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Abstrakt 

Sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp som ofta drabbas av utbrändhet eftersom 
de arbetar under stor psykisk och fysisk press. Sjuksköterskor konfronteras dag-
ligen med andras sjukdom och detta kan leda till att de blir mindre uppmärk-
samma på den egna hälsan. Hälso- och sjukvården har under de senaste åren ge-
nomgått stora organisatoriska förändringar som medfört neddragningar, brist på 
personal och ökade krav på sjuksköterskors effektivitet. Syftet med litteratur-
studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sin egen utbrändhet. Nio 
artiklar som motsvarade syftet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 
analysen resulterade i tre slutkategorier; att vara otillräcklig och frustrerad men 
ändå tvingas leva upp till förväntningar, att inte vara respekterad, bekräftad eller 
förstådd samt att vara totalt utmattad och inte ha något kvar att ge. Resultatet i 
litteraturstudien kan bidra till att få ökad kunskap och medvetenhet om fenome-
net utbrändhet och kan bidra till ökad förståelse och därmed ett bättre bemötan-
de av personer/sjuksköterskor med utbrändhet. Ökad kunskap och medvetenhet 
kan förhoppningsvis ge möjlighet att tidigt känna igen symtom/signaler på ut-
brändhet och därmed möjliggöra för personer/sjuksköterskor att försöka föränd-
ra och påverka arbetssituationen.  
 
Nyckelord: sjuksköterskor, upplevelser, utbrändhet, litteraturstudie, utmattning, 
otillräcklighet, respekt 
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Termen utbrändhet eller engelskans ”burnout” är ett omskrivet fenomen inom både vetenskap 

och massmedia. Enligt Arbetslivsinstitutets populationsstudie om utbrändhet i Sverige (2002:6) 

har begreppet använts i drygt 25 år och aktualiserades i början av 1980-talet. Begreppet ut-

brändhet är vagt med en outvecklad teoretisk grund och centrala symptom som utmattning och 

trötthet används i diagnostisering av andra besläktade fenomen. Utmattningsdepression är en 

nyare term och är enligt Rylander, Nygren och Åsberg (2001) en bättre benämning eftersom 

den uppfyller kraven för egentlig depression enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

disorders, Fourth Edition (MINI DSM – IV, 1994). Det finns ingen internationellt vedertagen 

definition och i International Classification of Diseases (ICD-10) utformad av World Health 

Organisation (WHO) finns inte ”burnout” som en egentlig diagnoskategori. Enligt Socialstyrel-

sens sjukdomsklassifikation (ICD-10) är utbrändhet en beskrivning av en ospecificerad livssi-

tuation och inte en diagnoskategori. 

 

Det finns olika synsätt på fenomenet utbrändhet. Utbrändhet är enligt Maslach (2003, s. 2) en 

sjukdomsprocess, en reaktion på långvarig emotionell överansträngning som kan förekomma 

hos personer med människovårdande yrken. Utbrändhet har delvis samma skadeverkningar 

som andra arbetsrelaterade stressreaktioner men det unika för utbrändhet är att stressens upp-

hov ligger i den sociala interaktionen mellan hjälparen och den hjälpta. Pines (2002) har ett 

psykodynamiskt existentiellt synsätt på utbrändhet och anser att arbetsrelaterad utbrändhet 

bottnar i människans behov av att finna existentiell betydelse genom arbetet och att yrkesvalet 

har psykodynamiska orsaker. Människans yrkesval sker ofta omedvetet och har psykologiska 

bakomliggande orsaker som härrör från barndomsupplevelser. Enligt Altun (2002) och Åström 

et al. (2004) är utbrändhet ett psykologiskt tillstånd som orsakas av långvarig stress, fysisk 

och/eller psykisk överbelastning. Enligt Altun (2002) orsakas utbrändhet av att människan ut-

sätts för alltför många stressfaktorer under alltför lång tid. Författaren anser dock att utbrändhet 

inte enbart orsakas av arbetsrelaterad stress utan är ett slutresultat av en ohanterbar stressitua-

tion. 

 

Utbrändhet är ett syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt personlig 

prestation och yttrar sig enligt Maslach (2003, s. 3-7) i förlust av energi, tilltagande pessimism 

och cynism samt ökad distansering och ineffektivt arbete. Typiskt för utbrändhet är att synen 

på andra människor skiftar från positiv omtänksamhet till negativ likgiltighet. Denna sakliga, 

okänsliga och omänskliga inställning uttrycks som depersonalisering. Om dessa negativa käns-
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lor utvidgas till att omfatta en själv uppstår känslor av otillräcklighet och därmed nedsatt pre-

station. Enligt Altun (2002) och Åström et al. (2004) yttras utbrändhet i fysisk/psykisk utmatt-

ning, förlust av den egna identiteten samt avsaknad av handlingskraft. 

 

Maslach (2003, s. 14) fokuserar på människans situation i sin yrkesroll och inte på personlig-

hetsfaktorn eftersom fenomenet är så utbrett trots människors olika bakgrund och personlighet. 

Enligt Altun (2002) påverkas människan av tidigare livssituation, personlighet, arbetsförhål-

landen och arbetsvillkor och dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid utbrändhet. Altun 

(2002) samt Bakker, Le Blanc och Schaufeli (2005) beskriver hur utbrändhet slutligen involve-

rar hela individens livsvärld och omgivning. 

 

Människor som väljer ett människovårdande yrke ställer ofta höga krav på sig själv och på sin 

förmåga att hjälpa och har dessutom stort behov av erkännande och uppskattning (Maslach, 

2003, s. 93). Människor med stor empatisk förmåga drabbas oftare än andra av utbrändhet på 

grund av deras djupa engagemang och deras förmåga att leva sig in i andra människors pro-

blem (Maslach, 2003, s. 119; Åström, Nilsson, Norberg, Sandman & Winblad, 1991).  

 

Enligt Arbetslivsinstitutets populationsstudie om utbrändhet i Sverige (2002:6) har få studier 

gjorts som undersöker förhållanden utanför arbetslivet. Tidigare studier påvisar inte en märkbar 

skillnad gällande förekomst av utbrändhet mellan män och kvinnor, däremot har undersökning-

ar visat att högutbildade rapporterar mer utbränning än lågutbildade. De av utbrändhet mest 

drabbade yrkeskategorierna i Sverige är: lärare, kontors- och kundservicearbetare, personer 

med teoretisk specialistkompetens samt specialister inom samhällsvetenskap och kultur. 

 

Universitetslärares upplevelser i samband med utbrändhet beskrivs av Harris och Prentice 

(2004). Lärare upplevde utmattning i förhållande till arbetsbördan, för höga krav och för lite 

uppskattning samt missnöje med organisation och ledarskap. Lärare uppgav symptom som ned-

stämdhet, depersonalisation samt fysisk smärta. 

 

Utbrändhet är ett folkhälsoproblem som förhindrar utveckling på arbetsplatsen enligt Toppi-

nen-Tanner, Ojajärvi, Väänänen, Kalimo och Jäppinen (2005). Utbrändhet har en negativ in-

verkan på arbetsklimatet enligt Bakker et al. (2005) vilket påverkar relationer med kollegor 

samt kvaliteten på omvårdnaden. Toppinen-Tanner et al. (2005) samt Kilfedder, Power och 

Wells (2001) betonar vikten av att förebygga utbrändhet hos personal eftersom de fann att per-
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sonal med hög risk för utbrändhet, enligt Maslach Burnout Inventory (MBI) lättare utvecklade 

andra sjukdomar. MBI består av de tre olika faktorer som bidrar till psykisk ohälsa; brist på 

kontroll i arbetet, för stor arbetsmängd och gemenskapens sammanbrott samt de tre psykolo-

giska symptomskalorna på utbrändhet; emotionell utmattning, depersonalisation och personlig 

tillfredsställelse. 

 

Sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp som ofta drabbas av utbrändhet (Altun, 2002; Demerou-

ti, Bakker, Nachreiner & Shaufeli, 2000). Effektivisering och omorganisation inom hälso- och 

sjukvården har lett till minskade resurser, tidsbrist, ökad arbetsbelastning samt försämrade ar-

betsvillkor vilket har medfört ökade krav på sjuksköterskans effektivitet i arbetet och kan vara 

en grogrund till utbrändhet. Sjuksköterskan har ett stort ansvarsområde, arbetet är emotionellt 

krävande eftersom sjuksköterskan ständigt konfronteras med den sjukes behov, problem och li-

dande (Demerouti et al., 2000). Studier visar att utbrändhet bland akut- och intensivvårdssjuk-

sköterskor (Bakker et al., 2005; Gillespie & Melby, 2003) samt inom geriatrisk demensvård 

(Åström et al., 2004; Åström et al., 1991) är vanligt förekommande. Avdelningar där vårdare 

utsätts för psykiskt/fysiskt våld av vårdtagare är påfrestande i längden och kan leda till ut-

brändhet (Åström et al., 2004).  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sin egen utbrändhet. 

 

Metod 

Litteratursökning 

En systematisk sökning av vetenskapliga artiklar utfördes på olika databaser: Academic Search, 

CINAHL, MEDLINE och Psychinfo. Sökningar utfördes även i Sociomedicinska bibliotekets 

tidsskriftssamling, referenslistor i relevanta artiklar samt övrig vetenskaplig internationell litte-

ratur. Forskning inom utbrändhet är omfattande men begränsad vad gäller subjektiva upplevel-

ser därför begränsades inte sökningen vad gäller publiceringsår. Inklusionskriteriet för de artik-

lar som ingick i denna litteraturanalys var de artiklar som beskrev sjuksköterskors subjektiva 

upplevelser av sin egen utbrändhet. I denna litteraturstudie valde vi att se utbrändhet som en 

sjukdomsprocess orsakad av olika stressfaktorer, emotionella eller fysiska i arbetet och inklu-

derade begreppen; burnout, professional burnout samt occupational stress. Professional burnout 

samt occupational stress inkluderades eftersom databaserna CINAHL, MEDLINE och Psychin-
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fo använder dessa begrepp för utbrändhet. Övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården 

exkluderades. Sökorden som användes var; burnout*, professional, occupational stress, nurse*, 

experience*, care. Dessa kombinerades på olika sätt i sökningen av vetenskaplig litteratur. 

Därefter utfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna enligt kriterier givna av Willman och 

Stolz (2002, s. 122-123). Av cirka tjugofem artiklar valdes nio ut som motsvarade syftet. 

 

Analys 

Meningen med innehållsanalys är att få en beskrivning av samt kunskap om fenomenet som 

studeras och syftar till att få en djupare förståelse för det studerade fenomenet (Downe-

Wamboldt, 1992). Den analysmetod som användes i denna litteraturstudie var manifest kvalita-

tiv innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Den manifesta innehållsanalysen har fokus på 

det synliga och självklara, ord, fraser eller textstycken som beskriver fenomenet och presente-

ras i kategorier (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Vi började med insamling av material genom litteratursökning i olika databaser. Därefter lästes 

artiklarna igenom och textenheterna som motsvarade syftet markerades. Textenheterna togs 

därefter ut för att översättas till svenska och kondenseras till kortare enheter utan att innehållet 

förändras. Av de kondenserade textenheterna bildades kategorier utifrån textenheternas inne-

håll. En grundlig granskning av kategorierna utfördes för att sammanföra de med lika innehåll 

under gemensamma rubriker. Under analysen gick vi regelbundet tillbaka till originaltextenhe-

ten för att kontrollera validiteten. Processen med kategoriseringen fortsatte tills innehållet i var-

je kategori uteslöt varandra. Slutligen jämfördes kategorierna med grundtexten för att bekräfta 

att de motsvarade originaltexten (jfr. Burnard, 1991).   

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

*Sjuksköterskor 

Författare Typ av  
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlingsmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Billeter-
Koponen & 
Fredén.  
(2005). 

Kvalitativ 10ssk* Grounded theory/ 
Halvstrukturerade  
intevjuer 

Ssk* känner 
maktlöshet över 
hur arbetet vär-
deras.  

Bra 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 
Författare 
 

Typ av stu-
die 

Deltagare 
 

Ana-
lys/Datainsamlingsmetod 

Huvudfynd 
 

Kvalitet 
 

Hall. (2004). Kvalitativ 10ssk* Grounded Theory/ Bandin-
spelade Intervjuer samt ob-
servationer 
 

Ssk* upplever 
psykologiska 
stressorer i arbe-
tet 

Bra 

Hopkinson et 
al. (1998). 

Kvalitativ  15ssk* Grounded Theory/ 
Halvstrukturerade intervju-
er 

Ssk* identifie-
ring av stress-
faktorer var oli-
ka och berodde 
på olika faktorer 

Medel 

 
Khowaja et al. 
(2005). 
 
 
 
 
 

 
Kvalitativ 
 
 
 

 
45 ssk* 
 
 
 

 
Tematisk kvalitativ inne-
hållsanalys 
 
Bandinspelade halvstruktu-
rerade intervjuer samt an-
teckningar 
 

 
Ssk* stress och 
otillfredsställelse 
i arbetet orsakas 
av avsaknad av 
stöd från arbets-
ledning samt 
alltför stor 
arbetsbelastning  
 

 
Medel 
 
 
 

Maytum et al. 
(2004). 

Kvalitativ 
 
 

20ssk* Kvalitativ Innehållsanalys/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

Ssk* upplever 
utmattning i 
vård av kroniskt 
sjuka.  
 

Bra 
 
 
 
 

Nordam et al. 
(2005). 

kvalitativ 5 ssk* Fenomenologisk hermeneu-
tisk metod/ 
Ostrukturerade bandinspe-
lade intervjuer 

Ssk* moraliska 
stress orsakas av 
kontinuerlig 
stress, låg auto-
nomi, samt höga 
förväntningar på 
sig själv.  
 

Bra 

Olofsson et al. 
(2003).  
 

Kvalitativ 
 
 
 

4 ssk* 
 
 
 

Grounded Theory/ 
Bandinspelade 
halvstrukturerade  
intervjuer 

Ssk* avsaknad 
av stöd i arbetet 
leder till negativ 
stress. 
 

Bra 
 
 
 

Severinsson. 
(2003). 

Kvalitativ 1 ssk* Kvalitativ innehållsanalys/ 
Intervjuer 

Ssk* behöver 
handledning och 
emotionellt stöd 
för att reflektera 
över sitt arbete 
och kunna tolka 
patienters behov 
 

Medel 

Taylor & Bar-
ling. (2004). 

Kvalitativ 20 ssk* Kvalitativ innehållsanalys 
/Intervjuer 

Ssk* fokuserar 
på patienter och 
negativa konse-
kvenser deras 
stress kan få för 
dem. 

Bra 
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Resultat 

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

brödtext och stärks med citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att vara otillräcklig och frustrerad men ändå tvingas leva upp till förväntningar 

Att inte vara respekterad, bekräftad eller förstådd  

Att vara totalt utmattad och inte ha något kvar att ge 

 

Att vara otillräcklig och frustrerad men ändå tvingas leva upp till förväntningar 

Att tvingas leva upp till egna och andras förväntningar ledde till sjuksköterskors känsla av otill-

räcklighet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Maytum, Heiman & Garwick, 2004; Nordam, 

Torjuul & Sörlie, 2005; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Sjuksköterskor upplevde stress 

över alltför stor arbetsbelastning (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Khowaja, Merchant & Hi-

rani, 2005; Severinsson, 2003) och att vara tillgänglig för flera personer samtidigt utan motsva-

rande resurser orsakade känslan av att inte räcka till (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Olofs-

son et al., 2003; Severinsson, 2003). Sjuksköterskor i Maytums et al. studie (2004) blev dessut-

om anklagade av anhöriga för att inte ha tagit hand om patienterna eller dem. Att ha alltför 

många anhöriga i beroendeställning var tungt (Maytum et al., 2004) och sjuksköterskor upp-

levde att anhöriga ställde krav och hade förväntningar på dem som de inte hade tid till att följa 

upp (Nordam et al., 2005).  

 

Underbemanning och brist på personal orsakade stress (Hall, 2004; Taylor & Barling, 2004) 

och osäkerhet (Olofsson et al., 2003). I Hopkinsons et al. studie (1998) framkom att underbe-

manning och brist på personal skapade missförstånd angående gränser, ansvar och dagliga ruti-

ner. Sjuksköterskors arbetsbörda ökade då de var tvungna att utföra enkla arbetsuppgifter som 

de hade kunnat delegera om de haft tillgång till personal (Hall, 2004: Khowaja et al., 2005). I 

Khowajas et al. studie (2005) påtvingades sjuksköterskor uppgifter som inte hade med om-

vårdnadsarbetet att göra och i Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) upplevde sjukskö-

terskor att de blev fråntagna möjligheten att arbeta som sjuksköterska och ha kontakt med pati-

enter. Att anpassa sig till nya arbetssystem kunde vara svårt (Taylor & Barling, 2004). 
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The simple thing like turning a patient every two hours in acute-care set-
ting…if we could have two techs to maybe come in instead of me going in and 
either doing it myself, which I don’t have time, or assisting a teach to do it 
when I’ve got several other things that are more of a priority like giving meds 
or a patient going bad or you are watching a patient… (Hall, 2004, s. 9) 

 

Sjuksköterskor tvingades arbeta övertid (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004; Kho-

waja et al., 2005; Maytum et al., 2004) oftast utan övertidsersättning (Billeter-Koponen & Fre-

dén, 2005) eller motsvarande ledighet (Khowaja et al., 2005) samt arbeta dubbelt om någon var 

frånvarande (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Maytum et al., 2004). I Taylor och Barlings 

studie (2004) kände sjuksköterskor sig tvingade att tiga och utföra arbetet, arbeta extra när så 

krävdes och de framförde inte klagomål eftersom detta minskade chansen att få förlängt arbets-

kontrakt. Att arbeta med oerfaren personal eller med vikarier ökade deras arbetsbelastning yt-

terligare (Hall, 2004). En sjuksköterska i Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) kunde 

inte minnas namnen på alla hon/han arbetat med under den senaste tiden.  

 

When one nurse was missing, it became automatically the job for the other 
nurse to take care of those tasks. The amount of work is doubled. To have the 
same person as substitute during long-term sicklistings could reduce the 
work-load. ‘I sat down and wrote all the names with whom I had been work-
ing during the last 3-4 months. I got 15 names and I was sure I could not re-
member five additional names. (Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24) 

 

Sjuksköterskor upplevde att det var deras ansvar att få avdelningen att fungera trots ett hårt ar-

betstryck (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Severinsson, 2003) och de tvingades prioritera 

vilket upplevdes stressande (Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskor kände ansvar gentemot pati-

enter (Nordam et al., 2005) och att inte vara delaktig i god omvårdnad ökade känslan av stress 

(Taylor & Barling, 2004). Sjuksköterskor kände stress när de inte hade tid att tala med patienter 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Taylor & Barling, 2004). 

 

Sjuksköterskor började sitt arbete tidigare, tog ingen rast och gick hem senare för att hinna med 

sina arbetsuppgifter (Khowaja et al., 2005). Att i förväg inte veta vem som arbetade ledde till 

vårdslöst arbete och arbete utan rast (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Trots att de utökade 

sina arbetstimmar för att hinna med sina arbetsuppgifter var detta inte tillräckligt (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Severinsson, 2003). Tidsbrist och ökad arbetsbelastning medförde 

stress (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Olofsson et al., 2003; Taylor & Barling, 2004) samt 

känslor av att inte få något gjort eller slutfört (Olofsson et al., 2003; Severinsson, 2003, Taylor 
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& Barling, 2004). Sjuksköterskor i Halls studie (2004) upplevde att de inte fick en chans att av-

sluta sina arbetsuppgifter innan de fick nya. 

 

There’s never enough time. You have to finish you know, what you thought 
you would during the day… (Olofsson et al., 2003, s. 354) 

 
Sjuksköterskor glömde sina egna behov (Khowaja et al., 2005; Taylor & Barling, 2004) och 

uppgav att de inte kunde slappna av efter avslutad arbetsdag, att de alltid tänkte på om de glömt 

något viktigt (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004; Hopkinson et al., 1998; Maytum 

et al., 2004; Olofsson et al., 2003). En sjuksköterska i Halls studie (2004) uppgav att hon hade 

sömnsvårigheter vilket orsakades av tankar på arbetet, funderingar om hon utfört sitt arbete 

korrekt. I Olofssons et al. studie (2003) kände sjuksköterskor rädsla över att inte uppträda kor-

rekt, komma ihåg viktiga situationer eller att arbetsuppgifterna skulle överstiga deras kapacitet. 

De kände dessutom osäkerhet över att inte ha tillräckligt med händer om något oväntat skulle 

inträffa. 

 

It is just a lot of what ifs. And that’s what I think is so hard. I could not sleep 
all weekend. I kept thinking about things like “Did I do this right? Did I do 
that right?”… (Hall, 2004, s.10) 
 

Obalans mellan önskningar och verklighet styrkte sjuksköterskors upplevelse av otillräcklighet 

trots hårt arbete (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskor i Halls studie (2004) öns-

kade mer resurser för att kunna utöva sina arbetsuppgifter. De kunde inte förändra eller påverka 

sin arbetssituation (Olofssons et al.,2003; Taylor & Barling, 2004) på grund av budgetbegräns-

ningar, vilket gav upphov till känsla av hopplöshet och irritation som hade negativa effekter på 

dem själva, på arbetsmiljön samt på hemmiljön (Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskor i Halls 

studie (2004) upplevde att den största stressen fanns på arbetet och inte hemma eftersom de 

inte kunde fly ifrån stressen på arbetet. I Maytums et al. studie (2004) upplevde sjuksköterskor 

att det var hemskt att behöva be om hjälp för att få en patient inlagd vid platsbrist. I Billeter-

Koponen och Fredéns studie (2005) framkom att sjuksköterskor inte visste vart de skulle vända 

sig för att få den hjälp de önskade. 

 

It was like I was so frustrated because they were ignoring him all day and 
they kept telling us they had no place on the unit for him and his parents 
weren’t there and it’s like who was his advocate...and then there were two 
others just as sick...We had begging for help...it was awful. (Maytum et al., 
2004, s. 175) 
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When I am ringing to a ward to give a report on a patient, the nurse at the 
other end is answering while crying. She has no energy to take care of one 
more person. It is the same everywhere. I do not know where to turn for help. 
(Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24-25) 

 

Att inte säga emot medarbetare ansågs höra till kulturen på arbetsplatsen eftersom det orsakade 

”institutional paranoia” (Taylor & Barling, 2004). I Olofssons et al. studie (2003) önskade 

sjuksköterskor kunna säga ifrån och inte bara acceptera. I Taylor och Barlings studie (2004) 

framkom att det var svårt att finna arbete och detta ökade känslan av stress. 

 

If you take too many sick days, or if you make complaints…if you do all sorts 
of things that you’ve got a lesser chance of getting the next contract. So you 
do the job, you do extra if you are asked to, you shut your mouth and you 
don’t complain and you’ll get another contract. (Taylor & Barling, 2004, s. 
120) 

 

I Olofssons et al. studie (2003) och i Severinssons studie (2003) framkom att sjuksköterskor 

anklagade sig själv över att inte duga eller göra ett bra arbete. Sjuksköterskor var självkritiska 

och upplevde att de inte räckte till (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004).  Sjukskö-

terskor i Halls studie (2004) hade orimliga förväntningar på sig själva, sitt handlande och sina 

förmågor och tog saker för personligt. De kände pressen av att vilja göra ett bra arbete och hela 

tiden kunna göra saker bättre. I Olofssons et al. studie (2003) framkom känslor av dåligt sam-

vete samt känslor av skam och skuld över att inte göra ett bra arbete. Sjuksköterskor förknippa-

de sin egen otillräcklighet till en personlig brist (Maytum et al., 2004; Severinsson, 2003). 

Sjuksköterskor i Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) kände att de hade sig själv att 

skylla när de blev utbrända och att vara sjukskriven var skambelagt och ansågs vara oprofes-

sionellt.  

 

I was just a nurse and that I wasn’t really much good for anything else. That is 
the kind of feeling you get when you go through the process of burnout. (Seve-
rinsson, 2003, s. 62) 

 
Sjuksköterskor upplevde frustration över att inte ha tillräckligt med tid för patienter på grund 

av ökat administrativt arbete (Olofsson et al., 2003) och känslan av att drunkna i arbetet orsa-

kades inte av arbetsuppgifterna i sig utan av för många arbetsuppgifter (Severinsson, 2003). 

Frustration och känslor av utbrändhet ledde till nedsatt självkänsla och nedsatt respekt för den 

egna professionen (Nordam et al., 2005). I Taylor och Barlings studie (2004) upplevde sjukskö-

terskor stress och otålighet över att inte kunna göra något för människor, vilket ledde till ilska 
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och oro. Att utsättas för långvarig stress ledde till irritation och frustration. Sjuksköterskor i 

Nordams et al. studie (2005) var irriterade över att äldre människor inte prioriterades av viss 

hälso- och sjukvårdspersonal utan ansågs vara en ointressant patientgrupp. Irritationen över 

andras negativa attityder ledde till moralisering och viljan att straffa dem. 

 

…they said they were moralizing and wanted to punish their colleagues: I give 
in. ‘I mob them because they mob the patients’. They said that they became frus-
trated, and this contributed to feeling burnout. (Nordam et al., 2005, s. 1251-
1252) 

 

Att inte vara respekterad, bekräftad eller förstådd  

Sjuksköterskor i Nordams et al. studie (2005) respekterades inte för sitt professionella omdö-

me. I Taylors och Barlings studie (2004) värderades inte deras kunskap av läkare och detta var 

en stor stresskälla. Att få professionellt erkännande från läkare var svårt och bristande kommu-

nikation med läkare ökade svårigheter att etablera god kontakt med patienter och anhöriga 

(Nordam et al., 2005). Sjuksköterskor i Olofssons et al. studie (2003) fick inte sympati för sina 

åsikter och blev inte tagna på allvar.  

 

My major source of stress is the way we are devalued in our judgement and 
we’re dismissed as not having knowledge…That is just the total lack of respect 
of our knowledge, our insight and our being able to read a situation. That’s 
where the major stressors come from. (Taylor & Barling, 2004, s. 122) 

 

I Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) upplevde sjuksköterskor att de betraktades som 

ersättliga i sin yrkesroll. Sjuksköterskor i Taylor och Barlings studie (2004) upplevde att de 

blev totalt nedvärderade i det de var och blev betraktade som läkarens hantlangare vilket stärkte 

upplevelsen av att inte utföra ett bra arbete. Sjuksköterskor kände att det var jobbigt att se 

andra sjuksköterskor med stor erfarenhet och kunskap bli nedvärderade eftersom de ansåg att 

det fanns många begåvade sjuksköterskor. 

 

Being devalued is a really hard thing, because there is an amazing amount of talent 
amongst nurses here. Their talent and the ability to walk into a room and see a pa-
tient and know it, to see that devalued, is quite soul destroying. (Taylor & Barling, 
2004, s. 123) 

 

Sjuksköterskor upplevde stress då de inte blev sedda eller bekräftade på arbetet (Olofssons et 

al., 2003). En stor brist som uppmärksammades var att inte få stöd från överordnade vilket gav 

känslan av missnöje i arbetet och sjuksköterskor ansåg att detta var en av de främsta orsakerna 
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till stress och missnöje på arbetet (Olofsson et al., 2003; Khowaja et al., 2005). Sjuksköterskor i 

flertalet studier (Hopkinsons et al.,1998; Khowaja et al., 2005; Maytum et al., 2004) kände 

missnöje och var inte tillfredsställda med arbetet, de hade nedsatt motivation i det fortsatta ar-

betet och många ville komma ifrån det. Sjuksköterskor i Maytums et al. studie (2004) hade 

tanken om att lämna arbetet definitivt. Sjuksköterskor i Khowajas et al. studie (2005) upplevde 

stress över att bli uppringda för att ha lämnat något ogjort, småsaker som kunde utföras av näs-

ta skift förstorades och rapporterades. Detta medförde känsla av osäkerhet inför arbetsledning-

ens beslut och eventuella noteringar angående deras arbete. De kände dessutom skuld över att 

ha dålig relation till arbetsledningen.  

 

Sjuksköterskor i Taylor och Barlings studie (2004) kände behov av självreflektion. I Olofssons 

et al. studie (2003) upplevde sjuksköterskor att arbetsledningen inte såg eller gjorde något för 

att se till deras personliga behov eller arbetsbörda. Sjuksköterskor i Khowajas et al studie 

(2005) påtalade för arbetsledningen att de mådde dåligt, men ingenting hände. Att bli utskälld 

inför patienter ledde till nedsatt motivation (Khowaja et al., 2005). Att inte kunna påverka sin 

arbetssituation och känna sig involverad gav upphov till minskat engagemang och glädje i ar-

betet (Olofsson et al., 2003).  

 

Because it really doesn’t matter how much you talk about feeling bad, or about 
how bad things are at your workplace, that the workload is heavy, because 
nothing ever happens. (Olofsson et al., 2003, s. 355) 
 

I flertalet studier nämndes brist på stöd från kollegor som stressande (Billeter-Koponen & Fre-

dén, 2005; Hopkinson, et al., 1998). Relationer sjuksköterskor emellan var betydande och kun-

de orsaka stress (Taylor & Barling, 2004). I Maytums et al. studie (2004) framkom att sjukskö-

terskor hade behov av någon att prata med, någon som förstod. Att ha en partner att ventilera 

med upplevdes stödjande (Taylor & Barling, 2004).  

 
You need to have people to talk to. Our work is difficult and not everyone can 
understand. (Maytum et al., 2004, s. 176-177) 

 
Sjuksköterskor i Nordams et al. studie (2005) upplevde att läkare inte var tillgänglig för råd-

frågning vid behov. Sjuksköterskor hade känslan av att arbetssystemet hindrade kontinuiteten i 

omvårdnad (Taylor & Barling, 2004) och att behöva argumentera med läkaren istället för att 

spendera tid med patienter gjorde läkaren till ett hinder för god omvårdnad (Nordam et al., 

2005). Sjuksköterskor i Nordams et al. studie (2005) uppgav svårighet att se på när omvårdnad 
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alltmer ersatts av teknologi och de upplevde att klinisk omvårdnad bedömdes mindre värdefullt 

än forskning, forskning gav dessutom högre lön och erkännande. Att ha ett stort ansvar i om-

vårdnad utan motsvarande befogenheter gav känsla att vara oprivilegierad (Taylor & Barling, 

2004). 

 
you have a lot of responsibility, but not a lot of corresponding rights. They 
have responsibility to see that everything happens, that they get their drugs, 
but we don’t have the right to prescribe. We have a responsibility to see that 
the patients are safe, yet we don’t have the right to decide who is and who 
isn’t admitted. (Taylor & Barling, 2004, s. 121) 

 

Bristande kommunikation kollegor emellan skapade en känsla av ensamhet (Severinsson, 

2003). I Hopkinsons et al. studie (1998) upplevde sjuksköterskor att dålig kontakt med andra 

yrkesgrupper orsakade känslan av att vara isolerad och omotiverad i arbetet.  

 

…not being able to get a socialworker when I need one- not being able to 
contact housing’, and also the lack of back up. These were connected with 
feelings of working in ‘isolation’,  ‘working in isolation without other col-
leagues around is demotivating… (Hopkinson et al., 1998, s. 710) 

 
 
Att vara totalt utmattad och inte ha något kvar att ge 

Under denna kategori har vi samlat innehåll som handlar om; fysisk-, emotionell- och tanke-

mässig utmattning, trötthet, arbetsrelaterad trötthet eller ”occupational fatigue” samt ”compas-

sion fatigue”. I sista stycket beskrivs hur trötthet och utmattning leder till konflikt och känsla 

av förlorad kontroll. 

 

Sjuksköterskor upplevde emotionell utmattning och förnimmelse av att vara helt tömd på käns-

lor (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Taylor & Barling, 2004). Sjuksköterskor beskrev att de 

gett allt och inte hade något kvar att ge (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Severinsson, 2003) 

detta medförde känslor av hjälplöshet och att vilja ge mer men inte kunna (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Taylor & Barling, 2004). Sjuksköterskor i Billeter-Koponen och Fredéns studie 

(2005) försökte kompensera tröttheten för att klara av framtiden. 

 

I was always very enthusiastic…but in the end I felt I had given all that I could 
give and I couldn’t give anymore. I had reached the limit of my effectiveness. I 
was burn out, I knew that. (Severinsson, 2003, s.,61) 
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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’ about things that 
ought to be done or things which could be fun, not really doing things anymore or 
just wishing to do them. ‘Burnout was a mental coma. I could do nothing. (Bil-
leter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24) 

 
Utmattningen påverkade sjuksköterskor såväl fysiskt som emotionellt- och tankemässigt (Bill-

eter-Koponen & Fredén, 2005; Nordam et al., 2005; Severinsson, 2003; Taylor & Barling, 

2004). Sjuksköterskor beskrev att fysiska reaktioner såsom huvudvärk (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Severinsson, 2003) samt bristande energi och kraftlöshet kunde uppstå (Seve-

rinsson, 2003). Andra symptom var magont, kräkningar, muskel-, nack-, ben- och ledvärk 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005). En sjuksköterska i Maytums et al. studie (2004) beskrev 

att hon inte längre orkade lyssna på patientens historia men att hon tvingade sig till att stanna 

kvar. 

 

I had no energy to listen. No energy to arrange anything or progress with a prob-
lem. I could not deal with any new problems than those I already had. 
(Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24) 
 
I remember being at this patient’s bedside, listening to her, and I remember 
thinking, “I can’t listen to one more sad story.” I literary had to keep myself 
at the bedside to keep from running out. (Maytum et al., 2004, s. 175) 

 

Sjuksköterskor upplevde trötthet vilket framkom i flertalet studier (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Nordam et al., 2005; Olofsson et al., 2003; Taylor & Barling, 2004). Att inte kunna säga 

emot kollegor gav upphov till trötthet, utmattning och kraftlöshet (Taylor & Barling, 2004). 

Sjuksköterskor i Halls studie (2004) talade om en trötthet som inte gick att vila bort. I Olofs-

sons et al. studie (2003) beskrev sjuksköterskor att de tog med sig tröttheten hem och var trötta 

hela tiden även när de inte arbetade och deras trötthet påverkade personer i deras omgivning. 

 

I get tired really tired and easily irritated. It affects co workers and to a certain 
extent patients, everybody really. (Olofsson et al., 2003, s. 356) 
 

Arbetsrelaterad trötthet orsakades av att behöva leva upp till egna och andras professionella 

förväntningar (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). I Taylors och Barlings studie (2004) be-

skrevs tillsvidareanställning som en stor källa till arbetsrelaterad trötthet. Att vilja förändra och 

påverka men inte kunna gav upphov till trötthet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Severins-

son, 2003) och ledde till att sjuksköterskor slutade försöka, de gav upp (Severinsson, 2003). I 
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studien av Taylor och Barling (2004) framkom att fysisk begränsning i förhållande till arbetet 

orsakade arbetsrelaterad trötthet. 

 

I Maytums et al. studie (2004) framkom att sjuksköterskor som varit utsatta för alltför stora 

emotionella påfrestningar i arbetet som att se alltför mycket smärta, vemod och död led av 

”compassion fatigue”, en form av emotionell trötthet/utmattning där de inte längre förmådde 

känna medlidande. I Olofssons et al. studie (2003) samt i Taylor och Barlings studie (2004) 

beskrev sjuksköterskor att det var tungt att se hur människor plågades av sin psykiska sjukdom 

vilket upplevdes hjärtskärande. I Severinssons studie (2003) berättade sjuksköterskor att det var 

hårt att behöva konfronteras med anhöriga vid dödsfall. I Maytums et al. studie (2004) beskrev 

sjuksköterskor hur de emotionellt involverades i patienter och att detta ledde till motstridiga 

känslor av att själv inte ansvara för allt. I Severinssons studie (2003) upplevde sjuksköterskor 

att de inte längre kunde hjälpa patienterna eftersom de förlorat sin förmåga att vara objektiv in-

för patienters problem. 

 
Burnout is when I lack the detachment. I can be compassionate, but I can’t take it 
in. If I take it in, then I’m like a sponge and after a while I will have nothing left. I 
start absorbing the pain, the frustration. (Maytum et al., 2004, s. 176) 

 
When you have cared for a child for a long time and they are dying, there is a 
certain amount of compassion fatigue... (Maytum et al., 2004, s. 175) 

 

The thing that really gets me is the torture that some people experience from 
their voices, from their madness and there’s no relief from it no matter what 
they take. That’s what breaks my heart. (Tylor & Barling, 2004, s. 121) 

 

…becoming overly involved or crossing professional boundaries. I think it’s when 
you find yourself taking ownership that you realize that you’re probably getting 
close to it. So I guess it’s a fine line where you don’t feel like you are the only one 
responsible for what’s going on. (Maytum et al., 2004, s. 176) 

 

I Nordams et al. studie (2005) framkom att sjuksköterskor önskade leva upp till förväntningen 

att ge god omvårdnad och det skapade konflikt eftersom de var utmattade och inte kunde känna 

medlidande. Etiska dilemman ledde till känslan av förlorad kontroll samt känslan av att pendla 

mellan lidande och önskningar och ledde till att sjuksköterskor slutade identifiera dessa efter-

som de inte längre kunde hantera dem (Severinsson, 2003). Att inte längre vara emotionellt en-

gagerad var i sig ett dilemma som ledde till upplevelsen att inte längre var effektiv (Severins-
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son, 2003) och sjuksköterskor upplevde att de inte längre fungerade i den egna yrkesrollen 

(Maytum et al., 2004).  

 

Hovering between suffering and desire is concerned with the nurses’ experi-
ences of events and situations when she ends up in moral dilemmas, resulting 
in loss of control and feelings of emotional distress. (Severinsson, 2003, s. 61) 

 
 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sin egen utbrändhet 

och analysen slutade i tre kategorier: Att vara otillräcklig och frustrerad men ändå tvingas leva 

upp till förväntningar, att inte vara respekterad, bekräftad eller förstådd samt att vara totalt ut-

mattad och inte ha något kvar att ge.  

 

I kategorin att vara otillräcklig och frustrerad men ändå tvingas leva upp till förväntningar 

framkom att sjuksköterskor upplevde otillräcklighet i förhållande till deras egna och andras 

förväntningar. Sjuksköterskeyrkets arbetsbelastning i förhållande till tid och resurser var för 

stor och stressen ledde till upplevelser av frustration. Sjuksköterskor kände press av att göra ett 

bra arbete och hade viljan att kunna göra saker bättre. Svårigheter att finna arbete gjorde att 

sjuksköterskor tvingades tiga och utföra arbetet, inte framföra klagomål eftersom detta ökade 

chansen att få förlängt arbetskontrakt. 

 

I en studie av Muncer, Taylor, Green och McManus (2001) framkom att brist på personal och 

stor arbetsbörda var direkta orsaker till stress. Murphy (2004) samt Sörlie, Kihlgren och Kihlg-

ren (2005) fann i likhet med denna litteraturstudie att sjuksköterskors upplevelse av otillräck-

lighet orsakas av alltför stor arbetsbörda samt alltför många patienter att ta hand om under allt-

för kort tid. I Muncers et al. studie (2001) påstås att oklarheter angående ansvarsområden ska-

par konflikt och att sjuksköterskors största stressfaktorer relateras till uppgifter som hindrar 

dem i sin yrkesroll. De upplever stress över att bli påtvingade arbetsuppgifter som inte hör till 

deras ansvarsområde. Ovanstående påstående har likheter med sjuksköterskors upplevelser av 

missförstånd angående gränser, ansvar och dagliga rutiner (jfr. Muncer et al., 2001). I Murphys 

studie (2004) framkommer att personal tvingas arbeta dubbelt på grund av underbemanning 

och att de inte har tid att ta rast vilket överensstämmer med litteraturstudiens resultat. 

I studier av Fagerberg (2003) samt Jenkins och Elliot (2004) rapporteras erfaren vårdpersonal 

ha högre stressnivåer än de oerfarna. I Fagerbergs studie (2003) framkommer att erfarna sjuk-
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sköterskor ofta har ett stort kontrollbehov och att arbeta med oerfaren personal försvårar därför 

deras arbete. I studien av Kilfedder et al. (2001) framkom motsatsen, de yngre nyexaminerade 

sjuksköterskorna hade högre grad av depersonalisation (enligt MBI) än de äldre mer erfarna 

och en orsak ansågs vara osäkerhet i arbetet. I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor upp-

levde ökad arbetsbelastning av att arbeta med oerfaren personal (jfr. Fagerberg, 2003; Jenkins 

& Elliot, 2004). 

 

I en studie av Hertzberg, Ekman och Axelsson (2003) ansåg sjuksköterskor att anhöriga var en 

resurs för patienten men kunde även vara krävande, ha många klagomål och pröva deras tåla-

mod vilket ledde till att vissa sjuksköterskor gjorde allt de kunde för att undvika dem. I littera-

turstudien framkom att anhöriga var krävande och hade förväntningar på sjuksköterskor vilket 

upplevdes tungt. 

 

Ekstedt och Fagerberg (2004) fann att deltagarna innan utbrändhet drevs av en inre kraft som 

gav dem mening, tillfredsställelse och motivation i livet. Deltagarna drevs vidare av denna 

kraft trots att de oändliga kraven översteg deras kapacitet och skapade känslor av otillräcklig-

het. Genom att intensivt fokusera på arbetsuppgifterna klarade deltagarna av att gå vidare, vil-

ket i längden var ohållbart eftersom de därmed förnekade sina egna behov. Vidare framkom att 

deltagarna kände ansvar i arbetet och att denna känsla av ansvar i arbetet drev dem till att arbe-

ta orimligt mycket. I Sörlies et al. studie (2005) framkommer att sjuksköterskor tvingas priori-

tera arbetsuppgifter men att de önskar att prioritera patienten istället. I likhet med litteraturstu-

dien där sjuksköterskor kände att det var deras ansvar att få avdelningen att fungera och de 

tvingades prioritera vilket upplevdes stressande. Att på grund av arbetsuppgifter glömma saker 

leder till osäkerhet, rädsla och misstag i arbetet anser Sörlie et al. (2005). Sjuksköterskor i litte-

raturstudien glömde sina behov, de hade sömnsvårigheter samt rädsla över att inte uppträda 

korrekt, komma ihåg viktiga situationer eller att arbetsuppgifterna skulle överstiga deras kapa-

citet. 

 

I Sörlies et al. studie (2005) framkommer att sjuksköterskor upplevde frustration från många 

håll. Att inte ha tid för samtal med patienterna resulterade i frustration, vilket överensstämmer 

med litteraturstudiens resultat. Sjuksköterskor i Sörlies studie (2005) hade känslor av otillräck-

lighet och frustration av att inte ha hunnit med arbetsuppgifterna vilket även framkom i littera-

turstudien.  
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I kategorin att inte vara respekterad, bekräftad eller förstådd upplevde sjuksköterskor att de inte 

blev respekterade för sitt professionella omdöme, de fick inte sympati för sina åsikter och blev 

inte tagna på allvar. Deras kunskap värderades inte av läkare och de nedvärderades. 

 

I en studie av Rafii, Oskouie och Nikravesh (2004) framkommer att sjuksköterskors upplevelse 

av utbrändhet påverkas av socialt stöd. Stödjande avdelningsföreståndare, administration och 

medarbetare motverkar utbrändhet och ger sjuksköterskor motivation samt ökar deras stressto-

lerans. Muncer et al. (2001) anser att brist på stöd hindrar sjuksköterskan att utvecklas i arbetet. 

Sjuksköterskor i litteraturstudien upplevde stress av att inte bli sedda eller bekräftade i arbetet 

av överordnade, de saknade dessutom stöd från arbetsledning och hade nedsatt motivation.  

 

I Ekstedt och Fagerbergs studie (2004) beskrivs hur arbetskraven kan kollidera med värdering-

ar och idéer. Att bli nedvärderad, utsatt för anklagelser eller offentligt utskälld av arbetsledning 

eller arbetskollegor är stressande och respektlöst. Muncer et al. (2001) menar att yttre krav på-

verkar omvårdnadskvaliteten direkt eller indirekt. Arbetsledningen står i mitten av en komplex 

arbetssituation, de styrs av organisatoriska riktlinjer som påverkar omvårdnaden indirekt men 

ansvarar samtidigt över arbetssituationen som i sin tur påverkar omvårdnaden direkt. Arbets-

ledningen kan bli anklagad över att vara orsak till sjuksköterskors stress eller anklagade över 

att inte göra något för att motverka dessa stressmoment. Vidare framkommer att sjuksköterskor 

hade insikt i arbetsledningens komplexa situation vilket skulle kunna förklara orsaken till att 

sjuksköterskor i litteraturstudien kände skuld över att ha dålig relation till arbetsledningen. 

 

I en studie av Hallberg (1994) framkommer att graden av arbetsleda i form av mental utmatt-

ning minskar avsevärt efter att sjuksköterskor fått handledning i yrkesprofessionen. Känslan av 

att förstå sig själv, sina egna reaktioner och att bli förstådd av andra ökade sjuksköterskors 

samarbetsförmåga och självkänsla. Genom handledning gavs sjuksköterskor möjlighet att ven-

tilera, reflektera samt bearbeta känslor och reaktioner. I litteraturstudien saknade sjuksköterskor 

stöd, arbetsledningen såg inte till deras behov och de önskade tid för reflektion. Sjuksköterskor 

i litteraturstudien kände dessutom ett behov av att ha någon att prata med, någon som förstod.  

 

I Fagerbergs studie (2003) framkommer att organisationen och arbetssystemet påverkar sjuk-

sköterskors arbetssituation, förmågan att ge god kvalitet i omvårdnad samt den egna upplevel-

sen av tillfredsställelse i arbetet. Hallberg (1994) beskriver att handledda sjuksköterskors trygg-

het och styrka ökar samtidigt som arbetstillfredsställelsen stärks. Sadowich (2005) fann ett 
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samband mellan utbrändhet och låg entusiasm samt minskat engagemang för arbetet. I Fager-

bergs studie (2003) framkommer att sjuksköterskor som inte har mod till att stå emot ledningen 

och säga sin åsikt lider av låg självkänsla. Sjuksköterskor med hög självkänsla försvarar patien-

tens rättigheter, ser till dennes välmående framför allt annat och ifrågasätter läkarens ordinatio-

ner. I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor var missnöjda med arbetet och hade viljan att 

lämna arbetet definitivt (jfr. Fagerberg, 2003; Sadowich, 2005). I litteraturstudien framkom 

även att sjuksköterskors upplevelse av att behöva argumentera med läkaren var ett hinder för 

god omvårdnad och detta är jämförbart med Fagerbergs studie (2003) där sjuksköterskor ifrå-

gasätter läkarens order för att bibehålla en god omvårdnad.  

 

I kategorin att vara totalt utmattad framkom att sjuksköterskor hade gett allt och inte hade nå-

got kvar att ge. I litteraturstudien påverkades sjuksköterskor både fysiskt och emotionellt av 

utmattningen och liknande resultat framkommer även i en studie av Ekstedt och Fagerberg 

(2004) om upplevelser av tiden innan utbrändhet. I Ekstedt och Fagerbergs studie (2004) be-

skrivs deltagarnas upplevelser som utmattning, en överväldigande trötthet, emotionell stress, 

sömnsvårigheter, passivitet och total energiförlust vilket ledde till att deltagarna förlorade 

handlingsförmågan. Den överväldigande tröttheten ledde till upplevelser av att vara fångad i en 

ond cirkel utan kraft att kämpa emot. Vidare beskrivs att de fysiska symptomen på utbrändhet 

kom smygande men ignorerades av deltagarna tills de blev akuta och deltagarna kände sig för-

rådda av den egna kroppen som svek dem eftersom de hade viljan att prestera mer. Det senare 

kan jämföras med resultatet i litteraturstudien där sjuksköterskor hade viljan att ge mer men 

inte kunde. 

 

I en studie av Heyns, Venter, Esterhuyse, Bam och Odendaal (2003) undersöktes sambandet 

mellan stärkande psykologiska faktorer och utbrändhet hos vårdpersonal. I studien användes 

olika mätskalor, bland annat Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM), satisfaction with 

life scale (SWLS) och Maslach Burnout Inventory (MBI). Ett intressant samband var att perso-

nal utan poäng i de psykologiska symptomskalorna (enligt MBI) hade stark KASAM och där-

för kunde påvisas att människor med att starkt KASAM kan neutralisera utbrändhet. Det fram-

kom även att personer som hade hög emotionell utmattning (enligt MBI) upplevde låg tillfreds-

ställelse i livet (enligt SWLS) och därmed kunde påvisas att utbrändhet var relaterat till livs-

kvaliteten.  
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I en studie av Söderlund, Skoge och Malterud (2000) om kroniskt trötthetssyndrom beskrivs 

symptom på utmattning som kraftlöshet, trötthet, huvudvärk, ledvärk vilket är jämförbart med 

resultatet i litteraturstudien trots att det handlar om olika ”sjukdomar”. Vidare beskrivs en lik-

nande trötthet som sjuksköterskor upplevde i litteraturstudien. I Ekstedt och Fagerbergs studie 

(2004) om tiden innan utbrändhet framkommer att deltagare hade upplevelser av trötthet, en 

trötthet som inte kunde vilas bort och som påverkade omgivningen, vilket överensstämmer med 

litteraturstudiens resultat.  

 

I en studie av Vanheule och Verhaeghes (2005) framkommer att arbetsrelaterad trött-

het/utmattning orsakas av alltför höga krav i arbetet och resulterar i att arbetet blir en börda. 

Bakker, Killmer, Siegrist och Schaufeli (2000) fann att sjuksköterskor som upplevde en oba-

lans mellan yrkets påfrestningar och tillfredsställelse rapporterades ha högre nivåer av utmatt-

ning än de som upplevde en balans. Litteraturstudien visade att sjuksköterskor kände arbetsre-

laterad trötthet som orsakades av att behöva leva upp till egna och andras professionella för-

väntningar.  

 

I flertalet studier (Kuremyr, Kihlgren, Norberg, Åström och Karlsson, 1994; Payne, 2001) 

framkommer att vårdpersonal utsätts för emotionellt krävande påfrestningar i omvårdnad. Pay-

ne (2001) fann att sjuksköterskor som arbetade inom hospicevården och som därmed ofta kon-

fronterades med döden upplevde emotionell utmattning. I litteraturstudien framkom att sjuk-

sköterskor som utsattes för alltför stora emotionella och fysiska påfrestningar i arbetet upplevde 

emotionell trötthet/utmattning.  

 

Att vara emotionellt engagerad men även att inte vara emotionellt engagerad, kan ge upphov 

till utmattning beskriver Kuremyr et al. (1994). Vidare beskrivs att vården av en svårt sjuk de-

ment kräver stort emotionellt engagemang vilket kan resultera i utmattning. Att inte vara emo-

tionellt engagerad kan orsaka skuldkänslor över att inte ge tillräckligt och kan således orsaka 

utmattning. I litteraturstudien framkom att det var ett dilemma i sig att inte vara emotionellt en-

gagerad och det skulle kunna förklaras med Kuremyrs et al. (1994) beskrivning. I en studie av 

Pålsson och Norberg (1995) beskrivs sjuksköterskors svårighet att sätta gränser mellan den pro-

fessionella rollen och den egna integriteten. Att bli alltför emotionellt involverad i patienten 

kan leda till att inte kunna distansera sig själv från patientens problem och kan därmed påverka 

kvaliteten i omvårdnad. Beskrivningen har likheter med litteraturstudiens resultat där det fram-

kom att sjuksköterskor inte längre kunde hjälpa patienter eftersom de förlorat förmågan att vara 



 22 

objektiv inför patienters problem. I studien av Ekstedt och Fagerberg (2004) beskrivs hur del-

tagare för att klara av att gå vidare och för att bevara ”självet” gradvis avskärmar sig. De stäng-

er av känslor och inre kommunikation och därmed förmågan att känna något alls. I litteratur-

studien upplevde sjuksköterskor att de inte längre kände medlidande eller ”compassion fati-

gue”. En skyddande faktor mot ”compassion fatigue” enligt Collins (2002) kan vara att uppleva 

emotionell tillfredsställelse i arbetet, som att se patienter svara på behandling och förbättras.  

 

Kilfedder, Power och Wells (2001) fann att hög emotionell utmattning och depersonalisation 

(enligt MBI) var högre hos sjuksköterskor som rapporterades uppleva fler negativa stressorer i 

arbetet än hos dem som inte upplevde lika många negativa stressorer. Vidare diskuteras person-

lighetsfaktorns roll i utbrändhet, att upplevelsen av positiva/negativa stressorer kan bero på 

personens känslighet för stress. Författarna anser att om det accepteras att människans psyko-

logiska tillstånd beror på personlighetsfaktorn kan preventiva åtgärder mot utbrändhet vidtas 

genom att erbjuda kognitiv terapi. 

 

Den litteratur som använts är funnen via sökning i olika databaser, i Sociomedicinska bibliote-

kets tidsskriftssamling, referenslistor i relevanta artiklar samt övrig vetenskaplig internationell 

litteratur. Det fanns vissa svårigheter att hitta kvalitativa studier och tidspressen kan ha bidragit 

till att sökningen begränsats i omfånget. 

 

I litteraturstudien har vi använt oss av kvalitativ metodik. Enligt Holloway och Wheeler (2002, 

s. 254-255) värderas kvalitativa studiers trovärdighet genom följande kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet. Genom att framställa den valda metoden på ett så tydligt och 

detaljerat sätt att den kan återupprepas av andra kan tillförlitligheten fastställas. Vi har i metod-

avsnittet redogjort för litteratursökningen, de olika databaserna har namngivits och de sökord 

som använts samt analysprocessen. De vetenskapliga artiklarna som ingått i analysen redovisas 

enligt tabell 1. Resultatet presenteras genom tre kategorinamn i tabell 2 och varje slutkategori 

presenteras med text och styrks av citat. Studiens överförbarhet tillförsäkrar studiens värde 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Resultatet i studien kan inte generaliseras men kan bidra 

till att öka förståelsen för fenomenet utbrändhet hos sjuksköterskor. Bekräftbarhet innebär att 

författaren skiljer på egna slutsatser och fakta. En läsares värdering av metodens lämplighet, 

litteratursökning, val av analysmetod samt uppskattning av resultatet intygar studiens pålitlig-
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het. Genom att använda tydlig referensteknik har läsaren möjlighet att tyda varifrån fakta som 

påståendena grundar sig på härrör från. (jfr. Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). 

 

I sjuksköterskans arbete är innehållsanalysen användbar eftersom den har ett holistiskt och per-

soninriktat perspektiv och sjuksköterskan får därmed ökade kunskaper om människans livs-

värld (Holloway & Wheeler, 2002, s. 19-20). En nackdel med denna metod är enligt Downe-

Wamboldt (1992) samt Holloway och Wheeler (2002, s. 252) att egna värderingar och tolk-

ningar kan läggas in och ändra upplevelsen. Vi har använt oss av engelsk litteratur och därför 

kan upplevelser ha misstolkats på grund av inkorrekt översättning och resultatet kan ha påver-

kats. För att undvika detta har vi försökt hålla oss så textnära som möjligt samt återgått till ori-

ginaltexten för att kontrollera validiteten. 

 

Slutsatser 

Resultatet av litteraturstudien belyser sjuksköterskors upplevelser av utbändhet. 

Heyns et al. (2003) påvisade att utbrändhet påverkar livskvaliteten. Sjuksköterskor påverkas 

negativt av att behöva leva upp till egna och andras professionella förväntningar (jfr. Bakker et 

al., 2000) och de upplever otillräcklighet i förhållande till arbetsbelastningen (Murphy, 2004; 

Sörlie et al., 2005). Att sjuksköterskor upplever överbelastning framkommer i flertalet artiklar 

(Muncer et al., 2001; Murphy, 2004; Sörlie et al., 2005) men att överbelastning ensamt kan 

leda till utbrändhet finns det inga belägg för och det verkar inte heller troligt. Brist på stöd 

hindrar sjuksköterskan att utvecklas i arbetet (Muncer et al., 2001). Sjuksköterskan bär ansvaret 

för god omvårdnad och utbrändhet påverkar sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad 

vilket leder till att omvårdnadskvaliteten försämras (jfr. Ekstedt & Fagerberg, 2004). 

Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin egen utbrändhet kan vi som blivande sjuk-

sköterskor få ökad kunskap och medvetenhet angående fenomenet. Vi kan därmed vara bättre 

rustade att dels bemöta personer/sjuksköterskor som blivit utbrända i arbetet, dels förebygga el-

ler tidigt känna igen symptom/signaler på utbrändhet. Eftersom sjuksköterskor är en utsatt yr-

kesgrupp som ofta drabbas av utbrändhet är det viktigt att ta fenomenet på allvar. Kvantitativ 

forskning inom ämnet är stor medan kvalitativ forskning är begränsad och därför ser vi ett be-

hov av vidare forskning om fenomenet.  
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