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Abstrakt

Uttrycket utbränd eller engelskans ”burnout” har förekommit som begrepp i
århundraden, men inom vetenskapliga sammanhang är det relativt nytt.
Personerna tänjer sig för att hitta lösningar på problem de stöter på.
Ansträngningarna ger dock inte alltid resultat och besvikelserna kan bli
påtagliga. Efter en tid kan personerna hamna i tydlig obalans med känslor av
trötthet, negativism och nedstämdhet, det är en sjukdom som successivt och
kontinuerligt breder ut sig och tvingar in människor i onda cirklar som det är
svårt att ta sig ur. Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors och
mäns upplevelse av utbrändhetsprocessen. Studien har resulterat i fyra
kategorier; att känna energiförlust och uppleva stress på arbetet, att anklaga sig
själv och känna sig otillräcklig, att vara sårbar och känna sig osynlig, att vara
engagerad och tycka om sitt arbete. Resultatet i litteraturstudien kan bidra till
att få ökad kunskap hur män och kvinnor som går igenom utbrändhetsprocessen
upplever detta. Genom ökad kunskap om utbrändhetsprocessens olika
uttrycksformer, kan man snabbare identifiera och förebygga utbrändhet.

Nyckelord: Utbrändhet, kvinnor, män, upplevelse, litteraturstudie, frustration
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Uttrycket utbränd eller engelskans ”burnout” har förekommit som begrepp i århundraden,

men inom vetenskapliga sammanhang är det relativt nytt. Ordet myntades i vetenskapligt

sammanhang av psykoanalytikern Herbert Freudenberg 1974 när han beskrev ett emotionellt

tillstånd hos volontärer som arbetade med missbrukare i New York city (Socialstyrelsen 2003,

s. 20). Maslach såg liknande tillstånd under 1970-talet hos socialarbetare som hade ett stort

engagemang i sitt arbete. Hon identifierade då tre huvudkomponenter vid utbrändhet;

emotionell utmattning, empatibortfall mot klienter samt en subjektiv försämring av

arbetsprestation. Detta empatibortfall uttrycks som depersonalisering (Maslach, 1985,  s. 19-

23). Både Maslach och Freudenberger hävdar att utbrändhet handlar om emotionell

utmattning.

Under de senaste åren har långtidssjukskrivningarna ökat mest i Sverige, där hela 60 % av

dessa är arbetsrelaterade sjukdomar som är orsakade av stress och för stor arbetsbelastning

(Preski & Grossi, 2004). Ökningen tros också bero på ökad sjukskrivning för psykiska

störningar, framförallt depressioner (Rylander, Nygren & Åsberg, 2001). Enligt

Arbetslivsinstitutets populationsstudie (Arbetslivsinstitutets, 2002:6)  om utbrändhet i Sverige

är lärare, kontors- och kundservicearbetare, personer med teoretisk specialistkompetens samt

specialister inom samhällsvetenskap och kultur de mest drabbade. Diagnosen ingår i den

större gruppen ”psykisk sjukdom”, där bland annat depressioner, stressreaktioner och

ångestsyndrom ingår. Det finns inget entydigt svar på varför långtidssjukskrivningar pga.

utbrändhet ökar lavinartat, men enligt Rylander et al. (2001) är en bidragande faktor det

senaste decenniets stora förändringar i arbetslivet.

Enligt Rylander et al. (2001) är utmattningsdepression en slags utmattningsspiral där en

person går från att ha kontroll över sitt liv till att förlora kontrollen över sitt liv. Rylander et

al. (2001) menar vidare att detta tillstånd skapar frustration vilket leder till en rad olika

symptom, ofta tar det uttryck i kroppsliga symptom som exempelvis muskelspänningar. Altun

(2002) hävdar att idealistiska personer som jobbar med människovårdande yrken befinner sig

i en klar riskzon att drabbas av utbrändhet. Han menar att de inom dessa yrken är vanligt att

idealen och ambitionerna krockar med verkligheten. Enligt Arbetslivsinsinstitutet (2002:6),

kan utbränning uppstå i alla långsiktiga verksamheter, både på och utanför arbetsmarknaden.

Den kan uppkomma i industriarbetet, ideellt arbete, vid långvarig arbetssökning, vid

rehabilitering eller till följd av konflikter och problem inom familjen (Arbetslivsinsinstitutet

2002:6, 2002). Altun (2002) menar att en person drabbas av utbrändhet då denne känner att

arbetsbelastningen är för hög och att man inte får någon uppskattning på arbetsplatsen. Altun
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(2002) liksom Arbetslivsinsinstitutet (2002:6) betonar vikten av att ta hänsyn till individens

tidigare livssituation och personlighet vid utbrändhet. Altun (2002) betonar även att det inte

bara är arbetsrelaterad stress som leder till utbrändhet utan att det även kan vara resultatet av

en stressituation som varit för långdragen. Enligt Payne (2001) är första steget i

utbrändhetsprocessen emotionell utmattning, vilket följs av depersonalisering och slutligen

nedsatt personlig prestation, vilket leder till utbrändhet. Arbetslivsinsinstitutet (2002:6, 2002)

menar att utbrändhet kan utvecklas i alla sammanhang där ihållande och starka engagemang

förekommer. Det som utmärker utbrändhetsprocessen är att yttre och inre krav inledningsvis

möts med engagemang, ansträngningar och satsningar. Personerna tänjer sig för att hitta

lösningar på problem de stöter på. Ansträngningarna och satsningarna ger dock inte alltid

resultat och besvikelser kan bli ett faktum. Arbetslivsinsinstitutet (2002:6, 2002) menar att

personerna efter en tid kan hamna i tydlig obalans med känslor av trötthet, negativism och

nedstämdhet. Även Maslach (1985, s.173) betonar utbrändhetens dubbla natur där individen

förskjuts mellan vad de är och vad de måste göra. Precis som Arbetslivsinsinstitutet (2002:6,

2002) anser hon att det är en sjukdom som successivt och kontinuerligt breder ut sig och

tvingar in människor i onda cirklar som det är svårt att ta sig ur.

Utbrändhet förmodas uppstå när personen känner att hans eller hennes grundläggande mål och

identitet hotas eller blockeras, vilket kan skapa en kris. Det mer allmänna krisbegreppet

används i stället för depression, eftersom personernas orsaksförklaringar till sina negativa

erfarenheter kan riktas såväl inåt som utåt, varför tydliga depressiva tecken kan utebli.

Utbrändhet är ett sent steg i denna process, som dock inte behöver bli det sista och där

positiva vändningar kan ske. Processen är relativt utdragen i tiden, och personen antas ha

brottats med de problematiska omständigheterna under lång tid. Akuta stressorer kan inte

skapa utbränning även om de kan skapa identitetskriser av annat slag (Arbetslivsinsinstitutet

2002:6, 2002).

Man kan dela in utbrändhet i två grundkategorier:

• Yttre livsstressorer

• Inre livsstressorer

Den yttre livsstressorn handlar om när en person har blivit sjukskriven på grund av utbrändhet

och dennes arbetsuppgifter måste utföras av någon annan. I många fall är det arbetet som är

den utlösande faktorn. Det kan röra sig om mobbning, vantrivsel eller hög arbetsbelastning.

Orsakerna bakom utbrändhet är oftast multifaktoriell, det vill säga att det rör sig om flera
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orsaker och ibland inom olika livsområden som utlöser en utbrändhetsprocess. Under denna

faktor ryms inte bara arbetssituationen utan också familjesituationen och livssituationen så

som krav, kriser och belastningar.

Den inre livsstressorn handlar om hur vi har det i livet och hur vi tar livet. Individens

livsstrategi, hur vi hanterar det vi möter och är med om detta kan handla om individens

förståelse, karaktär, temperament, självbild och livsschema. (Magell & Viborg, 2005, s.8-9)

Utbrändhet kan delas in i tre olika dimensioner; utmattning, cynism (depersonalisation) och

minskad personlig effektivitet.

Utmattning beskriver den konsekvens som kommer efter att man överskridit och dränerat en

persons emotionella och fysiska resurser.

Cynism (depersonalisation) beskriver konsekvenser av en negativ eller överskriden

ansvarskänsla inom arbetet.

Minskad personlig effektivitet här påverkas självbilden och beskriver en känsla av

inkompetens och avsaknad av framgång och produktivitet på arbetet (Svenska Psykiatriska

Föreningen [SPF], 2001).

Utbrändhet har förklarats som ett syndrom av emotionell utmattning, cynism och försämrad

prestation, denna emotionella utmattning anses vara syndromets kärna (Preski & Grossi,

2004). Därför vill vi i denna litteraturstudie få en uppfattning om hur personer som lider av

utbrändhet upplever denna process.

Om man enbart definierar ”burnout” som ett tillstånd som karakteriseras av negativa psykiska

symptom begränsas bilden till att omfatta enbart slutresultatet av en ofta varaktig och

successiv process (Socialstyrelsen, 2003, s.25). Arbetslivsinsinstitutet (2002:6) fokuserar i sin

processmodell på utbränning som en förutsättning för ”burnout”. Detta synsätt inkluderar

betoningen på själva utbrändhetsprocessen snarare än resultatet, som han beskriver som ett

tillstånd med tydliga depressiva inslag. Vi kommer därför att använda oss av begreppet

urbrändhetsprocess i denna litteraturstudie då vi anser att detta ger en mer korrekt bild av

fenomenet. Vi har valt att studera ”burnout” som ett mångdimensionellt syndrom där stress,

kronisk trötthet och utmattning är aspekter som definierar syndromet. Vi har i denna studie

valt att översätta det engelska uttrycket ”burnout” till utbrändhet.
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Inom forskning sammankopplas begreppet ”burnout” ofta med compassion fatigue, long term

stress, depression och professional burnout. Därför valde vi i vår sökning av den

vetenskapliga litteraturen att använda oss av dessa begrepp.

Betydelse

Eftersom forskning har visat att vägen till utbrändhet är en pågående process anser vi det vara

viktigt att försöka utreda hur personer som går igenom en utbrändhetsprocess själv upplever

detta. Det är viktigt att omvårdnadsvetenskapen specifikt inriktar sig på upplevelsen av att

leva med utbrändhet och inte enbart specificerar sig på mål och metoder för att arbeta

preventivt. Då prognoser visar en stigande kurva av personer som drabbas av denna sjukdom

är det viktigt att vi inom hälso- och sjukvård kan bemöta detta på ett adekvat, professionellt

och etiskt sätt. Många studier har gjorts där man belyser bidragande faktorer till utbrändhet

samt vilken behandling som är effektiv, därför anser vi att vår litteraturstudie är viktig då vi

kommer att få insyn i upplevelsen hos människan som lever med detta. Vi vill genom denna

litteraturstudie ge läsaren kunskap och förståelse av hur den som drabbats av utbrändhet

upplever detta.

Syfte

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors och mäns upplevelse av

utbrändhetsprocessen.

Metod

Litteratursökning

En systematisk sökning av vetenskapliga artiklar utfördes på tre internationella databaser.

Dessa var; Academic Search Elite, PubMed och Psycinfo på sociomedicinska biblioteket vid

Luleå tekniska universitet/institution för hälsovetenskap. Inklusionskriterierna var kvinnor

och män som lever med utbrändhet. Enbart kvalitativa artiklar användes då dessa bäst passade

vårt syfte med studien. Sökorden som användes var; burnout*, professional, burnout, long-

term, stress, compassion fatigue, lived experience*, emotional, men*, female*, qualitative,

study, och qualitative research. Dessa kombinerades på olika sätt i sökningen av vetenskaplig

litteratur. För att begränsa sökningen ytterligare använde vi enbart artiklar som var

publicerade mellan åren 2002-2007, kvalitativa artiklar med ett inifrånperspektiv. De funna

studiernas referenslista användes för att få tips om andra studier inom ämnet. I enlighet med

Willman, Stoltz och Bahtshevani (2006) användes ett granskningsprotokoll vid bedömningen
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av de funna artiklarna. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes enligt kriterier givna av

Willman et al. (2006, s. 122-123).

Tabell 1. Litteratursökning
Syftet med sökningen: Kvinnors och mäns upplevelse av utbrändhetsprocessen

Academic Search Elite
Sökning Sökord Antal träffar Urval
1 Burnout 453

2 Long-term stress 6

3 1 and 2 2 2

4 Experience* 52742

5 Qualitative

6 1 and 4 and 5 12 1

7 Women 77703

8 1 and 4 and 7 6 1

9 Men 58079

10 1 and 4 and 9 1 0

Psych-info
Sökning Sökord Antal träffar Urval
9 Qualitative study 38675

10 Professional burnout 649

11 9 and 10 43 1

PubMed
Sökning Sökord Antal träffar Urval

12 Burnout 5137

13 Stress 330496

14 12 and 13 2403

15 Qualitative 67718

16 12 and 13 and 15 82

17 Emotional 143356

18 16 and 17 18 1

19 Compassion Fatigue 101

20 19 and 12 59

21 20 and 15 3 1
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Dataanalys

En kvalitativ innehållsanalys har använts. Denna analysmetod handlar om att skaffa sig

förståelse och kunskap för ett specifikt fenomen. Därför ansåg vi att denna metod var bäst

lämpad. Den kvalitativa innehållsanalysen kan man tillämpa på verbal, visuell eller skriven

data för att systematiskt beskriva ett visst fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Vår ambition

med litteraturstudien var att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av

utbrändhetsprocessen. I enlighet med Downe-Wamboldt (1992) läste vi igenom de artiklar

som ingick i analysen ett flertal gånger. Därefter markerades textenheter som motsvarade

studiens syfte. Textenheter kan vara ord, delar av en mening eller stycken som behandlar

samma sak. När textenheterna tagits ut kodades dessa. Kodningen skedde för att lättare hitta

tillbaka till ursprungstexten. Kodning av textenheterna skedde i form av olika symboler.

Textenheter översattes sedan till svenska och kortades ned för att sålla bort överflödig text.

Kondenseringen skedde dock utan att innehållet i textenheterna förändrades.

Efter kondensering av textenheterna kategoriserades dessa med bibehållet innehåll. De

textenheterna med liknande innehåll sorterades in under samma kategori. De olika

kategorierna fördes ihop till bredare kategorier, detta tills kategorierna var uteslutande

varandra. De kategorier som återstod kom att användas som teman i vår litteraturstudie, dessa

belyser kvinnors och mäns upplevelse av utbrändhetsprocessen. Under hela processen har vi i

enlighet med Downe-Wamboldt (1992) återgått till ursprungstexterna för att inte tappa bort

väsentlig data.
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen

Författare Typ av studie Deltagare Analysmetod/
Datainsamlingsme
tod

Huvudfynd Kvali
tet

Billeter-
Korponen &
Fredén
(2005)

Kvalitativ 10 pers
Sjuksköter
skor

Grounded
theory/Halv-
strukturerade
intervjuer

Deltagarna
upplever att
förändringar på
arbetsplatsen
påverkar dem
negativt.

Hög

Ekstedt &
Fagerstedt
(2003).

Kvalitativ 8 pers
Marknads
förare,
enhetschef
, It-
konsult,
Ekonomia
ssistent,
chef,
miljökons
ulent,
pedagog,
konsult,
administra
tör

Fenomenologisk/he
rmeneutisk
metod/ostrukturerad
e bandinspelade
intervjuer

Deltagarna
upplever känslor
som misslyckande
och maktlöshet vid
utbrändhetsprocess
en.

Hög

Maytum,
Bielski, Heiman
& Garwick.
(2004)

Kvalitativ 20 pers
sjuksköter
skor

Kvalitativ
innehållsanlys/Halv
strukturerade
intervjuer

Deltagarna
upplever
arbetssituationen
som
otillfredsställande
och kravfylld vilket
leder till
utmattning.

Hög

Oplakta. (2002) Kvalitativ 25 pers
Rektorer

Grounded
theory/bandinspelad
e intervjuer

Deltagarna
upplever
energiförlust och
ser utbrändhet som
ett relativt
fenomen.

Hög

Severinsson.
(2003).

Kvalitativ 1 pers Kvalitativ innehålls
analys/Intervjuer

Deltagarna känner
låg självkänsla och
rädsla för att göra
misstag på arbetet.

Medel

Vanheule &
Verhaeghe.
(2005)

Kvalitativ 15 pers
Mentalvår
dare

Fenomenologisk
metod/bandinspelad
e intervjuer

Deltagarna
upplever en
konflikt mellan sina
ideal och
verkligheten.

Hög

Rose & Glass.
(2006)

Kvalitativ 5 pers
psykiatrisj
uksköters
kor

Critical feminist
methodology/
Semistrukturerade
bandinspelade
intervjuer

Deltagarna
upplever att
emotionellt
välmående är
kopplat till
arbetsplatsens
struktur

Medel
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Resultat

Analysen av de valda artiklarna resulterade i fyra kategorier (tabell 2). Dessa presenteras

nedan och illustreras och valideras med citat.

Tabell 3 Översikt över kategorier

Kategorier
Att känna energiförlust och uppleva stress på arbetet

Att anklaga sig själv och känna sig otillräcklig

Att vara sårbar och känna sig osynlig

Att vara engagerad och tycka om sitt arbete

Att känna energiförlust och uppleva stress på jobbet

Deltagare i två studier (Oplakta, 2002; Ekstedt & Fagerberg, 2004) beskrev känslan av

utbrändhet som en holistisk och pågående känsla som tog sig uttryck i hela deras väsen.

Känslan var genomträngande på både det fysiska och mentala planet vilket ledde till en

paralyserande trötthet. Den energiförlust som beskrevs ledde till minskad personlig prestation.

Deltagare i Oplaktas studie (2005) beskrev hur saker som tidigare gått fort att utföra nu tog

längre tid, även minnesförluster och svårigheter att planera och utföra arbetsuppgifter

uttrycktes (Ekstedt & Fagerberg, 2004). Deltagare beskrev också hur deras förmåga att lära

sig minskade (Billeter-Koponen & Freden, 2005). Den successivt minskade energin ledde

också till att deltagare kände att de inte längre kunde hantera svårigheter, de var också

oförmögna att se sitt eget tillstånd (Ekstedt & Fagerberg, 2004; Maytum, Heiman & Garwick,

2004). Känsla av att inte kunna leva upp till de förväntningar och krav som arbetsplatsen

ställde på dem gjorde att personerna kände sig trötta och utmattade (Rose & Glas, 2006).

Trots denna trötthet kände deltagare i två studier (Oplakta 2002; Vanheule & Verhaeghe,

2005) att de var tvungna att framhäva sina förmågor och att de var tvungna att behaga andra.

Deltagare kände också en press att på att få organisationen att fungera (Ekstedt och Fagerberg,

2004). De kände även press från organisationen att arbeta övertid utan att få betalt (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005).

I studier framkom det att arbetsmiljöns ekonomiska restriktioner ledde till att det emotionella

välmåendet stördes och personerna upplevde ökad stress. Deltagare i Billeter-Koponen och
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Frédens studie (2005) och i Maytum et al. studie (2004) upplevde stress då de inte kunde sitta

ner och tala med sina patienter på grund av den höga arbetsbelastningen. De kände också att

de inte kunde ge bra vård då de alltid var på språng. Patienterna, deras släktingar,

medicindelning, dokumenteringen och kontakten med andra avdelningar, allt skulle göras på

samma gång och ledde till en känsla av att vara inadekvat och oprofessionell som

sjuksköterska (Severinsson, 2005; Maytum et al., 2004; Oplakta, 2002).

“You don’t have the time to sit for 10 minutes with the parent or to
hold that baby, the little things that make a difference”  (Maytum et
al., 2004, s.176).

En studie av Rose och Glass (2006) visade att förändringarna på arbetsplatsen gjorde att

deltagare tillbringade mer tid för dokumentation och byråkrati än med deras ursprungliga

arbetsuppgifter vilket ledde till ett ökat missnöje och stress. Deltagare i Billeter-Koponen och

Fredéns (2005) studie beskrev att den arbetsrelaterade stressen försämrade deras förmåga att

skapa goda relationer till patienterna. Det framkom även att brist på förändringar och

förnyelser på arbetsplatsen ledde till energiförlust (Maytum et al., 2004; Oplatka, 2002).

Deltagare beskriver även en förlust av kontroll, att saker faller genom fingrarna och att de

förlorade behärskningen som de tidigare inte gjort (Ekstedt & Fagerberg, 2004; Severinsson,

2003; Vanheule & Verhaeghe, 2005). Det beskriver detta som att det är känslor som skam och

rädsla som resulterar i upplevelsen av en förlorad kontroll och att detta gör att man inte kan

leva upp till sin plikt. De beskriver vidare att de kände förvirring och upplevde en känsla av

att tappa sin identitet (Ekstedt & Fagerberg, 2004; Severinsson, 2003; Vanheule &

Verhaeghe, 2005).

I Ekstedt och Fagerbergs studie (2005) beskriver deltagare att de kände sig bedragna av sin

egen kropp. De kände sig frustrerade när de kroppsliga symptomen blev ett hinder i deras liv.

De fysiska symptomen började diskret och subtilt vilket gjorde dem lätta att ignorera till en

början. Symptomen kunde variera från huvudvärk, muskelvärk i nacke, armar och skuldror

som ofta var kombinerat med feber och infektioner. De flesta besvären blev värre och kunde

ibland bli akuta (Ekstedt & Fagerberg, 2005; Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Deltagare i

Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) berättar hur andningssvårigheter fick dem att

söka hjälp akut. En annan deltagare i Ekstedt och Fagerbergs studie (2005) berättar hur hon

låg till sängs under helgerna och inte kunde göra något.
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”...every weekend I lay there in my bed, vomiting…it started with
headache. And then …the body just had to follow…you couldn’t do
anything else” (Ekstedt & Fagerberg, 2005, s. 63).

Det framkom att tröttheten kändes enorm och att den kunde leda till att man inte klarade av

sin egen dagliga hygien (Ekstedt & Fagerberg, 2005). Känslan av att långsamt bli dränerad på

energi beskrevs av deltagare. Energiförlust och trötthet behöver inte innebära att man kan

sova bra, deltagare beskriver denna trötthet som helt annorlunda än all sorts trötthet och att

den är omöjlig att sova bort. Tröttheten påverkade även deltagare i deras prestationer och var

avgränsande i det dagliga livet. Sömnproblematik kan finnas i olika grader och upplevas på

olika sätt. Arbetsrelaterad stress är en av orsakerna till olika sorter av sömnproblematik.

Sömnproblematik och den emotionella utmattningen i sig själv kunde också leda till att

deltagare kände sig otåliga (Maytum, Heiman & Garwick 2004; Ekstedt & Fagerberg, 2004).

”Trying to compensate the tiredness can be done in a way to live in
the future. One will say, ‘Not today, I am tired, but tomorrow – or
next week’” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24).

“I was so damned tired all the time. It was like…how can I
explain…it was like I no longer existed. I can’t explain it, how I’d
gradually feel how (sigh) I was at the subsistence minimum, so to
speak…I just ate a little and existed” (Ekstedt & Fagerberg, 2004,
s.64)

Att anklaga sig själv och känna sig otillräcklig

I ett flertal studier (Vanhuele & Verhaeghe, 2005; Maytum et al., 2004; Rose & Glass, 2006;

Billeter- Koponen & Fréden, 2005) framkom det att deltagare brottades med självanklagelser

och känslor av att vara otillräckliga. Deltagare sammankopplade dessa känslor bland annat till

de orealistiska krav som arbetsplatsen ställde på dem. I Maytums et al. studie (2004) beskriver

deltagare att de hade orealistiska förväntningar på sig själva. I Billeter-Koponen och Frédens

studie (2005) berättar personerna hur de kände sig otillräckliga på grund av det fanns en

obalans mellan önskningar och verklighet. Att vara splittrad mellan många olika

arbetsuppgifter (Vanheule & Verhaeghe, 2005) och tvånget av att behöva prioritera

(Severinsson, 2003) ledde till känslan av att inte räcka till. Känslan av att inte kunna leva upp

till sina egna ideal och förväntningar resulterade ofta i låg självkänsla. De beskrev också

känslor av tomhet när förverkligandet av ett ideal jag misslyckades (Vanheule & Verhaeghe,

2005). Deltagare i Rose och Glass studie (2006) beskrev hur de upplevde en dualistisk kamp

mellan arbetsbördan och de resurser som fanns till hands, bristen på resurser ledde till att de

kände svårigheter att agera professionellt. Deltagare i Severinssons studie (2005) beskrev hur
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de kände att de inte blev betraktade som kompetenta inom sin profession. Attityden mot

sjuksköterskor som ”bara en sjuksköterska” gav dem låg självkänsla och dåligt

självförtroende. Deltagares känsla av att inte vara nog professionell eskalerade då de kände att

de tappade kontrollen över sin egen situation. Detta resulterade i rädsla för att göra fel på

arbetet (Severinsson, 2003), samt rädsla för att aldrig bli normal igen (Ekstedt & Fagerberg,

2005). I två studier (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Ekstedt & Fagerberg, 2003) kände

deltagare att de hade sig själva att skylla när de blev utbrända. Att vara utbränd och

sjukskriven beskrevs av dessa personer som ett skamfyllt nederlag.

“And all the time this thing, why I’ve ended up in this state...the
shame of it ...I should’ve known better. I should’ve understood. And
it enters my head that I’m imaging everything, and I’ve
thought...why am I doing this? And do healthy people imagine
things like this?” (Ekstedt & Fagerberg, 2003, s.63).

I Severinssons studie (2005) berättar en deltagare att hon var rädd för att göra misstag i sitt

arbete, vilket ledde till att hon började söka information. Informationssökandet misslyckades

och hon anklagade sig själv för att vara misslyckad som sjuksköterska och förknippade detta

till personliga brister. Detta ledde till att hon isolerade sig och kände skam, vilket gav upphov

till en konflikt, där hon kände att hon inte var tillfullo emotionellt engagerad och inte heller

engagerad i meningsfulla möten.  Även deltagare i Ekstedt och Fagerbergs studie (2005) och i

Vanheule & Verhaeghe studie (2005) beskrev hur de var tvungna att isolera sig själva från

påtryckningar utifrån vilket ledde till att de kände att deras empatiska förmåga reducerades

(Ekstedt & Fagerberg, 2003; Vanheule & Verhaeghe, 2005).

Den låga självkänslan och upplevelsen av att vara otillräcklig kunde i vissa fall leda till att

deltagare kände hopplöshet och meningslöshet i livet och på arbetet. Deltagare beskrev hur de

förlorade lusten att investera i arbetet (Vanheule & Verhaeghe, 2005). Känslor av att vara

fångade och inte kunna fly från en stundande katastrof förekom bland deltagare och de

beskrev det som att det enda sättet att överleva ”det absoluta mörkret” var att gå genom det

(Severinsson, 2003). Andra kände att döden var det ultimata och enda slutet på processen

(Ekstedt & Fagerberg, 2005).

“It just felt that you’re lost, as if you’re falling. Like “I can’t live
any more. I just want to get swallowed up in all this”. I felt I was
going to die. It was like, “I can’t cope with this anymore” ”
(Ekstedt & Fagerberg, 2003, s. 64).
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I två studier (Vanheule & Verhaeghe, 2005; Billeter-Koponen & Fredén, 2005) beskrev

deltagare hur känslan av att inte räcka till ledde till ett ökat missnöje både mot arbetet,

ledningen och även kollegorna. Deltagare beskrev att besvikelser kunde leda till att man

målade upp andra personer som opålitliga, konstiga och elaka (Vanheule & Verhaeghe,

2005). Deltagare beskrev också hur de kände sig utnyttjade och förbrukade av arbetet. Detta

var relaterat till att de kände sig värdelösa och att de kunde ersättas av vem som helst trots

kunskap och erfarenhet (Billeter-Koponen & Fréden, 2005; Vaheule & Verhaeghe, 2005).

“To do more work to take responsibility for 26 additional patients
without extra payment: these are expectations from above. These
are not my expectations, I just have to fulfil them (Billeter-Koponen
& Fredén, 2005, s. 23)

Deltagare i Maytums et al. studie (2004) lämnade sitt arbete varje dag med tankar på att det

inte gjort ett bra dagsarbete. De förklarade hur de kände att de var splittrade mellan olika

projekt och inte kunde ge god vård, detta ledde till att de inte kände sig tillfredställda i arbete.

Deltagare i Severinssons studie (2003) beskrev hur de kände sig skamfyllda då de tvingades

att vara inadekvata i sitt arbete. Skammen resulterade i att de kände sig underlägsna,

övergivna och maktlösa. Deltagare i Billeter-Koponens och Frédens studie (2005) berättade

att de kände sig maktlösa att förändra sin situation.

Känslan av att vara maktlös och övergiven kunde resultera i att deltagare kände att de

tappade kontrollen över sina känslor (Oplakta, 2002). Deltagare beskrev hur de plötsligt

började gråta på arbetet eller kände att de blev aggressiva och tappade kontrollen.

Maktlösheten och underlägsenheten gjorde också att vissa deltagare kände sig irriterade på

sina patienter och elever. De framkom att de ville förändra dem och hjälpa dem men att det

inte gick, att de inte hade kraften att göra det vilket ledde till frustration (Oplakta, 2002;

Vanheule & Verhaeghe, 2005).

“I have the physical strength to cope with the pressure and stress,
but sometimes  I feel that I used to listen to mothers´ complaints
more patiently in the past than today. That means that I am more
burned out today, it irritate me more today and it should not irritate
me. Sometimes I blow up, and it should not happen, but it happens,
and that symbolizes that I am emotionally exhausted” (Oplakta,
2002, s. 218).

“Then you start thinking, never mind...You don’t have the energy
and the courage anymore...You can’t persist in staying optimistic
and you start feeling insecure. Then I think, I’m wrong, I did it
wrong and u feel unsure...That’s hard to stand ...The way you look
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at yourself. You start doubting [...] We want to change them but we
can’t. That’s frustrating, that’s powerlessness” (Vanheule &
Verhaeges, 2005, s. 298).

Känslor av att vara otillräcklig sträckte sig också utanför jobbet. I Ekstedt och Fagerbergs

studie (2003) framkom det att deltagare kände att de inte kunde leva upp till de emotionella

krav och skyldigheter som de hade mot sina partners, släktingar och vänner.  De ansåg att all

kraft och energi lades på arbetet och att man därmed försummade sitt sociala liv. Detta ledde

till en känsla av att vara otillräcklig. De beskrev också hur rädslan för att göra fel på arbetet

påverkade hela deras livssituation genom att de hela tiden stod i försvarsställning och

isolerade sig från sig själva och andra. För att kunna klara av situationen var de tvungna att

klippa av sina egna känslor och sin inre kommunikation, men även förmågan att känna glädje,

sorg, smärta och kärlek. I Vanheule och Verhaeghes studie (2005) berättar deltagare hur de

kände sig dåliga då de inte hade tid för familjen. Att kombinera saker som i slutändan var

omöjliga att kombinera ledde till att deltagare kände ambivalenta känslor. Deltagare berättar

också hur svårigheter i att dra gränser på arbetsplatsen ledde till att de kände sig absorberade

och utnyttjade av arbetet.

“I had no private life anymore. I was always and continuously at
work and besides work there was almost nothing. I gave everything,
a bit to much in fact” (Vanheule & Verhaeges, 2005, s. 296).

I Rose och Glass studie (2006) berättar deltagare hur de tar med sig arbetet hem och att de

behövde koppla av från arbetet i ensamhet. Deltagare i två studier (Severinsson, 2003;

Maytum et al., 2004) beskrev hur de distanserade sig mellan sig själva och andra för att de var

utmattade och kände ett behov av att skydda sig själva.

Att vara sårbar och känna sig osynlig

I ett flertal studier (Rose & Glass, 2006; Maytum et.al, 2004; Billeter- Koponen & Fréden,

2005; Vanheule & Verhaeghe, 2005) uttryckte personer att de inte blev hörda och att de sällan

kunde tala ut med sina kollegor om sina problem. Samtidigt uttryckte de flesta längtan efter

att tala med någon om sina upplevelser, svårigheter och sin utmattning. Det framkom även att

personer inte visste var de skulle vända sig för att få stöd (Rose & Glass, 2006). Deltagare i

Billeter Koponen & Frédens studie (2005) upplevde att kollegor som hade samma stressiga

situation inte kunde ge det stöd som de behövde, vilket upplevdes som sårande och

stressande. Det framkom även att deltagare inte vågade fråga om hjälp då de upplevde
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emotionell stress (Severinsson, 2003) samt att andra inte alltid förstod vad det man vill säga

handlade om (Vanheule & Verhaeghe, 2005). De framkom även att de kände att de behövde

lösa många svåra situationer utan stöd. Känslan av att inte heller få stöd och support från

samhället och andra yrkesgrupper upplevdes som frustrerande (Billeter-Koponen & Fréden,

2005; Maytum et al., 2004). Deltagare upplevde att cheferna ej gav dem stöd i arbetet när de

kände frustration och inte heller gav dem beröm när de utfört ett bra arbete (Maytum et al,

2004). Deltagare i Rose och Glass studie (2006) beskriver hur de upplevde att ingen lyssnade

på dem när de frågade om någonting som de behövde i sitt praktiska arbete. Inte förrän det har

hänt för många incidenter och dödsfall upplevde de att ledningen började lyssna. En deltagare

uttrycker sin bitterhet över detta och säger:

“Oh well, they must have clinical supervision because the stakes
and accountability have gone up. If they had of given it to people
when they wanted it, that would have been much more supportive,
but oh no. that would have cost too much” (Rose & Glass, 2006,
s.31).

Det framkom även att deltagare upplevde att stödet kom för sent, om det hade kommit

tidigare så hade man kunnat förändra situationen. De beskriver också hur de kände att stödet

successivt minskade och hur stressen på grund av detta till slut blev ohanterlig (Severinsson,

2003). I två studier (Maytum et al., 2004; Severinsson, 2003) ger deltagare en bild av hur de

känner sig ogiltigförklarade och förnedrade. Detta kunde leda till att de inte vågade tala ut

eller göra sin röst hörd.

“She said to me: come back and take care of your patients. You are
not more forgetful than we are” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005,
s.24).

“I was crying and had no energy…It’s like being alone in the whole
world...My soul was empty...” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005,
s.24)

”Lack of support from your manager…not willing to support you
when you’re frustrated in your work (sigh) or acknowledging the
fact you’ve been doing a good job” (Maytum, Heiman & Garwick,
2004, s. 175).

I Ekstedt & Fagerbergs studie (2004) och i Severinssons studie (2003) beskrev deltagare att

de måste försvara sin självbild genom att undvika att exponera sin sårbarhet. Detta kunde

resultera i att de förlorade sin empatiska förmåga och ledde till att de distanserade sig från sig

själv och andra.
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“The ego in this case shuns conflict, but in doing so, its functioning
becomes limited. A situation of relational closeness that could elicit
or strengthen impulses that are incongruent with the ideal ego is
avoided” (Vanhuele & Verhaeghe, 2005, s. 299).

Rädslan för att bli sårad kunde resultera i att de inte kunde göra sitt arbete bra. Att vilja

förändra och påverka arbetsplatsens struktur men inte kunna, gav upphov till trötthet och

gjorde att deltagarna kände sig maktlösa och besvikna (Billeter-Koponen & Fredén, 2005;

Severinsson, 2003; Maytum et al., 2994). Deltagare kände besvikelse när situationer hopat sig

och när de dåliga dagarna blev fler och fler (Vanhuele & Verhaeghe, 2005).

“When you have cared for a child for a long time and they are
dying, there is a certain amount of compassion fatigue. You feel odd
when they pass away, even though you know their life wasn’t good.
You do grieve for them when they are gone” (Maytum et al., 2004,
s.175).

Att vara engagerad och tycka om sitt arbete

Det framkom att deltagare i studier upplevde att engagemang och entusiasm frambringade en

känsla av välbefinnande. Arbetet beskrevs också av vissa deltagare som en källa till energi

och välbefinnande (Ekstedt & Fagerberg, 2003). Känslan av att vara behövd och kunna hjälpa

till uttrycktes av deltagare som något energigivande och positivt (Billeter-Koponen &

Fredéns, 2005; Oplakta 2002; Rose & Glass), samtidigt som känslan av att vara splittrad

mellan för många arbetsuppgifter ledde till ökat missnöje mot arbetssituationen (Severinsson,

2003; Rose & Glass, 2006; Billeter-Koponen & Fréden, 2005).  Det framkom att deltagare

upplevde mötet med patienter som en frizon där man kunde glömma sin irritation mot

arbetsmiljön och arbetskamrater (Rose & Glass, 2006). Genom god patientkontakt fick

deltagare i två studier (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Vanhuele & Verhaeghe, 2005) en

positiv känsla av att göra något bra. Att föra en kamp för förbättringar och genomförande av

idéer ledde till att deltagare kände att de fick mer energi (Oplatka, 2002).  De framkom även

att de kände ett stort ansvar till sitt arbete och att de ibland hade svårt att lämna över saker till

någon annan (Billeter-Koponen & Fredén, 2005)

“I feel stress when I think of how things might be done, with no time
and no respect to meet a person. I then prefer to do the tasks by my
self” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s.22).

“If colleagues don’t have time to do something, I say to myself I will
do it in a hurry…I usually have a lot of mercy for others” (Vanhuele
& Verhaeghe, 2005, s.295).
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Deltagare i Rose och Glass studie (2006) kände passion inför sitt arbete och därför lade ner

mycket kraft i det. Deltagare i Billeter-Koponen och Fréden (2005) berättar att de accepterade

att deras arbete tog mycket energi, detta för att de ville utvecklas i sin yrkesroll.  Deltagare i

två studier (Maytum et al. 2005; Oplakta, 2002) kände stor passion inför sitt arbete och därför

lade ned mycket kraft och energi på det. Denna passion kunde leda till att deltagare blev för

emotionellt involverade i sina patienter och elever, vilket ledde till att de kände att tröttheten

ökade (Rose & Glass, 2006; Oplakta, 2002; Vanheule & Verhaeghe, 2005). I Billeter-

Koponen och Frédens studie (2005) berättar deltagare hur de var tvungna att vara flexibla och

acceptera de nya arbetsförhållandena. För att kompensera reducerad personalstyrka och

tidsbrist kom de tidigare till jobbet, hoppade över raster och jobbade övertid, det framkom

även att de kände ett ansvar över att få organisationen att fungera (Billeter-Koponen &

Fréden, 2005). Känslan av att inte räcka till ledde till att deltagare i Vanehelue och

Verhegehes studie (2005) engagerade sig extra mycket i arbetet och i slutändan ledde detta till

både en fysisk och mental trötthet och arbetet blev till en börda.

”You’re continuously occupied with their lives or with the group in
general. You have to take into account a lot of things simultaneously.
There are so many things that need to be done, so many questions
that need to be answered, so many stories you have to listen to”
(Vanehelue & Verhaeghe, 2005, s. 295).

Deltagare i en studie (Billeter-Koponen & Fréden, 2005) beskrev hur vården av de äldre nu

kändes mer som förvaring, de inte längre kunde ha kontakt med patienterna. Förändringen av

synsättet på patienter som objekt i stället för subjektet gav upphov till många etiska och

moraliska frågor. Vissa deltagare kände att de inte kunde fortsätta arbeta på grund av detta.

”I feel that today we are just storing our elderly who once built up
our society” (Billeter-Koponen & Fréden, 2005, s. 23).

“To become something else than a nurse. To be a consultant, just
the word is making me shiver. I chose to work as a nurse. I wanted
to have contact with- but this is taken away” (Billeter-Koponen &
Fredén, 2005, s. 23).

Personer beskriver sin egen utbrändhet som ett flerfärgat fenomen, där den växande tröttheten

går hand i hand med engagemang och empati till sitt yrke och sin yrkesroll (Oplakta, 2002).

De gav också uttryck för att en person som lider av utmattning inte behöver känna sig utbränd

konstant i alla områden (Oplakta, 2002; Maytum et al., 2005). I Oplaktas studie (2002)
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berättade deltagare om det stöd och uppmuntran som de fick av sin omgivning, men också

den omtanke och engagemang som de kände till sina elever. Det var detta engagemang som

fick dem att klara av svåra situationer.

“I survived, I think, only because I love the staff and the school, and
I love the students, and to a large extent, I feel well here, but I am
tired and I don’t try to hide it, the teachers know it” (Oplakta, 2002,
s.220).

Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns och kvinnors upplevelse av

utbrändhetsprocessen där analysen resulterade i fyra kategorier; Att känna energiförlust och

uppleva stress på arbetet, att anklaga sig själv och känna sig otillräcklig, att vara sårbar och

känna sig osynlig, samt att vara engagerad och tycka om sitt arbete.

I kategorin att känna energiförlust och uppleva stress på arbetet framkom det att kvinnorna

och männen upplevde en paralyserande trötthet som var genomträngande på både det fysiska

och mentala planet. Den energiförlust som de upplevde gjorde att de fick svårt att hantera

svåra situationer och att de tappade kontrollen över sina känslor. De fysiska symptomen

negligerades till en början, tills de blev så påfallande att det var omöjliga att blunda för. Då de

kroppsliga symptomen blev hinder i deras liv upplevde de frustration. Den stress som de

kände på arbetet resulterade i förvirring och en känsla av att inte kunna utföra ett bra arbete

och leva upp till sin plikt.

I två studier (Payne, 2001; Collin & Long, 2003) framkom det att stress på arbetet var en

direkt orsak till utbrändhet.  I en studie av Stenlund, Ahlgren, Lindahl, Burell, Knutsson,

Stegmayr och Slunga Birgander (2007) framkom det att kvinnor som led av utbrändhet hade

sömnsvårigheter och svårigheter att vakna på morgonen. Collin och Long (2003) visar i sin

studie att det finns ett tydligt samband mellan trötthet och utbrändhet.  I vår litteraturstudie

såg vi liknande resultat där deltagare upplever att deras förmåga att agera professionellt

reducerades på grund av trötthet och utbrändhet. Sörlie, Larsson-Kihlgren och Kihlgren

(2004) beskriver i sin studie hur tidsbrist på arbetet var en utlösande faktor för trötthet och

utbrändhet. De visade också hur deltagare upplevde att patienter ville tala med dem, men att

de inte kunde vara tillgängliga på grund av tidsbrist, vilket överensstämmer med vår

litteraturstudie. I en studie av Fagerberg (2003) beskrevs hur deltagare upplevde ökad stress

då det var personalbrist och outbildad personal. Stressen ökade också då de inte fick nog med
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tid att rapportera till sina kollegor.  I Sörlie et al. studie (2003) framkom det att deltagare hade

huvudvärk och andra fysiska smärtor, smärtan beskrevs också som en själslig smärta, där det

dåliga samvetet gjorde att de fick ont. I Fagerbergs studie (2003) beskrevs sambandet mellan

de antal patienter som deltagare hade ansvar för och deras sätt att se på patienten som en

helhet. I studien framkom det att deltagare med ansvar för ett mindre antal patienter kunde

behålla ett helhetsperspektiv där man ser patienten som ett samspel mellan kropp, själ och

ande. I likhet med vårt resultat beskriver Fagerberg (2003) hur frustration kunde uppstå då

deltagare kände att de inte kunde ge god omvårdnad, de kände också hur de fick dåligt

samvete då de inte vågade förespråka och försvara ”sina patienter”.

I kategorin att anklaga sig själv och känna sig otillräcklig framkom det att deltagare kände sig

otillräckliga. Känslor av att vara otillräcklig kopplades samman dels till arbetsplatsens krav,

dels också till deltagares krav på sig själva. Obalansen mellan önskningar och verklighet, samt

känslan av att misslyckas med att leva upp till sitt ideal jag ledde till att personerna anklagade

sig själva för att vara otillräckliga. Detta kunde också leda till att de kände minskad

motivation inför arbetet samt att de kunde bli distanserade från sig själv och andra. I denna

kategori uttrycktes även en frustration över att vara maktlös och inte kunna förändra sin

situation.

I likhet med vår litteraturstudie där det framkommer att deltagare upplevde att de inte kunde

undvara tid för att göra det lilla extra, framkommer det även i Sörlies et al. studie (2005) att

deltagare upplevde att de inte kunde göra ett bra arbete på grund av tid- och personalbrist. Att

inte kunna göra det lilla extra för patienterna som till exempel att tvätta deras hår eller hålla

deras hand ledde till att de fick dåligt samvete. Deltagare beskriver hur det dåliga samvetet

ledde till att de kände en både psykisk och fysisk smärta. I Timms, Graham och Caltabiano

(2006) studie kände deltagare en ökad stress då de inte hade möjlighet att byta arbete, detta

stämmer överens med vår litteraturstudie där deltagare ger uttryck för känslor av maktlöshet

då de inte kunde förändra sin situation. Fagerberg (2003) beskrev hur deltagare hade låg

självkänsla och att de hade svårigheter i att inse att de gjort ett bra arbete. Detta kan jämföras

med vår litteraturstudies resultat där deltagare gick hem från arbetet utan att känna att de gjort

tillräckligt, det framkom även att flertalet deltagare upplevde att de inte räckte till för

partnern, familjen och barnen. All kraft och energi lades på arbetet, vilket resulterade i en inre

konflikt, där känslor av otillräcklighet förekom. Samma konflikt beskrevs i Sörlie et al., studie

(2004) där deltagare beskrev hur den minskade energin ledde till att de varken kunde bry sig
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om sina patienter eller sina anhöriga. Vetskapen om att bägge parter behövde dem ledde till

att de fick dåligt samvete och kände sig otillräckliga.

I kategorin att vara sårbar och känna sig osynlig framkommer det att deltagare känner att de

sällan blev hörda. De framkom också att de inte hade någon att tala ut med om sina problem

och inte heller visste var de skulle vända sig för att få stöd. Vår litteraturstudie påvisar att

flertalet deltagare i de olika studierna upplevde att de inte fick stöd och beröm av sina chefer.

Detta resultat stärks av Collins och Longs studie (2003) där en klar majoritet upplevde att de

inte fick stöd från organisationen. I Fagerbergs studie (2004) framkom det att deltagare hade

svårigheter i att förespråka sina patienter, svårigheter i att göra sin röst hörd

sammankopplades till att deltagare kände att de blev bedömda av andra, exempelvis läkare,

kollegor och organisation i sig själv.

I kategorin att känna engagemang och tycka om sitt arbete framkommer det att deltagare

känner en stor passion inför sitt arbete och sina patienter/elever. Liknande resultat visar

Fagerberg (2004) i sin studie där sjuksköterskor berättade hur de vill arbeta nära patienterna

och göra allt för att säkra deras vård.  I vår litteraturstudie beskriver flertalet deltagare hur

engagemang och entusiasm var en källa till energi och välbefinnande. Känslan av att vara

behövd ledde också till att personerna fick en positiv känsla av att uträtta något bra och

värdefullt. Engagemanget och passionen för arbetet kunde ibland leda till att de blev för

emotionellt involverade, vilket ledde till att de kände en ökad trötthet. Detta resultat stärks av

Fagerbergs studie (2003) där det framkom att utbrändhet bland annat utvecklas som ett

resultat av vårdgivarnas känslighet inför patienternas upplevelser, kombinerat med den empati

de kände för dem. I Collins och Longs studie (2003) framkom det att deltagare kände

arbetsglädje då de utvecklades inom sitt team.

Det övergripande resultatet i vår litteratur studie är att personer som lever med utbrändhet har

gått igenom en utbrändhetsprocess. Denna process behöver dock inte alltid följa Maslach

(1985) teori om utbrändhet där emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt personlig

prestation är huvudkomponenter (s.12). Resultat i vår litteratur studie visar att personer som

går igenom en utbrändhetsprocess upplever en dualistisk kamp mellan ideal och verklighet,

engagemang och utmattning, arbete och hem, krav och krafter. Personerna gör allt för att hitta

lösningar på sin situation. Detta kan leda till att de börjar engagera sig mer än vad de

egentligen orkar med, ansträngningarna ger inte alltid resultat och besvikelserna kan bli

påtagliga. Besvikelserna kan leda till att personerna känner sig otillräcklig och att de börjar
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anklaga sig själv. Besvikelser och känslan av att inte räcka till kan i andra fall leda till en

känslokyla, där en desillusionerad bild av arbetet och livet är dominerande. Maslach (1985)

beskriver detta tillstånd som depersonalisation. Depersonalisationen inom människovårdande

yrken leder till att personerna får en kylig och likgiltig attityd till andras behov och ett

hänsynslöst åsidosättande av deras känslor (Maslach, s. 12). I Leach och Dennis studie (2007)

rapporteras att kvinnor har högre krav på sig själva och att de också upplever större

emotionell utmattning än män vid utbrändhet. Männen däremot har högre skala av

depersonalisering.

Vi bedömer att det är viktigt att ha förståelse och få kunskap om att utbrändhet inte bara är ett

fenomen som manifesterar sig genom trötthet, smärtor, känslighet och sårbarhet. I vår

litteraturstudie framkommer det också att människor som lider av utbrändhet kan distansera

sig från sig själva och andra, bli irriterade, få en låg uppfattning om människor runt omkring

dem, samt att de åsidosätter sina klienters behov. Tröttheten och utbrändheten kunde också

leda till att deltagare inte längre kände motivation till att hjälpa sina klienter och inte heller

vara hjälpsamma mot kollegor. Vår hypotes blir därför att personer i människonära yrken med

en bristande empati och känslokyla kan vara bidragande faktorer till att värdekonflikter på

arbetsplatsen uppstår. När dessa personer möter sina kollegor som har ett stort engagemang i

sitt yrke förorsakar detta ytterligare splittring och osämja inom arbetsteamet, vilket leder till

ökad trötthet och utmattning hos alla inblandade. Denna splittring kan leda till att personerna

inte kan utföra ett professionellt arbete och att tredje part blir lidande. Vi anser därför att det

är viktigt att man är medveten om utbrändhetsprocessens olika uttrycksformer. Personer som

är ambitiösa, som kommer tidigare till arbetet, hoppar över raster och arbetar övertid kanske

gör detta på grund av att de känner att de inte räcker till vilket kan vara en utlösande faktor för

utbrändhet. Andra personer som distanserar sig och uppvisar känslokyla och omotivation kan

också de vara utbrända även om dessa tecken kan vara svåra att se och härleda till utbrändhet.

I ljuset av detta är det viktigt att cheferna känner sina anställda och är lyhörda inför sina

anställdas personligheter. Vi anser också att det är viktigt att personalen känner varandra och

kan utvecklas tillsammans och vara lyhörda inför varandras problem.

När anställda inte pratar om problem de upplever på sin arbetsplats är det svårt att identifiera

orsaken och kunna sätta in de stöd och åtgärder som behövs. Om chefen börjar känna liknade

symptom så befinner man sig i en situation där ens besluts fattare avskärmar sig och sätter de

anställdas behov åt sidan.
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Vår litteraturstudie visar att en vanligt förekommande känsla hos deltagare är frustration.

Denna känsla uppkom då personerna kände att de att de inte kunde göra ett bra arbete, då de

upplever att de inte räcker till och att det finns brister i organisationen. Mest förekommande

var denna känsla då deltagare upplevde att de inte hade någon att ventilera sina tankar med.

När de kände att ingen såg dem och lyssnade till deras problem. Stöd och utbildningar som

kanske skulle ha varit ett behövligt inslag på arbetsplatsen åsidosätts till dess att något händer.

Omorganisationer på arbetsplatser kan leda till att arbetsuppgifter förändras, vilket inte alltid

är av positiv karaktär. När omorganisationen påverkar arbetsuppgifterna i den mening att de

anställda börjar få känslan att de inte arbetar med de uppgifter de sökte detta arbete för, kan

en frustration skapas. I en studie av Lewandowski (2003) beskrev deltagare hur de kände stor

frustration när organisationens uppbyggnad påverkade klienter på ett negativt sätt. De kände

även frustration när arbetet påverkade deras personligheter.

Det betyder att även om det skulle finnas stöd i form av utbildningar på arbetsplatsen så är det

inte säkert att alla kommer att ha behållning av detta. Därför är det av stor vikt att man så

snabbt som möjligt kan identifiera problem och sätta in åtgärder. Vår litteraturstudie visar att

hjälpen ofta kom för sent, när skadan redan var skedd. Detta visar att det är av betydelse att

chefer och andra yrkesgrupper med ledande funktion har kunskap om denna process.

Litteraturstudiens resultat kan bidra till att öka medvetenhet om utbrändhetsprocessens olika

uttrycksformer. Som sjuksköterska kan detta vara en tillgång då hon/han med denna kunskap

kan uppmärksamma tidiga tecken på utbrändhet både hos patienter och kollegor.

Inom företagshälsovården möter sjuksköterskor människor som är i riskzonen för att utveckla

utbrändhet. Genom att sjuksköterskan kan fånga upp dessa människor i ett tidigt stadium

behöver kanske inte sjukskrivning bli ett faktum och vägen tillbaka kan bli lättare.

Inom primärvården kan människor som söker för svår huvudvärk, muskelvärk, värk i nacke,

skuldror och trötthet befinna sig i en utbrändhetsprocess. Trötthet är ett mycket vanligt skäl

till att man söker läkare (Evengård, 2001, s. 9). Genom att sjuksköterskan har ett

helhetsperspektiv och även inhämtar information om till exempel patientens arbetsförhållande

och familjeliv kan sjuksköterskan uppmärksamma om det kan röra sig om en eventuell

utbrändhet. Identifiering av olika individuella hälsobringande faktorer är också viktigt. Innan

rehabilitering kan påbörjas måste samtliga fysiska och psykiska stressorer identifieras för att
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rehabiliteringsplaneringen skall vara realistiska. Detta gäller såväl stressorer på arbetsplatsen,

i hemmiljö och övrig fritid som stressorer i form av sjukdom hos individen (Blennow, 2001,

s.13). Sjuksköterskan har en viktig funktion, varför det är av vikt att hon har denna kompetens

för att behandling av personer som befinner sig i utbrändhetsprocessen skall bli så optimal

som möjligt. Genom att skapa förutsättningar för den drabbade individen upplever denna

också kontroll och inflytande över den uppkomna situationen samt att få känna sammanhang,

inkluderar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Blennow, 2001, s.14). Detta är en

viktig del i sjuksköterskans arbete med patienter och en del i hennes arbetsuppgifter. Man bör

tillsammans komma överens om tydliga och gemensamma mål och delmål (Blennow, G.,

2001, s.14). Därför är det att förespråka att sjuksköterskor använder sig av någon form av

vårdplanering som inkluderar sjuksköterska, patient, eventuellt anhöriga och om någon

specialist kompetens är av övervägande.

Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors och mäns upplevelser av

utbrändhetsprocessen. Utifrån detta valdes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats

eftersom denna metod är bäst lämpad vid studier som beskriver erfarenheter och upplevelser

utifrån ett inifrånperspektiv. Holloway och Wheeler (2002, s. 254-256) och Downe-Wamboldt

(1992) menar att genom en noggrann tillämpning av denna metod motverkas också att

författarens egna åsikter och tolkningar styr resultatet i studien och höjer därför

trovärdigheten i studien. Detta gör även att kärnan och upplevelsen bibehålls och inte går

förlorad.

Studiens trovärdighet i resultatet beror också på överensstämmelse med originaltexterna

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-256). I denna litteraturstudie finns en begränsning på

grund av att översättningar från originalspråk har gjorts och att kondenseringar av textenheter

har skett, vilket kan medföra en förlust av viktig information. Eftersom vi som författare har

varit medvetna om denna problematik har vi försökt att minska detta genom att kontinuerligt

gå tillbaka till ursprungstexten för att försöka säkerställa att informationen är korrekt och inte

borttappad. Trovärdigheten har styrkts genom att vi har beskrivit analysarbetet på ett

detaljerat sätt, så att läsaren kan följa arbetets gång. Trovärdigheten kan i denna studie också

styrkas genom att bägge författarna läst de artiklar som ingått i studien och att det finns citat

från ursprungstexterna i studien. Kvalitetsgranskning av de artiklar som använts i denna studie

har utförts i enlighet med givna kriterier av William et al., (2006, s. 122-123). Detta har

resulterat i att det är artiklar av hög kvalité som ingår i studien vilket också ger en ökad
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trovärdighet till vår studie, men eftersom författarnas kunskaper inom kvalitetsgranskning är

begränsat kan felbedömningar av artiklarna ha skett.

Överförbarheten i studien kan stärkas genom att författarna tydligt har beskrivit

datainsamlingen, urvalsförfarandet och analysprocessen.

Att generalisera en kvalitativ litteraturstudie är överlag svårt. För detta krävs det att resultatet

skall kunna appliceras på en hel population (Holloway & Wheeler, 2002, s.21). Detta har inte

heller varit vår avsikt med studien. Vår avsikt har varit att försöka belysa upplevelsen av

utbrändhetsprocessen hos kvinnor och män i en sammanfattad version av dessa sju valda

artiklar. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut med fler analyserade studier i resultatet,

studien hade även kunnat få en annan kraft i sitt resultat än vad den har om fler studier

använts genom en breddad sökning, dock hade generalisering fortfarande varit svår eftersom

det rör sig om kvalitativa studier.

Denna litteraturstudies resultat beror också till stor del av kunskap hos författarna,

litteraturstudiens formulering av syftet och det material som varit författarna tillgängligt

(Holloway & Wheeler, 2002, s.21).

Slutsatser

Resultatet av litteraturstudien belyser kvinnors och mäns upplevelse av utbrändhetsprocessen.

Det som framkommer i litteraturstudien är att personer som går igenom utbrändhetsprocessen

upplever en inre motsättning mellan ideal och verklighet, engagemang och utmattning, arbete

och hem, krav och krafter. Ofast leder detta till frustration, själv anklagelser och trötthet vilket

kan ta sig olika uttrycksformer. Personer upplever ofta att de inte har någon att tala med och

att de inte heller får stöd från sina chefer och andra yrkesgrupper. Resultatet i vår

litteraturstudie visar att många personer önskar att de haft någon att tala med och att detta

skulle kunna ha förändrat deras situation och förhindrat utbrändheten.

Enligt Bengtsson (2006) kan alla människor drabbas av utbrändhet, han hävdar att det ökade

utbrändhetsantalet beror på det snabba tempo som präglar vår tid och vårt samhälle.

Nedskärningar på arbetsplatser leder till att få personer ska göra mycket. Människor försöker

enligt Bengtsson (2006) hinna med allt och uppnå alla sina önskningar. I vår litteraturstudie

har vi även funnit att människor inte bara försöker leva upp till sina egna önskningar utan

även andras krav. Bengtsson (2006) menar att när det saknas strukturer på vad som är lagom
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drivs och driver sig människor själva in i ett utmattningssyndrom. Han beskriver fenomenet

utbrändhet som den moderna människans existentiella kollaps.

Vi anser att det behövs mer kvalitativ forskning inom ämnet då detta skulle leda till en större

förståelse för fenomenet och personerna som går igenom utbrändhetsprocessen. Vi anser

också att mer kvalitativ forskning borde göras på personer som inte har människovårdande

yrken. Stenlund et al. (2007) har i sin kvantitativa forskning kategoriserat tre olika typer av

arbeten; ”med människor”, där bland annat sjuksköterskor och läkare ingår, ”med saker”, där

gruppen städare och verkstadsarbetare bland annat ingår, och ”med data”, där journalister,

sekreterare och systemvetare ingår. Resultatet i deras studie visar att personer som arbetar

”med människor” inte är mer utbrända än i de andra yrkesgrupperna. Däremot visar deras

resultat att kvinnor har en högre utbrändhetsfaktor än män. Därför anser vi att det även behövs

mer kvalitativ forskning om enbart kvinnors upplevelse av utbrändhetsprocessen.

Genom ökad förståelse för hur personer som går igenom utbrändhetsprocessen upplever

fenomenet kan vi som blivande sjuksköterskor lättare identifiera, se tidiga varningssignaler på

utbrändhet och bemöta patienter och kollegor som drabbats av utbrändhet. Genom att ha

kunskap om fenomenet, lyssna till personers berättelser och se till deras behov kan vi

tillsammans arbeta preventivt mot utbrändhet.
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