditions and 
the possibility of 
providing good 
care 

Att undersöka arbetsförhållanden före 
och tre år efter införandet av en ny 
arbetspolicy. 

Kvantitativ studie. All 
personal på fyra avdelningar 
på ett sjukhus svarade på 
enkäten. 

Att kvaliteten på vården är dålig, och 
att något måste göra för att vården ska 
uppfylla den införda policyn.   

2006 
USA 

J. Montoro-
Rodriquez & 
J.A. Small 

The role of 
conflict 
resolution styles 
on nursing staff 
morale, burnout, 
and job 
stisfaction in 
long-term care 

Att undersöka hur coping strategier 
relateras till interventioner på 
arbetsplatsen. Då speciellt 
användandet av konflikt hanterings 
stilar. 

Kvantitativ studie. 164 
sjuksköterskor deltog i 
undersökningen och svarade 
på enkäten. 

Att understryka hur viktigt det är att 
anställdas copingstrategier lyfts fram 
för att  få en positiv arbetsmiljö som 
ökar sjuksköterskornas moral och 
arbetstillfredsställelse. 

2004 
Kanada 

L.A. Nickell, 
E.J. Crighton, 
C.S Tracy, H. 
Al-Enazy, Y. 
Bolaji, S. 
Hanjrah, A. 
Hussain, S. 
Makhlouf  & 
R.E.G. Upshur 

Psychosocial 
effects of SARS 
on hospital staff: 
survey of a large 
tertiary care 
institution 

Att undersöka de psykosociala 
effekterna associerade med att arbeta 
på ett sjukhus under SARS utbrottet. 

Kvantitativ studie. 1983 
sjuksköterskor svarade på 
enkäten. 

Fyra faktorer var identifierade som 
signifikanta för nivån av 
känslomässig utmattning; att vara 
sjuksköterska, deltids -anställning, en 
livsstil som berörs av SARS utbrottet. 

2003 
Sverige 

B. Olofsson, C. 
Bengtsson & E. 
Brink 

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

Att undersöka sjuksköterskors 
erfarenhet av stress och vilka känslor 
stress leder till i arbetet.  

Kvalitativ metod; Grounded 
Theory. Fyra sjuksköterskor 
på en rehabiliterings klinik i 
Sverige intervjuades. 

Att upplevelsen av frånvaro av 
respons leder till negativ stress hos 
sjuksköterskor. 

2001 
England 

N. Payne Occupational 
stressors and 

Att undersöka nivån av utbrändhet 
bland sjuksköterskor i den palliativa 

Kvantitativ studie. 89 
sjuksköterskor från nio olika 

Den palliativa vården är, trots den 
svåra arbetssituationen, en positiv 



 

 

coping as 
determinants of 
burnout in 
female hospice 
nurses 

vården; vilka aspekter som påverkar 
utbrändhet och att föreslå individuella 
och organisations interventioner för 
att minska nivån av utbrändhet. 

sjukhus svarade på enkäten. miljö att arbeta i. Det viktiga är inte 
hur bra individen är på coping, utan 
effektiviteten av en coping-strategi 
kan bero på situationen. Ett sätt att 
minska risken för utbrändhet är att 
utbilda och informera personalen om 
stress-management, 
konsulteringsfärdigheter men också 
att uppmärksamma konflikter inom 
personalen. 

2004 
Hong Kong 

E. Poon, K. Liu, 
D. Cheong, C. 
Lee, L. Yam & 
W. Tang 

Impact of severe 
acute respiratory 
syndrome on 
anxiety levels of 
front-line health 
care workers 

Att identifiera nivåerna av oro bland 
vårdarbetare under 2003´s SARS 
utbrott. 

Kvantitativ undersökning, All 
personal på regionsjukhuset i 
Hong Kong svarade på 
enkäten. 

Att SARS utbrottet har stressat hela 
hälsovårdssystemet. 

2001 
England 

A. Rafferty, J. 
Ball & L. Aiken 

Are teamwork 
and professional 
autonomy 
compatible, and 
do they result in 
improved 
hospital care? 

Att undersöka relationen mellan 
samarbete och självbestämmanderätt, 
och att undersöka sjuksköterskorna 
egen syn på vårdens kvalitet.    

Kvantitativ studie. Enkäter 
postades ut till 10 022 
sjuksköterskor arbetandes på 
15 olika sjukhus i England.    

Självbestämmanderätt hade samband 
med hög grad arbetstillfredsställelse 
och bra insikt i vårdens kvalitet. Hög 
samarbetsförmåga hade samband med 
bra insikt i vårdens kvalitet och 
säkerhet på att patienten skulle klara 
sig på egen hand efter avslutad vård.   

2005 
USA 

M. Rowe & H. 
Sherlock 

Stress and verbal 
abuse in nursing: 
do burned out 
nurses eat their 
young? 

Att undersöka typerna och frekvensen 
av verbala påhopp på sjuksköterskor 
av andra sjuksköterskor. 

Kvantitativ studie. 213 
sjuksköterskor anställda på ett 
sjukhus i närheten av 
Philadelphia 

Den verbala misshandeln kom oftast 
från andra sjuksköterskor (27%) tätt 
följt av anhöriga till patienter (25%), 
läkarna (22%) och patienter (17%) 
Sjuksköterskor som regelbundet 
utsätts för verbal misshandel kan bli 
mer stressade, känna sig mindre nöjda 
med sitt arbete, ha högre frånvaro och 
ge sämre kvalitet på vård till 
patienterna. 
 
 



 

 

1997 
Sverige 

E. Severinsson 
& E. 
Borgenhammar 

Expert views on 
clinical 
supervision: a 
study based on 
interviews 

Studiens syfte var att analysera 
experters åsikter om klinisk 
handledning.  

Kvalitativ metod. Sju 
välkända forskare från de 
nordiska länderna 
intervjuades i studien.  

Resultatet av studien var att klinisk 
handledning kan påverka kvaliteten 
av vården och patienternas 
tillfrisknande positivt, öka 
självförtroendet hos sjuksköterskorna 
och minska utbrändhet.  

2003 
Japan 

T. Shimizu, T. 
Mizoue, S. 
Kubota, N. 
Mishima & S. 
Nagata 

Relationship 
between burnout 
and 
communication 
skill training 
among Japanese 
hospital nurses: 
a pilot study 

Att undersöka relationen mellan 
utbrändhet och träning av 
kommunikationsfärdigheter bland 
japanska sjuksköterskor, för att 
förbättra den mentala hälsan. 

Fall/kontroll studie. 45 
sjuksköterskor deltog, varav 
19 var med i 
interventionsgruppen och 26 i 
kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen fick 
delta i kommunikation 
färdighets träning 

Personliga färdigheter och de två 
kommunikations färdigheterna ”att 
acceptera meningsfull kritik” och 
”förhandling” hade förbättrats 
avsevärt fem månader efter träningen 
i jämförelse med kontrollgruppens 
utveckling. 
 

2006 
Sverige 

L. Sundin, J. 
Hochwälder, C. 
Bildt & J. 
Lisspers 

The relationship 
between 
different work-
related sources 
of social support 
and burnout 
among 
registered and 
assistant nurses 
in Sweden: A 
guestionnaire 
survey 

Studien undersökte samband mellan 
olika typer av socialt stöd och 
utbrändhet. 

Kvantitativ metod. I studien 
ingick 1561 sjuksköterskor 
och undersjuksköterskor. 
Dessa besvarade en enkät som 
innehöll frågor om 
arbetsbörda utanför arbetet, 
arbetskrav, arbetskontroll, 
arbetsrelaterat socialt stöd och 
utbrändhet. 
 

Studien visade på samband mellan 
alla tre typerna av socialt stöd, 
”stödjande arbetsmiljö”, ”stöd av 
arbetsledare”, ”stöd av medarbetare 
och patienter”, och utbrändhet. 
Upplevelse av möjlighet till att få stöd 
från arbetsledare, medarbetare och 
patienter hade samband med minskad 
känslomässig utmattning, 
depersonalisering och högre personlig 
prestation.  
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Att undersöka om stresshantering och 
organiserad socialisering kan hindra 
utbrändhet  

Kvantitativ studie. 154 
sjuksköterskor från 5 olika 
sjukhus i Hong Kong svarade 
på enkäten. 

Både stress och de olika faktorerna 
inom socialisering (framtidssyn, 
support rån medarbetarna m.m.) 
påverkade utbrändhet. 

 


