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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa ses som en definition av många begrepp. Under de senaste 

åren har psykisk ohälsa ökat bland Sveriges befolkning. Den sjukdom som ökat markant 

och bidragit till ohälsa är utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom drabbar främst 

personer som jobbar eller ansvarar för andra människor och har i slutändan visat sig 

bidra till fysisk och psykisk ohälsa. Resultatet av den psykiska och fysiska ohälsan kan 

vara en bidragande faktor till de långtidssjukskrivningar som ökat i dagens samhälle. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers upplevelser och hantering av 

att leva med utmattningssyndrom samt att beskriva undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna. 

Metod: Den föreliggande studien är en beskrivande litteraturstudie grundad på 12 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Underlaget till studien hämtades genom 

sökningar i databaserna Cinahl och PsycINFO. 

Huvudresultat: Resultatet uppvisade ett upprepande mönster av att personer med 

utmattningssyndrom upplever fysiska och psykiska besvär. Dessa besvär går att relatera 

till kroppsliga signaler och symtom som påverkade personernas hälsa negativt samt 

emotionella upplevelser där självbilden och det sociala livet blev lidande. Vid 

tillfrisknandet upplevde personerna dock återigen en känsla av glädje och motivation. 

Flera olika copingstrategier beskrivs som användbara vid hanteringen av 

utmattningssyndrom. Alla studier redovisade deltagarantal, könet på deltagarna samt 

majoriteten av studierna redovisade ålder och yrke. 

Slutsats: Genom att personer med utmattningssyndrom uppgav egna berättelser om 

deras upplevelser samt hantering av utmattningssyndrom kunde syftet besvaras. 

Upplevelserna innebar kroppsliga symtom och signaler samt emotionella upplevelser, 

men även positiva upplevelser som innebar glädje. Det fanns olika copingstrategier som 

kunde användas vid hanteringen av utmattningssyndrom. Genom ytterligare forskning 

av personers upplevelser och hantering av utmattningssyndrom kan det bidra till en 

bättre förståelse för hur personerna känner och deras sjukdom. Genom detta kan vård 

och behandling förbättras.  
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Abstract 

Background: Mental illness is seen as a definition of many terms. In recent years, 

mental health problems has been increasing among the Swedish population. One disease 

that increased significantly and contributed to illness is burnout professional. Burnout 

professional mainly affects people who work with, or are responsible for other people 

and has ultimately proven to contribute to physical and mental illness. The result of the 

mental and physical illness can be a contributing factor to the long-term sick leave that 

has increased in today's society. 

Aim: The aim of this study is to describe people's experiences and strategies of living 

with burnout professional and to describe the study sample in the included articles. 

Method: The present study is a descriptive literature review based on 12 scientific 

articles with qualitative approach. The basis for the study was retrieved through 

searches of databases Cinahl and PsycINFO. 

Main Results: The results showed a repeating pattern of people with burnout 

professional experiencing physical and psychological trouble. These troubles are related 

to bodily signals and symptoms that affect people's health and contribute to negative 

emotional experiences where the self-image and sociability suffer. During the recovery 

people felt joy and motivation again. Several coping strategies are described as useful in 

the treatment of burnout professional. All studies reported participants, the sex of the 

participants, the majority of the studies reported age and profession. 

Conclusion: By people with burnout professional describing their own stories about 

their experiences and the management of burnout professional, could the aim of this 

study be answered. The experiences meant physical symptoms and signals and 

emotional experiences, but also positive experiences like joy. There are different coping 

strategies that can be used in the management of burnout professional. Through further 

research of experiences and management of burnout professional, it can gain a better 

understanding of how people feel and their illness. Through this, care and treatment can 

be improved. 
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1. Introduktion  
1.1 Psykisk ohälsa i dagens samhälle 

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som inkluderar många begrepp, exempelvis psykisk 

sjukdom, psykisk störning, till besvär som upplevs störa det psykiska välbefinnandet. I 

slutet av 90-talet började det ske en ökning av långtidssjukskrivningar på grund av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2003). Enligt Gustafsson (2014) har psykisk ohälsa ökat 

och ses idag som en utav de vanligaste sjukdomarna, där främst kvinnor inom den 

offentliga sektorn är drabbade. Enligt Socialstyrelsen (2003) har de yrken som bemöter 

och ansvarar för människor uppvisat fler sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. 

Det finns vetenskapliga studier som påvisat den arbetsrelaterade psykiska ohälsan som 

en bidragande orsak till den långa processen. Den långdragna processen medför ofta 

psykiska samt fysiska symtom. I början av processen kan symtom som trötthet, 

spänningstillstånd samt smärtor i rörelseorganen uppkomma. Senare i processen 

tillkommer även andra symtom. 

 

1.2 Utmattningssyndrom 

1.2.1 Begreppen utbrändhet, emotionell utmattning och stress. 

Begreppet utbrändhet är en situation som består av känslomässig utmattning, 

förminskad empati samt minskad arbetsförmåga. Detta är till skillnad från 

utmattningssyndrom endast arbetsrelaterat (Gustafsson 2014). Utbrändhet beskrivs som 

att slita ut en individ på grund av för höga krav och otillräckliga resurser, vilket 

resulterar i tillståndet utmattning (Socialstyrelsen 2003). Den emotionella utmattningen 

förekommer främst bland personer som arbetar med människor och ses som en 

känslomässig utmattning. Detta betyder att medkänslan inte längre finns och personer 

känner då heller inte någon empati för andra. Detta kan leda till en 

personlighetsförändring hos personen som kan ses som kall och hård med en försämrad 

attityd gentemot andra (Socialstyrelsen 2003). Stress är ett begrepp som inkluderas i 

utmattningssyndrom, det beskrivs som ett svar från kroppen om en obalans i en 

situation där kraven som ställs och en persons egna copingresurser inte går jämt ut. Vid 

arbetsrelaterad stress upplevs stressen överstiga personens egna copingresurser på 

arbetet (Johnstone et. al. 2016). Idag har arbetslivet en viktig roll i människors liv och 

arbetsmiljön kan påverka en människa på ett positivt eller negativt sätt (Baykal & Tuna 

2014). När en fara uppstår exempelvis vid stressade situationer går kroppen in i ett 

tillstånd för att överleva situationen, det vill säga kamp eller flykt. Detta behöver 
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nödvändigtvis inte betyda något negativt för kroppen, men om detta händer påtagliga 

gånger utan att kroppen får återhämta sig kan kroppen skifta till handlingsförlamning. 

Det kan i slutändan leda till att kroppens inre organ skadas på grund av den ökade 

hormonutsöndringen av adrenalin, noradrenalin samt kortisol (Brundin 2004). 

Arbetsrelaterad stress och begreppet “utbrändhet” har närbesläktade betydelser på grund 

av de liknande reaktioner som sker vid stress (Socialstyrelsen 2003).   

 

1.2.2 Definition av utmattningssyndrom samt dess diagnostik, symtom och behandling. 

Utmattning uppstår efter en tid av långvarig stress och definieras som ett psykologiskt 

syndrom. Utmattningssyndrom ses som ett tillstånd då kroppen är utsliten och energin 

går på sparlåga (Baykal & Tuna 2014). Detta kan ge symtom som oro-och 

ångestproblematik, förlorat tålamod och kognitiv dysfunktion som minnesförluster samt 

koncentrationssvårigheter (Bäckström, Bixo, Nyberg & Savic 2013; Baldwin-White 

2016). Detta styrks av Kuhn & Flanagan (2016) som även tillägger att depression kan 

tillkomma vid utmattningssyndrom. Det kan även uppkomma somatiska rubbningar 

som leder till infektionskänslighet, muskelvärk samt mag- och tarmproblem. Symtomen 

kan även vara en upplevd överkänslighet för ljud och ljus samt synförändringar 

(Brundin 2004). För att kunna sätta en diagnos krävs det att personen har påvisat 

symtom som går att relatera till utmattning under minst 2 veckor med stressfaktorer som 

exempelvis koncentrationssvårigheter eller minnessvårigheter. Det kan också innebära 

att personen haft svårigheter att färdigställa samt utföra uppgifter under tidspress. 

Symtom som kan relateras till utmattningssyndrom ska ha pågått under en längre tid, de 

vill säga närmare 6 månader. Eftersom utmattning har en liknande symtombild som 

andra sjukdomar måste exempelvis sjukdomar som diabetes, hypotyreos och hjärt-och 

kärlsjukdom uteslutas innan en diagnos kan sättas. Det finns ännu ingen evidensbaserad 

vetenskap på de behandlingsmetoder som finns för utmattningssyndrom 

(Socialstyrelsen 2003). 

Det har dock visat sig att ett snabbt upplägg av en behandlingsplan kan hjälpa 

personen att komma igång med tillfrisknandet. I behandlingsplanen som har visat sig ge 

god effekt bör det finnas avspänningsövningar, fysisk träning, stresshantering samt 

kognitiv beteende terapi. Även antidepressiva läkemedel kan fungera för vissa 

(Socialstyrelsen 2003). Det är viktigt att gå enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) som uppger att varje person ska få vara med och bestämma över sin egen 

behandling och hur den läggs upp. 
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1.3 Sjuksköterskans betydelse och omvårdnadsprocessen. 

Sjuksköterskans del i omvårdnadsprocessen är enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidandet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är sjuksköterskan en viktig del i 

omvårdnadsprocessen.  

 I vården finns det fyra olika begrepp som sjuksköterskan kan utgå ifrån 

vid omvårdnadsprocessen: människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Människa, en patient 

ses idag inte endast som en person som behöver vård utan även som en egen individ. 

Det är viktigt att se människan och inte sjukdomen, ordet människa handlar om en 

helhetssyn på individen. Hälsa, ses som ett begrepp som är densamma för friska och 

sjuka människor. Därför kan en person med en sjukdom uppleva lika hälsa som en frisk 

person. Grundprincipen är att alla personer ska försöka uppnå god hälsa utifrån deras 

synvinkel. Miljön anses vara ett viktigt begrepp när det kommer till god hälsa och 

förutsättningar för att bra vård ska kunna bedrivas. För att undvika försämrad hälsa och 

sjukdom ska det finnas tillgång till en bra och lugn miljö, detta bör bestå av exempelvis 

behagliga ljus-och ljudnivåer. Omvårdnad, omvårdnadsprocessen ska bedrivas på ett 

sätt så att fokuset ligger på patienten och tillfrisknandet (Selanders 2010). 

 

1.3.1 Sjuksköterskans betydelse och omvårdnadsprocessen i samband med 

utmattningssyndrom 

Vid utmattningssyndrom är ett professionellt omhändertagande från sjuksköterskan 

viktigt, detta kan ske genom samtal, råd och undersökningar för att omvårdnaden ska 

kännas trygg (Socialstyrelsen 2003). Oftast uppkommer inga fysiska tecken på ohälsa, 

därför är det lätt att förbigå personens behov av vård, dels på grund av att personen själv 

kan vara omedveten om sin förändrade hälsa. Personen behöver dock samma hjälp och 

vård som de som uppvisar och söker vård för fysiska symtom. Den som lider av 

utmattningssyndrom kan uppleva vården som något negativt och meningslöst. 

Vårdpersonalen kan ha missuppfattat situationen och inte tagit sig tid för personen då 

inga fysiska symtom uppmärksammats.  

Det är viktigt att personen som är drabbad av utmattningssyndrom får samma vård som 

andra då symtomen kan framkomma när vårdpersonal tar sig tid för att samtala med 

personen. En person med utmattningssyndrom har ofta en miljö omkring sig som inte 

anses vara bra för hälsan, exempelvis en stressig miljö (Padyab, Backteman-Erlanson 

& Brulin 2016; Todaro-Franceschi 2015). 
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1.4 Teoretisk referensram: Coping 

Copingstrategier symboliserar personers olika beteenden vid krav eller utmaningar. 

Copingstrategin är något som utvecklas hos personen och präglas av personlighet, ålder 

och kön. Valet av copingstrategi beror även på vilken slags situation personen befinner 

sig i samt vilka möjligheter och hjälpmedel som finns i omgivningen. Det finns olika 

copingstrategier som personen kan använda sig utav bland annat problem- och 

emotionsfokuserad coping samt meningsskapande coping (Kalfoss 2011).  

Den problemfokuserade copingstrategin innebär att personen själv försöker lösa 

en stressad situation genom en handlingsplan. Detta innebär bland annat att personen 

kan söka socialt stöd för att kunna hantera sin stress. Emotionsfokuserad coping innebär 

att minska den fysiska och mentala påverkan som stressen bidrar till. Här kan personen 

använda sig av exempelvis avslappningsövningar och motion för att lindra stressen. 

Personen kan även lära sig känna igen de känslor som utlöses vid stress och kan då 

försöka minska känslorna samt dess påverkan (Kalfoss 2011; Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug 2009). Den meningsskapande copingstrategin innefattar att personens synsätt 

förändras till ett mer positivt synsätt. Detta kan exempelvis vara när en situation uppstår 

som bidrar till något negativt, kan personen försöka finna något positivt utifrån 

situationen och skapa en mening i det som händer för att minska stress samt uppleva ett 

bättre välmående. Personer med utmattningssyndrom kan hantera sina symtom samt 

problem med hjälp av de olika copingstrategierna (Kalfoss 2011). 

 

1.5 Problemformulering  

Psykisk ohälsa har idag ökat vilket har resulterat i en ökning av sjukskrivningar. 

Utbrändhet, stress och emotionell utmattning är tre begrepp som går att relatera till 

sjukdomen utmattningssyndrom. Det är vanligt att personer med utmattningssyndrom 

upplever fysiska och psykiska symtom. För att sjuksköterskor ska kunna förbättra vård 

och behandling gällande personer med utmattningssyndrom behövs mer kunskap inom 

ämnet.  

Det finns ännu ingen evidensbaserad vetenskap angående vilken behandlingsmetod som 

fungerar bäst för utmattningssyndrom, men patienten ska få vara med och bestämma hur 

behandlingen ska gå till. Detta gör det viktigt att lyfta fram personers egna upplevelser 

av utmattningssyndrom samt hur de hanterar situationen för att få en ökad förståelse för 

deras psykiska hälsa samt för att kunna ge personerna den ultimata omvårdnaden. 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser och hantering av att 

leva med utmattningssyndrom samt att beskriva undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna.  

 

1.! Hur beskriver personer sina upplevelser och hantering av att leva med 

utmattningssyndrom? 

2.! Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategier  

De databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar till studien var Cinahl och 

PsycINFO. Dessa databaser anses vara ett relevant val för sjuksköterskor att använda 

sig av då de har ett stort utbud av vårdvetenskapliga artiklar. Anledningen till 

användningen av flera databaser förklaras genom behovet av ett brett utbud av artiklar 

(Polit och Beck 2012). Sökorden som användes valdes utifrån syftet till föreliggande 

studie som är att beskriva personers upplevelser och hantering av att leva med 

utmattningssyndrom. De sökord som användes i både Cinahl och PsycINFO var 

“burnout, professional”, “person*”, “experience*”. Sökordet “burnout, professional” 

presenterades i Svensk MeSH som en översättning till det svenska sökordet 

utmattningssyndrom.  

Sökorden “burnout, professional” och “person” söktes som PsycINFO 

Thesaurus i PsycINFO och som Cinahl Headings i Cinahl.  

Sökordet “experience” söktes som fritextsökning i både Cinahl och PsycINFO 

eftersom det inte fanns att välja som Cinahl Headings eller PsycINFO Thesaurus. 

Sökningarna i Cinahl och PsycINFO utfördes med hjälp av booleska operatorer som är 

till för att expandera eller avgränsa sökningen.  

Den booleska operator som användes var “AND” som i denna studies sökning 

gjorde en avgränsning till artiklar som endast består av de termer som användes i 

sökningen. Trunkering användes för att utöka sökningarna på sökorden person och 

experience, vilket menas att det sätts olika ändelser på sökorden i sökningarna (Polit 
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och Beck 2012). Artikelsökningen begränsades genom att endast ha artiklar skrivna på 

engelska, artiklar publicerade från år 2002–2017 samt en begränsning med endast 

kvalitativa artiklar eftersom kvalitativa artiklar rekommenderas då människors 

upplevelser ska redogöras. Ytterligare en begränsning var att artiklarna skulle vara Peer 

Review, som betyder att flera forskare granskar och ger konstruktiv kritik till författarna 

av artikeln samt ger en rekommendation om eventuell publicering (Polit & Beck 2012). 

Presentation av databassökningarna finns i tabell 1 nedan. 

 

Databas Begränsningar 
(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 
(exklusive 
dubbletter) 

Valda 
artiklar 
 

Cinahl Engelska, Peer 
Review, 2002–
2017, qualitative, 
2017-01-30 

Burnout, 
professional (CH) 
AND Person* (CH) 
AND Experience* 

192 26 6 

PsycINFO Engelska, Peer 
Review, 2002–
2017, qualitative, 
2017-01-30 

Burnout, 
professional (PT) 
AND Person* (PT) 
And Experience* 

179 17 4 

PsycINFO Manuell sökning 
från referenslista 

 2 2 2 

Totalt   371 45 12 
 
CH - Cinahl Headings 
PT - PsycINFO Thesaurus 
* - Trunkering 
 
2.3 Urvalskriterier 

Artiklar som inkluderades var de som svarade på föreliggande studiens syfte: att 

beskriva personers upplevelser och hantering av att leva med utmattningssyndrom. 

Artiklarna som exkluderades var litteraturstudier, artiklar som inte kunde öppnas via 

Högskolan i Gävles bibliotek samt artiklar som inte var skrivna på engelska. De artiklar 

som inte var uppbyggda enligt IMRAD exkluderades, vilket betyder att de ska innehålla 

introduktion, metod, resultat samt diskussion. Även kvantitativa artiklar exkluderades 

då kvalitativa artiklar fanns i båda databaserna efter artikel sökningen, även då detta 

fanns med som begränsning.  
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2.4 Urvalsprocessen 

Det totala antalet artiklar vid artikel sökningen var 371 stycken. Efter att ha läst igenom 

och granskat titlarna exkluderades 326 bort på grund av att de inte svarade på 

frågeställningen och studiens syfte: att beskriva personers upplevelser och hantering av 

att leva med utmattningssyndrom. Därefter återstod 45 artiklar. Dessa artiklars abstract 

lästes och granskades varav 2 artiklar var dubbletter som exkluderades. Tolv stycken 

artiklar exkluderades på grund av kvantitativ metodologisk ansats samt eftersom de inte 

gick att öppna via Högskolan i Gävles proxyserver eller genom att de endast fanns 

tillgängliga som fjärrlån. Därefter återstod 31 artiklar, varav 31 stycken lästes i sin 

helhet och 21 stycken exkluderades eftersom de inte svarade på studiens syfte: att 

beskriva personers upplevelser och hantering av att leva med utmattningssyndrom. Efter 

det sista urvalet kvarstod 10 stycken artiklar och 2 stycken artiklar framkom även 

manuellt från de valda artiklars referenslista. Tolv artiklar kommer ligga till grund för 

resultatet. Se figur nedan. 

 

 
Figur 1. Flödesschema 
 
2.5 Dataanalys 

De valda artiklarna lästes upprepade gånger av författarna. Detta för att vara säker på att 

inget viktigt i resultatet skulle förbigås eller misstolkas. Sedan diskuterade författarna 

varje vald artikel gemensamt för att se om författarna hade tolkat resultatet likadant. 

Enligt Polit och Beck (2012) är det bra när fler författare resonerar om resultatet ur en 

artikel för att inte missa viktiga delar samt för att undvika misstolkningar av texten. Det 

första steget i bearbetningen av de inkluderade artiklarna skedde genom att artiklarna 

Antal 
träffar: 

371

• 371 titlar lästes
• 326 artiklar exkluderades pga de inte svarade på studiens syfte

Antal 
artiklar: 

45

• Abstractet på 45 artiklar lästes
• 2 artiklar var dubbletter
• 12 artiklar exkluderades pga den metodologiska ansatsen

Antal 
artiklar: 

31

• 31 artiklar lästes i sin helhet
• 21 artiklar exkluderades pga de inte svarade på studiens syfte

Antal 
artiklar: 

12 

• 10 artiklar återstod från artikelsökningen
• 2 artiklar tillkom manuellt
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struktureras upp i två översiktstabeller, se bilaga 1 samt 2. För att besvara frågeställning 

ett lästes artiklarnas resultatdelar för att se eventuella mönster och teman utifrån 

skillnader och olikheter i de inkluderade artiklarnas resultatdelar. För att besvara 

frågeställning två granskades artiklarnas metoddel med fokus på undersökningsgrupp. 

För att underlätta bearbetningen av frågeställning ett och två användes färgpennor där 

olika färger besvarade olika mönster och teman (Polit & beck 2012). Genom att utgå 

ifrån Polit & Beck (2012) guide granskades undersökningsgrupperna utifrån hur 

grupperna var beskrivna med antal deltagare, ålder, kön och yrke. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Den föreliggande studien bygger på andra forskares studier som genomgått ett etisk 

övervägande och fått ett godkännande av en etisk kommitté. Därför ansåg författarna att 

ingen ytterligare etisk granskning behövde genomföras (Polit & Beck 2012; Forsberg & 

Wengström 2015). Då arbetet inte inkluderar några intervjuer från författarnas sida 

fanns det ingen risk att utsätta personer för skada. Resultatet som samlades in utifrån 

andra studier sammanställdes utifrån ett objektivt perspektiv. Egna värderingar 

exkluderades och vetenskapliga artiklar valdes på ett systematiskt sätt. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har noggrant valt ut delar utav resultaten från de olika 

artiklarna. Författarna var dock strikta med att inget plagiat eller egna dikteringar 

förekom (Forsberg & Wengström 2015) 

 

3. Resultat 
Resultatet baseras på 12 kvalitativa studier. De inkluderade studierna redovisas i 

löpande text samt 2 översiktstabeller, se bilaga 1 samt 2. Huvudrubrikerna som 

användes i resultatet var ”Upplevelser av att leva med utmattningssyndrom”, ”Hantering 

av att leva med utmattningssyndrom” och ”Undersökningsgrupp”. Huvudrubrikerna har 

även underrubriker och i vissa fall rubriker under dessa för att resultatet skulle bli 

enklare att förstå.  

 

3.1 Upplevelser av att leva med utmattningssyndrom 

3.1.1 Upplevelser av kroppsliga signaler och symtom 

I ett flertal av studierna beskrev personer med utmattningssyndrom olika upplevelser av 

kroppsliga signaler och symtom (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Billeter-

Koponen & Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; 
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Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Putnik, de Jong & Verdonk 2011; 

Severinsson 2003; Yii-Nii 2012). En del upplevde dessa symtom som varningstecken, 

medan andra förnekade dessa symtom under en längre tid (Putnik, de Jong & Verdonk 

2011). Dessa kunde vara fysiska symtom, exempelvis huvudvärk, ångest, depression 

samt högt blodtryck. Även andningssvårigheter och muskelsmärtor i nacke, armar och 

axlar, sömnproblem och försämrade matvanor upplevdes (Arrman, Hammarqvist & 

Rehnsfeldt 2011; Billeter-Koponen & Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; 

Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Putnik, de 

Jong & Verdonk 2011; Severinsson 2003; Yii-Nii 2012). Dessa symtom utvecklades 

gradvis under en lång period och var därför svåra att upptäcka i tid eftersom personerna 

lärde sig leva med symtomen (Ekstedt & Fagerberg 2005). Symtomen kunde ofta 

komma när personerna kände sig spända eller kände oro över något. Flera personer led 

av återkommande förkylningar, magsmärtor samt yrsel (Arrman, Hammarqvist & 

Rehnsfeldt 2011). De kroppsliga och fysiologiska påfrestningarna kunde leda till en 

trötthet som gav en känsla av att vara instängd i en ond cirkel utan möjlighet att ta sig ur 

den (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Eriksson, Jansson & Starrin 2008) 

Personerna kunde uppleva att deras kropp påverkades negativt av symtomen och trodde 

därför de var relaterade till en allvarlig sjukdom utöver utmattningssyndromet 

(Eriksson, Jansson & Starrin 2008). 

 

3.1.2 Emotionella upplevelser av utmattningen 

Personerna kunde uppleva en balans mellan att vara fångade av sina ansvar och 

uppmuntrande utmaningar som exempelvis en befordran på arbetet. Denna balans 

gjorde det möjligt att fortsätta arbeta (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; 

Arrman & Rehnsfeldt 2008; Ekstedt & Fagerberg 2005; Gustavsson, Norberg & 

Strandberg 2008). Dock försämrades situationen när balansen rubbades. Kraven kunde 

upplevas som orimliga på arbetet och bidrog då till det första steget gällande 

utmattningen (Eriksson, Jansson & Starrin 2008). Personerna upplevde sig mer 

lättirriterade och hade svårt att kontrollera sina känslor. Det kunde uppstå en 

känslomässig stress i form av att inte känna sig tillräcklig samt en förlorad kontroll över 

sig själv. De kunde uppleva att det var svårare att få kroppen att varva ner. Dessa 

problem kunde bidra till sömnlösa nätter (Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson 

& Starrin 2008). Den energi som fanns gick på sparlåga, vilket var som en helt ny 

upplevelse. Att inte ha kraften att agera ledde till att ingenting blev utfört. Energin var 
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något som succesivt försämrades för personerna och gick sedan över i en konstant 

trötthet som inte gick att sova bort. Sättet att hantera uppgifter kunde innebära ett 

intensivt fokuserande, vilket kunde ge personerna en känsla av att deras kroppar hade en 

funktionsnedsättning i form av blind-och dövhet (Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, 

Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008). Personerna 

avslöjade att ett djupt lidande hade tillkommit när utmattningen pågått en längre tid, 

vilket kunde till slut kunde leda till en känsla av hopplöshet och förlorad mening med 

livet. Dessa känslor ledde till ett nedtystat okontrollerbart lidande som personerna inte 

kunde tala med andra om. Detta resulterade i en stor börda (Arrman & Rehnsfeldt 2008; 

Ekstedt & Fagerberg 2005; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008). 

 

3.1.2.1 Upplevelser av en förändrad självbild 

Vid plötsliga händelser i livet kunde personerna uppleva en osäker självbild som 

påverkade arbetet negativt, vilket även ledde till att familjen påverkades negativt.  

Detta var något som bidrog till sämre självbild då personerna inte längre ansåg sig klara 

av det privata- och arbetslivet. Den försämrade självbilden kunde leda till en känsla av 

otillräcklighet samt försämrat samvete. En strävan efter uppskattning och respekt ökade 

i samband med att inte ha möjligheten att uppnå sina egna eller andras mål (Ekstedt & 

Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 

2008). Den bristande självkänslan resulterade i att personerna inte längre kunde lita på 

sig själva (Eriksson, Jansson & Starrin 2008). Personerna kunde också känna att deras 

identitet och integritet inte längre var densamma. Denna rädsla kunde ge en upplevelse 

av ett ständigt försvarande av sin självbild. En nedsatt självkänsla kunde upplevas på 

grund av det inte fanns energi till att ta hand om sig själv. (Eriksson, Jansson & Starrin 

2008; Ekstedt & Fagerberg 2005). Utmattningen resulterade även i skam och ilska, 

vilket bidrog till en förändrad personlighet samt självbild (Eriksson, Jansson & Starrin 

2008).  

 

3.1.2.2 Upplevelser av ett förändrat socialt samliv 

Det sociala livet kunde bli lidande av att symtomen och återhämtningen försämrades. 

Detta kunde leda till att fritiden användes till att försöka lindra symtomen. Detta 

påverkade personerna, som gav upp det sociala samlivet för att vara hemma (Ekstedt & 

Fagerberg 2005; Putnik, de Jong & Verdonk 2011). Personerna kunde uppleva sig 

kränkta av familjemedlemmar eller arbetskamrater. En känsla av att vara osynlig kunde 



 

11 
 

infinna sig eftersom få i omgivningen inkluderade personerna (Eriksson, Jansson & 

Starrin 2008; Yii-Nii 2012). Familjemedlemmarna och arbetskamraterna kunde förbigå 

den utsatta personen genom att inte lyssna eller visa förståelse. Detta var en bidragande 

faktor för att undvika sociala sammanhang, vilket gjorde att de kände ett socialt 

tillbakadragande (Ekstedt & Fagerberg 2005). De ökade kraven på arbetet kunde bidra 

till en nedsatt social förmåga, eftersom det kunde vara ansträngande att få till bra 

konversationer när det inte fanns tillräckligt med energi till att vara social (Eriksson, 

Jansson & Starrin 2008). 

 

3.1.3 Upplevelser av förändrad livssyn i samband med tillfrisknandet 

Vid tillfrisknandet kunde personerna uppleva glädje och en känsla av att en ny dörr hade 

öppnats där det fanns mening och motivation till livet. Under rehabiliteringen kunde 

personerna nå en acceptans gällande sig själva och sjukdomen. Därefter kunde de få 

tillbaka sin självkänsla och självrespekt. Synen av arbetet och det sociala livet 

upplevdes nu i ett annat perspektiv som kunde medföra glädje (Ekstedt & Fagerberg 

2005; Hätinen, Kinnunen, Mäkikangas, Pekkonen & Salminen 2015). 

 

3.2 Hantering av att leva med utmattningssyndrom 

3.2.1 Olika strategier i samband av att leva med utmattningssyndrom 

Tre artiklar tog upp olika strategier som personerna använde sig av under tiden med 

utmattningssyndrom. Personerna kunde känna sig instängda, men insåg även att det inte 

fanns någon hållbar strategi förutom att fly från katastrofen. Det var endast en tillfällig 

fungerande strategi som innebar att stänga ute den yttre världen och fly för stunden 

(Ekstedt & Fagerberg 2005; Putnik, de Jong & Verdonk, 2011; Severinsson 2003). Att 

ta semester var en strategi som kunde hjälpa en del, men det resulterade även i att 

komma tillbaka till samma problem som fanns innan. Detta kunde leda till ökad stress 

innan samt efter semestern (Aalsma et al 2015).  

Upplevelsen av för höga arbetskrav var en bidragande faktor till 

utmattningen, vilket kunde leda till en känslomässigt baserad strategi som resulterade i 

frustration, en besvikelse på sig själv och sin kropp som givit vika (Ekstedt & Fagerberg 

2005; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Putnik, de Jong & Verdonk, 2011; 

Severinsson 2003). Emotionellfokuserad coping förekom då personerna kunde känna ett 

obotligt lidande av att de förändrats i samband med utmattningen. Detta var svårt att 

hantera, vilket bidrog till att suicid kunde ses som en utväg (Gustavsson, Norberg & 
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Strandberg 2008). Känslan av att vara vilsen kunde hanteras i form av att ta avstånd från 

anhöriga och vänner. Detta kunde då fungera som en copingstrategi (Ekstedt & 

Fagerberg 2005; Putnik, de Jong & Verdonk 2011). När personerna ignorerat symtom 

och varningstecken under en längre tid nådde personerna till slut en kollaps. Denna 

kollaps beskrivs på olika sätt, men det slutliga resultatet är densamma, kroppen sade 

ifrån (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Yii-

Nii, 2012). Det som upplevdes som en hanterbar och lyckad strategi var först när 

personerna slutat kämpa emot utmattningen för att istället acceptera situationen. Genom 

att först bli försonad med sig själv samt hitta ett sätt att hantera situationen kunde 

personerna börja jobba mot ett tillfrisknande (Ekstedt & Fagerberg 2005; Gustavsson, 

Norberg & Strandberg 2008). 

 

3.2.2 Olika strategier i samband med hantering av tillfrisknande 

Många artiklar belyste liknande saker gällande hantering i samband med tillfrisknandet 

av utmattningssyndrom. En del personer hanterade tillfrisknandet med strategin att 

koncentrera på en uppgift i taget (Ekstedt & Fagerberg 2005). Att använda sig av stöd 

från sjukvårdspersonal, rehabiliteringspersonal, familjemedlemmar samt vänner kunde 

användas som strategi i samband med tillfrisknandet. Detta gick ut på att 

omvårdnadspersonal och rehabiliteringspersonal gav förståelse, tålamod, empati samt 

visade uppmuntran. Personerna upplevde att familj samt vänner var viktiga i deras 

hantering i tillfrisknandet eftersom de var källan till hoppet om att kunna återgå till livet 

innan utmattningen (Ahlgren et al 2013; Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; 

Hätinen et al 2015).  

Att delta i en grupp för personer med utmattningssyndrom kunde vara en 

väl fungerande strategi vid tillfrisknandet då det underlättade för personerna att prata 

om sina problem med andra som gått igenom samma sak samt ta del av deras strategier 

och hanteringsprocess (Hätinen et al 2015; Yii-Nii 2012). En viktig faktor vid 

tillfrisknandet var att bli medveten om sjukdomen. Medvetenheten uppkom när 

kunskapen om utmattningssyndrom och dess symtom växte. I rehabiliteringen fick 

personerna lära sig olika strategier för att känna igen symtom och hur de skulle kunna 

hantera dem. I samband med kunskap som strategisk hjälp i processen fick personerna 

även lära sig vart gräsen går mellan arbete och det personliga livet (Ahlgren et al 2013; 

Hätinen et al 2015). Personerna fick lära sig hantera olika copingstrategier samt förstå 

dem och hur dessa kan appliceras i olika situationer (Ahlgren et al 2013). En aktiv 
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strategi som kunde användas var socialt stöd. Det uppmärksammades då hur viktigt det 

var att finna en aktivitet eller hobby vid tillfrisknandet, vilket kunde hjälpa genom att 

bryta tankemönster. Denna hantering kunde ske i form av att läsa böcker eller vara ute i 

naturen där vila kunde infinna sig mellan aktiviteterna (Aalsma, et al 2015; Arrman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011). 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

3.3.1 Deltagare 

När alla artiklar inkluderats var antal deltagare sammanlagt 169 personer (Aalsma, et al 

2015; Ahlgren et al 2013; Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, Hammarqvist & 

Rehnsfeldt 2011; Billeter-Koponen & Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; 

Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Hätinen et 

al 2015; Putnik, de Jong & Verdonk 2011; Severinsson 2003; Yii-Nii 2012). Den studie 

som hade minst antal deltagare var Severinsson (2003) som hade en deltagare. Den 

studie som hade flest deltagare hade sammanlagt 32 personer (Eriksson, Jansson & 

Starrin 2008). 

 

3.3.2 Ålder 

Alla artiklar utom en redogjorde för deltagarnas ålder. Artiklarna beskrev deltagarnas 

ålder i löpande text. Alla artiklar beskrev åldrarna på deltagarna i studien från den 

yngsta deltagaren till den äldsta utan att gå in på detaljer (Aalsma, et al 2015; Ahlgren et 

al 2013; Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; 

Billeter-Koponen & Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & 

Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Hätinen et al 2015; Putnik, de 

Jong & Verdonk 2011; Yii-Nii 2012). Den yngsta deltagaren var 25 år (Ahlgren et al 

2013) och den äldsta var 64 år (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011). Det fanns 

en artikel där åldern på deltagaren inte framkom (Severinsson 2003). 

 

3.3.3 Kön 

Samtliga artiklar redovisade könet på deltagarna (Aalsma, et al 2015; Ahlgren et al 

2013; Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Billeter-

Koponen & Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; 

Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Hätinen et al 2015; Putnik, de Jong & 

Verdonk 2011; Severinsson 2003; Yii-Nii 2012). Av de inkluderade artiklarna i 
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resultatet som hade både kvinnor och män som deltagare i studien motsvarade 8 artiklar 

(Aalsma, et al 2015; Ahlgren et al 2013; Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & 

Starrin 2008; Hätinen et al 2015; Putnik, de Jong & Verdonk 2011). Av dessa artiklar 

utgjorde majoriteten kvinnor. Utav dessa 8 artiklar var det två artiklar som hade fler 

deltagare som var män än kvinnor (Arrman & Rehnsfeldt 2008; Ekstedt & Fagerberg 

2005) och en artikel hade lika många kvinnor som män (Putnik, de Jong & Verdonk 

2011). De resterande 4 artiklarna innehöll endast kvinnliga deltagare (Billeter-Koponen 

& Fredén 2005; Gustafsson, Norberg & Strandberg 2008; Severinsson 2003; Yii-Nii 

2012). 

 

3.3.4 Yrke 

I en studie var deltagarna övervakare för ungdomsbrottslingar (Aalsma et al 2015). I en 

annan studie arbetade personerna med människor och produktion (Ahlgren et al 2013). 

Andra deltagare var specialistsjuksköterskor samt sjuksköterskor (Billeter-Koponen & 

Fredén 2005; Severinsson 2003) I en studie hade deltagarna olika yrken; chef, 

pedagogisk rådgivare, marknadsansvarig, IT konsult, assistent inom äldreomsorg, 

ekonomiassistent, miljörådgivare samt administratör (Ekstedt & Fagerberg 2005). I en 

annan studie fanns yrken som sjuksköterska, lärare, kurator, läkarsekreterare, 

skolsekreterare, dataoperatör, ekonom samt ingenjör (Eriksson, Jansson & Starrin 

2008). I en annan studie hade alla jobbat inom sjukvården (Gustafsson, Norberg & 

Strandberg 2008) och i studien av Putnik, de Jong & Verdonk (2011) hade deltagarna 

yrken som arbetsrådgivare, omvårdnadsbiträde, lärare, sjuksköterska, chef samt lektor. 

Deltagarna i studien av Yii-Nii (2012) hade Universitetsrådgivare som yrke. De 

resterande artiklarna utgav inte deltagarnas yrke (Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Hätinen et al 2015) 

 

4. Diskussion   

4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudien gav en uppfattning av hur det är att leva med utmattningssyndrom 

samt hur detta hanterades i vardagen. Det uppgavs att tidiga tecken kunde igenkännas 

som olika symtom. En känsla av otillräcklighet, stress samt en saknad av energi var 

några av de emotionella upplevelserna som framställdes. Självbilden samt det sociala 

livet påverkades negativt i samband med utmattningen. Emotionsfokuserande, 
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meningsskapande och problemfokuserande copingstrategier användes för att hantera 

utmattningen. Den emotionsfokuserande strategin innebar att fly från problemen till den 

problemfokuserade strategin som innebar en acceptans av sin sjukdom samt situation. 

Kunskap om utmattningssyndrom ansågs som viktigt och en hobby beskrevs som en bra 

strategi för att bryta tankemönster. Vid tillfrisknandet ändrades livssynen positivt och 

livsglädjen kom tillbaka. 

 

Alla artiklar i resultatet uppgav antalet deltagare och könet på deltagarna. Könen på 

deltagarna var mestadels blandat, dock innehöll en del studier endast kvinnliga 

deltagare. Alla artiklar utom en redogjorde för deltagarnas ålder samt hade ett spann på 

25–64 år. Majoriteten av de inkluderade artiklarna redogjorde vad deltagarna hade för 

yrke. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Upplevelser av att leva med utmattningssyndrom  

Fysiska samt psykiska symtom beskrevs som en del av upplevelserna vid 

utmattningssyndrom (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Billeter-Koponen & 

Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, 

Norberg & Strandberg 2008; Putnik, de Jong & Verdonk 2011; Severinsson 2003; Yii-

Nii 2012) och symtomen beskrevs som varningstecken (Putnik, de Jong & Verdonk 

2011). En del personer uppfattade dessa symtom som ett tecken på en allvarlig sjukdom 

(Eriksson, Jansson & Starrin 2008) medan andra deltagare avisade symtomen istället 

(Putnik, de Jong & Verdonk 2011). Enligt Gail, Liebschutz & Riess (2015) är det 

vanligt att personer förbigår olika fysiska samt psykiska symtom vid 

utmattningssyndrom som tyder på att kroppen inte reagerar normalt. Detta medför att 

personer ofta väntar med att söka vård tills symtomen blir allvarligare. 

   Symtomen kunde påverka personernas sociala liv genom att fritiden gick åt till 

att försöka dämpa symtomen (Ekstedt & Fagerberg 2005; Putnik, de Jong & Verdonk 

2011). Personerna drog sig undan sociala tillställningar samt kunde uppleva att det blev 

svårare att upprätthålla det sociala livet. Personerna upplevde även att det var svårare att 

föra aktiva konversationer (Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 

2008). Författarna till studien anser att det nedsatta sociala livet är viktigt att 

uppmärksamma när personer med utmattningssyndrom söker hjälp för att tidigt kunna 

upptäcka tecken som tyder på utmattning (Socialstyrelsen 2003).  
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Personerna upplevde att det blev svårare att sköta arbetslivet samtidigt med 

familjelivet. Detta kunde leda till försämrad självbild (Ekstedt & Fagerberg 2005; 

Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008). 

Personerna upplevde även att det blev svårare att kontrollera sina känslor, exempelvis 

att de blev mer lättirriterade. Det fanns även en känsla hos personerna av en ständig 

trötthet som kunde förknippas med känslomässig stress. Detta ledde till situationer där 

det var svårt att ta beslut på grund av en kraftlöshet (Ekstedt & Fagerberg 2005; 

Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008). Det finns 

en tydlig koppling mellan utmattningssyndrom och symtom som lättirritation. 

Personlighetsförändringar samt trötthet är andra symtom som går att relatera till 

utmattningssyndrom (Kahill 1988; Socialstyrelsen 2003). 

Personerna beskrev att utmattningen till slut kunde leda till en känsla av 

hopplöshet samt en känsla av att det inte fanns någon mening med livet (Arrman & 

Rehnsfeldt 2008; Ekstedt & Fagerberg 2005; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008). 

Det som fick dem att stanna kvar på arbetsplatsen var uppmuntran eller belöningar. När 

personerna inte fick detta kändes arbetet orimligt att utföra och känslor av skam, ilska 

uppstod samt även personlighetsförändringar. Detta upplevdes även som ett första steg 

mot utmattningen (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Arrman & Rehnsfeldt 

2008; Ekstedt & Fagerberg 2005; Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Eriksson, 

Jansson & Starrin 2008). Höga arbetskrav och orimliga arbetstider ses ofta i 

kombination med utmattningssyndrom. Författarna anser att när arbete och privatliv inte 

längre har en jämn balans kan det bidra till en ohälsosam situation och i slutändan leda 

till utmattningssyndrom (Johnstone et al 2016; Socialstyrelsen 2003).   

Personerna upplevde att de fick en ny syn på livet samt att de fick tillbaka sin 

självkänsla under rehabiliteringen. Livsglädjen var även något som kom tillbaka vid 

tillfrisknandet (Hätinen et al 2015; Ekstedt & Fagerberg 2005). Detta styrks av studien 

av Feldta, Huhtalaa, Kinnunen, Hyvönen, Mäkikangas & Sonnentag (2013) som 

framför att vid tillfrisknandet av utmattningssyndrom får ofta personer tillbaka 

livsglädjen och sin positiva livssyn. Detta kan ses genom att personen får tillbaka sin 

energi och börjar se möjligheter samt lösningar på situationer som ej var hanterbara i 

början av utmattningen. 

 

 

 



 

17 
 

4.2.2 Hantering av att leva med utmattningssyndrom 

Flera personer använde sig av copingstrategier vid hantering av utmattningssyndrom 

(Aalsma et al 2015; Ahlgren et al 2013; Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; 

Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Hätinen et al 2015; Norberg & Strandberg 2008; 

Putnik, de Jong & Verdonk, 2011; Severinsson 2003; Yii-Nii, 2012). Copingstrategier 

är något som påtagligen används vid utmattningssyndrom. Detta betonas av Feldta et al 

(2013) där det beskrivs upprepade gånger att copingstrategier används av personer med 

utmattningssyndrom.  

Personerna beskrev hanteringen av utmattningssyndrom som svårt och 

känslomässigt laddat på grund av höga arbetskrav. Dessa gjorde att personerna fick 

sämre psykisk hälsa. De kunde känna sig instängda och endast se strategin flykt som 

utväg, vilket endast medförde mer stress och krav (Ekstedt & Fagerberg 2005; 

Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008; Putnik, de Jong & Verdonk, 2011; 

Severinsson 2003). En del personer kunde känna att suicid var en utväg för att bli kvitt 

med sina symtom (Gustavsson, Norberg & Strandberg 2008). Att se flykt som en utväg 

kan relateras till en undvikande strategi, där en person ser en tillfällig lösning genom att 

fly från problemet. När flykt tillämpas som strategi kan detta relateras till den 

emotionsfokuserande copingstrategin då känslorna tar över och beslut baseras på det 

personen upplever i den stressade situationen (Kalfoss 2011).  

Kroppen reagerade med en kollaps när personerna under en lång tid hade 

ignorerat sina symtom (Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Eriksson, Jansson & 

Starrin 2008; Yii-Nii, 2012). Detta styrks av M. Poulsen, A. Poulsen, A. Khan, E. 

Poulsen & S. Khan (2015) som säger att när kroppen har gått på högvarv under en 

längre tid är det naturligt att kroppen till slut säger ifrån. 

Personerna beskrev att ta en semester från vardagen kunde ses som en bra 

strategi vid hantering av utmattningssyndrom. Dock beskrev personerna även att kraven 

och stressen väntade på dem hemma igen (Aalsma et al 2015). Författarna till 

föreliggande studie anser att även detta kan relateras till den emotionsfokuserade 

copingstrategin där personerna väljer att tillfälligt fly från sina problem genom att låta 

känslorna ta över istället för att ta itu med problemen (Kalfoss 2011).  

En del personer beskrev ett avstånd från anhöriga och vänner var en bra strategi 

vid tillfrisknandet (Ekstedt & Fagerberg 2005; Putnik, de Jong & Verdonk 2011) medan 

andra ville ha anhörigas samt familjens stöd vid tillfrisknandet (Ahlgren et al 2013; 
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Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Hätinen et al 2015). En strategi var att få 

förståelse, tålamod, empati samt uppmuntran av omvårdnadspersonalen. Personerna 

beskrev även en bra strategi som att gå med i en grupp för utmattade samt få kunskap 

och bli medveten om sin sjukdom (Ahlgren et al 2013; Arrman, Hammarqvist & 

Rehnsfeldt 2011; Hätinen et al 2015). Den problemfokuserade copingstrategin innebär 

att en person försöker lösa en stressad situation genom att lägga upp en handlingsplan, 

som innebär exempelvis utesluta vänner samt familj för att lägga energi på något annat. 

Den problemfokuserade copingstrategin kan även innebära att söka socialt stöd av 

exempelvis vänner och familj för att kunna hantera stressade situationer bättre (Kalfoss 

2011; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2009). Att gå med i en grupp för personer 

utmattningssyndrom har även visat sig vara en bra strategi vid utmattningssyndrom 

(Gail, Liebschutz & Riess 2015).  

Personer beskrev ett accepterande av sjukdomen gjorde deras situation 

hanterbar, vilket ledde till en möjlighet att arbeta mot ett tillfrisknande (Ahlgren et al 

2013; Hätinen et al 2015). När en person har nått ett tillstånd av acceptans gällande sin 

sjukdom kan det ses som en problemfokuserad copingstrategi då personen själv har 

funnit en lösning på en stressad situation (Kalfoss 2011; Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug 2009).  

Personerna upplevde att aktiva strategier som socialt stöd, vara ute i naturen 

samt att finna en hobby var viktigt vid tillfrisknandet (Aalsma, et al 2015; Arrman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011). Användningen av aktiva strategier kan ses som den 

meningsskapande copingstrategin då en persons synsätt förändras genom att personen 

finner nya positiva synsätt eller vägar som bidrar till ett bättre välmående (Kalfoss 

2011; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2009). 

 

4.2.3 Undersökningsgrupp 

Samtliga inräknade artiklar i resultatet beskrev sina urvalsgrupper noggrant och dessa 

gick att relatera till varje vald artikels syfte och design, vilket enligt Polit & Beck 

(2012) är en fördel då reliabiliteten för studien ökar. Alla inkluderade artiklar hade ett 

deltagarantal på 169 personer (Aalsma, et al 2015; Ahlgren et al 2013; Arrman & 

Rehnsfeldt 2008; Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Billeter-Koponen & 

Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, 

Norberg & Strandberg 2008; Hätinen et al 2015; Putnik, de Jong & Verdonk 2011; 

Severinsson 2003; Yii-Nii 2012). Då det vid kvalitativa studier inte finns någon direkt 
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bestämmelse på hur många deltagare som ska finnas med har författarna inga 

synpunkter på om deltagarantalet var rimligt eller ej. För att resultatet ej ska upprepas 

ett flertal gånger i samma studie bör deltagarna ej överskrida 50 personer, vilket ingen 

av studierna gjorde (Polit & Beck 2012). Enligt Polit & Beck (2012) bör cirka 10 

deltagare finns med i studien när studien handlar om upplevelser, vilket gör att 

författarna anser att resultatet i föreliggande studie kan ha påverkats av att studien av 

Severinsson (2003) som endast hade med en deltagare inkluderades i resultatet. Dock 

anser författarna att Severinsson (2003) studie var väsentlig att inkludera i resultatdelen. 

Enligt Polit & Beck (2012) är det viktigt att ta med studier som ger relevanta svar på 

studiens syfte.  

Elva artiklar utav 12 artiklar redovisade i löpande text deltagarnas ålder 

(Aalsma, et al 2015; Ahlgren et al 2013; Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Billeter-Koponen & Fredén 2005; Ekstedt & 

Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; Gustavsson, Norberg & Strandberg 

2008; Hätinen et al 2015; Putnik, de Jong & Verdonk 2011; Yii-Nii 2012). Det anses 

vara en styrka när åldern beskrivs eftersom studiernas trovärdighet ökar. Dock valde 

samtliga artiklar att sammanställa åldrarna från den yngsta till den äldsta utan vidare 

specificering av åldrarna, vilket författarna anser som en svaghet då åldersspannet blir 

för brett och det resulterar i en försvåring av överförbarheten i resultatet (Polit & Beck 

2012). Författarna anser därför att det är en svaghet att studien gjord av Severinsson 

(2003) inte presenterade någon ålder på deltagaren i studien (Polit och Beck 2012). 

Åtta stycken artiklar hade både kvinnliga och manliga deltagare i studien 

(Aalsma, et al 2015; Ahlgren et al 2013; Arrman & Rehnsfeldt 2008; Arrman, 

Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & 

Starrin 2008; Hätinen et al 2015; Putnik, de Jong & Verdonk 2011) medan de andra 4 

artiklarna endast innehöll kvinnliga deltagare (Billeter-Koponen & Fredén 2005; 

Gustafsson, Norberg & Strandberg 2008; Severinsson 2003; Yii-Nii 2012). Överlag 

fanns det fler kvinnliga deltagare än manliga, vilket ses som avgränsning för att studiens 

resultat ska kunna kopplas både till män samt kvinnor. Författarna anser att validiteten 

till studierna påverkas genom att könsfördelningen ej är jämställt fördelat (Polit & Beck 

2012).  

Deltagarnas yrken beskrevs i nio artiklar (Aalsma et al 2015; Billeter-Koponen 

& Fredén 2005; Ekstedt & Fagerberg 2005; Eriksson, Jansson & Starrin 2008; 

Gustafsson, Norberg & Strandberg 2008; Putnik, de Jong & Verdonk 2011; Severinsson 



 

20 
 

2003; Yii-Nii 2012). Tre artiklar redovisade inte deltagarnas yrken (Arrman & 

Rehnsfeldt 2008; Arrman, Hammarqvist & Rehnsfeldt 2011; Hätinen et al 2015). Att 

beskriva yrken anser författarna vara en styrka då studien får inblick i hur olika personer 

med olika yrken ser på sina erfarenheter gällande samma sjukdom (Polit & Beck 2012) 

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes då litteraturstudier ses som ett bra alternativ när resultat ska 

sammanställas från andra vetenskapliga studier. En beskrivande design anses även vara 

bra då det ger en helhetssyn av personernas upplevelser (Polit & Beck 2012). Cinahl 

och PsycINFO användes som databaser för att söka vårdvetenskapliga artiklar, vilket 

även rekommenderas av Polit & Beck (2012). Pubmed beskrivs av Polit och Beck 

(2012) som en bra databas för att söka vetenskapliga artiklar relaterat till omvårdnad. 

Då författarna valde bort Pubmed kan detta ses som en svaghet då viktiga artiklar kan 

ha fallit bort. En styrka var att Cinahl Headings samt PsycINFO Thesaurus användes för 

vissa sökord, eftersom det ger sökningen ett mer specifikt resultat. Sökorden som valdes 

kunde relateras till studiens syfte, vilket även ses som en styrka. Sökord i fritext kan ses 

som en styrka om de kombineras med sökord från Cinahl Headings samt PsycINFO 

Thesaurus (Polit & Beck 2012). 

 Att ha en begränsning på 15 år kan ses som en svaghet då äldre artiklar 

med viktiga resultatdelar faller bort. Dock bör en tidsbegränsning göras eftersom 

utbudet av artiklar annars blir för stort. Begränsningen Peer Review ger författarna en 

uppfattning av att kvarstående artiklar i sökningen har blivit granskade av andra 

forskare, vilket är en styrka gällande trovärdigheten av artiklarna. Det kan ses som en 

svaghet att författarna har inkluderat artiklar som är skrivna på engelska. Detta eftersom 

ett annat språk än författarna modersmål är ej att rekommendera. En kvalitativ 

begränsning användes, vilket kan ses som en styrka när personers upplevelser beskrivs 

(Polit & Beck 2012). 

Enligt Polit & Beck (2012) är den booleanska sökoperatoren AND ett bra sätt att 

avgränsa artikelsökningen samt endast få sökningar relaterat till syfte och frågeställning. 

Författarna anser att en svaghet kan vara att artiklarna var skrivna på engelska då 

feltolkningar kan uppstå. Dock diskuterade författarna artiklarna var för sig för att 

undgå feltolkning i största mån samt använde uppslagsverk vid behov.  

 Sökordet “person” användes istället för sökordet “patient” eftersom 

sökordet “patient” gav artikelsökningen ett begränsat resultat till skillnad från sökordet 
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“person”. Detta inkluderar även alla personer samt inte endast en del patientgrupper och 

enligt Selanders (2010) ska patienter ses som egna individer samt behandlas med fokus 

på personen inte sjukdomen.  

Författarna anser att ordet person i studiens syfte kan vara både en styrka samt 

svaghet. Styrkan anses vara att ordet person går att relatera till alla individer utan att 

utesluta någon folkgrupp eller patientgrupp. Styrka kan även vara att resultatet baserar 

sig på olika personers upplevelser och hanteringar, resultatet kan då inte relateras till en 

specifik grupp. En svaghet kan vara att studien inte fokuserar på en viss yrkesgrupp 

eller patientgrupp. Författarna är även medvetna om att användandet av sökordet person 

kan ha uteslutit andra relevanta artiklar (Selanders 2010; Polit & Beck 2012). 

Att läsa de inkluderade artiklarna upprepade gånger samt att författarna 

diskuterat resultat med varandra ses som en styrka då trovärdigheten ökar och risken för 

missförstånd samt feltolkningar minskar. Att använda översiktstabeller anses vara en 

styrka eftersom mönster, likheter och skillnader lättare kan upptäckas (Polit & Beck 

2012). 

Ingen åldersgräns eller annan begränsning på deltagarna i studien sattes på grund 

av att författarna anser studiens syfte som är: att beskriva personers upplevelser och 

hantering av att leva med utmattningssyndrom inte kräver någon åldersgräns. 

Författarna tyckte inte heller att en könsfördelning i studien var relevant på grund av att 

sjukdomen förekommer hos alla könsidentiteter. Detta styrks av Selander (2010) som 

säger att patienten ska ses utifrån dennes perspektiv och inte från exempelvis ålder, kön 

och sexuell läggning.  

Urvalsprocessen inleddes med att exkludera 326 artiklar vars titlar ej var 

relaterade till syftet eller frågeställningen. Detta kan ses som en svaghet eftersom 

artiklarna inte granskades mer djupgående och därför kan viktiga artiklar ha sorterats 

bort (Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Det är viktigt att lyfta fram utmattningssyndrom som en sjukdom samt öka kunskapen 

om utmattning då sjukdomen har ökat drastiskt de senaste åren. När allt fler drabbas av 

utmattningssyndrom är det viktigt att omvårdnadspersonalen har kompetensen att vårda 

och bemöta dessa patienter. För att sjuksköterskor ska kunna jobba enligt ICN:s etiska 

kod med att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

behöver sjuksköterskor få en förståelse för patienters upplevelser i samband med 
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utmattningssyndrom. Detta bidrar till en bättre vård och behandling samt gör vården 

personcentrerad.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utmattningssyndrom har en sjukdomsbild som är känd, dock behövs det mer forskning 

kring kriterier för att kunna sätta en diagnos. Detta för att kunna förbättra 

tillvägagångssätt av vård och behandling. För att lättare kunna sätta en diagnos bör det 

även forskas mer om instrument, exempelvis skattningsskalor som hjälper till vid 

diagnostisering (Socialstyrelsen 2003). Det bör forskas mer om utmattning utifrån 

patientens perspektiv, exempelvis upplevelser samt copingstrategier. Det finns relativt 

mycket forskning som fokuserar på sjuksköterskors och deras syn på 

utmattningssyndrom, men mindre på personer i samhällets syn på utmattningssyndrom. 

Desto mer forskning som bedrivs angående utmattningssyndrom desto mer kompetens 

får vårdpersonalen vilket medför en bättre vård och behandling.   

 

4.6 Slutsats 

Genom att personer med utmattningssyndrom uppgav egna berättelser om deras 

upplevelser samt hantering av utmattningssyndrom kunde syftet besvaras. 

Upplevelserna innebar kroppsliga symtom och signaler samt emotionella upplevelser, 

men även positiva upplevelser som innebar glädje. Det fanns olika copingstrategier som 

kunde användas vid hanteringen av utmattningssyndrom. Genom ytterligare forskning 

av personers upplevelser och hantering av utmattningssyndrom kan det bidra till en 

bättre förståelse för hur personerna känner och deras sjukdom. Genom detta kan vård 

och behandling förbättras.  
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BILAGA 1.  
Tabell 2.  

Författare,  
år, land 

Titel Ansats och 
design 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys metod 

1. Aalsma, 
Alexander, Hood, 
Salyers & 
Schwartz 
 
2015, USA 

Erfarenhet, inverkan och 
hantering av 
utmattningssyndrom bland 
övervakare av 
ungdomsbrottslingar. 

Kvalitativ ansats 
med en iterativ 
design. 

Antal deltagare: 26. 
Ålder: 40 till 59 år. 
Kön: 14 kvinnor och 12 män. 
Yrke: Övervakare av 
ungdomsbrottslingar.  

Semistrukturerade telefonintervjuer 
som varade i genomsnitt 39 
minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberas ordagrant. 

ATLAS analysmetod.  
 

2. Ahlgren, 
Fjellman-
Wiklund, Nordin, 
Nordlund & 
Stenlund 
 
2013, Sverige 

Personliga resurser och 
stöd vid att återgå till 
arbete: En intervjustudie 
med personer med 
utmattningssyndrom.  

Kvalitativ ansats 
med Grounded 
Theory som 
design. 

Antal deltagare: 12. 
Ålder: 25 till 61 år. 
Kön: 10 kvinnor och 2 män. 
Yrke: Arbeten relaterade till 
människor samt 
produktionstillverkning.  

Semistrukturerade intervjuer som 
genomfördes enskilt vid 
stressrehabiliteringskliniken. 
Intervjuerna varade mellan 45–90 
minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant.  

Grounded Theory 
analysmetod. 

3. Arrman, 
Hammarqvist & 
Rehnsfeldt 
 
2011, Sverige 

Utmattningssyndrom som 
en existentiell svaghet - 
Erfarenheter från personer 
med utmattningssyndrom. 

Kvalitativ ansats 
med 
hermeneutisk 
design. 

Antal deltagare: 18. 
Ålder: 32 till 64 år. 
Kön: 12 kvinnor och 6 män. 
Yrke: Framkom ej. 

Intervjuer som bestod av öppna 
frågor och gjordes över telefon 
eller via e-mail. 

Fenomen - hermeneutisk 
analysmetod. 

4. Arrman & 
Rehnsfeldt 
 
2008, Sverige. 

En pilgrimsväg för att 
förstå livet med cancer och 
utmattningssyndrom. 

Kvalitativ ansats 
med en 
hermeneutisk 
design. 

Antal deltagare: 7. 
Ålder: 32 till 58 år. 
Kön: 3 kvinnor och 4 män. 
Yrke: Framkom ej. 

Enskilda intervjuer utfördes i 
deltagarnas hem. Två öppna frågor 
ställdes i början. Intervjuerna 
varade mellan 40–90 minuter. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 

Hermeneutisk 
analysmetod. 
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5.Billeter-
Koponen & 
Fredén 
 
2005, Sverige 

Långvarig stress, 
utmattningssyndrom och 
relationen mellan patient 
och sjuksköterska: 
Kvalitativ intervjustudie 
om sjuksköterskor. 

Kvalitativ ansats 
med Grounded 
Theory som 
design 

Antal deltagare: 10. 
Ålder: 30 till 61 år. 
Kön: Kvinnor. 
Yrke: Specialistsjuksköterskor 
och sjuksköterskor.  

Semistrukturerade intervjuer som 
spelades in. Intervjuerna innehöll 
öppna frågor och varade i cirka en 
timme.  

Grounded Theory 
analysmetod. 

6. Ekstedt & 
Fagerberg 
 
2005, Sverige 

Erfarenheter av tiden med 
utmattningssyndrom 

Kvalitativ ansats 
med 
fenomenologisk 
design 

Antal deltagare: 8. 
Ålder: 30 till 56 år. 
Kön: 5 kvinnor och 8 män. 
Yrke: Chefer, pedagogiska 
rådgivare, marknadsansvariga, 
IT-konsulter, assistenter inom 
äldrevården, 
ekonomiassistenter, 
miljörådgivare samt 
administratörer.  

Enskilda intervjuer som spelades in 
i ett tyst rum på kliniken. 
Intervjuerna varade i cirka 40–90 
minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant. 

Fenomenologisk 
analysmetod. 
 
 
 
 
 

7. Eriksson, 
Jansson & Starrin 
 
2008, Sverige 

Långvarig sjukskrivning 
på grund av utbrändhet: De 
frånvarandes erfarenheter. 

Kvalitativ ansats 
med Grounded 
Theory som 
design. 

Antal deltagare: 32. 
Ålder: 26 till 62 år. 
Kön: 26 kvinnor och 6 män. 
Yrke: Sjuksköterskor, lärare, 
kuratorer, läkarsekreterare, 
skolsekreterare, dataoperatörer, 
ekonomer samt ingenjörer. 

Individuella intervjuer med öppna 
frågor. Deltagaren fick själv 
bestämma tid och plats. Intervjun 
pågick i cirka 1–3 timmar. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 

Grounded Theory 
analysmetod. 

8. Gustafsson, 
Norberg & 
Strandberg 
 
2008, Sverige 

Innebörden av att bli och 
vara utmattad - fenomen-
hermeneutisk tolkning av 
kvinnlig vårdpersonals 
personliga berättelser. 

Kvalitativ ansats 
med en 
fenomenologisk 
- hermeneutisk 
design. 

Antal deltagare: 20. 
Ålder: 36 till 62 år. 
Kön: 20 kvinnor. 
Yrke: Arbeten relaterade till 
sjukvården. 

Individuella intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Deltagarna blev intervjuade 2 
gånger. Alla intervjuer tog 
sammanlagt 43 timmar.  

Fenomenologisk - 
hermeneutisk 
analysmetod. 
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9. Hätinen, 
Kinnunen 
Mäkikangas, 
Pekkonen & 
Salminen 
 
2015, Finland 

Mitt välbefinnande i mina 
egna händer: Erfarenheter 
av återhämtning under 
rehabilitering av 
utmattningssyndrom. 

Kvalitativ ansats 
med holistisk 
design. 

Antal deltagare: 12. 
Ålder: 38 till 63 år. 
Kön: 11 kvinnor och 1 man. 
Yrke: Framkom ej. 

Studien bestod av 
semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna tog 45–90 minuter. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

10. Putnik, de 
Jong & Verdonk 
 
2011, 
Nederländerna 

Vägen till hjälpsökande: 
dedikerad servicepersonal 
som lider av 
utmattningssyndrom. 

Kvalitativ ansats 
med Grounded 
Theory som 
design. 

Antal deltagare: 14. 
Ålder: 40 till 59 år. 
Kön: 7 kvinnor och 7 män. 
Yrke: Arbetsrådgivare, 
omvårdnadsbiträden, lärare, 
sjuksköterskor, chefer samt 
lektorer. 

Enskilda semistrukturerade 
intervjuer hölls i ett tyst rum på 
vårdenheten. Intervjuerna varade i 
cirka 30–70 minuter. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
ordagrant. 

Grounded Theory 
analysmetod. 

11. Severinsson 
 
2003, Norge 

Moral, stress och 
utmattningssyndrom: 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ ansats 
med en 
deskriptiv 
design. 

Antal deltagare: 1. 
Ålder: Framkom ej. 
Kön: Kvinna.  
Yrke: Sjuksköterska.  

En intervju som hölls på en 
bestämd tid och plats. Intervjun 
varade i 120 minuter och spelades 
in samt transkriberades ordagrant. 

En kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

12. Yii-Nii 
 
2012, Taiwan 
 

Erfarenheter av 
utmattningssyndrom, 
egenvård och återhämtning 
av kvinnliga 
universitetsrådgivare i 
Taiwan. 

Kvalitativ ansats 
med en 
Fenomenologisk 
design. 

Antal deltagare: 9. 
Ålder: 30 till 60 år. 
Kön: Kvinnor. 
Yrke: Universitetsrådgivare. 

Intervjuerna var semistrukturerade 
med öppna frågor. Intervjuerna 
varade mellan 90–120 minuter. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant.  

Fenomenologisk 
analysmetod.  
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BILAGA 2.  

Tabell 3 
 

Författare  Syfte Resultat 

1. Aalsma, 
Alexander, Hood, Salyers & 
Schwartz 

Syftet med studien var att få en förståelse för hur 
övervakare av ungdomsbrottslingar upplever deras 
erfarenhet, inverkan och hantering av 
utmattningssyndrom.  

Personerna beskrev att utmattningen påverkade deras arbete negativt. Det 
fanns ingen ork att prestera på arbetet likadant som förut och frustrationen 
kunde gå ut över kollegor. Vid tillfrisknandet beskrevs socialt stöd som en 
strategi. Men även att ta semester och resa iväg hjälpte, dock bara för 
stunden.  

2. Ahlgren, Fjellman-
Wiklund, Nordin, Nordlund 
& Stenlund 

Syftet med studien var att undersöka erfarenheter och 
tankar vid processen av att återgå till arbetet hos personer 
med utmattningssyndrom. 

Personerna upplevde vid tillfrisknandet att det var viktigt att bli accepterad 
på arbetsplatsen eftersom personerna kände glädje att vara tillbaka på 
arbetet.  
 

3. Arrman, Hammarqvist & 
Rehnsfeldt 
 

Syftet med studien var att få en djupare existentiell 
förståelse av utmattningssyndrom, genom att granska 
mönster, hälsa, lidande och förståelse av livet i ett 
longitudinellt perspektiv. 

Personerna upplevde flera kroppsliga symtom relaterat till utmattningen, 
vilket påverkade deras dagliga liv. Personerna belyste att de saknade stöd 
från vänner och familj samt dåligt omhändertagande vid kontakt med 
sjukvården. Vid tillfrisknandet var det viktigt att personerna kunde vila 
mellan aktiviteter samt att finna en mening med livet.  

4. Arrman & Rehnsfeldt 
 

Syftet med studien var att få förståelse för personer med 
cancer och utmattningssyndrom samt för deras beslut, nya 
insikter och mening med livet.  
 

Personerna beskrev utmattningssyndromstiden som ett mörker, där de ej 
fann någon mening med livet. Livet beskrevs även som ett hopplöst 
lidande. Dock kunde en del finna sig i att livet stannat av och det fanns då 
tid för vila. 

5. Billeter-Koponen & 
Fredén 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur 
sjuksköterskor upplever långvarig stress och 
utmattningssyndrom. 

Personerna upplevde att de saknade stöd av kollegor och deras omgivning 
för att samtala om stressen och deras situation. Uppgifterna på arbetsplatsen 
upplevdes som orimliga och de i slutändan upplevdes som för många. 
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6. Ekstedt & Fagerberg Studiens syfte var att belysa det komplexa samspelet 
mellan personen och deras värld under utvecklingen av 
utmattningssyndrom.  

Utmattningssyndrom beskrevs som att vara fångad i att ta hand om sig själv 
och samtidigt ha övriga ansvar och krav. Personerna beskrev att höga krav 
på arbetet var en bidragande faktor till utmattningen. Utmattningen 
beskrevs bidra till en försämrad självbild, fysiska samt psykiska symtom, 
en emotionell stress samt trötthet och till slut en kollaps. Ett accepterande 
av sjukdomen beskrevs som nyckeln till tillfrisknandet.  

7. Eriksson, Jansson & 
Starrin 

Syftet med studien var att beskriva vad som orsakar 
utmattningssyndrom samt den allvarliga stress som leder 
till långvariga sjukskrivningar.  

Personerna beskrev att utmattningen var i början arbetsrelaterad. Konflikter 
på arbetet som resulterade i minskat stöd och trakasserier från kollegor. 
Arbetet hade för höga krav och orimliga förväntningar. Personerna beskrev 
att självförtroendet inte var som förut. Utmattningen resulterade i psykiska 
och fysiska symtom som till slut ledde till en kollaps.  

8. Gustafsson, Norberg & 
Strandberg 

Studiens syfte var att belysa betydelsen av att bli och vara 
utmattad, som beskrivs av sjukvårdspersonal som var 
sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. 

Personerna beskrev att stressen började när arbetskraven ökade och 
känslorna av att inte vara accepterad eller respekterad bidrog till något 
negativt. Detta bidrog till en känslomässig stress av att inte känna sig 
tillräcklig samt en minskad självkänsla. Personerna upplevde kroppsliga 
symtom, men även psykiska och kognitiva problem. 

9. Hätinen, Kinnunen, 
Mäkikangas, Pekkonen & 
Salminen 

Syftet med studien var att undersöka personer med 
utmattningssyndrom i samband med deras rehabilitering 
med fokus på känslor och upplevelser. 

Personerna upplevde att stöd från vänner, familj och vårdpersonal var 
viktigt under rehabiliteringen. Det underlättade att vara med i en stödgrupp 
för att kunna dela med sig samt ta del av andras erfarenheter. Kunskap om 
utmattningssyndrom och ett accepterande av sjukdomen var viktigt för att 
kunna jobba mot ett tillfrisknande. Personerna beskrev att livsglädjen kom 
tillbaka under rehabiliteringen.  

10. Putnik, de Jong & 
Verdonk 

Syftet med studien var att undersöka processen av 
hjälpsökande samt deras beteenden bland personer med 
utmattningssyndrom och diskutera implikationer för 
klinisk praktik och få fram förslag för att hantera 
problemen.  

Personerna upplevde att arbetet var en bidragande faktor till utmattningen 
eftersom kraven ökade. Fysiska och psykiska symtom framkom, dock var 
ett förnekande av dessa symtom vanligt. Personerna undvek sociala 
sammanhang. Mindre tid spenderades bland vänner, familj samt åt 
aktiviteter. Detta på grund av sömnbrist samt ett behov av återhämtning. 
Några personer beskrev brytpunkten som en kollaps, när kroppen inte 
längre orkade.  
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11. Severinsson Syftet med studien var att beskriva och tolka berättelsen 
om en australisk sjuksköterskas 
erfarenhet av utmattningssyndrom. 
 

Personen beskrev utmattningssyndrom som en känsla av höga krav, 
förlorad kontroll och en känsla av maktlöshet. Arbetet krävde för mycket 
vilket ledde till en arbetsrelaterad stress. Stressen resulterade i 
hälsoproblem som högt blodtryck, huvudvärk, utmattning. Det sociala livet 
blev lidande och stöd från omgivningen saknades. Detta ledde till 
depression samt en känsla av ensamhet. Personen nådde tillslut en kollaps 
som mynnade ut i utmattningssyndromet.  

12. Yii-Nii Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos 
kvinnliga Universitetsrådgivare som arbetar vid ett 
universitetrådgivningscentrum i Taiwan gällande deras 
utmattning, egenvård och återhämtning. 

Personerna beskrev negativa symtom som trötthet, stress, ångest och 
depression. Den höga stressfaktorn bidrog till utmattningssyndromet. När 
personerna blev medvetna om utmattningssyndromet fanns det en vilja att 
arbeta med sig själv genom att avsätta mera tid åt aktiviteter. Personerna 
beskrev stödgrupper som en bra hjälp vid tillfrisknandet. 

 


