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”Först jobbar man hela dagen, sen när man kommer hem planerar

man för nästa dag och på natten drömmer man om det.”

(”Linda”, före detta enhetschef )



ABSTRACT

The purpose of this study was to examine how mangers in eldercare in the municipality of
Helsingborg view the causes of burnout among employees and staff members, how they
handle the situation when burnout appear and which preventive measures they use at the
working site.
The purpose was also to examine if the facts mentioned by the managers was supported by
former studies and already existing research made on burnout and the burnout syndrome.

I considered that the use of a qualitative method with interviews combined with a study of
literature to be the most preferable way to get relevant answers to my questions.

What I have found in my study is that there is a certain agreement on that several factors
contribute to that people contract the burnout syndrome. The demands and environment in
both the working life and in the private life as well as personal characteristics contributes to
negative stress and burnout. What also was mentioned as a contributing cause is the fact that
the speed of the information flow today is very high and affects us all in the way that more
and higher pressure is added up on people to achieve.
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Förord

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Lars B. Olsson för det stöd han

bidragit med under arbetets gång genom sitt lugn och goda kommentarer.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla de som ställt upp och medverkat i mina intervjuer

genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Utan deras medverkan hade jag

inte kunnat genomföra undersökningen.

Ett extra stort tack till ”Anki” vars hjälp har underlättat mitt arbete mycket.
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1. Inledning

I detta kapitel redovisar jag formulering av problemet, syftet med undersökningen och de

frågor jag valt att ställa. Här redovisar jag även de metoder jag använt mig av, hur jag gått

tillväga samt urvalsgrupp.

1.1 Problemformulering

I vårt samhälle idag sker stora och snabba förändringar vilket påverkar människans fysiska

och mentala hälsa i allra högsta grad. Det sker rationaliseringar och tempohöjningar i både

arbetsliv och privatliv. Informationsflödet är stort och det gäller att följa med i utvecklingen

för att inte hamna utanför. Allt högre krav ställs på människors prestationer samtidigt som

man ställer allt högre krav på sina egna prestationer och sig själv. Arbetsmarknadens villkor

har förändrats drastiskt. Anthony Giddens (2002) menar att genom globaliseringen av

moderna institutioner omvandlas vardagslivet med genomgripande konsekvenser för det

privata, det personliga livet. Visserligen har utvecklingen av tekniska hjälpmedel ökat men

utan att vara till någon hjälp vid ökad arbetstakt och indragningar av personal till följd av

ökade kostnader och effektivisering etc.

Utbrändhet är ett av senmodernitetens gissel. Det är enligt Bauman (2000) ett symptom på

samhället vi lever i, ett s.k. postindustriellt tjänstesamhälle kännetecknat av ökad belastning,

mångfald, intensitet, krav och förväntningar, på alla plan. Speciellt uppmärksammat har

förhållanden inom den offentliga sektorn blivit. Sjukskrivningarna bland personal i den

offentliga sektorn har ökat och en allt vanligare diagnos som ställs är utbrändhet, vilket kan

förklaras som en form av långvarig och allvarlig stress (begreppet utbrändhet ersätts ibland

med begreppet uttmattningsdepression). Långtidssjukskrivningarna till följd av utbrändhet

och annan arbetsrelaterad stress är ett ekonomiskt och socialt problem i dagens samhälle.

Enligt Riksförsäkringsverket 2002:4 (Jenner & Svensson, 2003) har antalet

långtidssjukskrivningar för psykiska sjukdomar ökat och vid millennieskiftet var siffran 23 %.

Andelen med klart stressrelaterade symptom var något under 12 %. De som får diagnosen

urbrändhet av läkare är dock en relativt liten grupp, 3 %, men gruppen ökar.

Utbrändhet definieras som förlust av engagemang, arbetsglädje och målinriktning i ”Natur

och Kulturs” psykologi lexikon (Egidius, 1997) och kan visas sig i form av allt från fysisk
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utmattning och huvudvärk, till förlorad självaktning och uppgivenhet. Begreppet utbrändhet

finns sedan 1997 med i Socialstyrelsens ”Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem”.

Det är den speciella utslagningsprocess som visar sig i form av psykiska yrkesskador och

drabbar människor i omsorgsyrken (Maslach, 1998). Utbrändhet är en form av stress vilken

drabbar framförallt människor i arbete med uppgift att hjälpa andra människor s.k.

kontaktyrken. Dock har man också sett problemet med utbrändhet och andra psykiska

sjukdomar på tjänstemannasidan numera.

Det sker idag mycket forskning kring utbrändhet, om dess orsaker och verkning, både runtom

i Sverige och internationellt. Man har inom forskningen olika utgångspunkter men i huvudsak

kan två perspektiv urskiljas, nämligen det socialpsykologiska och det individualpsykologiska.

Främsta företrädaren för det socialpsykologiska perspektivet är Christina Maslach, professor i

psykologi vid University of California i Berkeley, som redan i början av 1970-talet började

sin forskning på området. Maslach har utfört forskningen utifrån människovårdande yrken

och arbetsrelaterad stress kopplat till bl.a. livskvalitet och arbetsmiljö (Maslach, 1998).

Det individualpsykologiska perspektivets främsta företrädare kan sägas vara Herbert

Freudenberg, amerikansk psykiater, som ser utbrändhet som en reaktion på en personlig kris

med begynnelse i för höga och överdrivna krav på personen, egna eller andras. Han delar upp

utbrändhet i tolv stadier, en s.k. symptomcykel (Freudenberg och North, 1986).

Ett område inom den offentliga sektorn där personal i dag är utsatt för stora påfrestningar är

äldreomsorgen. Det redan psykiskt och fysiskt belastande arbetet inom äldreomsorgen där

uppgifterna består i att ta hand om människor i livets slutskede, människor som inte kan ta

hand om sig själv på ett eller annat sätt p.g.a. fysiska begränsningar och/eller

demenssjukdomar. Äldreomsorgen belastas ytterligare genom utvecklingen i och av

samhället, med krav, förväntningar, tempohöjningar, rationaliseringar o.s.v. Det sker

förändringar i form av arbetsutvidgning och omorganisationer vilka motiveras av att

kostnaderna måste sänkas.

Äldreomsorgen är drabbat av sjukskrivningar av både fysisk och psykisk art genom bl.a. hög

fysisk och psykisk arbetsbelastning med utbrändhet som en allt vanligare risk och diagnos.
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Vid utbrändhet kan man se konsekvenser på arbetsplatsen i form av försämrade

arbetsprestationer, opersonlig behandling av vårdtagare, bristande omdömesförmåga, etc.

vilket kan ha fatala konsekvenser och det påverkar naturligtvis situationen för alla på

arbetsplatsen, såväl personal som vårdtagare. En rad olika händelser har den senaste tiden

tagits upp i media med exempel på hur både personal och vårdtagare farit illa.

Allt färre söker sig till arbeten med befattningar inom äldreomsorgen av ovan angivna skäl.

Men inte bara p.g.a. stor fysisk och psykisk arbetsbelastning utan också av den anledningen

att man är dåligt avlönad. Det leder till personalbrist och ytterligare arbetsbelastning.

Arbetet som enhetschef inom äldreomsorgen påverkas i allra högsta grad av dagens

samhällssituation och kan innebära att inte bara den personal man ansvarar för utan även att

man själv löper risk att drabbas av utbrändhet.

Med sjukskrivningstalen följer personalbrist och anställning av tillfällig personal. Dessa

vikarier är av naturliga skäl inte väl insatta i arbetet, men de kan också sakna adekvat

utbildning inom området då det är svårt att få personal till äldreomsorgen av ovan givna skäl.

Ytterligare tillkommer att det blir fler och fler äldre i behov av platser på vårdhem.

Naturligtvis innebär oron för de sjukskrivna arbetskamraterna och risken att själv drabbas

ännu en belastning som tillsammans med de andra angivna faktorerna leder till en försämrad

arbetsmiljö och ökade risker för stress, utbrändhet och sjukskrivning.

Enhetscheferna ska få arbetet på vårdboendet att fungera i form av adekvat vård och omsorg,

men man ska även arbeta för en bra arbetsmiljö och arbetssituation för vårdpersonalen.

1.2 Syfte och frågeställningar

1.2.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man som enhetschef inom äldreomsorgen i ett

av Helsingborgs kommuns vård- och omsorgsområden upplever sin situation och fenomenet

med utbrändhet. Vilka orsaker man tycker sig kunna skönja och hur man hanterar situationen

vid utbrändhet, både vid konstaterad utbrändhet och vid tendenser till utbrändhet, samt hur

man arbetar förebyggande. Vidare är syftet att göra jämförelser av befintliga undersökningar

och teorier av Christina Maslach professor i psykologi vid University of California, Berkely,

Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, verksam vid institutionen för samhällsvetenskap
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Växsjö universitet, samt Aleksander Perski, docent vid Karolinska institutet och chef för i

mina intervjuer.

1.2.2 Frågeställningar

• Vilka orsaker anses ligga till grund för utbrändhet inom äldreomsorgen?

• Hur arbetar man för att hantera problemet och situationen vid utbrändhet och vid risk

för utbrändhet bland personal?

• Hur arbetar man förebyggande?

• Finns det stöd i litteraturen för det som anges om utbrändhet inom äldreomsorgen?

1.3 Metod och urval

I min undersökning har jag valt att fokusera på utbrändhet hos personal inom äldreomsorgen i

Helsingborgs kommun. Genom att ta kontakt med en person arbetande inom äldreomsorgen i

Helsingborgs kommun, blev jag rekommenderad att ta kontakt med enhetschefer i

Vårdområde Syd.

Helsingborgs kommun/stads verksamhet organiseras sedan 1 januari 2003 i nämnder och

medborgarutskott. Nämnderna är 11 till antalet och en av dessa är vård- och

omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för mål och kvalitet, finansiering,

drift, upphandling samt utvärdering av verksamhet inom äldre- och handikappsomsorgen. Det

finns fem verksamhetsområden: Handikappsomsorg, hemsjukvård, sjukvård, äldreomsorg,

klagomål och vårdenheter.

Vård- och omsorgsenheterna är indelade i fem geografiska områden och ett av dessa är

Vårdområde Syd i vilket jag gjort min undersökning.

I min undersökning har jag valt att utföra sex kvalitativa intervjuer med representanter från

just detta vårdområde. Med tanke på intervjupersonernas rätt till anonymitet har jag valt att

inte använda deras namn i redovisningen av undersökningen utan gett dem fingerade namn.

Urvalsgruppen består av fyra enhetschefer med Vårdområde Syd som arbetsplats samt deras

chef, d.v.s. områdeschefen för Vårdområde Syd. För att få en utvidgad bild av

enhetschefernas arbete och situation samt problematiken de står inför vad gäller utbrändhet

har jag ansett det som relevant att ha en områdeschef, d.v.s. deras chef, med i min
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urvalsgrupp. I urvalsgruppen finns även en person som tidigare arbetat som föreståndare, som

idag benämns enhetschef. Denna person har tidigare drabbats av utbrändhet men är tillbaka i

arbetslivet.

Det utvalda vårdområdet har av olika omorganisatoriska skäl vårdboende i olika delar av

kommunen. Det finns vårdboende på landsbygd, i ytterområde norr och syd, samt mer centralt

belägna. Dessutom är de olika vårdboende utformade på skiftande sätt. Någon har kopplat

hemvård till sig, någon har avdelningar för demenssjuka och hospis, medan andra har

avdelningar med eget boende. Det finns även vårdboende och enhetschefer representerade

med ett personalansvar för sjuksköterskor i området.  Tidigare yrkeserfarenheter och

utbildning hos enhetscheferna är också varierande. Det finns de med bakgrund som

sjuksköterska och undersköterska. Några har ledarskapsutbildning medan andra har annan

kunskap och erfarenhet i ledarskapet på annat sätt. Det finns representerat de med lång

erfarenhet av äldreomsorgen och som enhetschefer, medan andra är nya både inom

äldreomsorgen och som enhetschefer.

För att få en utvidgad bild av de frågeställningar jag utformat och av enhetschefernas arbete

och arbetssätt, finns områdeschefen med i min urvalsgrupp.

Dessutom uppfattar jag det som värdefullt att ha med någon med erfarenhet som före detta

enhetschef och av utbrändhet.

Intervjuerna har dokumenterats genom att spelas in på digital diktafon och sedan i sin helhet

skrivits ut på ordbehandlare. En av intervjuerna har dock dokumenterats genom anteckningar

och sedan skrivits på samma sätt. Smärre justeringar har gjorts så som t.ex. att utelämna namn

på personer och arbetsställen för att skydda dessa. Med tanke på anonymitetskravet har de fått

fingerade namn. Jag har också tagit bort en del upprepningar och uttryck så som ”hm”, ”öh”,

”så va”, etc.

Det finns alltså många olikheter representerade inom Vårdområde Syd och med tanke på de

begränsningar som finns i bl.a. tiden för denna undersökning har jag valt att göra mina

intervjuer och denna del av undersökning i enbart detta område. Urvalet är inte representativt

för hela gruppen av vårdboende och personal, men ger genom tidigare nämnd spridning en

god bild av förhållanden inom Helsingborgs kommun.
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Jag är medveten om att jag inte utifrån resultatet av en så begränsad undersökning som denna

med en så pass liten urvalsgrupp kan dra några generella slutsatser. Av viss betydelse vad

gäller resultatet är möjligtvis också det faktum att äldreomsorgen är ett kvinnodominerat

yrkesområde vad gäller såväl vårdpersonal som enhetschefer och områdeschefer.

Ytterligare påverkan på resultatet av undersökningen kan också den förförståelse jag gått in i

arbetet med ha haft. Äldreomsorgen och utbrändhet är ju i dag båda heta ämnen som

debatteras i olika medier. Dock har jag arbetat utifrån att lägga tidigare erfarenheter i ämnet åt

sidan för att kunna få ut så mycket information som möjligt i min undersökning.

Nämnas bör också att de intervjuade ibland har olika uttryck för utbrändhet, d.v.s. att någon

kallar det för utmattningssyndrom eller utmattning, medan andra kallar det att gå i väggen.

Det har dock framkommit under intervjuerna att man talar om samma problem eller fenomen.

Vad som också kan vara avgörande för resultatet är hur de intervjuade upplever, vilka

förkunskaper, erfarenheter och vilken förförståelse de har av utbrändhet. Vilka värderingar de

har och tolkningar de gör av begreppet är också avgörande för resultatet.

2. Teoretisk utgångspunkt

Jag har för denna studie inhämtat kunskap och material författat av följande teoretiker och

forskare: Christina Maslach, professor i psykologi vid University of California, Berkely, och

ledande inom forskningen av utbrändhet. Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog,

verksam vid institutionen för samhällsvetenskap Växsjö universitet. Aleksander Perski,

docent vid Karolinska institutet och chef för Stressmottagningen vid Institutet för Psykosocial

Medicin.

I detta kapitel redogör jag övergripande för vad ovan nämnda teoretiker och forskare anger

kring det jag berör i mina frågeställningar. Detta material och dessa teorier kommer jag att

använda för att undersöka och finna gemensamma nämnare och/eller olikheter i vad

enhetschefer och övriga intervjuade anger om utbrändhet.

I kapitel 4, d.v.s. i analysen av materialet, redogör jag ytterligare för vad som anges i teorierna

om utbrändhet i området för mina frågeställningar för att lättare kunna jämföra, finna stöd för

eller motsägelser i vad som framkommit i undersökningen och intervjuerna.
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Christina Maslach

Christina Maslach började sin forskning i ämnet utbrändhet under 1970-talet i USA och

intresserade sig för arbetsrelaterad stress i fram för allt människovårdande yrken.

I ”Utbränd” (1998) definierar Christina Maslach utbrändhet som ett slags arbetsstress med

delvis samma skadeverkningar som andra stressreaktioner. Hon anser att det unika med

utbränning är att stressens upphov ligger i den sociala interaktionen mellan hjälpare och

hjälpbehövande, som exempel mellan vårdbiträdet och vårdtagaren.

Hon anger i ”Sanningen om utbrändhet” (Maslach & Leiter, 2001) att orsakerna till

utbrändhet som ett växande problem är dagens kärva ekonomiska klimat med

företagsnedskärningar, omorganisationer och krav på ökad effektivitet. Hon anser att det

framför allt är människor arbetande inom vård- och omsorgsyrken som riskerar att drabbas

men att det tenderar att sprida sig till allt fler yrken. Maslach (1998) har tillsammans med

Susan E Jackson utarbetat en standardiserad måttskala för bedömning av människors

erfarenheter av utbrändhet och utbränning, MBI, The Maslach Burnout Inventory. Denna

skala mäter tre aspekter av utbränning, nämligen emotionell utmattning, depersonalisering

och känslan av nedsatt personlig prestation. Det är dessa tre fenomen Maslach anser att

människor som arbetar med människor drabbas av vid utbränning.

Utifrån det ovan nämnda anger Maslach olika orsaker till att människor drabbas av

utbrändhet, men utgår ifrån att det fram för allt är brister i arbetsorganisationens sätt att

fungera, oförenligheten mellan människa och arbete (2001). Orsaken till detta, enligt Maslach,

ligger i kontakten med människor. Att arbeta med hjälpkrävande människor i svåra situationer

och som många gånger känner smärta, vrede, skam m.m., innebär att det ställs stora krav på

hjälparen, menar Maslach. Hon anser vidare att frånvaron av positiv feedback tillsammans

med hot och klagomål etc. från klienter och hjälpbehövande, ökar pressen och bidrar till att

risken för utbrändhet ökar.

Maslach menar att arbetsmiljön har stor inverkan på risken för utbrändhet, vilket infattar den

psykiska arbetsmiljön, d.v.s. hur relationerna inte bara mellan hjälpare och hjälptagare ser ut

utan också mellan arbetskamrater, samt personal och ledning. Arbetsbördan, både den

emotionella och den fysiska, anges som en bidragande orsak till utbränning. Maslach (1998,
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s.53) menar att för mycket information, för höga krav och tempot på detta gör att man inte

hinner med, vilket bidrar till utbrändhet. Samhället kräver att arbetet blir gjort medan

hjälparen beläggs med för många kontakter med hjälpbehövande och har samtidigt inte tid

nog att uppfylla deras behov.

Christina Maslach (1998) menar att det inte enbart är yttre omständigheter som göra att

människor drabbas av utbrändhet. Hon anser dock att det mer har att göra med situationen

man befinner sig i än med människan i sig, men att det också finns inre, personliga

egenskaper, som har en bidragande effekt på risken att drabbas (Maslach & Leiter, 2001).

Dessa inre egenskaper avgör hur man hanterar yttre stress. Hon anger motivation, behov,

värderingar, självaktning, emotionell uttrycksförmåga och behärskning samt personlig stil,

som personliga drag. Personlighet, d.v.s. den mellanmänskliga stilen, hantering av problem,

uttryck och kontroll av känslor samt självuppfattningen uppges också som avgörande.

Maslach nämner skillnaden i orsaker utifrån ett könsperspektiv men menar att det snarare ska

ses utifrån skillnaden i valet av arbete och inte i skillnaden mellan manliga och kvinnliga

egenskaper.

Christina Maslach (2001) anger sex riktmärken för hur man på bästa sätt bekämpar och

kommer ifrån risken för utbrändhet på arbetsplatsen. Dessa riktmärken är: Rimlig

arbetsbelastning, känslor av valfrihet och kontroll, erkänsla och ersättning, känsla av

gemenskap, rättvisa och respekt samt meningsfullt och värdesatt arbete.

Maslach anger fortbildningskurser, tydliga instruktioner, flexibla arbetstider som exempel i

ledet av förbättringsarbete (Maslach, 1998). Maslach pekar även på vikten av att inte låta

arbetet ”rinna” över på fritiden, att ta sig tid till avkoppling och återhämtning i form av bl.a.

muskelavspänning och psykisk avspänning.

Bosse Angelöw

Bosse Angelöw har i cirka tjugo års tid arbetat med att finna hur hälsa och välbefinnande

skulle kunna främjas.

I ”Friskare arbetsplatser” (2002) beskriver Bosse Angelöw utbrändhet som en långvarig och

allvarlig form av stress. Han ser på orsakerna till utbrändhet utifrån att det handlar om ett
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samspel mellan individuella, mellanmänskliga och organisatoriska faktorer. Han anger vidare

att det uppstår i en alltför intensiv kontakt mellan människor och framför allt hos de i yrken

där man har till uppgift att hjälpa andra människor.

Angelöw (2002) anser att stress och där igenom utbrändhet inte är en fråga om yttre

påverkningar i sig utan en fråga om hur människan tolkar situationen, d.v.s. att om situationen

uppfattas som verklig blir den verklig i sina konsekvenser.

Nedskärningar, rationaliseringar och besparingar har enligt Angelöw lett till en ökad

arbetsbelastning och anges som en av de viktigaste orsakerna till de nuvarande stressnivåerna

och sjukskrivningarna. Arbetsbelastningen och situationen på arbetsplatsen anges som mycket

betydelsefull för hälsa och välbefinnande, därigenom också risken för att människor ska

drabbas av utbrändhet. Det påverkas av allt ifrån arbetsuppgifternas art, arbetsbelastning och

arbetstider till förväntningar, krav och uppskattning m.m.

Angelöw (2002) menar att arbete och fritid, eller privatliv, är intimt sammanbundna. Han

anser att hälsan är beroende av hur dessa områden fungerar, att förhållanden i privatlivet

påverkar arbetet och tvärt om. Utbrändhet kan därför förorsakas och tolkas utifrån dessa båda

sfärer. Bosse Angelöw menar att det är den sammantagna livssituationen som bör beaktas.

I privatlivet kan situationen beträffande relationer till anhöriga, tidsmässig, belastning,

utvecklingsmöjligheter, krav och förväntningar, tid till avkoppling, ekonomisk situation m.m.

vara avgörande för risken att drabbas av stress och utbrändhet.

Personliga egenskaper som orsak till ohälsa, stress och utbrändhet kan enligt Angelöw också

anses ha betydelse. Han anger bl.a. höga krav på sig själv, avsaknad av självacceptans,

otålighet, avsaknad av att kunna se helheter och istället ”gräva ner sig” i detaljer, tendenser till

att skuldbelägga sig själv, att styras av andras krav och förväntningar, katastroftänkande samt

sämre tro på sig själv. Bosse Angelöw anger även betydelsen av självkännedom,

tankemönster, gränssättningar, nytänkande, självmotivation, återhämtningsförmåga, humor,

acceptans, för hälsa och välbefinnande, för att kunna klara av stress och risker för utbränning.

Bosse Angelöw (2002) anger en rad olika teorier, strategier och lösningar på hur man ska

kunna arbeta för friskare arbetsplatser och minimera eller utesluta risken för att drabbas av

bl.a. utbrändhet. Angelöw menar att det finns två huvudsakliga strategier för att hantera stress:
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Att ta itu med de förhållanden som orsakar stressen och att mildra stressen. Han anser att det

är mycket viktigt att öka medvetenheten kring hur människor reagerar och fungerar i olika

stressande och pressande situationer för att förhindra att de uppstår och för att lindra

skadeverkningarna.

I ”Perspektiv på utbrändhet” (Jenner & Svensson, red., 2003) menar Bosse Angelöw att

delaktighet och inflytande är viktigt för hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Att kunna

vara med och utforma verksamheten på ett eller annat sätt, men också vikten av att få ta del av

information rörande arbetsplatsen och verksamheten.

En annan aspekt på förebyggande arbete eller motverkan av stress är skapandet av lagom

arbetsbelastning vilket enligt Angelöw kan göras i form av att man inför arbetstidsförkortning,

arbetsrotation, avlastning, möjlighet till återhämtning i form av övertidbegränsning, längre

sammanhängande ledighet, återhämtningspauser i arbetet m.m.

Stöd, beröm och uppmuntran anger Angelöw som viktiga instrument i att förhindra psykisk

stress och risk för utbrändhet. Stödet från arbetskamrater såväl som från ledning, samt vikten

av uppskattning för det utförda arbetet.

Bosse Angelöw (Jenner & Svensson, red., 2003) anser att fysisk aktivitet är ett bra sätt att

minska stress och påfrestningar. Han menar att det bl.a. främjar andning, lugnar, ger utökad

energi, stärker hjärta, samt att man blir mer stresstålig. Vidare anger han avslappning som en

förmån för återhämtning som mycket viktigt i att motverka och förebygga stress men också

att det är viktigt för stärkande av självförtroende, för ökad självkännedom och trygghet.

Alexander Perski

Alexander Perski har under trettio år varit aktiv som stressforskare och arbetat som

stresspsykolog med hjärtsjuka.

Enligt Perski är utbrändhet något som inträffar när kroppen inte längre kan kompensera de

extraordinära ansträngningarna. I ”Jäktad, pressad – utbränd?” (Källa nr 52, 2002) menar

Alexander Perski att en orsak till att människor drabbas av utbrändhet är förändringar i

samhället, att arbetsbördan och arbetsmängden är allt för stora i många yrkesgrupper

samtidigt som tillgångarna som ska bidra till att väga upp de höga kraven ofta är kraftigt
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begränsade. En av dessa yrkesgrupper är vårdpersonal. Han menar vidare att den stora

omställningen av den offentliga sektorn har lett till att stora samhällsgrupper känner sig

utsatta, överbelastade och på gränsen till stressammanbrott. Han anger att orsakerna till stress

och utbrändhet handlar om otillräcklig erkänsla och ersättning, upplevda orättvisor,

motstridiga värderingar och brist på kontroll.

Perski (2002) anser också att orsakerna kan vara mer personliga och ligga tillgrund i sådant

som inte är så lätt att påverka. Han nämner som exempel att ha sjuka barn, ett handikapp eller

tillhöra samhällets mer sårbara grupper.

I ”Ur balans” (2003) anser Perski att de ökade kraven i såväl privatliv som arbetsliv kräver

upplevd motsvarande ökad effekt av makt, kontroll och kompetens.

Vidare nämner Alexander Perski (2002) också individuella egenskaper som orsak till

utbrändhet. Han menar att vara perfektionist, att sträva efter att alltid vara duktig kan orsaka

att man så småningom drabbas av utmattning och utbrändhet. Också av den anledning att

omgivningen många gånger utnyttjar just ovan nämnda människors egenskaper. Han anser att

en prestationsbaserad självkänsla, du är det du presterar, innebär att behoven av att vara

duktig och prestera styrs av ett dåligt självförtroende. Perski menar att även personer med ett

stort engagemang i sin verksamhet löper stor risk att drabbas.

För att förebygga och motverka utbrändhet påpekar Perski (2003) betydelsen av återhämtning

uttryckt i egen tid, tid för egna intressen vila och sömn.

Kontroll över det egna arbetet avseende uppgifter, budget etc., anser Perski ha betydelse för

hur man klarar av stressande arbetssituationer. Ju mer delaktighet, makt och kontroll man

besitter, desto bättre klarar människor av dessa situationer. Han menar också att en god

utbildning med relevans för arbetet har betydelse för hur man hanterar situationer och där med

också minskar risken för stress och utbrändhet.

Alexander Perski (2003) anger stöd samt handledning i arbetet som viktiga faktorer i

förebyggandet av utbrändhet. Stöd från arbetskamrater och chefer, men också det sociala stöd

som finns i privata relationer med vänner och familj. Han anser att den sociala gemenskapen

är oerhört viktig för vår hälsa.
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Den fysiska aktiviteten eller träningen betonas i arbetet mot utbrändhet av Perski (2003). Där

igenom kan man vinna styrka och uthållighet inte bara fysisk utan också psykisk, finna balans

mellan kropp och själ. Dessutom menar han att fysisk träning är bra för nedvarvning och

djupsömn, vilket i sig är mycket viktigt för att förhindra utbrändhet och riskerna därför.

Som en del i den fysiska träningen framhäver Alexander Perski också vikten av olika

avslappningsövningar, massage etc. i arbetet mot att förhindra och motverka olika former av

stressituationer.

3. Redovisning av resultat

Resultatet av undersökningen redovisas genom en sammanställning av de intervjuer jag

genomfört i min studie. I resultatet har tre teman varit speciellt synliga. Dessa kan sägas vara

det huvudsakliga, mest intressanta och relevanta i samtalet om utbrändhet under intervjuerna

och i undersökning. De tre teman är: ”Synen på vad som kan leda till att människor drabbas

av utbrändhet”, ” Tillvägagångssätt vid utbrändhet eller vid risk för utbrändhet” samt

”Förebyggande arbete”.  Jag har i detta kapitel valt att fokusera på dessa tre teman och

exemplifiera utifrån dessa.

Innan redovisningen av resultaten följer en kort presentation av intervjupersonerna i min

undersökning. Personerna har här fått fingerade namn.

3.1 Presentation av intervjupersoner

Stina är utbildad sjuksköterska vilket hon också arbetat som i 11 år. Sedan cirka ett år arbetar

hon som enhetschef och har ansvar för ett äldreboende med eget boende för 45 personer. I

ansvarsområdet ingår även hemtjänsten i området. Allt som allt är det 70 fast anställda.

Britt är sedan cirka sex månader vikarierande enhetschef för ett äldreboende/vårdhem med 80

boende och 72 fast anställda. Hon är utbildad sjuksköterska och har tidigare arbetet som detta.

Linda har tidigare arbetat ett antal år som enhetschef och projektledare inom äldreomsorgen.

Numera är hon anställd som administratör och löneförrättare för ett antal enheter inom samma

omsorgsområde. Hon har egna erfarenheter av utbrändhet.
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Anita har sedan tio år arbetat som områdeschef. Numera på uppdrag av vård- och

omsorgsnämnden i Helsingborg. Tjänsten innefattar ansvar för 540 årsarbetare inom

äldreomsorgen inkluderat korttidsenheter och måltidsverksamhet i området. Anita har tidigare

arbetat som vårdlärare.

Carina ansvarar för en enhet som innehåller två avdelningar för vårdboende, en avdelning för

palliativ vård, tre avdelningar för rehabilitering samt en avdelning för avlastning och

växelvård. I ansvarsområdet finns 150 tillsvidareanställda exklusive timanställda och vikarier.

Hon har arbetat som enhetschef i ett tiotal år och har sedan två år ansvar för nuvarande

arbetsplats. Carina har bakgrund som undersköterska, biståndshandläggare, utvecklare inom

Helsingborgs kommun m.m. Hon har under senare år också arbetat och haft ansvar för

förändringsarbete vid exempelvis omorganisationer av vårdhem. Även Carina har egna

erfarenheter av utbrändhet.

Eva har arbetat 34 år inom äldreomsorgen. De senaste 21 åren som enhetschef. Evas

ansvarsområde inkluderar ett äldreboende/vårdhem med 27 boende på sex avdelningar samt

personal, hemtjänst, kvälls- och nattpatrull samt sjuksköterskor och arbetsterapeuter i

området. Sammanlagt är det cirka 140 anställda.

3.2 Redovisning av resultat i utvalda teman

3.2.1 Synen på vad som kan leda till att människor drabbas av utbrändhet

Uppfattningen om anledningar till varför människor drabbas av utbrändhet anges av

intervjupersonerna kunna vara både arbetsmässiga förhållanden och personliga egenskaper,

men uppfattas också som ett svar på samhällsutvecklingen och samhällspolitiken. Det man

fokuserar på och nämner som huvudorsak till att människor drabbas är de krav som ställs på

dem. Krav av olika slag som idag anses vara för stora och för många.

Det är inte enbart arbetet eller enbart privatlivet som ger upphov till utbrändhet, enligt de

intervjuade. Utan att det är kombinationen av krav man har på sig själv och krav som andra

direkt eller indirekt lägger på människor. Att man hela tiden ”måste göra”. Man har krav på

sig att prestera och göra bra ifrån sig. Alla jag intervjuat upplever också att privatlivet på ett

eller annat sätt är en del i orsakerna till att människor drabbas av utbrändhet.
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Tempo och förändringar i samhället som perspektiv på utbrändhet

Ett allt högre tempo anges som en anledning till risken att drabbas av utbrändhet. Alla har mer

att göra vilket enligt Stina inte enbart gäller för arbetet utan också privatlivet. Anita säger att

tempot är väldigt högt idag på arbetet, i privatlivet och på det informationsflöde vi måste ta

del av. Hon säger: ”Det är så mycket som ska tas in och till slut blir det tilt.”

Anita anser också att det inte alltid finns tid eller att man tar sig tid till eftertanke och

återhämtning vilket är en bidragande orsak till att människor drabbas av utbrändhet.

De flesta i undersökningen anger också samhällsförändringen och samhällets utveckling som

anledning till att människor drabbas. Att man genom media blir påmind om att man ska

prestera och vara rationell, och att man måste lyckas. Britt säger:

”//…samhällsutvecklingen har gått dit hän att man ställer oerhört höga krav på att människor

ska göra saker, man ska prestera mycket. Man ska vara ung, man ska vara vacker, man ska

vara aktiv, man ska tjäna pengar, man ska ha ett bra jobb, man ska ha en rik fritid, man ska

resa mycket. Samtidigt har vi inte fått redskap till att bli så starka individer att vi kan säga att

vi inte ställer upp på eller köper det här.”

Flera intervjuade menar att samhällsklimatet är tufft idag. Det är många måsten, man ska

alltid vara på alerten och delta i allting, vilket man menar innebär stor press och att det på så

sätt ställs allt för höga och svårhanterade krav på människor, vilket i slutändan leder till

utmattning och utbrändhet för många. Eva anser att de som arbetar idag får arbeta 150 %.

Man får andras arbetsuppgifter lagt på sig när dessa av en eller annan anledning inte kan

arbeta.

Det fria valet och många människors möjlighet att välja av så mycket som erbjuds

inbegripande allt från utbildning till val av vilket varumärke man ska ta, anses som en följd av

samhällsutvecklingen och samhällspolitiken, och nämns som en möjlig orsak. Alla blir

indragna och för vissa blir det väldigt svårt att kunna hitta sin roll och göra sina val utan att

känna sig förvirrad och vilsen, vilket är en stressfaktor.
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Ett citat från intervjun av Carina:

”Men jag tror att många skyller på jobb, det är stressigt på jobbet. Men det finns ju

jättemånga i vårt samhälle idag som mår jättedåligt privat. Ekonomi, förhållande och barn.”

”Man lever med sina barn och andras barn.  Så slänger man över det på att man har det så

stressigt på jobb. Man far och flänger, och det kan ju också vara något man flyr ifrån. Man

flyr problemen, det kan ju också ha att göra med att man har krav, något som man inte är

nöjd med. Därför måste man ha något att göra hela tiden.”

Arbetet och arbetsuppgifterna som perspektiv på utbrändhet

De flesta i min undersökning anger ökningen av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen som en

anledning till att arbetet kan bli betungande för vissa i personalen. Man ägnar sig inte enbart

åt vårdande uppgifter längre utan en hel del administrativa arbetsuppgifter har lagts på

vårdpersonalen. Britt menar att vägen till utbrändhet kan ha att göra med att man inte riktigt

vet vad som förväntas att man ska göra. Att det kan vara svårt att sätta gränser för vad som

ryms inom ens ansvarsområde vilket kan vara väldigt påfrestande.

”Man får krav på sig från arbetsgivaren, man får krav från de boende, från arbetskamrater

och krav på sig från anhöriga, som gör att man kanske inte upplever att det är så klart och

tydligt vad som förväntas av en vad man ska göra. Man vill uppfylla allas krav och det tror

jag att då hamnar en del i en omöjlig situation efter ett tag, att man inte kan det.”, säger Britt.

Något som framför allt Stina och Britt anger som ett riskmoment i arbetet, är relationen

mellan vårdpersonal och vårdtagare. Vissa vårdtagare behöver väldigt mycket hjälp vilket

kräver stort ansvar och engagemang från personalen. Det finns boende och anhöriga till dessa,

som ställer näst intill omöjliga krav på personalen. Britt säger: ”Det kan var väldigt

påfrestande, man måste balansera och göra vad man kan för att tillmötesgå.”

Stina menar att man ska hantera och behandla väldigt vårdkrävande människor. Exempelvis

de som drabbas av stor oro eller kan bli mycket aggressiva: ”Kanske de du normalt sätt inte

kommer överens med måste hanteras.”
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Det anges också i intervjuerna att det är svårare kunder och svårare brukare samt att

förväntningarna är större på att personalen ska lösa problem, vilket också innebär större

slitage och påfrestningar på personalen oavsett befattning.

Eva tror att man som nyanställd känner av tempot mer. Hon menar att som ny slängs du rakt

in i arbetet vilket tar lång tid att komma in i. Äldre medarbetare har mer erfarenhet och har

varit med om diverse förändringar under en längre tid.

En aspekt som framförallt Stina, Linda och Eva tar upp är att det ofta sker organisatoriska

förändringar vilket kan leda till oro inför byte av arbetsplats, arbetskamrater, chefer, rutiner

och arbetsuppgifter som i sig kan vara betungande för många. Effekten blir trötthet inför att

aldrig komma till ro.

Alla intervjuade anser att man som enhetschef löper större risk för att drabbas av utbrändhet

bl.a. med tanke på det ansvar och ansvarsområde man har idag. Flera säger att som

undersköterska lämnar du över ansvaret och arbetsuppgifterna när du går hem för dagen,

medan du som chef tar arbetsuppgifterna med dig hem, därför att du aldrig blir riktigt klar

med dem och det finns ingen som tar över när du går hem. Anita ser det utifrån den aspekten

att utbrändhet hos enhetschefer kan bero på att om du som yngre börjar i den befattningen har

samma krav på dig som de som arbetat i 25 år.

Linda menar att man har stor press på sig som enhetschef, man ska hålla sig innan för ramar

och gränser som sätts av ledningen, samtidigt som personalen ställer krav på din prestation

inte minst vid de individuella löneförhandlingarna.

Anita tycker att enhetschefens roll idag innebär ett mycket större ansvar och mycket större

krav på dokumentation och uppföljningsarbete vilket gör ledarrollen svår. Vidare säger hon

att det idag också krävs mycket mer för att klara av detta och inte gå in i väggen eller bli

utbränd.

Privatlivet och personliga egenskaper som perspektiv på utbrändhet

Britt påstår att de som ger uttryck för att de är trötta och slitna känner att pressen är hög att få

ihop arbetsliv och privatliv. Gemensamt för de intervjuade är att de anser att det finns stora

krav på människor även i privatlivet.
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Britt och Carina är de som framför allt talar om privatlivet som en stor del i orsakerna till att

människor drabbas av utbrändhet. Anita påstår att det finns till och med 13 – 14-åringar som

drabbas av utbrändhet och dessa har inte ens kommit ut i arbetslivet än: ”Man ska bara ta in

och ta in och ta in.”   

Carina anger att våra barn idag löper en stor risk att drabbas därför att till och med på dagis

har man program för vad man ska göra. Att de blir fostrade till att hela tiden ha något att göra:

”När vi har gjort det ska vi göra det, och när vi har gjort det ska vi göra det.”   

Vidare säger flera av de intervjuade att när man kommer hem från arbetet finns det också

väldigt många krav. Det är mycket som ska fixas och man ska vara duktig på det. Det finns

krav på att man ska vara med i föreningar, umgås med vänner, krav på att man måste resa på

sin semester o.s.v.

”Men att ha semester och bara säga att ‘jag har inte gjort ett dugg, inte ett dugg har vi gjort,

vi har suttit i vardagsrummet och läst böcker’ det kan man inte säga. Det är ju inte något

hippt. Nej så ska man hem och packa, och så ska man fara, och så ska man se så många

ställen som möjligt.”, menar Carina.

Två av de intervjuade drabbades av utbrändhet för några år sedan och Carina uttrycker att hon

hade och fortfarande har, väldigt höga krav på sig själv och kan inte sitta stilla för då känns

det inte som hon presterar något.

De flesta av de intervjuade upplever att de som ställer stora krav på sig själva och som är

ambitiösa är de som oftare än andra drabbas. De som har ett behov av att ha kontroll och

utföra arbetet med noggrannhet är också mer utsatta än andra att drabbas av utbrändhet. De

som gärna vill uppfylla allas krav och vara duktiga. Linda tycker att man ställer väldigt höga

krav på sin egen prestation. Man ska göra mycket, vilket man vill, och måste ha kontroll över

detta därför att man vill alla väl, både personal och boende. Hon säger vidare: ”Först jobbar

man hela dagen, sen när man kommer hem planerar man för nästa dag och på natten

drömmer man om det.”

Anita och Carina anser att det många gånger är väldigt ambitiösa individer med höga krav på

sig själva och med höga mål, men med sämre förmåga att klara av misslyckanden eller våga
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visa sin okunskap som drabbas av utbrändhet. ”Har man höga krav på sig själv slänger man

inte ur sig att ’det här kan inte jag’ eller ‘hjälp mig’, utan man inbillar sig att det här ska jag

kunna.”, menar Carin.

Stina hävdar att de som hon sett bli utbrända, riskerar att bli eller som ger uttryck för att vara

väldigt slitna, är de som många gånger tar på sig extra arbetsuppgifter och ansvarsuppgifter.

Några av intervjupersonerna anser att självbilden har betydelse för risken att bränna ut sig.

D.v.s. att har man inte rätt självbild och tror eller upplever att man är ”någon eller något

annat” än man är och inte inser sina begränsningar eller möjligheter, är risken stor för att man

inte klarar av sin situation och följden kan bli att man bränner ut sig.

Stina och Eva ser också på problemet utifrån ett könsperspektiv då de flesta arbetande inom

äldreomsorgen är kvinnor samt att en hel del av dessa är ensamstående mammor med ansvar

för barnen. Man menar att generellt sätt är kvinnor dubbelarbetande med största ansvaret för

hemmet vilket då ökar kraven och pressen, och därmed risken för utbrändhet.

Carina talar om att en i hennes personal, en manlig sjukgymnast, är sjukskriven p.g.a.

utbrändhet. Hon tycker att det är intressant därför att det han gör på arbetet och hemma är det

som kvinnor normalt gör. Hon fortsätter med att säga: ”Och nu har vi varit på internat och så,

och då har jag inte märkt något. Kanske döljer de (män) det på ett annat sätt?”

3.2.2 Tillvägagångssätt vid utbrändhet eller vid risk för utbrändhet

När någon i personalen drabbas av utbrändhet eller riskerar att bli utbränd, anger alla

enhetscheferna att de samtalar med vederbörande. Då personalstyrkan kan variera i antal

mellan olika vårdboende är tillvägagångssättet lite varierande. Varierande också av den

anledning att problemen och symptomen är individuella.

Man menar att man på olika sätt försöker fånga upp signaler, själv eller genom annan

personal, om att någon inte verkar må bra. På många vårdboende råder ett gott eller mycket

gott samarbete enligt enhetscheferna, där man månar om varandra och försöker att på olika

sätt uppmärksamma varandra.

Carina och Eva säger båda att efter fyra korttidssjukskrivningar kontaktar man den

sjukskrivne för att göra en uppföljning och för att ha ett samtal kring detta oavsett



20

sjukskrivningsorsak, som ett sätt att uppmärksamma om de många korttidssjukskrivningarna

möjligtvis kan vara ett tecken på att något är på tok, att någon möjligtvis kan var i riskzonen

för utbrändhet. Carina säger: ”Så när någon är borta mycket korttid så tar jag in dem på

samtal, så att man inta känner sig anonym eller att man inte syns.”

Stina anger att hennes arbetsplats ingår i ett projekt där man går så tillväga att på sjunde dagen

av sjukfrånvaron, oavsett frånvaroorsak, tar man kontakt med vederbörande för att följa upp

och höra hur det är för att se om den sjukskrivne möjligtvis skulle kunna vara närvarande vid

sin arbetsplats under sjukskrivningsperioden (beroende på orsak till sjukskrivningen). Detta

inte minst av sociala skäl.

Samtliga intervjuade enhetschefer säger att första steget blir att man samtalar med den

sjukskrivne eller drabbade om hur det är och hur de mår. Man påtalar exempelvis att den

verkar trött och frågar om det är arbetsamt, och om det finns något man kan hjälpa dem med.

Men, hävdar bl.a. Stina och Eva, att det är ju inte alltid att den personen vill samtala eller själv

inser att något är på tok. Att det inte är alltid den märker av att bemötandet av övrig personal

och boende har förändrats eller att man verkar väldigt stressad.

Carina menar att ibland måste man känna personen privat för att förstå, och att det är svårt att

ta upp eller lägga sig i livet de lever hemma. Ibland kan hon dock försiktigt nämna: ”Hur har

du det egentligen hemma”?

Samtliga enhetschefer säger att det ibland räcker att man uppmärksammar och påtalar

problemet, vilket kan få personen att tänka till och känna efter. Britt brukar göra så att i första

skedet när hon ska fånga upp personal som inte verkar må bra, först samtalar med dem och

försöker finna en lösning genom att variera eller ändra arbetsuppgifter och arbetstider. Eller

försöker hitta avlastning på annat sätt. Hon anser att man på detta vis kan göra ganska mycket

och kanske ge den personen en nytändning.

Britt säger vidare att hur man handlar beror på i vilket skede man kommer in i. Ibland kanske

det räcker att man påtalar att den får ta det lugnare och låta någon hjälpa till, medan om en

person faktiskt går in i väggen och blir utbränd, så finns det ingen annan väg än att den

sjukskriver sig och att man kopplar in företagshälsovården. ”Och tillsammans med den

drabbade jobbar på hur man skulle kunna göra.”, säger hon.
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Någon av de intervjuade ger ett exempel på personal som nu är halvt sjukskriven och som

tilldelats helt andra arbetsuppgifter, vilket är ett projekt som drivs av arbetsgivaren

tillsammans med bl.a. företagshälsovården.

Samtliga enhetschefer kontaktar företagshälsovården och personalavdelningen för att få råd

och hjälp om hur man ska göra, eller kan göra efter det att de samtalat och gett råd åt den som

ligger i riskzonen eller som drabbats av utbrändhet. Företagshälsovården kan erbjuda

samtalshjälp och terapi etc. Stina säger: ”//…man räcker ju inte själv till. De behöver ju

professionell hjälp. Det är inte arbetsgivaren man ska prata med då.”  Carin menar att

proffshjälpen får man köpa in eller anlita företagshälsovården, för det anser hon inte att man

som enhetschef ska ge sig in på och säger: ”//…då vet man inte var man hamnar.”

Vidare säger hon att via företagshälsovården har man koll på vad som sker och att det är

viktigt att man håller kontakt med den som blir sjukskriven p.g.a. utbrändhet samt att det är

viktigt att man kontrollerar att de får rätt hjälp när de är hemma p.g.a. sjukskrivning.

Att man ringer och håller kontakten, kanske frågar om den sjukskrivne vill delta i olika

aktiviteter utan för arbetet men också att ge den möjlighet att närvara på personalmöten och

liknande, tycker Carina är mycket viktigt. Men hon säger: ”Man måste vara väldigt

försiktig.” Hon fortsätter: ”De behöver ju själv, i början, förstå sin egen situation. Sen är det

inte så lätt. Man kan bli väldigt mycket på sin vakt och misstänksam.”  Hon anser också att

det är viktigt att de får känna att de nu är hemma för det här och låta det ta sin tid samtidigt

som att man visar och säger att de är välkomna tillbaka.

Samtalsakuten, som arbetar med kognitiv terapi, anger Stina, Anita och Carina som alternativ

till hjälp för de som drabbas eller riskerar att drabbas av utbrändhet. Alltså att man informerar

den drabbade och därefter tar kontakt med Samtalsakuten för hjälp.

Något man i intervjuerna nämner som en viktig del i arbetet och tillvägagångssättet vid

situationer som ovan, är samarbetet med kolleger och samarbetet med respektive chef. Alla i

undersökningen tycker att samarbetet dem emellan är mycket gott och att man när man inte

kan finna någon lösning på problemet själv, ringer varandra för hjälp och stöd.
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3.2.3 Förebyggande arbete

Samtliga i min undersökning anger samtalet som en viktig förebyggande faktor och att man

använder sig av detta. Man har ett öppet arbetsklimat där man kontaktar och talar med

varandra om det är något som inte stämmer eller felar, och man använder sig av

personalmöten för att ta upp och diskuterar konflikter samtidigt som man lyssnar av vilka

önskningar det finns bland personalen kring det som är aktuellt. Man nämner att stödet och

uppbackningen från chefer och övrig personal är oerhört viktigt för att förebygga och

uppmärksamma. ”På arbetsplatsen är det mycket det här att man bryr sig. Att man har ett bra

och öppet klimat, att man pratar, om det goda arbetet, att man känner varandra. Där kan

man förebygga mycket.”, menar Carina.

Linda säger att det i det förebyggande arbetet är mycket viktigt att som chef återkoppla. Vara

lugn och visa att man verkligen bryr sig samtidigt som man måste lyssna, kunna ta och ge

kritik.

Stina, Britt, Anita och Carina anger handledning för all personal, inklusive enhetschefen, som

en önskad förebyggande faktor. Stina har funderingar på att vid svåra tillfällen ta kontakt med

prästen i närområdet för stöd.

Anita ger exempel på att det finns arbetsplatsombud vars uppgift inte enbart rör sig om att se

till att lampor fungerar och att luften är god, utan fånga upp signaler om arbetsmiljöklimatet.

Vidare nämner hon att utvecklingssamtalet som man har med sina anställda, är en möjlighet

till att spåra risker och eventuella svårigheter.

Stina önskar att det fanns någon på företagshälsovården som i förebyggande syfte skulle

kunna ta emot direkt och ha samtal med de som riskerar att drabbas av utbrändhet. ”Det

ordnas ju stresshantering och så, men inte precis när man behöver det.”, menar hon

Britt, Anita och Eva talar om vikten av delaktighet som förebyggande arbete. Att personalen

får vara med att styra sitt arbete och sin arbetsmiljö. Man har på de flesta arbetsplatserna i min

undersökning infört olika former av arbetsscheman för att underlätta och förebygga.

Vårdpersonalen har deltagit vid valet av schema och arbetstider. Exempel på detta är det så

kallade ”tvättstugeschemat” där personalen själv lägger upp och styr sitt schema efter behov

och önskningar, vilket också innebär större flexibilitet. ”Kan man påverka sitt arbete och sina
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arbetstider och så, tror jag att man mår mycket bättre. Ju mer man kan påverka själv desto

bättre mår man.”,  menar Eva.

Ett annat exempel som anges är ”tre-tremodellen” som innebär att man arbetar tre dagar och

är ledig tre dagar, vilket ökar längden på ledigheten. Anita säger: ”//… arbeta tre dagar, fri

tre dagar för att förlänga återhämtningen. Denna modell innebär också att de i vissa pass får

träna på arbetstid, du får friskvård betald.”

Eva anger variation i arbetsuppgifterna som en del i det förebyggande arbetet. På enheten hon

ansvarar för varierar man arbetet bl.a. genom att vissa dagar vara inne på en avdelning och

vissa ute i hemvården, vilket personalen också själva ordnar och delvis ansvar för själv.

De flesta intervjuade nämner friskvård som en del i det förebyggande arbetet mot stress och

utbrändhet. Man kan genom företagshälsovården erbjuda anställda kurser i stresshantering, Qi

Gong, skrattgympa m.m. Det kan innebär avslappning, återhämtning och hjälp till avkoppling,

säger de. Arbetsgivaren subventionerar också kostnaderna för träningskort hos olika

friskvårdaktörer runt om i kommunen för de anställda.

Britt, Anita, Carina och Eva nämner massage och sjukgymnastik som ett led i det

förebyggande arbetet eftersom man uppfattar detta som en avslappningsfaktor och tid till

återhämtning. Flera enheter har massör och sjukgymnast kopplat till sig, det finns också

enheter som har en massör stationerad på arbetsplatsen. Dit kan personalen gå för massage till

subventionerade priser.

Carina har idéer och tankar om att genom personalmöten och föreläsningar informera om

utbrändhet och ta upp till diskussion hur man på olika sätt skulle kunna lära sig mer om stress

och utbrändhet samt föra diskussioner om hur man på arbetsplatsen kan bli duktiga på att

uppfatta signaler hos varandra. Även hur man skulle kunna arbeta för att inte riskera

utbrändhet på arbetsplatsen.

Britt har andra funderingar kring det förebyggande arbetes innehåll och säger:

”//…där är man väl lite illa ute känner jag, att man använder sig utav förebyggande bitar

men man måste stressa sig dit och ifrån. Då hade det kanske varit bättre att få 15 minuter på

soffan i personalrummet med Vivaldis ‘Årstiderna’ i bandspelaren.”  Vidare säger hon: ”Det
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förebyggande eller kurserna blir ännu en sak att hantera och ta ansvar för.” ”Ibland kan jag

känna att det är en sak man lägger på och gör att man bara ökar kraven, och det blir ännu

svårare att säga nej.”

Britt anser också att tydligare riktlinjer för vad anställningen och tjänsten innebär, vad som

förväntas av personalen är viktigt. Hon menar att man då kan sätta gränser för vad man ska

göra och inte göra, och kan vara ett led i att förhindra uppkomsten av stress och risken för

utbrändhet.

4. Analys

I detta avsnitt gör jag en analys av det resultat som framkommit i min undersökning i kapitel

3. Jag använder mig av de tidigare redovisade teorierna i kapitel 2 för att analysera, jämföra,

se skillnader och/eller likheter, om det finns motstridigheter eller överensstämmelser med vad

som framkommit i min undersökning.

Jag redovisar analysen utifrån två teman kring utbrändhet: ”Teorier om och syn på orsaker till

att människor drabbas av utbrändhet” samt ”Tillvägagångssätt vid utbrändhet, risk för

utbrändhet och det förebyggande arbetet”.

4.1 Redovisning av analys utifrån teman

4.1.1 Teorier om och synen på orsaker till att människor drabbas av utbrändhet

Flera av de intervjuade anger samhällsutvecklingen som orsak till att människor drabbas.

Denna samhällsutveckling anses inte bara påverkar arbetslivet utan också privatlivet. Allt fler

och allt högre krav anses ställas på enskilda människor.

Tempot har ökat och man kan finna stöd för det enhetschefer m.fl. säger, i vad Alexander

Perski uttrycker i artikeln ”Stress och sjukdom” publicerad på www.stressmottagningen.org

(2003-04-13). Nämligen att arbetsvillkoren förändrats och att det skett en avsevärd ökning av

tidspress och informationsmängd till följd av den nya teknologin och tekniken. Han skriver i

boken ”Ur balans” (2002) att människor oavsett om de arbetar dygnet runt eller är arbetslösa,

beskriver sin livssituation som att klockan tickar oavbrutet och allt tycks accelerera.
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De intervjuade i min undersökning anger de höga krav man har på sig själv och de krav man

anser ställs på att vara aktiv inte bara på arbetsplatsen utan också privat har att göra med

tempot och samhällets krav. Som exempel tar Britt och Carina upp hur barn och ungdomar

drabbas av utmattning och utsätts för trycket att man hela tiden måste ha att göra redan på

dagis. Vad Perski skriver i sin bok ”Ur balans” (2002) bekräftar detta genom att uttrycka att vi

går igenom en stor förändring som ställer höga krav på vår förmåga att anpassa oss, vissa

klarar det och andra inte. Han anser att föränderligheten på arbetsplatsen och upptrappningen

av arbetsuppgifter bidrar till detta fenomen, utbrändhet, och ger exempel på två människor, en

arbetande inom ett människovårdande yrke, som utsatts för ökad och mycket hög

arbetsbelastning och krav ifrån arbetsgivare där resultatet blev att de miste sina liv.

Christina Maslach menar i ”Sanningen om utbrändhet” (2001) att arbetsplatsen har förändrats

genom samhällsutvecklingen i form av förändringar i världsekonomi, teknisk utveckling,

omfördelning av makt etc., vilket hon anser vara en orsak till att människor hamnar i

situationen där de riskerar att brännas ut. Maslach menar att orsakerna till utbrändhet mer står

att söka i arbetsmiljön än hos individerna. Detta är inte helt överensstämmande med vad man

uppger i mina intervjuer. Där anger de flesta att betydelsen av hur privatlivet ter sig har

ungefär lika stor betydelse i orsakerna till utbrändhet.

I ”Utbränd” (1998, s. 53) skriver Maslach att en emotionell eller fysisk arbetsbörda som

överstiger vad en person orkar är vad hon menar med stress, för mycket information ska tas

in, för många krav ställs och allt händer så pass fort att människan inte hinner med, vilket kan

sägas stämma överens med resultaten i min undersökning.  Där anges kraven som ställs i

arbetslivet som en stor bidragande orsak till att personal drabbas av utbrändhet. Dessa krav

säger man kommer från bl.a. arbetsgivare, boende och deras anhöriga, där kraven från

arbetsgivaren kan innebära utökade arbetsuppgifter och för vårdpersonalen kan detta innebära

uppgifter som ligger utanför de direkt vårdande.

Man uppger också de krav som ställs på personalen vid omorganiseringar etc. i form av

rationaliseringar och ett ökat arbetstempo accelererar. Detta bekräftas i vad Maslach skriver i

”Sanningen om utbrändhet” (2001). Att den stora arbetsmängden eller arbetsprestationen är

en bidragande orsak till utbrändhet och att arbetet blir allt mer komplicerat när man utför

många arbetsuppgifter och spelar flera roller samtidigt.
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Kraven upplevs också komma från de boende och ibland även från dess anhöriga vilket

innebär att man ställer allt högre krav på att personalen ska lösa problem och att man

engagerar sig i de boendes behov. Man nämner också den stress det innebär att arbeta med

mycket vårdkrävande med allt från aggressivitet till oro som ska behandlas samt faktorn att

personalen ibland måste ta hand om boende eller vårdtagare som de normalt sett inte kommer

överens med som en orsak till att man så småningom riskerar att drabbas av utbrändhet.

Överensstämmelsen med vad Maslach skriver i ”Utbränd” (1998) nämligen att handskas med

människor i arbetet kan var mycket krävande och upphovet till stressen ligger i mötet mellan

vårdare och vårdtagare vilket ligger i sakens natur, att mottagarna i de flesta hjälprelationer är

människor med problem, sjuka eller inte kan sköta sig själv etc. (s. 30), är god. Hon anser

vidare att kraven är höga på den som ger vård och det är inte sällsynt att man utsätts för

fientliga handlingar från klienterna eller vårdtagarna vilket innebär stressande situationer som

kan leda till utbrändhet, vilket också intervjupersonerna i min undersökning nämner.

Bosse Angelöw skriver i ”Friskare arbetsplatser” (2002) att utbrändhet uppstår i en alltför

intensiv kontakt mellan människor och att det handlar om ett samspel mellan individuella,

mellanmänskliga och organisatoriska faktorer. Han anser att den höga arbetsbelastningen kan

ses som en av de viktigaste orsakerna till den höga sjukfrånvaron och till nuvarande

stressnivåer. Dock menar Angelöw att arbetsliv och privatliv är så intimt sammanbundna att

människors hälsa är beroende av hur dessa fungerar. Förhållandena på arbetet kan påverka

situationen hemma och vice versa. Detta sammantaget ligger nära vad de i min undersökning

anger, att utbrändhet inte kan skyllas enbart på arbetet.

Tittar man på vad som sägs om personliga egenskaper och privatlivet ser man att de

intervjuade anger svårigheten att få ihop arbetsliv och privatliv som en trolig del i orsakerna

till att människor drabbas av utbrändhet. Man anger också de krav man har på sig själv att

vara aktiv på arbete och fritid, att vara ambitiös och vilja ha kontroll, men också att höga mål,

noggrannhet, välvilja och sämre förmåga att klara av misslyckanden ses som egenskaper hos

personer drabbade av utbrändhet inom äldreomsorgen. Detta kan jämföras med och sägas

stämma bra överens med vad Bosse Angelöw (2002) menar vara hinder för att kunna hantera

stress. Det kan vara att man ställer för höga krav på sig själv och inte accepterar den man är,

har en tendens att skuldbelägga sig själv, styrs i hög grad av andra personers förväntningar.
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Alexander Perski (2002) anser att ambitiösa människor med perfektionistiska drag och ett

stort behov av kontroll (vilket han menar kan tyda på att man har höga krav på sig själv), kan

klara sig ifrån att drabbas av stressrelaterade sjukdomar så länge arbetssituationen är stabil

och förutsägbar. Han skriver i ”Stress och sjukdom” (2003) att orsakerna till att människor

upplever stress och riskerar att drabbas av utbrändhet är bristen på kontroll, otillräcklig

erkänsla och ersättning för utfört arbete, utglesad gemenskap, upplevda orättvisor och

motstridiga värderingar. En del människor regerar vid svåra situationer med att arbeta ännu

hårdare, man stänger av och knogar på, trots tecknen på risken för utbrändhet är ganska

uppenbara. Detta kan sägas till en del vara överensstämmande med vad personerna i min

undersökning säger. Vad de inte anger som orsak till utbrändhet är vad Perski kallar

otillräcklig erkänsla och ersättning för utfört arbete. Ingen av de tillfrågade nämner dålig lön

eller ersättning som en bidragande orsak. Däremot talar de om, som jag tidigare nämnde,

kontroll och höga krav tillsammans med noggrannhet eller perfektionism och höga

ambitioner, och de vilka ofta tar på sig extra ansvars- och arbetsuppgifter.

Perski (2002) menar också att skillnaden i stresskänslighet, och då även risken för och

orsakerna till utbrändhet, är delvis en genetiskt styrd skillnad mellan människor och att det

tyder på att denna känslighet kan aktiveras efter en långvarig exponering speciellt i

barndomen och att våra reaktioner kan vara inlärda. Här kan man hitta vissa likheter med det

två av de intervjuade säger i min undersökning, nämligen det barn på dagis blir fostrade till

och att ungdomar utsätts för ny information konstant (se sid. 10).

Christina Maslach (1998) menar att det också kan finnas individuella skillnader i

personligheter sett utifrån mentala, emotionella och sociala egenskaper eller drag som

påverkar risken för utbränning. Hon anger att självuppfattning, personliga behov, personlig

motivation och emotionell behärskning på olika vis kan vara orsaker till eller skydd mot

utbränning i form av perspektiv på ansvarstagande, behov av uppskattning, krav och behov av

att prestera, åtaganden m.m. Det Maslach skriver stödjer delvis vad som anges vara orsaker

till utbrändhet i intervjuerna. Vad som är en motsägelse i vad Maslach skriver och det som

framkommit i min undersökning är att Maslach nämner att den utbränningsbenägne bl.a.

anses ha små ambitioner, vara reserverad och inte ha klart formulerade mål utan att behöva

besitta alla dessa egenskaper.
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Perski (2002, s.59) beskriver en undersökning där det framkom att personer med låg

självkänsla hade ett högre behov av att prestera vilket ledde till att de ökade ambitionsnivån

och ansträngningsnivån. En ökad ambitions- och ansträngningsnivå för att försöka vinna

högre självkänsla. Han skriver vidare att personer med denna läggning ofta blir väldigt

engagerade i olika aktiviteter och har svårt att säga nej. Vilket kan få långtgående

konsekvenser. Mycket av vad Perski skriver kan bekräftas i vad de intervjuade säger om

ambitioner, engagemang, svårighet att säga nej, etc. Däremot nämner man inte att detta skulle

vara kopplat till dålig självkänsla.

Vad gäller orsaker till utbrändhet ur ett könsperspektivet, kan man se vissa likheter mellan

vad  Maslach och Perski beskriver, och vad undersökningspersonerna anser. Man påpekar att

det är övervägande kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen och menar att det fortfarande är

så att kvinnor är dubbelarbetande med ett större ansvarsområde än män avseende familj och

hem vilket är i sig en stressfaktor. I mina intervjuer nämns också att de erfarenheter man har

av utbrända män är något annorlunda de man har av kvinnors. Stöd för detta kan man finna i

det Maslach skriver i ”Utbränd” (1998, s.75). Det har i hennes forskning framkommit

skillnader i mäns och kvinnors personliga egenskaperna som ger uttryck i hur utbrändheten

upplevs och vilka symptom som visar sig.

Perski skriver att kvinnor arbetar totalt fler antal timmar än män och att kvinnors arbete oftare

är tuffare i den mening att de rymmer mindre kontroll och mer enformighet. Han nämner

också att kvinnor mer än män upplever stress i hemmet och i relationer som lika betydande

som den på arbetet vilket kan sägas ha en bra överensstämmelse med intervjupersonernas

tankar kring könsperspektivet.

4.1.2. Tillvägagångssätt vid utbrändhet, risk för utbrändhet och det förebyggande arbetet

Jag har under denna rubrik valt att göra en analys av hur enhetscheferna hanterar situationer

vid utbrändhet, risk för utbrändhet och det förebyggande arbetet.

Samtliga i min undersökning har angett samtal och handledning som en mycket viktig del i

arbetet med att kunna se och komma tillrätta med, förhindra och förebygga utbrändhet. Man

har olika strategier för att försöka lyssna av personalen, vara lyhörd inför behov av hjälp,

brister i arbetssituation och arbetsmiljö. Alla påpekar vikten av att visa att man bry sig om, att

återkoppla och stödja. Man påpekar även vikten av att utveckla samarbete och stöd för hela
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personalen, vikten av att man utvecklar en god kamratskap. Men också vikten av att känna att

man som enhetschef i svåra situationer har stöd från sin chef och kan lita på att få hjälp

därifrån. Detta kan man också finna i vad Bosse Angelöw (2002, s.66, 70-ff) skriver om

vikten av samtal där han menar att det är viktigt att utveckla ett stödjande och uppmuntrande

ledarskap, att det ges tillfällen till samtal om svårigheter i arbetet samt att vara lyhörd inför

personalens signaler och återkoppla.

Man kan finna stöd för detta också i vad Christina Maslach (1998, s.158) anser om det bästa

larmsystemet mot utbränning. Nämligen att det finns hos vänner, kolleger och överordnade,

samt genom förtroende och stöd.

Även Alexander Perski (2002) bekräftar detta genom att tala om stödet på arbetsplatsen som

mycket viktigt för att förhindra stress och utbrändhet. Att få stöd och uppskattning inte bara

från chefen utan också från övriga arbetskamrater. Han skriver också om hur handledning kan

underlätta för människor att gå eller komma igenom svåra och ovissa lägen.

Angelöw tar också upp vikten av att personalen får klart för sig vad det är som ska göras,

varför, tidsbegränsningar, befogenheter etc. vilket bekräftar vad flera enhetschefer anser vara

en viktig del i det förebyggande arbetet, att det är viktigt att sätta gränser för vad som

förväntas av personalen för att avgränsa mängden av ansvar- och arbetsuppgifter.

I min undersökning pekar man på vikten av delaktighet i och möjlighet till påverkan av

arbetet för att förebygga stress och utbrändhet. Som exempel tar man upp personalens

medverkan i valet av scheman och arbetstider samt i utformningen av arbetet och

arbetsmiljön. Vikten av detta bekräftas av Angelöw i ”Perspektiv på utbrändhet” (2002;

Jenner & Svensson, red., 2003) där han anger det som en grundläggande strategi för

utvecklandet av friskare arbetsplatser. Han menar att graden av delaktighet har stor betydelse

för minimeringen av negativ stress.

Även Perskis (2002, s.152) undersökning där han kom fram till att de som har möjlighet att

vara delaktig i beslutsprocesser etc. mår generellt sätt bättre stödjer vad cheferna uttrycker.

Förändringar på arbetsplatsen i positiv mening kan vara av många olika slag. Vad

enhetscheferna anger är bl.a. införandet av bättre scheman, arbetsrotation och möjlighet att



30

vid överbelastning byta arbetsuppgifter. Maslach (1998) anger också många olika åtgärder

man kan vidta på en arbetsplats i förebyggande syfte och några av dessa är de ovan nämnda.

Exempelvis anger hon att man kan förändra formen för kontakt med klienter/vårdtagare vilket

man också vid vissa vårdboende gör när t.ex. relationerna till kontaktpersonerna, de boende

man har ett extra ansvar för, blir alltför slitsamma.

Maslach nämner också vikten av att kunna komma ifrån en stund. Detta har man möjlighet till

på flera av de vårdboenden som ingår i min undersökning genom att man anordnar massage

på arbetsplatsen och på arbetstid och genom att införa friskvård på arbetstid m.m. En av

enhetscheferna föreslår att det möjligtvis hade varit bättre att få 15 minuter själv på soffan i

personalrummet istället för att i grupp gå på olika avslappningspass etc.

Återhämtning menar Bosse Angelöw (2002) har en viktig funktion i att lindra

stressymptomen och nämner just det som man på de olika äldreboende har infört, nämligen

förkortad arbetstid, ”3-3-modellen” och ”tvättstugeschema” (se s.14). Han skriver att

återhämtningen kan ske genom avslappning och meditation.

Återställande av krafterna eller återhämtning anges också av Perski (2002, s.144 ff.) som ett

viktigt moment i att förhindra uppkomsten av stress och utbrändhet. Han nämner det dock i

form av sömn och egen tid.

Maslach (1998) påpekar också hon vikten av att arbetet inte får inkräkta på fritiden och tiden

man har för återhämtning. Hon anser dock att det är organisationen som ska sätta

begränsningar  för övertidarbete ock förväntade extrainsatser.

De intervjuade anser att friskvård, allt i från Qi Gong till styrketräning, kan vara till hjälp i det

förebyggande arbetet mot utbrändhet. Detta bekräftas inte av Maslach. Hon nämner inte

vikten av fysisk träning som ett led i att förebygga. Det gör däremot både Angelöw (2002)

och Perski (2002). Angelöw framhåller vikten av den fysiska aktiviteten för att minska stress

men också för en förbättring av självbilden, stärka hjärta och få mer energi och kraft.

Perski beskriver i sin bok ”Ur balans” två människoöden där båda drabbats av utbrändhet och

senare miste sina liv. Han påpekar här att båda tidigare hade varit fysiskt aktiva och tränat

men att arbetet tog över och man åsidosatte sina träningsbehov.
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Man tar både i undersökningen och i litteraturen upp fysisk och mental avslappning som

viktiga medel i det förebyggande arbetet mot stress och utbrändhet. Man har därför, enligt

intervjupersonerna, infört massage också av denna anledning, tillgång till sjukgymnast och

möjlighet att delta i olika kurser med avslappning som mål. Antingen anordnade genom

arbetsplatsen eller genom företagshälsovården. Stöd för detta kan man hitta i Maslachs bok

”Utbränd” (1998) där det finns en manual om hur man på olika sätt kan bemästra stress

genom såväl muskelavspänning/muskelavslappning som psykisk avspänning/avslappning.

Angelöw (2002) anser också att avslappning kan leda till bl.a. förstärkt självförtroende, ökad

självkännedom samt motverka och förebygga stress.

I min undersökning uttrycker någon att föreläsningar, kurser och information kring utbrändhet

och stress skulle kunna vara ett bra initiativ till att minska riskerna för utbrändhet.

Angelöw skriver både i ”Friskare arbetsplatser” (2002) och i ”Perspektiv på utbrändhet”

(Jenner & Svensson red., 2003) om hur viktigt det är att göra människor medvetna om

stressens konsekvenser, reaktioner, hur man bäst hanterar och motverkar den för att i

förlängningen motverka utbrändhet. Stöd för detta finns även att hämta hos Perski (2002,

s.175) där han skriver om hur man i stresshanteringsgrupper får lära sig olika sidor av stress

och hur man hamnar i situationer av just stress och ev. utbrändhet som följd.

5. Diskussion och slutsats

I detta kapitel för jag en diskussion kring vad som framkommit i min undersökning samt kring

frågor, svar och påverkan av resultatet.

5.1 Diskussion kring frågeställningar och svar

Jag anser att jag genom min undersökning, dels genom intervjuerna och dels genom litteratur

studierna, fått mina frågeställningar tillfredsställande besvarade.

Vad som kan diskuteras är vad de olika bakgrunder och erfarenheter, samt nuvarande

anställning och arbete gör för resultatet.
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Man får ta i beaktning att Christina Maslach utgår från de förhållanden som råder i USA, med

andra värderingar, andra organisatoriska förhållanden, ett annat företagsklimat etc. än i

Sverige vilket kan ge skillnader i forskningsresultat.

Vad som också kan inverka på resultatet är för vem de utför sin forskning, vilka anknytningar

de har till institutioner och samhällsorgan, är det oberoende forskning de utför, vilka intressen

ligger bakom forskningen och vilket ansvar har man för samhällsutvecklingen. Men också

vilken forskningsansats och vilka mål man har. Angelöw utgår ifrån hur man på olika sätt kan

arbeta för att åstadkomma friskare arbetsplatser och fokuserar på friskfaktorer medan Perski

intresserar sig för stressforskning och utgår ifrån det han finner i sitt arbete. Detta kan

möjligtvis ha betydelse för hur de olika resultaten yttrar sig.

Kunskaper, erfarenheter och tolkningar av utbrändhet är naturligtvis olika för olika

människor, så också för de jag intervjuat. Detta får tas i beaktning men svaren ger trots allt en

bild av hur utbrändhet upplevs och hur man på lika eller olika sätt hanterar det.

Man har i Helsingborgs kommun varit förhållandevis uppmärksamma på problemet med

stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar inom äldreomsorgen av detta slag och man har

startat projekt just för att försöka avhjälpa och förebygga utbrändhet o. dyl. Även detta kan ha

en viss påverkan på de svar jag erhållit då man möjligtvis är mer upplyst om rådande

förhållanden i Helsingborg jämfört med andra kommuner. Detta är dock endast en

spekulation.

Vad jag har med mig in i denna undersökning har klart betydelse. Hur jag ställer mina frågor

kan givetvis indirekt påverka svaren som ges av de tillfrågade trots att jag utgår ifrån att vara

så neutral som möjligt. Under en intervju sker en indirekt påverkan mellan aktörerna och en

del av svaren kan beror på mitt sätt att fråga och hur frågan är formulerad.

Vad som också är intressant att diskutera är att man i allmänhet i litteraturen och i media

nämner mycket om personalnedskärningar inom omsorgen. De jag intervjuat nämner

överhuvudtaget inte att det råder personalbrist, mer än kanske i förkylningstider etc. Detta kan

givetvis ha att göra med prioriteringar, policyn och fördelningen av medel i Helsingborgs

kommun. Man kan dock inte låta bli att fundera över mediernas roll i detta.
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5.2 Diskussion kring analys

I min analys där jag jämför svaren från de intervjuade med vad som sagts av utvalda

teoretiker och forskare ser man att man är överens om det mesta gällande orsaker till

utbrändhet, hantering och förebyggande arbete. Detta är kanske inte oväntat då det sannolikt

är så att det är speciella omständigheter som utlöser utbrändhet, att det hanteras bäst på ett

visst sätt och att det finns vissa förebyggande åtgärder som är bättre än andra.

Maslach nämner inte fysisk aktivitet som något specifikt för att förebygga utbrändhet vilket

alla andra gör. Detta kan kanske diskuteras utifrån de kulturella skillnaderna som finns men

också utifrån det en av enhetscheferna sa, nämligen att det blir ännu ett krav och ännu något

man måste ta ansvar för. Vidare kan man tänka att Maslach mer än andra utgår ifrån

utbrändhet som ett arbetsrelaterat problem vilket kan ha betydelse för hur hon ser på fysisk

aktivitet.

Intressant är också att beakta skillnaden i hur man tolkar de personliga egenskapernas

påverkan vid utbrändhet. Någon säger att ambitiösa människor lättare drabbas medan någon

säger att icke ambitiösa människor lättare drabbas. Man undrar då vilka som har ingått i

forskarnas undersökningsgrupper och vad man leta efter.

Det kanske kan vara så att man i intervjuerna inte nämner låg självkänsla som orsak. Kanske

kan detta bero på att man i litteraturen många gånger talar om de som redan drabbats och

genom utbrändheten har genomgått en form av personlighetsförändring, att dessa människor

tidigare varit starka individer med gott självförtroende. Då skulle man kunna se på chefernas

svar utifrån att de ser individerna som drabbats utifrån hur de dessa varit innan de drabbades.

Alltså utifrån deras tidigare erfarenheter av dem. Man får även här ta i beaktning de olika

förkunskaper etc. som jag tidigare nämnt.

5.3 Slutsats

Jag anser inte att man kan dra några generella slutsatser om utbrändhet i äldreomsorgen

utifrån en undersökning som denna då det finns oerhört mycket materiel i ämnet utbrändhet.

Man kan dock hitta samstämmighet mellan vad forskare och intervjupersonerna anger.
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En samstämmighet eller slutsats är att samhällsutvecklingen och dagens tempo både i

arbetslivet och i privatlivet tolkas till att vara en stor bidragande orsak till att människor

drabbas av utbrändhet.

Vidare kan man se att man menar att de som upplever stora krav från sig själv eller utifrån

andra, i att prestera, på att ”hänga med”, på att vara noggranna och på att ha kontroll ligger

mer i riskzonen än andra.

I riskzonen anses också de människor vara som arbetar i så kallade kontaktyrken. Yrken där

kontakterna med människor är intensiva och frekvent, och där arbetaren förväntas hjälpa och

stå till tjänst, vilket äldreomsorgen är ett bra exempel på.

Samstämmighet kan man också finna i att det viktigaste i god hantering och ett gott

förebyggande arbete anses vara samtalet därför man på så sätt bäst uppmärksammar

människor och eventuella svårigheter, och kan då lättare sätta in resurser i tid där det behövs.

Man kan dra slutsatsen att stödet från arbetskamrater och chefer men också ledning är mycket

viktigt i att komma tillrätta med utbrändhet.

Vidare kan man dra slutsatser och se samstämmighet kring det som anses vara bra former för

arbetet och på så sätt förhindra uppkomsten av utbrändhet. Det ska då finnas utrymme för

deltagande, flexibla tider med, det viktigaste av allt, tid för avslappning och återhämtning.

Antingen små stunder på arbetstid eller genom att man utformar scheman på så vis att man

har tillräckligt med tid för återhämtning på fritiden.

Man kan också dra en slutsats kring att någon form av fysisk aktivitet och mental avslappning

är viktig.

6. Egna reflektioner

Uppenbart är ju att människor i dag mår dåligt av alla krav som ställs på dem. Att

samhällsutvecklingen har tagit oss dit hän att allting går fortare, mer och mer information

produceras som vi måste ta del av för att hänga med i utvecklingen.
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Att försöka rationalisera vård och omsorg, oavsett om det är äldrevården eller barnomsorgen,

kan detta endast göras på bekostnad av människor. Dessa människor är personal, boende,

anhöriga m.fl.

Media bidrar med en hel del goda saker genom att ge oss kunskap, information och

upplysning. Men för en del kan detta innebära att man upplever att kraven blir allt högre på

vad man ska prestera för att anses var duglig. De ger oss en bild av hur vi ska vara och är vi

inte ”så”, faller vi inte in i mallen, blir ratade och får inte vara med i vad som händer runt om

oss.

Man har inom äldreomsorgen i Helsingborg börjat att uppmärksammat situationen på

arbetsplatserna. På olika sätt arbetar man förebyggande inte enbart med att förbättra den

fysiska miljön utan också den psykiska miljön. Detta gagnar inte bara de anställda utan även

omgivningen, och jag tror att det kan ha stor inverkan på det privata livet. Inte minst kan det

ha betydelse för de boende på vårdhemmet, vårdtagarna, vars rättigheter är att få god,

omsorgsfull och adekvat hjälp och vård.

Man pratar om att det är ambitiösa människor med kontrollbehov, höga mål och vilja att vara

duktiga, gärna vara andra till lags, som drabbas av utbrändhet. Men är inte detta en

förutsättning för att arbetet med människor ska lyckas och bli bra? Man kan inte bara lämna

vårdtagarna där hän, man måste bry sig och vara till hjälp, och ha ett högt satt mål för allas

välmående. Man måste ha kontroll på det man gör för att ingen ska fara illa eller bli utan den

hjälp de är berättigade till.  Det är väl det arbetet går ut på?

Giddens (2002) talar om självet reflexiva projekt varigenom självidentiteten konstitueras.

Självet blir ett  reflexivt projekt , en strävan, för att bemästra framtiden. Jag tror och anser att

det är oerhört viktigt att vi blir medvetna om våra behov av eftertanke. Att vi tänker och

känner efter vad som är viktigt för oss och hur man mår som bäst. Vad vi behöver och vad

som är rätt för oss. I förlängningen kanske bli lite mer självständiga, utan att tappa känslan för

andra runt omkring oss.

För det är ingen som mår bra av att vi inte mår bra.
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