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Sammanfattning 

Studien är kvalitativ, med syfte att få en ökad förståelse för hur utbrända kvinnor presenterar 

sin självbild. Frågeställningarna är: vilken självbild hade de innan utbrändheten, vilken 

självbild har eller hade de som utbrända samt om självbilden ändrats och i så fall hur. 

Metoden är hermeneutisk och undersökningspersonerna är fem kvinnor i åldern 38-53 år som 

är eller har varit sjukskrivna på grund av utbrändhet. Dessa har blivit intervjuade och svarat 

på frågor bland annat om hur de ser på sig själva och hur de upplever att andra ser på dem 

innan, under och i vissa fall efter utbrändheten. Resultatet visar att höga krav på prestation 

kan få allvarliga konsekvenser för individens fysiska och psykiska hälsa och självbild. 

Respondenterna hade innan utbrändheten en positiv självbild kopplad till hög prestation på 

arbetet och en uppfattning av att vara behövd och uppskattad av andra. I samband med 

utbrändheten har självbilden blivit negativ då positiva känslor av självet ersatts av känslor av 

otillräcklighet, skuld, skam och tvivel på sin plats i tillvaron och värde som människa. 

Utbrändheten, som sammanhänger med negativ stress och krav som upplevs ouppnåeliga 

leder till att respondenterna mer eller mindre tappat förmågan att arbeta. Resultatet visar även 

att utbrändheten efter en tids sjukskrivning lett till förändrade värderingar om vad som är 

viktigt i livet. Arbetsprestationen har fått minskad betydelse för självbilden och andra ting 

såsom egen tid och andra intressen än fokus på arbetsprestationen har fått ökad betydelse. 

Slutsatsen i studien är att utbrändhet dels är ett problem på individnivå, men också i högsta 

grad på samhällsnivå. Utbrändhet borde enligt vad som framkommer i studien kunna gå att 

förebygga genom en mer öppen dialog om stressrelaterad ohälsa och arbetsmiljö på 

arbetsplatser. 

 

Nyckelord: Utbrändhet, Arbete, Stress, Hermeneutik. 
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1.Inledning och bakgrund 

 

1.1.Introduktion och problemområde 

Sedan 1997 har Arbetslivsinstitutet accepterat benämningen utbrändhet som en giltig grund 

till sjukskrivning i Sverige. Ungefär tre procent av den totala sjukfrånvaron var 2004 på grund 

av utbrändhet. Enligt Aronsson, professor i psykologi vid Arbetslivsinstitutet har begreppet 

utbrändhet på senare år blivit ett uppmärksammat begrepp, vilket har lett till att det påbörjats 

mer forskning inom området (Arbetsmarknad och Arbetsliv, 2004, nr.3,:207). Enligt 

Socialstyrelsen är 80% av alla längre sjukskrivningar i någon mån relaterad till stressrelaterad 

ohälsa såsom psykisk ohälsa, muskuloskeletala problem, sjukdomar i andningsorgan samt 

hjärt- och kärlsjukdomar, oavsett yrke. Samtidigt saknas vetenskapligt grundad kunskap om 

utmattningssyndrom och det är okänt varför sjukskrivningarna tenderar att bli över ett år långa 

(Socialstyrelsen, 2003:79). Ämnet utmattningssyndrom är sociologiskt relevant eftersom 

sjukskrivningar till följd av detta har ökat från 1990-talet och framåt. Det är ett problem som 

drabbar en stor mängd individer. Tillståndet har konsekvenser i form av att man inte kan 

arbeta, det leder till fysiska och psykiska problem och interaktionen med andra människor 

skadas (Ibid). Enligt Socialstyrelsen är arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa idag 

ett samhällsproblem i Sverige. I sin rapport från 2003 fokuserar de på utmattningssyndrom 

och tar upp att det saknas konsensus i diagnostik och behandling av dessa problem 

(Socialstyrelsen, 2003,:35). Djupare förståelse av hur personer med utmattningssyndrom 

upplever sig själva, sin situation samt de främsta orsakerna till utbrändheten kan eventuellt 

leda till ny kunskap om hur man bör angripa eller motverka problemet. 

 

1.2.Statistisk ökning av sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa 

Det har sedan slutet av 1990-talet skett en ökning av sjukskrivningar som är 30 dagar långa 

eller längre i Sverige. 1997 hade 2% av män mellan 16-64 år och 3% av kvinnorna varit 

sjukskrivna mer än 30 dagar. 2001 hade den siffran ökat till över 6% för kvinnor och 3,5% för 

män. De sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa är de som ökar mest (Socialstyrelsen, 

2003: 3, 35). Studier av sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa visar att ohälsan ofta är 

relaterad till stress i arbetslivet. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa har visat sig bero på en lång 

process av psykisk och fysisk utmattning som till slut kan leda till sjukskrivning. Ökningen av 

sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa är störst bland personal i människovårdande yrken. 

Den kliniska erfarenheten visar att många som blir sjukskrivna på grund av 
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utmattningssyndrom är personer som uppfattas som värdefulla på sin arbetsplats och är hårt 

arbetande personer (Ibid.:7-12). 

 

Enligt Socialstyrelsen lämnas många sjuka åt sig själva, många får ingen rehabilitering. Detta 

är Försäkringskassans ansvarsområde, men den drabbades under 1990-talet av nedskärningar 

vilket sammanföll med ett ökat antal sjukskrivningar. Det finns även problem i 

rutinsjukvården, läkare har inte resurser att göra djupa analyser av personer med 

utmattningssyndrom, där man ställer rätt diagnos och tillsammans med patienten går igenom 

arbetssituationen och gör upp en åtgärdsplan. I början av 1990-talet drogs statsanslag för 

företagssjukvård in, och det betyder färre företagsläkare (Socialstyrelsen, 2003:39). Det finns 

inte statistik på exakt hur många som drabbas av utbrändhet. Enligt Riksskatteverket har det 

dock skett en konstant ökning av genomsnittliga antalet dagar per år som personer mellan 16-

64 år fått sjukbidrag, förtidspension eller sjukpenning sedan 1998. Siffran har ökat från cirka 

32 dagar 1998 till cirka 45 dagar 2002 (Ibid.:13- 14).  

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur utbrända kvinnor presenterar sin 

självbild. Med begreppet självbild menar jag hur en individ uppfattar sig själv, sin förmåga 

och sin interaktion med andra människor. Kort sagt, en individs tankar om vem hon själv är 

och vad hon har för värde inför sig själv och andra. Detta begrepp är stort och kommer att 

behandlas ytterligare i kapitel 4, i olika existerande teorier. Syftet i studien nås genom ett 

antal frågeställningar som presenteras nedan. 

 

1.4.Frågeställningar 

• Vilken självbild hade de innan de blev utbrända? 

• Vilken självbild har eller hade de som utbrända? 

• Har självbilden ändrats i och med utbrändheten? 

• Om självbilden ändrats, hur har den ändrats?  

 

1.5. Diagnoskriterier för utmattningssyndrom och utmattningsdepression 

Utbrändhet är en term som lanserades i Sverige på 1970-talet. Termen används i talspråk, men 

de psykiatriska diagnoserna är utmattningssyndrom och egentlig depression med 

utmattningssymptom, så kallad utmattningsdepression. Dessa diagnoser innefattar en rad av 
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symptom, bland annat en emotionell och fysisk trötthet (Socialstyrelsen, 2003:8).  

Socialstyrelsen har arbetat fram ett förslag till diagnoskriterier för utmattningssyndrom, där så 

kallad utmattningsdepression är en kombination av egentlig depression med tillägget 

utmattningssyndrom. (se bilaga 3 för fullständiga diagnoskriterier). Jag har i denna studie valt 

att ta upp Socialsstyrelsens definition av utbrändhet på grund av att det är dess 

diagnoskriterier som ligger som grund för sjukskrivningar till följd av utbrändhet i Sverige. 

Det är alltså utifrån denna definition intervjupersonerna i denna undersökning är 

diagnostiserade. 

 

1.6. Disposition 

Jag inleder med en presentation av vald metod, insamling och bearbetning av datamaterial, 

urval, etiska reflektioner samt en metodologisk reflektion i kapitel 2. Kapitel 3 innehåller en 

bakgrund med faktamässig information om utmattningssyndrom. I kapitel 4 presenteras 

tidigare forskning inom området. Kapitel 5 innehåller en presentation av valda teorier. I 

kapitel 6 presenteras studiens intervjudeltagare och resultatet av undersökningen samt mina 

tolkningar kring resultatet. Studien avslutas i kapitel 7 med en diskussion som kopplar och 

jämför resultatet med teorier och tidigare forskning. Jag gör en huvudtolkning av resultatet 

kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

 

2. Metod 

 

2.1. Varför en kvalitativ studie? 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. I kvalitativ metod strävar man efter att gå på djupet 

för att kunna beskriva och förstå någonting. Det finns en jag-du relation mellan forskaren och 

den man undersöker. Man använder sig ofta av intervjuer eller intervjumall utan 

förutbestämda svarsalternativ och frågor (Holme och Solvang, 1991:78). Kvalitativ metod 

passar syftet med denna undersökning, som är att få ökad förståelse för upplevelsen av att 

vara utbränd. I kvalitativ metod har man som forskare ett öppet förhållningssätt. Man ska 

kunna ändra studiens riktning under arbetsgången och vara öppen för ny förståelse och 

kunskap. Studien styrs på så vis efter vad respondenten har att berätta. En kvantitativ metod 

innebär att man har färdiga, standardiserade frågor i exempelvis en enkät. Nackdelen med det 

är att man inte på samma sätt kan anpassa och ändra den fortsatta studien efter det man 

kommer fram till under tidens gång. Man vet inte om informationen man får in kommer att 
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vara relevant för de frågeställningar man har. Nackdelen med en kvalitativ studie är att den 

inte blir generaliserbar, på grund av att metoden eller metoderna man använder inte är 

standardiserade och mätbara. Syftet med en kvalitativ metod är att fånga upp vad som är 

egenartat hos enskilda enheter och dess specifika situation (Ibid.:80-82).  

 

2.2. Den hermeneutiska cirkeln 

Jag har valt att göra en hermeneutiskt inspirerad studie, vilket är en metod som syftar till att 

tolka, förstå och förklara. Med att förstå menas att man ser någonting tydligare, förnyar och 

omskapar sin syn på någonting (Ödman, 2006:16). Ödman liknar den hermeneutiska tolknings 

– och förståelseprocessen vid att lägga pussel. Man börjar planlöst med en mängd olika bitar 

som man försöker matcha ihop. Till slut får man ihop några bitar och man fortsätter tills man 

har en klar bild framför sig, där bitar som innan tycktes obetydliga är en viktig del av 

någonting större. Inom hermeneutiken pendlar man mellan del och helhet för att kunna förstå. 

Man saknar oftast en helhetsbild då man börjar tolkningsprocessen (Ibid.:77-78). Någonting 

kan inte förstås ”som det är”, utan ”som någonting”. Det vill säga, det finns inget objekt som 

inte har ett större sammanhang än sig själv. När man tolkar och förstår, gör man det i ett 

historiskt sammanhang. Förståelsen bygger på det förflutna, men den är även projektiv, det 

vill säga att den påverkar framtiden (Ibid.:81).  

 

2.3. Förförståelse 

Att se någonting som någonting, grundas i det vi redan förstår, det vi tolkat vid tidigare 

tillfälle. Förförståelsen gör att vi inte behöver lägga ner kraft på att tolka allt vi möter 

(Ödman, 2006:45). Förförståelsen kommer att styra vilken aspekt vi lägger på det vi studerar. 

Den ger ledtrådar om vad som är ett problem. Förförståelsen hänger ihop med intentionalitet, 

som innebär vår uppfattning om vår vilja och våra val, både det medvetna och det omedvetna, 

de objekt vi inriktar vår existens mot. Det finns en dialektik mellan förförståelse, förståelse 

och intentionalitet. Vi tolkar någonting, vilket kan leda till att vi vill nya saker, ändrar våra 

mål. Vår intentionalitet strävar efter att vi ska ha en helhetsbild av verkligheten, vilket då 

leder till att vi omtolkar den efter det vi förstått (Ibid.:82). 

 

2.4. Min förförståelse inom området  

Min förförståelse inom området utbrändhet är att jag har bekanta som upplever att de är 

utbrända. De har berättat att de känner sig missförstådda av andra, på grund av att de upplever 

att det finns för lite kunskap om vad utbrändhet är. De menar att omgivningen inte förstår 
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vidden av problemet utan tror att det är ett lättlöst problem som går över fortare än vad det 

gör. De upplever att de inte får hjälp från samhället att rehabiliteras och komma tillbaka till 

arbetslivet. De känner sig svikna av arbetsgivare och Försäkringskassan, som inte hör av sig 

för att försöka hjälpa till. Vidare har jag hört utbrända säga att de skräms av att media ofta 

framställer det som om utbrända egentligen inte är sjuka, utan ”fuskar” för att få ekonomisk 

ersättning. Detta menar de späder på fördomar om utbrända som lata eller bedragare, och 

minskar förståelsen för problemet. 

 

2.5. Att tolka, förmedla och förklara  

Att tolka innebär att tyda tecken och ange någontings betydelse (Ödman, 2006:44). När man 

tolkar förmedlar man mellan olika sätt att förstå saker, med syfte att skapa gemensam 

förståelse (Ibid.:15). När man tolkar inom hermeneutiken uppmärksammar man 

tidsdimensionen; det förflutna och framtiden. Man fokuserar även på den yttre verkligheten 

och den existensionella världen. Existentiell tolkning innebär att man kontrollerar sina 

slutsatser mot de konsekvenser mänskligt handlande fått, man är ute efter att förstå företeelser 

som uttryckssätt för existentiella situationer. Tolkning av yttre verklighet innebär att förklara 

hur företeelser hänger ihop med och förklaras av tidigare händelser (Ödman, 2006:53, 100-

101) Man ser också på hur delar påverkar helhetssituationen och tvärtom (Ibid.:56). Man 

presenterar fakta och argument som leder till att motparten ska förstå, genom att tala om 

sammanhang och förhållanden mellan företeelser och begrepp samt hur de relaterar till 

helheten (Ibid.:59). Det ska framgå vad som är data, argument och tolkning. 

 

Medveten om att min förförståelse påverkar min tolkning, har jag försökt att dra slutsatser av 

vad intervjurespondenterna sagt. Jag har citerat dem för att visa vad de konkret uttrycker och 

tolkat vad de säger, eftersom det ibland krävts för att ge både mig själv och läsaren en klarare 

bild av materialet. Jag har sedan försökt koppla ihop olika företeelser med varandra för att se 

om det finns en röd tråd i materialet, mellan dåtid, nutid och framtid. Jag har fokuserat på 

möjliga konsekvenser av olika skeenden i deras historia, för att försöka analysera hur man 

skulle kunna få en sammanhängande bild av förloppet. Jag har även kopplat det som 

framkommit i intervjuer till existerande teorier och forskning inom området för att få fram en 

helhetsbild av materialet.  
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2.6. Det öppna frågandets princip 

Ödman (2006) tar upp Gadamers (1972) syn på frågande. När man gör en intervju bör det ske 

enligt principen öppet frågande. Man har ofta en kunskapsbrist. Från början ställer man då fel 

frågor, men när man lyssnar på vad undersökningsobjektet säger, ändrar man riktning i 

frågandet. Man försöker få en klarare bild av olika delar, för att förstå helheten. För att göra 

det provar man olika förklaringsmodeller för att försöka koppla ihop det (Ödman, 2006:84-

85).  

 

Jag har genomfört fem halvstrukturereade intervjuer som jag bandat. En sådan intervju 

innehåller förslag till frågor och en översikt över de ämnen man vill ta upp under intervjun. 

Ordningsföljden på frågorna behöver inte vara förutbestämd (Kvale, 1997:19). Innan jag 

genomförde intervjuerna skrev jag en intervjuguide som grundar sig på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Det visade sig att vissa respondenter talade om andra saker än jag hade 

förutsatt. Då lade jag intervjuguiden åt sidan en stund och ställde följdfrågor om det som 

respondenten ansåg vara viktigt. Likaså fick jag på intervjuguidens frågor ibland svar som jag 

inte hade väntat mig. Att använda bandspelare är positivt då man får med allting som sägs. 

Dessutom har man möjlighet att tolka nyanser i vad som sägs, exempelvis tonläge. Nackdelen 

kan vara att respondenten känner sig stressad av att bli inspelad. Detta sade sig 

respondenterna i denna studie dock inte bli. Intervjuerna genomfördes där varje respondent 

önskade, bland annat i deras hem och på ett folktomt café. Min tanke var att respondenten 

skulle känna sig bekväm. Intervjuerna genomfördes på olika platser och tidpunkter. De tog 

från 45 minuter till 1,5 timme. Efter genomförandet har jag transkriberat intervjuerna 

ordagrant. Utifrån texten har jag sedan identifierat teman med hänsyn till det som förekommer 

mest frekvent i materialet.  

 

2.7. Urval 

Urvalet i studien är fem kvinnor i åldern 38-53 som har eller har haft diagnosen 

utmattningsdepression samt är eller har varit sjukskrivna på grund av detta minst tre månader 

i sträck under de senaste tre åren. Urvalet är ett icke slumpmässigt urval, ett 

bekvämlighetsurval. Jag har använt mig av ett snöbollsurval, där jag frågat mig runt bland 

bekanta och hittat en utbränd person, som hjälpt mig att hitta ytterligare personer med 

diagnosen och så vidare. Detta betyder att urvalet kan innehålla relativt likvärdiga enheter ur 

samma population (Esaiasson och Gilljam, m.fl, 2004, :210-212). Mitt motiv att göra ett 

bekvämlighetsurval är att jag haft begränsade resurser ekonomiskt och tidsmässigt och att 
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syftet med examensarbetet främst är att prova mina färdigheter i att genomföra en 

undersökning. När det gäller att kunna generalisera resultat är bekvämlighetsurval inte att 

föredra, men detta är heller inte vanligtvis fokus i en kvalitativ studie. Det skulle vara 

intressant att se om det föreligger någon skillnad i mäns och kvinnors självbild. Jag har trots 

försök inte lyckats hitta någon man som velat delta i studien. 

 

2.8. Tillvägagångssätt vid tolkning av materialet 

Efter att jag genomfört och bandat intervjuerna med respondenterna har jag transkriberat dem. 

Jag har skrivit ner på dator ordagrant allt vad jag har sagt under intervjun samt vad 

respondenterna sagt. I text blev varje intervju mellan 8 och 14 sidor lång. Jag började med att 

läsa igenom intervjuerna en efter en. För att sedan få struktur, gjorde jag så att jag sorterade 

intervjuerna efter de frågor jag hade ställt. Det vill säga, jag klippte och klistrade i Microsoft 

Word och placerade de olika respondenternas svar på frågor inom samma område, på samma 

ställe. Jag delade upp områdena efter intervjuguiden och använde mig av rubrikerna om dig, 

om utbrändhet, om din självbild, om andra människors bemötande och om sjukskrivning. För 

att hålla isär vem som sagt vad, använde jag olika färger på texten för de olika 

respondenterna.  

 

Sedan var det dags att bestämma vilka teman jag skulle belysa och använda mig av i studien. 

För att bestämma detta gjorde jag så att jag läste igenom texten som jag strukturerat upp. Först 

en gång utan att göra några markeringar i texten. Sedan läste jag igenom materialet ett flertal 

gånger till och gjorde då samtidigt markeringar i texten, olika symboler för olika teman som 

uppkom i intervjumaterialet. Jag försökte att lägga in precis allt som respondenterna sagt i 

olika teman. Detta resulterade i en stor mängd teman som var relativt detaljerade. För att ta ett 

exempel så sorterade jag upp ”Ohälsa” i ”fysisk ohälsa” och ”psykisk ohälsa” och gjorde 

teman på alla olika problem som respondenterna beskrev inom respektive område. Inom 

fysisk ohälsa lade jag till exempel alla kommentarer som handlade om muskelvärk på ett 

ställe, allt som handlade om tinnitus på ett ställe, osv. Till slut förstod jag att jag måste ha 

betydligt färre teman än vad som uppkom då jag gjorde på det viset. Jag bestämde mig då för 

att sex olika teman kunde vara rimligt. Det resulterade i att jag valde ut teman efter vad som 

förekom mest frekvent i intervjusvaren. Jag lade samman de teman som jag ansåg hade ett 

logiskt samband med varandra. Exempelvis blev psykisk och fysisk dysfunktionalitet ett tema, 

och skuld och skam ett tema. På det viset tyckte jag att jag fick med det mesta, om än lite 

mindre detaljerat. Anledningen till att jag gjorde detta för att göra uppsatsen mer överskådlig 
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än vad jag kan tänka mig att den skulle ha blivit med cirka 20 olika teman. Kommentarer i 

intervjuerna som inte förekom frekvent gjorde jag inte till teman. Jag har istället använt de 

intervjusvar som avviker från de flestas svar, till att belysa vad de andra har tagit upp. De 

teman jag valt har jag fokuserat på eftersom de har samband med syftet i studien, vilket även 

intervjuguiden är utformad efter. Jag tror att det är på grund av detta som jag inte har behövt 

välja bort en mängd teman, utan snarare kunnat baka ihop en mängd mindre teman till större. 

Det har helt enkelt inte uppkommit teman i intervjusvaren som inte har samband med syftet i 

studien eller som inte så att säga passar in. Jag är även medveten om att jag har valt teman 

efter vad jag har ansett går att jämföra på olika vis med de teorier och den tidigare forskning 

som jag har med i studien. De citat som finns med i studien har jag valt ut efter de uttalanden 

som jag har ansett varit mest representativa för det som respondenterna tog upp under 

intervjuerna. Anledningen till det är att jag har önskat att få med så mycket som möjligt av det 

som sagts, och då ansett att representativa citat ger en tydlig bild av intervjumaterialet. På 

något ställe har jag dock valt att göra det motsatta, det vill säga välja ut ett citat som skiljer sig 

från vad de flesta har tagit upp. Detta har jag gjort då jag upplevt att personen i fråga skiljer 

sig så mycket ifrån de andra att det skulle ge en falsk bild av verkligheten om jag inte belyser 

det personen har sagt.  

 

2.9. Etiska överväganden 
För att skydda individer som deltar som respondenter i forskning har Vetenskapsrådet fyra 

huvudkrav. Det första är ett informationskrav som innebär att forskaren ska informera 

personer om de villkor som gäller för deras deltagande: syfte med studien och vad resultatet 

ska användas till. Det andra är ett samtyckeskrav som innebär att deltagarna informeras om att 

de har rätt att bestämma över sin medverkan och avbryta deltagandet om de önskar samt att 

medverkan inte bör leda till obehag för respondenten på grund av exempelvis 

återuppväckanden av traumatiska minnen. Detta har jag informerat om i ett brev som delades 

ut till deltagarna innan de svarade (se bilaga 1). Det tredje är ett konfidentialitetskrav som 

innebär att om forskningen behandlar etiskt känsligt material som de berörda eller deras 

anhöriga kan uppfatta som kränkande, bör man underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. 

Detta har inte varit aktuellt. Respondenterna har fått pseudonymer och jag har inte uppgivit 

någonting som gör att de är identifierbara för utomstående. Jag har informerat om att jag 

kommer att förstöra de ljudupptagningar som använts vid intervjuer då studien är avslutad. 

Det fjärde är ett nyttjandekrav vilket innebär att insamlade uppgifter inte får användas för icke 

vetenskapliga syften. Då uppgifterna används i studiesyfte är inte heller detta ett problem. I 
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studien finns dock ett etiskt problem, nämligen att några av respondenterna är bekanta med 

varandra. Detta innebär att ett par av respondenterna har bett mig att utelämna viss 

information som framkommit i intervjuerna, eftersom de inte har velat bli identifierbara för de 

andra respondenterna. Det rör sig om uppgifter om bland annat familjeförhållanden, som 

respondenterna ansett vara för personliga. Jag har utelämnat sådan information i studien med 

tanke på etiken. Dock innebär detta ett validitetsproblem eftersom studien på grund av detta 

har blivit inriktad mestadels på aspekter i arbetslivet som orsak till utbrändhet. Aspekter i 

privatlivet som kan ha samband med utbrändheten tas inte upp lika ingående och detta kan ha 

betydelse för resultatet i studien. Ytterligare validitetsreflektioner tar jag upp i nästa avsnitt. 

 

2.10. Validitetsdiskussion och metodologisk reflektion 

Validiteten i en undersökning berör dess giltighet och relevans i förhållande till 

frågeställningen. Intern validitet syftar till överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och 

empiriska undersökningsinstrument. Extern validitet berör resultatets generaliserbarhet 

(Esaiasson och Gilljam, m.fl, 2004:61-62). Holme och Solvang (1991:94) menar att det rentav 

är omöjligt att generalisera människors upplevelser. Den externa validiteten är därför inte 

aktuell i denna studie.  

 

Vad gäller den interna validiteten har jag varit noga med att definiera begreppen i syftet; 

utbrändhet och självbild. Detta har jag gjort med hjälp av redan existerande teorier då min 

tanke är att få djupare förståelse genom att samla in och tolka ny empiri utifrån teori som 

redan finns. Holme och Solvang (Ibid.) menar att man som forskare i kvalitativa 

undersökningar kan tolka situationen fel. Valet att göra intervjuer grundar sig i ett 

validitetstänkande. En enkätundersökning skulle inte ge djupare förståelse, medan man under 

en intervju kan låta respondenten utveckla svaren då man inte förstår.  

 

Jag har förförståelse inom området som gör att jag har en bild av utbrända som oförstådda och 

svikna av samhället. Detta har jag tänkt på då jag genomfört mina intervjuer, och försökt vara 

så neutral som möjligt. Det är trots det möjligt att det kan ha påverkat både mitt sätt att ställa 

frågor, mitt val av teman i resultatet samt min tolkning av resultatet. I denna typ av studie ges 

forskarens egna tolkningar stort utrymme. Esaiasson och Gilljam, m.fl. (2004:67-68) tar upp 

vikten av hög reliabilitet i forskning. Det innebär att den inte ska innehålla slumpmässiga eller 

osystematiska fel, som skrivfel eller missförstånd. Det är med tanke på detta jag har använt 

bandspelare och tagit god tid på mig att transkribera intervjuerna. Jag har heller inte tvekat att 
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fråga flera gånger då respondenterna sagt någonting som jag inte förstått. Det finns vissa 

brister i fråga om urval, vilka jag tog upp i avsnitt 2.9. om urval.  

 

En brist i studien är att jag endast har intervjuat utbrända kvinnor. Det innebär att det inte 

framkommer någon information om hur det förhåller sig med icke utbrända personer som har 

en likvärdig livssituation som kvinnorna i studien. Det kan vara så att även icke utbrända 

kvinnor eller män går igenom och upplever någonting liknande, i fråga om krav, 

förväntningar, stress och självbild. I och med att jag inte jämfört olika grupper, går det 

egentligen inte att säga att de som drabbas av utbrändhet skiljer sig från andra genom 

specifika personlighetsdrag eller specifika livsförhållanden. Då jag inte intervjuat någon man, 

vet jag heller inte om resultatet i studien är specifikt för kvinnor. Liknande problematik finns i 

det faktum att alla kvinnor i studien utom en arbetar i människovårdande yrken. Eftersom 

ingen jämförelse görs med människor som arbetar inom andra yrkesområden, går det inte att 

säga att dessa problem är specifika för människovårdande yrken. Maslach och Leiters teori 

om utbrändhet, samt största delen av den tidigare forskning som tas upp i denna studie, berör 

alla en likvärdig grupp. Det vill säga människor som arbetar i människovårdande yrken, och 

främst kvinnor. Det finns en brist i att jag i denna studie så att säga har rättat mig in i ledet 

och studerat precis den grupp som den tidigare forskningen och teorier inom området 

utbrändhet redan berör. Jag har inriktat studien mot sådant som berör den existerande 

litteraturen inom området. Detta är troligtvis förklaringen till att resultatet i denna studie är 

likt både de teorier och den tidigare forskning som tas upp i studien. Att respondenternas 

intervjusvar inte skiljer sig speciellt mycket åt, betyder troligtvis att de har en del gemensamt, 

men däremot behöver det som sagt var inte betyda att deras upplevelser skiljer sig från andras. 

Som jag tog upp i avsnitt 2.9. är studien inriktad på aspekter i arbetslivet i första hand. Vilka 

krav respondenterna i denna studie utsätts för utanför arbetslivet är i princip outforskat, vilket 

även verkar vara fallet då man ser på de teorier och tidigare forskning som finns inom 

området. Det är möjligt att det kan vara andra faktorer än krav inom arbetslivet som orsakar 

utbrändhet. 

 

Ytterligare en validitetsreflektion är att respondenterna till viss del svarar på frågor om 

någonting som har skett bakåt i tiden. Det innebär att svaren från respondenterna möjligtvis 

säger mer om hur man upplever saker och ting nu, än hur man faktiskt upplevde det då det 

skedde. Det är möjligt att respondenterna kan ha glömt vissa aspekter, eller att de tillskriver 

vissa saker en annan betydelse än vad de hade förut. För att öka validiteten i studien har de 



 13 

respondenter som så önskat, fått läsa uppsatsen. Detta har två respondenter valt att göra, varav 

en kom med synpunkter om min slutsats. Hon ansåg att den var för individfokuserad. Detta 

resulterade i att jag tog till mig hennes kommentarer och delvis ändrade på slutsatsen. 

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1. Forskning om relationen mellan personliga egenskaper och utbrändhet 

Forskning om utbrändhet visar att det finns samband mellan människors självbild och 

personlighet och risken att drabbas av utbrändhet. Personlighet, tankar om sig själv samt egna 

och andras krav har betydelse för om man riskerar att bli utbränd. Den tidigare forskning som 

finns att tillgå behandlar nästan uteslutande personal i omvårdande yrken. Brattberg (2006), 

professor i rehabiliteringspedagogik, genomförde 2006 en studie av 31 personer i Sverige, i 

åldrarna 25-53 år, varav 3 män och 28 kvinnor, som varit sjukskrivna i minst sex månader på 

grund av stressrelaterad ohälsa. 18 av dem hade diagnosen utmattningsdepression. Studien är 

en kvalitativ analys av  processen som leder till utbrändhet och vad som kan vända den 

negativa situationen. Syftet är att redovisa resultat av projektet Hälsosant Internet Jönköping 

som syftade till att över Internet rehabilitera personer med utmattningssyndrom till ökad 

livskvalitet, bättre hälsa och arbetsförmåga. Deltagarna fick titta på filmer om bland annat 

självkännedom, relationer och identitet och skriva ner sina reflektioner kring en mängd olika 

områden. Resultatet visar att processen att bli utbränd börjar redan i barndomen. Gemensamt 

för undersökningspersonerna var att man endast blivit bekräftad av sina föräldrar då man gjort 

någonting bra. Gemensamt i deras livsmönster är att de flyr från sina egna känslor genom att 

ständigt vara aktiva. Flera av undersökningspersonerna hatar sig själva och är stränga mot sig 

själva. Resultatet visar även att människor med utmattningssyndrom ofta känner svårigheter 

med sin identitet, då de är beroende av att få yttre bekräftelse för att erkänna sitt eget värde. 

Undersökningspersonerna beskrev ett kaosartat känsloliv med känslor av otillräcklighet, 

misslyckande och flyktkänslor. 

 

 Det som upplevdes som vändprocessen i det negativa tillståndet av psykisk stress var att man 

blev avlastad genom sjukskrivning, fick distans genom att exempelvis resa iväg, att man 

verbalt uttryckte eller skrev ner vad man upplever och känner, att man vågar möta sina inre 

svåra känslor och tala om dem, och att man vågar ifrågasätta sitt sätt att leva och på så vis får 

nya insikter. Vid utmattningssyndrom är den vanligaste behandlingen att man får anti 
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depressiva läkemedel, oftast som enda åtgärd. Medicinen orsakar ofta övervikt, vilket kan 

leda till att personer med utmattningssyndrom får en ökad negativ självbild. Personer som är 

sjukskrivna under en längre period a är i behov av rehabilitering som innebär att hjälpas 

tillbaka till den kondition man var innan sjukskrivningen. Men de är också i behov av 

habilitering som syftar till att träna fysiskt och psykiskt för att styrka sin egen skicklighet. De 

behöver lära sig att sätta gränser och hantera svårigheter mer konstruktivt (Brattberg, 

2006:32-37). 

 

Glasberg, Eriksson och Norberg (2007), professorer i geriatrisk medicin och rehabilitering, 

genomförde 2003 en kvantitativ studie med syftet att studera kända faktorer som kan bidra till 

utbrändhet bland vårdpersonal i Sverige. De har undersökt 423 personer som arbetar på 

sjukhus och i primärvård i ett distrikt i norra Sverige med cirka 46000 invånare. 84 % av 

vårdpersonalen var kvinnor. Personalen fyllde i bland annat Maslach Burnout Inventory (För 

definition, se kapitel 5.5) samt frågeformulär som mäter social interaktion och stress i 

arbetslivet. Resultatet visade att det som personalen främst förknippar med emotionell 

utmattning är att de känner att de måste döva eller bortse från ett dåligt samvete och att de har 

stress förknippat med deras samvete. Denna samvetsstress beror på att de känner att de inte 

hinner att ge patienter den vård de behöver. De upplever också att arbetet är så emotionellt 

krävande att det går ut över privatlivet. De känner genomgående att de inte klarar att leva upp 

till andra människors förväntningar, och inte heller sina egna. De tvingas sänka sin 

arbetsprestation, trots att de egentligen vill prestera högre. Resultatet visar att det finns ett 

behov av att få diskutera sin oro och  sitt dåliga samvete på arbetsplatsen för att kunna 

motverka utbrändhet (Glasberg, Eriksson och Norberg, 2007:392-396). 

 

Jeanneau och Armelius (2000) genomförde en kvantitativ studie som syftar till att med hjälp 

av olika test se graden av utbrändhet samt om det finns ett samband mellan utbrändhet och 

självbild bland vårdpersonal i Sverige. Man undersökte 754 mentalskötare, 455 kvinnor och 

295 män och 4 som ej uppgav kön, över hela Sverige. Resultatet visar att en persons självbild 

är viktigast för känslan av att vara utbränd, viktigare än ålder, kön och typ av arbete. En 

positiv självbild verkade vara en skyddande faktor mot utbrändhet. I studien definieras 

negativ självbild som hata, försumma och skuldbelägga sig själv. Positiv självbild definieras 

som acceptera och älska sig själv. Likaså visade resultatet att det finns ett klart samband 

mellan att ha en negativ självbild och att vara eller bli utbränd. De med hög utbrändhetsnivå 

hade betydligt sämre självbild än de med låg. Det finns även ett positivt samband mellan en 
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positiv självbild och känslan av att känna att man kan prestera högt. Negativ självbild är 

förknippad med att man känner att man inte kan prestera högt (Jeanneau och Armelius, 

2000:399-404). 

 

Bakker och Van der Zee m.fl (2006). är forskare i social - och organisationspsykologi samt 

arbete och stress i Nederländerna och Australien. De genomförde 2006 en kvantitativ studie 

av 80 volontärarbetare, 75 kvinnor och 5 män som arbetar med döende patienter. Syftet var att 

undersöka relationen mellan utbrändhet enligt The Maslach Burnout Inventory och 

personlighetsdragen trevlighet, samvetsgrannhet, emotionell stabilitet samt 

intellekt/självbestämmanderätt. Resultatet visar att hög emotionell stabilitet minskar risk för 

utbrändhet. Ju högre emotionell stabilitet en person har, desto högre blir även 

arbetsprestationen. Depersonalisation, det vill säga cyniska och negativa attityder mot 

patienter är mindre förekommande hos personer som har hög emotionell stabilitet, intellekt 

och självbestämmande. Då dessa faktorer ökar, minskar risken för utbrändhet. Den största 

anledningen till att bli utmattad är att man är neurotisk. Neuros är kopplat till tre egenskaper 

som ökar risk för utbrändhet: emotionell utmattning, depersonalisation samt hög prestation.  

De som är utåtriktade och emotionellt stabila upplever sig själva som kompetenta i sitt arbete 

och är i mindre grad drabbade av depersonalisation. (Bakker och Van der Zee m.fl, 2006:31-

43). 

 

3.2. Forskning om relationer mellan utbrändhet och andra faktorer  

I den ovan nämnda studien av Brattberg (2006) visar även att bland de med 

utmattningssyndrom hade 52% med stor sannolikhet posttraumatiskt stressyndrom, vilket är 

ett allvarligt ångesttillstånd som oftast förorsakas av minnen av misshandel, sexuella 

övergrepp eller andra traumatiska händelser. PTSD är ett tillstånd som i vissa fall kan vara 

kroniskt. 30% av de med utmattningssyndrom har med stor sannolikhet ADHD. ADHD och 

PTSD diskuteras inte i rehabilitering av människor med diagnosen utmattningssyndrom 

(Brattberg, 2006:34-37).  

 

Honkonen och Ahola m.fl (2006) genomförde år 2000 en kvantitativ studie med syfte att 

undersöka sambandet mellan utbrändhet och fysisk ohälsa i en studie som täcker hela Finland. 

Studien gjordes av forskare från bland annat institutioner för psykologi, mental hälsa och 

alkohol och hälsa i Finland. Som en del av ”Health 2000 study” i Finland studerade man 3368 

anställda mellan 30-64 år, 48% kvinnor och 52% män. Medelåldern är 44.6 år. De var 
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anställda inom alla tänkbara områden. Man bedömde graden av utbrändhet med hjälp av The 

Maslach Burnout Inventory och personerna fick genomgå en omfattande läkarundersökning 

för att se om de hade fysiska problem. Resultatet visade att de som var utbrända har en högre 

grad av fysisk ohälsa (65%) än dem som inte är det (54%). Bland män hade utbrändhet 

samband med problem med hjärt och kärlsjukdomar. Bland kvinnor fanns samband mellan 

utbrändhet och muskelsjukdomar. Med graden av utbrändhet ökar graden av fysisk ohälsa, 

både för kvinnor och för män. Fysiska besvär var vanligare bland de som kände en hög grad 

av cynism eller utmattning. En större procent av de som kände att de inte var effektiva på 

arbetet hade fysiska besvär (Honkonen och Ahola m.fl, 2006:59-63).  

 

Med utgångspunkt från annan forskning som visar att personer i vårdande yrken lättare 

drabbas av utbrändhet än andra, genomförde Angermeyer och Bull m.fl, (2006) forskare vid  

institutionen för psykiatri i Leipzig, Tyskland,  2002-2004 en kvantitativ studie för att se om 

det råder någon samstämmighet mellan graden av utbrändhet mellan psykiatrisk vårdpersonal 

och personer som lever i ett hushåll tillsammans med en psykiskt sjuk partner. Studien 

undersöker  94 personer som lever med en deprimerad partner i samma hushåll och 39 som 

lever tillsammans med en schizofren partner samt 140 vårdpersonal från fem psykiatriska 

vårdinstitutioner i och runt Leipzig. Man testade graden av utbrändhet med hjälp av The 

Maslach Burnout Inventory. Resultatet visar att 23.3% av de som levde med en psykiskt sjuk 

partner och 22.7% av vårdpersonalen visade en hög nivå av känslomässig utmattning. 26.3% 

av de som levde med en psykiskt sjuk  partner och 28.9% av vårdpersonalen kände sig 

avskärmade från sig själva 27.8% av partners och 18.8% av vårdpersonalen kände en hög 

grad av otillräcklighet. Resultatet visade att kvinnor i högre utsträckning var utmattade än 

män (Angermeyer och Bull m.fl, 2006:159-162). 

 

Holmberg (2007) student vid Mälardalens Högskola genomförde 2007 en kvalitativ D-uppsats 

i sociologi med syfte att ta reda på vilka faktorer som gör att lärare håller sig friska. 

Undersökningspersonerna var fem manliga och fem kvinnliga högstadielärare samt två 

rektorer i Värmland. Resultatet visar att de flesta anser att organisationen inverkar på deras 

hälsa, hur miljön och lokalerna på skolan är. Lärarna uppskattar att arbeta tillsammans med 

andra istället för ensamma. Hälso- och trivselaktiviteter med syfte att hålla samman lärarkåren 

anses viktiga av personalen. Resultatet visar också att raka och tydliga mål med verksamheten 

har en positiv inverkan på personalen och motverkar stress och oro. Både rektorer och lärare 

förespråkar en tillåtande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling och utmaningar. De anser 
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det viktigt med en kontakt med arbetsledare som är öppen och lyhörd. För att bevara en god 

hälsa anser lärarna det viktigt att det finns tydliga ramar för lärarrollen och att deras uppdrag 

och arbetsbörda ska vara anpassat till deras individuella kompetens. De anser det även viktigt 

att kunna skilja på yrkesroll och privat roll för att inte ta åt sig personligen av förolämpningar 

från elever och för att kunna slappna av då de är lediga och inte ta med sig arbetet hem. För 

att känna sig nöjd med sitt arbete behöver de känna sig  kompetenta och kreativa i sin 

arbetsuppgift och det underlättas genom resurser i form av tid och material. De anser det 

också viktigt med en bra sammanhållning i personalgruppen, präglad av humor, hög moral, 

tydliga budskap och inget skvallrande sinsemellan. Elevernas uppförande påverkar 

personalens hälsa, otrevliga elever gör att personalen mår dåligt medan engagerade aktiva 

elever ses som inspirerande. Slutligen anser personalen att det är viktigt att ha en positiv 

attityd och inte ta sig själv på allt för stort allvar (Holmberg, 2007:13-40). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har i denna undersökning valt att presentera dels en teori som direkt berör fenomenet 

utbrändhet och dess uppkomst och dels teorier som berör hur människors självbild uppstår 

och fungerar i interaktion med andra. Dessa teorier har jag valt eftersom jag anser att de 

tillsammans ger en relevant och bred förklaring till begreppen i syftet med denna studie, 

nämligen vad utbrändhet är, vad självbild är och vad som påverkar detta. 

 

4.1.1.  Maslach och Leiters utbrändhetsteori 

Christina Maslach och Michael Leiter är amerikanska professorer i psykologi. Båda är 

ledande namn inom forskning kring utbrändhet. Maslach och Leiter (1999) menar att grunden 

för utbrändhet ligger i oförenligheter mellan människa och arbete som uppstår i en 

stressituation på arbetsplatsen. Utbrändhet beskrivs som en ”själens urholkning”, vilket är en 

successiv försvagning av en människas värdighet, värderingar, känslor, engagemang, vilja och 

humör. Positiva känslor försvinner allt mer och ersätts av oro, depression eller vrede. En 

person som är eller är på väg att bli utbränd har ofta negativa känslor. Det leder till en ond 

cirkel då den utbrända ”snäser av” människor, som då snäser tillbaka och drar sig undan den 

utbrända. Detta upplevs inte alltid av den utbrända som negativt eftersom hon inte orkar vara 

social. Det är en självvald isolering som leder till urholkning av möjlighet till emotionell 

näring och stöd från andra. Enligt Maslach och Leiter är utbrändhet ett allvarligt tillstånd som 

kan förstöra hälsan, anpassningsförmågan och försämra arbetsprestationen. Både kvaliteten 
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och kvantiteten på arbetet sjunker.Utbrändhet kan orsaka både fysiska och psykiska problem 

samt relationsproblem (Maslach och Leiter, 1999:31-48). 

 

4.1.2. Utbrändhetens tre dimensioner  

Maslash och Leiter menar att vad gäller utbrändhet är det så att den psykiska energin 

förvandlas till utmattning, engagemang till cynism, och effektivitet till otillräcklighet. 

Utmattningen är den första reaktionen på stress och för stora krav i arbetet, eller stora 

förändringar. Den innebär att man känner sig trött jämt och ständigt. Även om man vilar, 

känner man sig inte återhämtad. Cynismen innebär att man får en distanserad och kall 

inställning till sitt arbete och arbetskollegor. Man engagerar sig inte, struntar i sina ideal och 

blir allmänt negativ. Det kan tolkas som försvar mot besvikelse och utmattning; man känner 

att det är enklare att vara likgiltig då saker och ting känns osäkra och okontrollerbara. 

Otillräckligheten innebär att man tappar tilltro till sin egen förmåga. Man upplever saker och 

ting som svåra och oöverstigliga. Man tappar självförtroende, och det leder till slut till att 

även omgivningen tappar förtroendet för en (Maslach och Leiter, 1999:31-33). 

 

4.1.3. Orsaksförklaringar till utbrändhet enligt Maslach och Leiter 

Maslach och Leiter menar att utbrändhet är en indikator på sociala missförhållanden i 

arbetslivet. Arbetsplatsen behöver ändras, inte i första hand individen (Maslach och Leiter, 

1999:33). Maslach och Leiter menar att  utbrändhet är ett problem som ligger bortom 

individens förmåga att lösa ensam (Ibid.:51-53).  De har delat in orsaker till utbrändhet i sex 

olika delområden som visar på förhållanden på arbetsplatsen som ökar risken för att bli 

utbränd. Det första området är en för stor arbetsbelastning. När organisationer skärs ner, 

innebär det ofta att färre människor tvingas göra samma mängd arbete men på kortare tid. Det 

handlar om att arbeta bortom de mänskliga gränserna för vad man klarar av. Arbetskvaliteten  

blir lägre, uppfinningsrikedomen mindre och relationer mellan arbetskamrater tenderar att bli 

avbrutna.  

 

Det andra området är en brist på kontroll över arbetet. Människor vill kunna använda sin 

förmåga i arbetet, kunna fatta beslut, välja, och ha möjlighet att uppnå resultat. Om 

arbetsplatsen inte har utrymme för detta blir resultatet att människor inte känner sig delaktiga 

utan istället känner sig små och obetydliga. Detta kan ske då det finns snäva regler som ska 

passa alla på en arbetsplats och inte lämnar mycket utrymme kvar för individers egna 
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handlingar eller då ledningen på en arbetsplats för en detaljerad övervakning av allting 

personalen gör.  

 

Det tredje området är en brist på gemenskap. Man fungerar och utvecklas bäst då de känner 

samhörighet med människor som de tycker om och respekterar. Det uppstår problem då man 

inte anknyter positivt till sina arbetskollegor. Olösta, kroniska konflikter är destruktivt. När de 

existerar förstörs nätverket av socialt stöd och människor slutar att ställa upp för varandra i 

svåra situationer. Isolering på arbetsplatsen kan även bero på att man rent fysiskt är skiljd från 

andra till exempel om man sitter framför en dator hela dagarna, eller tvingas kommunicera 

endast med maskiner istället för att tala direkt med människor.  

 

Som ett fjärde område tar Maslach och Leiter upp en brist på erkänsla. Människor behöver 

erkännande för att värdera sig själva och det arbete de utför högt. Istället tvingas många att 

arbeta hårt utan att få erkännande, exempelvis med låga löner eller med osäkra 

anställningsvillkor. Det värsta är förlust av inre belöningar hos individen, i form av en stolthet 

över att kunna utföra ett bra arbete och vara andra till hjälp (Ibid:1999:23-28). 

 

Det femte området som kan leda till utbrändhet är en brist på rättvisa på arbetsplatsen. 

Om människor inte visas respekt och deras värde inte bekräftas, tappas förtroendet för 

företaget de arbetar på. De som styr företaget upplevs inte som ärliga och respektfulla. 

Känslan av gemenskap blir svagare bland personalen. Bristen på rättvisa kan yttra sig som 

orättvis lönesättning, orättvisa befordringar eller att man får skulden för någonting man inte 

gjort. Genom denna typ av händelser kommer gemensamma värderingar och ömsesidig 

respekt mellan arbetskollegor att skadas (Maslach och Leiter, 1999:29-30). Det Maslach och 

Leiter tar upp om brist på erkänsla och rättvisa har likheter med Honneths (2003) sociologiska 

teori om erkännande som jag senare återkommer till. Teorin ger en djupare förklaring av vad 

erkännande är och dess betydelse för människors självbild. 

 

 Det sjätte och sista området som tas upp är en värderingskonflikt, vilket innebär att kraven 

som arbetet ställer på individen och individens personliga värderingar inte är förenliga. Detta 

sker då man i arbetet tvingas att göra saker som man själv upplever som oetiska eller som 

krockar med ens värderingar. Detta kan ske exempelvis i fall där syftet med arbetet är att tjäna 

mycket pengar och målen så att säga helgar medlen. Det är när människor tror på det de gör, 
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som de gör sitt bästa och kan behålla sin självrespekt, stolthet och integritet (Maslach och 

Leiter, 1999:30). 

 

4.1.4. Personlighetens betydelse vad gäller utbrändhet 

Maslach menar att människor i vårdande yrken ofta ställer höga krav på sig själva och har 

stort behov av erkännande. Detta ökar risken för utbrändhet (Maslach, 1985:73, 212). Risken 

ökar också om man har svårt att hävda sig och att sätta gränser. Människor som är otåliga och 

intoleranta har också större risk att drabbas, då de som blir arga och frustrerade lätt projicerar 

sin ilska på exempelvis sina klienter. Ett dåligt självförtroende bidrar också till ökad risk, 

eftersom det leder till att man tenderar att samtycka och anpassa sig till svåra situationer på 

arbetsplatsen istället för att säga ifrån. En sådan person blir lätt överkörd av andra. Maslach 

tar upp vikten av en människas självuppfattning, det vill säga känslan av vem man är och 

vilken roll man spelar i relationen med andra. En person med dåligt självförtroende tänker 

negativt om sig själv och tror sig inte kunna åstadkomma mycket. Om känslan av egenvärde 

är svag, känner man sig ofta beroende av andras uppskattning för att må bra. Får man inte det, 

ökar risken att bli utbränd. Risken ökar också om man inte känner till sina egna begränsningar 

och tar ansvar för dem. Tror att man klarar mer än vad man gör, blir man lättare emotionellt 

överbelastad (Ibid.:80-83).  

 

4.1.5. The Maslash Burnout Inventory 

Maslach har utvecklat en metod för att mäta utbrändhet, kallat The Maslach Burnout 

Inventory. Det är ett frågeformulär som mäter det centrala i individers upplevelser i arbetet: 

förhållande mellan utmattning/energi, likgiltighet/engagemang och grad av 

otillräcklighetskänslor. Testet används av chefer och forskare för att utreda hur det förhåller 

sig med utbrändhet inom olika områden och vad företag kan göra för att förhindra att det 

uppkommer (Maslach och Leiter, 1999:198-199). I kapitel 4 om tidigare forskning tas detta 

upp vilket är anledningen till att det här bör nämnas. 

 

4.2. Antonovskys KASAM-begrepp 

Aaron Antonovsky som är medicinsk sociolog har en teori om varför vissa människor kan ha 

hälsan i behåll trots motgångar, konflikter och krav i tillvaron. Han menar att 

motståndskraften mot ohälsa beror på individens känsla av sammanhang – KASAM 

(Antonovsky, 1991:254).Begreppet innefattar begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 

Begripligheten rör graden av hur förnuftsmässigt gripbara man upplever inre och yttre stimuli, 
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det vill säga det som sker. Den som uppfattar det som sker som förutsägbart och som 

någonting som går att strukturera och förstå, får en högre känsla av sammanhang än den som 

upplever det som sker som slumpmässigt, kaotiskt och oförklarligt. Hanterbarhet innebär att 

man känner att man äger resurser att hantera de stimuli man möter. Har man en hög grad av 

hanterbarhet känner man sig i mindre grad som ett offer. Man inser att olyckliga saker sker, 

men man vet att man kan handskas med det. Meningsfullhet hänvisar till hur delaktig man 

känner sig i det som skapar ens eget liv. Man känner att det finns utmaningar i livet som är 

värda och känns meningsfulla att investera i känslomässigt. Har man en hög grad av dessa tre 

egenskaper, har man bättre förutsättning att klara sig ifrån olika former av ohälsa, menar 

Antonovsky (Ibid.:39-41). 

 

4.3. Honneths erkännandeteori 

Axel Honneth är en tysk professor i socialfilosofi. Hans teori om erkännande grundar sig i att 

människor måste få erkännande från andra människor för att kunna utveckla en positiv 

relation till sig själv och en identitet (Honneth, 2003:7-8). Människor kan bara bygga upp och 

hålla kvar en positiv relation till sig själva om de får stödjande reaktioner, bekräftelse och 

erkännande från andra människor. Människor känner sig värdefulla då andra erkänner deras 

värde; deras förmågor och rättigheter. Med självrelation menas just ett medvetande om eller 

känsla av de egna förmågorna och rättigheterna (Ibid.:99-100). Att bli erkänd av andra 

innebär att man inte kränks moraliskt (Ibid.:98). Betydelsen av moral är inställningar hos 

människor som gör att de inte utför handlingar som skadar eller kränker sin egen eller andras 

självrelation (Ibid.:104). En moralisk kränkning innebär en missaktning av en persons 

integritet genom handling eller yttrande. För att en person ska kunna känna sig kränkt krävs 

att han eller hon har reflekterat över sitt liv och har kvalitativa måttstockar för vad som är en 

kränkning (Ibid.:98). Moraliska kränkningar gör att människor förlorar tilliten till sitt eget 

värde. De grundas i att förvägra någon erkännande. Kränkningarna kan vara av både fysisk 

och verbal art. Vår självaktning förstörs om andra personer inte erkänner vår 

omdömesförmåga eller om de förödmjukar oss. Det kan röra sig om allt från att inte säga 

”hej” till stigmatisering (Ibid.:102-103). Människor drabbas av psykiska omvälvningar då de 

inte lyckas att uppfylla någonting de förväntas göra, som har betydelse för deras identitet. Det 

drabbar den fortsatta handlingsförmågan negativt (Ibid.:99). 

 

Honneth presenterar tre nivåer av erkännande och praktiskt förhållande till sig själv, som 

tillsammans skapar en personlig integritet, en identitet. Respekten måste ges från båda håll om 
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det ska fungera i en grupp. På en första nivå erkänns individen som en individ vars önskningar 

har ett värde för andra. Erkännandet tar sig form i känslomässigt stöd, omsorg och kärlek. 

Andra bryr sig emotionellt om personen, för dennes egen skull. På en andra nivå är 

erkännandet i form av tillräknelighet. Man blir behandlad som alla andra. Detta kallas 

moralisk respekt. På en tredje nivå visas individen solidaritet, lojalitet och särskild 

uppskattning. (Honneth, 2003:106-107)  Detta leder till självaktning och självrespekt, det vill 

säga en tro på att man själv har värdefulla förmågor. Det ger en trygghet och en känsla av 

egenvärde. (Ibid.:101). 

 

4.4.  Meads teori om hur identiteten skapas  

George H. Mead som är amerikansk socialpsykolog och socialfilosof menar att jaget är 

någonting som utvecklas under hela livet. Det fanns inte där givet från födseln, utan utvecklas 

genom individens sociala erfarenheter och aktiviteter (Mead, 1976:109). Mead menar att 

individens självbild först skapas genom att individen blir ett objekt för sig själv. Det blir man 

genom att man antar de attityder som andra människor har mot en i det sociala sammanhang 

man ingår. Kommunikationen mellan människor är viktig i skapandet av ett jag. Även 

subjektets kommunikation med sig själv. Subjektet reagerar på sig själv och för en inre dialog. 

Man tenderar att reagera på sig själv så som andra reagerar på en.  

 

Mead menar att människor inte konstant uppvisar samma jag. Man uppvisar olika jag för olika 

personer, i olika sociala processer. Jaget som ett objekt för sig själv är en social konstruktion. 

Handlingar är en del av en social process som startar med en inre dialog. En gest är någonting 

man gör, och den får sin mening i andra människors anpassningsrespons till den. Responsen 

kan ske i ord, ansiktsuttryck eller handling. När vi kommunicerar följer vi upp det vi säger 

och ser hur det tas emot av andra, vi anpassar den fortsatta konversationen efter reaktionen. 

Detta gör man oavsett om konversationen är med andra människor eller med sig själv 

(Ibid.:111-116). 

 

Mead menar att en människas identitet skapas i en process som börjar med lek, där barn 

pendlar mellan olika roller. Detta övergår till en fas av spel, där man lär sig att följa regler och 

måste kunna leva sig in i andra människors roller för att deltaga, till skillnad från i leken. 

Detta innebär att man får en organiserad roll, vilket leder till ett ökat självmedvetande (Mead, 

1976:119). Individens jag skapas i samspel med en organiserad grupp eller ett samhälle. Detta 

kallar Mead den generaliserade andre. Ett fullständigt jag skapas genom att man antar andras 
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attityder både mot varandra och mot en själv. Man generaliserar attityderna i den sociala 

grupp man tillhör och handlar utifrån den som en enhet. Den generaliserade andre påverkar 

individens handlande och tänkande. Individen blir en del av den generaliserade andre och har 

dennes attityd mot sig själv och andra. Samhället bygger enligt Mead på gemensamma 

responser, organiserade attityder (Ibid.:121,125).  Medvetandet är enligt Mead att känna av 

sina sinnen som exempelvis smärta och lust, medan självmedvetande är ett erkännande av ett 

jag som framträder som ett objekt för sig självt.  

 

Självmedvetandet är jagets kärna och struktur. Mead delar upp jaget i begreppen ”I” och 

”Me”. ”I” är det aktiva egna bidraget som är delvis spontant. ”Me” är hela den uppsättning av 

andras attityder som man själv har antagit som sina egna (Ibid.:129-133). Jaget blir 

självförverkligat då det av andra erkänns ha ett värde (Ibid.:151-152). 

 

5. Resultat: sex gemensamma teman som framkom i den teoretiskt 

inspirerade tolkningen av materialet 

 

5.1. Presentation av respondenter 

Jag inleder med en kort beskrivning av de fem intervjudeltagarna. Respondenterna har jag 

givit pseudonymer för att säkra deras anonymitet. Samtliga respondenter är eller har varit 

sjukskrivna på grund av utmattningsdepression (se bilaga 3 för diagnoskriterier). 

 

Anki:  38 år, undersköterska. Bor ensam med barn. Arbetade som vikarie inom äldreomsorgen 

då hon blev utbränd. Har varit 100% sjukskriven sedan tre månader tillbaka.  

 

Birgitta:  46 år, förskollärare. Bor med sin make. Har vuxna barn. Arbetade på en förskola då 

hon blev utbränd. Har varit sjukskriven 100% sedan 2000. 

 

Carola: 52 år, sjuksköterska. Bor med sin make och barn. Har vuxna barn. Arbetade med 

cancerpatienter då hon blev utbränd. Är förtidspensionär sedan 2002. 

 

Doris: 53 år, kontorist. Bor med sin make. Har vuxna barn. Arbetade på tullen då hon blev 

utbränd. Var under åren 1999-2000 sjukskriven 100% under flera perioder fram och tillbaka. 

Arbetar idag heltid på samma arbetsplats. 
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Ellen: 53 år, förskollärare. Bor med sin make och barn. Har vuxna barn. Arbetade på en 

förskola då hon blev utbränd.  Har varit 100% sjukskriven sedan 2001. 

 

5.2. Överblick av teman 

Jag presenterar här resultatet av vad som framgick i intervjuerna samt mina kommentarer och 

tolkningar kring det. Intervjumaterialet visar ett resultat som främst berör sex teman: 

duktighet, otillräcklighet, skuld och skam, fysisk och psykisk dysfunktionalitet, att dra sig 

undan andra människorlitet samt förändrade värderingar. Inledningsvis en överblick och 

definition av dessa temans innehåll: 

 

• Duktighet 

- Höga förväntningar på prestation, som individen upplever kommer både från sig själv och 

omgivningen. 

- En känsla av välbefinnande kopplat till att prestera högt. 

- Svårighet att kunna säga nej i arbetslivet. 

 

• Otillräcklighet 

- Konflikt mellan krav och prestation, individen klarar ej att leva upp till sina egna och 

andras förväntningar. 

- En känsla av misslyckande då individen inte orkar prestera som hon önskar. 

- Upplevelse av förlorad kontroll över arbetssituationen. 

- Stress. 

 

• Skuld och skam 

- Individen skuldbelägger sig själv för att hon inte orkar prestera så högt som hon önskar. 

- Rädsla för vad andra människor ska tycka om en då man inte presterar lika högt som 

tidigare. 

- Upplevelse av att andra människor inte förstår utbrändhetsproblemet. 

- Skuldbeläggning av sig själv för att man inte upplever sig gjort tillräckligt för att förhindra 

utbrändheten. 

 

• Fysisk och psykisk dysfunktionalitet 
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- Fysiska sjukdomar och åkommor till följd av stress. 

- Psykiska problem såsom depression och oro. 

- Trötthet. 

 

• Att dra sig undan andra människor 

-  Hel eller delvis oförmåga att orka umgås med människor utanför familjen. 

 

• Förändrade värderingar 

- Omvärdering av arbetets betydelse. 

- Sänkta krav på sig själv vad gäller prestation. 

- Fokus på nya betydelsefulla delar av livet. 

 

5.3. Duktighet 

Samtliga respondenter betonar att de är aktiva personer som har höga förväntningar på krav 

och prestation, som kommer både från sig själva och från andra människor. Detta kallar de för 

duktighet. Flera kände att de innan sin utbrändhet var personer som på olika sätt stack ut ifrån 

mängden genom att  inte bara prestera högt, utan dessutom högre än andra. Birgitta uttrycker 

detta på följande vis: 

 

”Alla blir ju inte utbrända. En del verkar klara sig. En sak är nog att jag har 
stora krav på mig själv. Jag vill helst ge 100% av det jag gör.. göra allt 
ordentligt. Engagera mig mycket i det jag gör, jag  funkar så. Det fanns 
jobbarkompisar som blundade för saker som jag inte kunde blunda för, till 
exempel för barn som for illa. Jag tog på mig mycket ansvar…sa obekväma saker 
på personalmöten som ingen vågade säga, tog föräldrasamtal som ingen annan 
ville ta (…) Jag var duktig och kände mig omtyckt på jobbet. Rakryggad.. alltså 
jag menar att stå för mina åsikter. Att jag ställde upp för andra. Jag har alltid 
avskytt orättvisor (…) Mina arbetskamrater har uppskattat det där med att jag 
vågat säga ifrån, då har ju dom sluppit.. jag har fått uppskattade dunkar i ryggen 
efter möten..”  

 

De flesta av respondenterna upplever sig själva som personer med hög moral, som inte på 

något vis fuskar, utan hela tiden gör ”det rätta”. Dessutom berättar flera att de tagit på sig 

extra ansvar frivilligt. Ellen berättar att hon alltid varit plikttrogen och ofta blev tillfrågad av 

sin chef om hon ville gå extra utbildningar. Hon tackade ständigt ja, men menar att hon borde 

ha lyssnat på signalerna hennes kropp gav henne och tagit sig tid till återhämtning mellan 

varven. Hon menar att hon hade svårt att sätta gränser till de patienter hon arbetade med. 
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Doris berättar att hon alltid var den första som sa ja till nya förslag på personalmöten. Hon tog 

på sig ansvar att deltaga i olika projekt och liknande. Hon upplever att detta gjorde henne 

omtyckt bland cheferna, eftersom de tyckte att det var toppen med någon som aldrig sa nej.  

 

Jag uppfattar att samtliga respondenter har varit hårda mot sig själva, näst intill 

perfektionister. De verkar inte ge sig själva något utrymme för misslyckande eller prestationer 

som inte är i toppklass. Jag gör tolkningen att de flesta respondenterna är samvetsgranna som 

har haft svårt att säga nej även då de haft för mycket att göra. Jag tolkar deras svar som att de 

mått bra av att känna bekräftelse från arbetskamrater och chefer då de presterat mycket. Att 

hålla ett högt tempo har givit en känsla av att vara värdefull och behövd. Ingen av 

respondenterna uttrycker att de själva väntar sig att andra ska prestera högt, däremot tolkar jag 

det som att det finns en press att prestera som bottnar sig i en rädsla för att förlora sitt 

personliga värde om man inte gör det. Om man inte är duktig, då är man ingen alls. Ellen 

uttrycker detta:  

 

 
”Mitt motto innan var ’du orkar mer än du tror’ och det körde jag efter. Andra 
kunde bli trötta och svaga, men inte jag. Jag hade oerhörda krav på mig själv. 
Allt som jag gjorde skulle vara perfekt, annars var jag inte nöjd. Priset för att 
göra allt perfekt var högt. Idag förstår jag att mitt självförtroende var 
prestationsrelaterat.”  

 

Flera respondenter uttrycker en tillfredställelse kopplad till prestation. Man känner sig nöjd 

med sig själv då man har ett högt tempo. Jag tolkar materialet så att de flesta har upplevt en 

oerhörd stress på arbetet och i privatlivet som de innerst inne har förstått att den kanske inte är 

så bra i längden. Men flera uttrycker stressen som de upplevde den innan de blev utbrända i 

positiva ordalag. Birgitta menar att hon tyckte att det var härligt med stress på ett sätt, hon 

kände att hon presterade enormt mycket och var duktig. När Doris talar om sitt liv innan 

utbrändheten märks att hon var stolt över sig själv: 

 

”Det gällde full speed ahead! Det gällde att ha så mycket som möjligt på gång 
hela tiden. (…)  Jag hade jätteroligt. Framför allt så var jag ju så duktig. Mycket 
duktigare än många andra… som orkade med allt detta.  Tänk att orka allt det 
där! (…) Rida, huset, jobbet och så vidare.. det var toppen! Yeah, här kommer 
stålmannen! Man är så speedad att man landar inte. Jag kunde inte sova, inte 
slappna av – det kändes som om jag låg 2 centimeter ovanför madrassen (…) 
Effektiv till 110%. Ja det var som att köra på motorvägen!”  
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Alla respondenter uttrycker att de innan utbrändheten utförde sina arbeten väl, att de var 

behövda och duktiga i sin yrkesroll och omtyckta på sin arbetsplats och trivdes. Carola och 

Doris uttrycker mer starkt att de verkligen älskade sitt arbete. Birgitta beskriver sig som en 

påhittig person med mycket nya idéer på arbetsplatsen.  

 

Anki är den enda som skiljer sig ifrån de andra och beskriver att hon inte tyckte speciellt 

mycket om att arbeta. Detta på grund av att hon kände sig uppgiven för att hon saknade fast 

anställning och fick hoppa runt på olika ställen som vikarie. Hon saknade en fast punkt, vilket 

hon menar gjorde att hon inte ens från början orkade engagera sig så mycket i arbetet. Hon 

visste ändå inte om hon skulle få arbeta kvar. Hon upplevde inte heller att hon presterade lika 

mycket som hon skulle kunna, vilket ledde till en som hon beskriver det gnagande känsla av 

dåligt samvete. Hon menar att hennes brist på engagemang låg i att hon egentligen inte hade 

något intresse av att arbeta inom äldreomsorgen vilket hon gjorde. Hon kände sig trots allt 

omtyckt på arbetet. Jag tolkar det som att  arbetet spelat stor roll för alla respondenters 

självbild. Arbetet verkar vara mittpunkten i livet, centrum för någon form av 

självförverkligande. Anki uttrycker att hon inte känner sig duktig på arbetet och att det har 

varit en orsak till hennes dåliga mående. 

 

5.4. Otillräcklighet  

Jag tolkar respondenternas intervjusvar som att de allihop upplever att det finns en konflikt 

mellan krav och prestation i livssituationen totalt sätt. De klarar inte att leva upp till andras 

och sina egna höga förväntningar. Detta leder till en uppgivenhet, en känsla av misslyckande. 

Alla respondenter uttrycker att de upplevt en negativ stressituation på arbetet. Birgitta 

uttrycker detta: 

 

”Det liksom räckte inte att göra sitt bästa längre (…) Jag såg inte mig själv som 
duktig längre, bara otillräcklig. Kände mig lite som en robot. Kände mig 
lättirriterad över ingenting men orkade inte säga ifrån när jag behövde, utan då 
grät jag istället…Ja, hjälp… det kändes som om jag kunde börja gråta bara 
någon tittade strängt på mig”.  

 

Birgitta talar även om att arbetsvillkoren ändrades och kraven ökade med tiden. Hon arbetade 

på en förskola och i början ansåg hon att arbetet var roligt och inspirerande. Men med tiden 

ökade storleken på barngrupperna, samtidigt som personalstyrkan var den samma. Plötsligt 

ingick saker i arbetet som personalen tidigare inte hade behövt göra, som att skotta snö, laga 
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mat, städa och spika upp hyllor. Saker som vaktmästare och kokerska tidigare gjort. Hon 

uttrycker en känsla av maktlöshet, då det inte längre fanns en lista att titta på där det stod vad 

personalen var skyldig att göra. Flera av respondenterna uppger att de försökt protestera mot 

en för hög arbetspress men att detta mottagits negativt och inte givit resultat. Ellen talar 

mycket om den oerhörda stress hon kände: 

 

”När jag var på väg att bli utbränd så levde jag i en oerhörd stress för allt jag 
inte hann göra, hjärnan gick på högvarv både dag och natt. Jag skrev långa listor 
på allt som  jag skulle göra. Förmodligen så riskerade jag att tappa mitt värde om 
jag inte hann allt. Klarade inte att uppfylla kraven. Jag började säga att jag inte 
orkade på mitt arbete och tackade nej till utbildningar, men det sågs inte med 
blida ögon av min närmaste chef”  

 

Birgitta berättar om personalmöten där personalen skulle rösta om olika förändringar, men i 

slutändan blev det alltid som chefen ville ändå. Då personalen klagade över någonting, sa 

chefen att om det inte passade skulle de skaffa ett annat arbete. Även Ellen uttrycker en 

vanmaktskänsla över att barngrupperna ökade på förskolan där hon arbetade men att protester 

inte ledde någonstans. Carola berättar om en lång tid av psykisk och fysisk press på sin 

arbetsplats där hon vårdade ångestfyllda patienter och utförde tunga statiska arbetsmoment. 

Hon menar att detta är den främsta orsaken till hennes utbrändhet. Utöver arbetsrelaterade 

krav talar flera respondenter om en kravfylld situation utanför arbetet där man inte räcker till. 

Anki uttrycker en allmän oro inför sin livssituation: 

 

”Jag är stressad för att jag inte har en högre utbildning. Jag vet inte varför, men 
det känns inte bra…sen så känner jag mig stressad för att jag är ensamstående 
(…) Jag vill vara du vet en sån där som dom i TV-serierna… glammig… och 
lycklig. Åh, det låter så dumt, jag vet det. Men jag känner att jag vill göra en 
massa saker som jag inte orkar… jag har inte kraft att göra mina drömmar. Jag  
blir uppgiven…(…) Om livet var ett test skulle jag ha alla fel! Som om jag aldrig 
klarade testet. ”  

 

Anki känner att hon inte har förverkligat sig själv tillräckligt. Både Birgitta och Ellen tar upp 

att de ägnat mycket tid åt sjuka släktingar, som tagit mycket av deras energi på fritiden. 

Birgitta talar om en ständig press att orka med både arbete och familjeliv med barn. Hon 

arbetade tidigare deltid, men tvingades gå upp i heltid på grund av ekonomiska skäl, vilket 

hon egentligen inte önskade. Hon berättar om hur hon gått till arbetet trots att hon varit sjuk i 

maginfluensa och halsfluss, på grund av att hon inte hade råd med karensdag. Doris började 

med tiden känna att det blev för mycket att orka med att både arbeta heltid och sköta om en 
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häst, samtidigt som hon skulle skjutsa sina barn till olika aktiviteter. Jag ser i materialet att 

dåligt samvete är ett nyckelbegrepp. De flesta respondenterna talar om hur de ständigt åker hit 

och dit, ständigt försöker få sig själva och sin tid att räcka till. Samtliga nämner att deras 

anhöriga säkert påverkats negativt av deras dåliga mående. Jag ser ett mönster hos dem alla 

där de kommer till en punkt där de egentligen inser att de inte orkar, ändå fortsätter de i 

samma tempo. Birgitta, Doris och Ellen hade under den här tiden anhöriga som bad dem att 

varva ner, men de ville, eller kunde inte lyssna på det. Doris önskar att läkaren hon besökte 

skulle ha sagt till henne att sjukskriva sig tidigare, trots att hon själv ville fortsätta arbeta. Hon 

menar att man som utbränd inte själv har tillräcklig insikt för att förstå att man måste ta ett 

steg tillbaka. Jag tolkat det som att känslan av otillräcklighet inte bara är kopplad till 

arbetslivet. Flera respondenter berättar om en kravfylld situation utanför arbetslivet. De tar 

upp problematik inom flera olika områden, som i den ekonomiska situationen och i 

familjesituationen. Jag tolkar det som att flera av respondenterna har en livsstil som 

sammantaget inte fungerar. (Mer om detta har jag tagit upp i avsnitt 2.9. om etiska aspekter i 

studien).  

 

5.5.  Skuld och skam 

Samtliga respondenter beskriver känslor av skuld och skam som har samband med 

utbrändheten. En skuld riktad mot sig själv där man dömer sig själv hårt för att man inte 

klarar så mycket som man anser att man borde, och en skam förknippad med oro för vad 

andra människor ska tycka om att man inte längre orkar prestera mycket. Dessutom en 

skuldbeläggning mot sig själv för att man anser att man skulle kunnat förhindra utbrändheten. 

Carola talar om sin sviktande självbild: 

 

”Under min svartaste tid var min självbild svartare än sot och jag ifrågasatte om 
jag verkligen hade rätten att existera. Det hjälpte inte att veta att jag var älskad. 
Jag skämdes över min situation så fruktansvärt och det tog till exempel tre år  
innan jag berättade om sjukskrivningen för min pappa. Jag trodde inte att min 
pappa skulle tänka dåliga tankar om mig utan det var min egen känsla av 
vanmakt (…) Jag skämdes för att jag fattade inte att detta kunde hända mig som 
alltid varit så vansinnigt duktig. Jag fick stå vid sidan om alla andra och titta på 
när dom levde livet. Jag skämdes för att jag inte kunde fatta vad som hänt och det 
allra värsta… jag hade INGEN kontroll. (…) när någon ytlig bekant eller före 
detta arbetskamrat frågar mig hur det är eller vad jag gör, svarar jag att jag ’tar 
en paus i livet’ och så byter jag samtalsämne (…) Ingen vad jag vet har tittat snett 
på mig på grund av min utbrändhet. Det ligger inom mig själv.”  
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Flera av respondenten uttrycker sig liknande. Hur kunde det drabba dem? Anki skämdes 

oerhört för att arbetskamrater påpekade att hon såg trött ut. Detta försökte hon dölja. Doris 

tänkte att det bara är andra som behöver bli sjukskrivna, inte hon som var så duktig.  

 

Skammen förknippad med utbrändheten tolkar jag som ett resultat av en rädsla förknippad 

med att man går från att prestera mer än andra, till att så att säga prestera minst av alla. Jag 

tolkar det som att dessa respondenter över lag har förknippat sin egen identitet med sitt arbete. 

När de inte längre klarar att prestera leder detta till en förvirring och kris för individen. Man 

är besviken på sig själv och upplever tomhet. Man är plötsligt inte samma människa som man 

tidigare var och man vet inte hur man ska bete sig i den nya situationen. Carola menar att hon 

fortfarande efter flera år tvivlar på sitt eget värde som förtidspensionär. Hon anser att flera år 

av hennes liv gått till spillo och känner en skam över att hon inte längre är ”någon att räkna 

med”.  

 

Doris låg mest och sov eller grät i början av sjukskrivningen. Hon kände sig värdelös, hon 

klarade inte ens att koka kaffe. Ellen berättar hur hon i början av sin sjukskrivning hade 

mycket ångest och inte ville inse att hon var sjuk. Detta trots att hon knappt kom ur sängen. 

Hon skämdes inför sina grannar eftersom det inte syntes på utsidan att hon var sjuk. Hon 

uttrycker att människor speglar sig i andra, och i hennes spegel fanns bara yrkesmänniskan. 

När hon inte arbetade, upplevde hon det som om hennes jag krympte. Även Birgitta uttrycker 

att en bit av hennes identitet försvann när hon inte arbetade. Hon är därför glad att hon inte är 

uppsagd trots flera års sjukskrivning. Det känns bra att ha kvar arbetet. Återkommande är att 

intervjupersonerna uttrycker en oro för vad andra människor ska tycka. Anki uttrycker detta: 

 

”Jag är rädd att någon säger något illa om mig till min son. Eller att min sons 
vänner ska undra varför jag är hemma och inte jobbar. Inte för att någon har 
frågat…om det är någon som frågar, skulle jag säga som det är. Jag skulle nog 
hoppa över den biten att jag är deprimerad, bara. Jag vill inte att någon ska 
snacka skit om mig.”  

 

Rädslan för vad andra ska tycka riktar sig i samtliga fall utanför familjen. Alla har känt stöd 

av de närmaste. Jag gör tolkningen att de som blir utbrända hamnar i ett förvirringstillstånd. 

De känner att de på något vis behöver förklara sig inför omgivningen, men de vet inte hur. 

Samtidigt som respondenterna uttrycker oro för vad andra ska tycka, är det ingen som har 

varit med om att någon sagt rakt ut att de inte tror att de är sjuka. Jag tolkar det dock som att 
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det är det man som utbränd är rädd för. De flesta uttrycker att det finns en okunskap om vad 

utbrändhet är, vilket gör att de känner sig missförstådda. Okunskapen tar sig uttryck i, som i 

Doris fall, att läkaren hon gick till trodde att hon drabbats av klimakteriebesvär. Han frågade 

henne om hon läste för många spalter i läkartidningen, med andra ord antydde han att hon 

inbillade sig. Ellens läkare sa till henne att hon nog skulle vara på benen inom ett halvår, 

vilket var en missbedömning av hennes situation och kan tyda på okunskap inom området.  

 

Anki har vänner som säger åt henne att hon nog bara behöver ta en krogrunda med dem, så 

blir hon gladare. Men problemet löses knappast med en krogrunda. Birgitta och Doris tror att 

man måste drabbas av utbrändhet själv för att förstå vad det handlar om. Birgitta menar att 

hon själv hade fördomar om liknande problem innan hon själv drabbades. Hon tror att 

psykosociala diagnoser är svårt för omgivningen att förstå, och tar upp att hon råkat ut för 

någonting som liknar avundsjuka hos omgivningen. Människor som har fler barn än hon eller 

ägnar sig åt fler aktiviteter, tror hon kan tänka negativt om henne och undra varför hon är 

sjukskriven när de måste arbeta. Det är ingen som har uttryckt detta i ord, det är mer en känsla 

hon har. Slutligen finns en tendens att döma sig själv, känna sig dum över att man blivit 

utbränd och att ge sig själv skulden för utbrändheten. Ellen säger: 

 

”Jag blev mer och mer nedstämd, men bet ihop. Grät ofta i min ensamhet, ville 
väl inte visa mig svag (…) Men till syvende och sist ligger det hos individen, 
varför lät jag det gå så långt? Allt som var arbetsrelaterat hade jag kunnat 
hantera annorlunda!”   

 

Ständigt återkommande i intervjuerna är att respondenterna tycker att det är synd att de inte 

hade förmåga att lyssna på kroppens signaler, vilket var början av utbrändheten. Samtliga fick 

fysiska besvär kopplade till stress. Flera menar att de borde ha förstått, men att när man är så 

uppe i varv så förstår man inte vad som håller på att hända. Doris lägger skuld på sig för att 

hon inte förstod och kunde bromsa tidigare, eftersom hon nu ådragit sig kronisk fibromyalgi 

till följd av stressen. Anki menar att om hon bara hade gjort saker i livet som var hennes mål 

och fick henne att känna sig nöjd, skulle hon inte ha blivit utbränd. Hon ser sig själv som 

korkad.  

 

Min kommentar på intervjuerna är att de flesta har en hård ton mot sig själv, man tycker att 

man borde ha förstått eller gjort saker annorlunda. Man ger sig själv den främsta skulden för 

sin utbrändhet och menar att den huvudsakliga orsaken ligger i att man inte lyssnade, varken 
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på sig själv, sin kropp eller på andra människors varningar. Då och då i intervjusituationerna 

lade jag märke till hur vissa av intervjudeltagarna skakade på huvudet, svor för sig själva och 

mumlade saker i stil med ”vad dum jag har varit som inte fattade bättre.” Detta tolkar jag som 

att de skuldbelägger sig själva eller nedvärderar sin förmåga. 

 

5.6. Att dra sig undan andra människor 

Flera respondenter beskriver hur de under utbrändheten dragit sig undan andra människor allt 

mer. Samtliga beskriver hur de sedan som sjukskrivna isolerar sig och knappt orkar umgås 

med andra alls. Detta tolkar jag som ett resultat av trötthet och brist på koncentration. Anki 

beskriver hur hennes trötthet yttrade sig på arbetsplatsen: 

 

”Jag var enormt trött. Jag orkade inte bry mig om någonting. I normala fall 
kanske man skrattar om någon skämtar i kafferummet, även om det inte är roligt. 
För att vara artig. Man brydde sig om hur andra skulle uppfatta en. Men jag 
slutade skratta…jag orkade inte med folk. Jag försökte lyssna på vad de sa, men 
det fastnade liksom inte”  

 

Samtliga respondenter beskriver att de innan utbrändheten var sociala och kände sig omtyckta 

på arbetsplatsen. Detta är någonting som i och med utbrändheten allt mer försvinner. 

Anki beskriver hur hon blev irriterad på sina patienter. Inte så att hon var elak mot dem, men 

hon kände sig stressad av dem. Tyckte att de talade för långsamt och orkade inte lyssna. 

Birgitta berättar att hon tiden innan sin sjukskrivning hade taggarna utåt och var mer 

lättirriterad på arbetet. Hon tror att hon ofta missförstod människor, det blev ofta konflikter. 

Ellen beskriver hur hon inte hängde med i konversationer. Människor kunde berätta saker för 

henne som hon sedan glömde. Detta blev pinsamt och slutade med att hon satt tyst i 

kafferummet och låtsades att hon förstod vad andra talade om trots att hon inte gjorde det. 

Doris berättar om hur hon suttit i ett möte. När en person som deltagit i mötet senare ringde 

upp henne, kunde hon inte minnas att mötet ägt rum eller vem personen var. Då 

sjukskrivningen blivit ett faktum, beskriver alla hur de isolerar sig. Ellen säger: 

 

”Det var länge uteslutet att träffa andra människor, det fanns helt enkelt ingen 
kraft till det. Sakta men säkert börjar  jag att öka på mitt umgänge igen…men jag 
bor fortfarande trött i sociala sammanhang”  

 

Främst i början är isoleringen stor. Samtliga menar att de inte orkade med något annat 

umgänge än familjen. Ett par berättar att de drog ur telefonjacket. Carola bröt i samband med 
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sjukskrivningen kontakten med de flesta av sina vänner. Hon ansåg att umgänget tog mer 

energi av henne än vad det gav, och ville spara den lilla energi hon hade åt familjen, som 

kändes värdefulla och trygga. Familjen upplevde hon gav henne kärlek, medan relationerna 

med vännerna tappade sin betydelse. Som sjukskriven var hennes umgänge lika med noll. 

Idag, som förtidspensionär är det ytterst begränsat. Då hon vid enstaka tillfällen umgås med 

vänner gör hon det på restaurang eftersom hon inte orkar bjuda hem människor. Även Ellen 

och Doris beskriver sin första tid som sjukskriven som helt isolerad, men även de har på 

senare tid börjat öka sitt umgänge. Samma sak gäller för Birgitta. Anki orkar i dagens läge 

inte umgås med någon, hon talar i telefon med sin mor och syster ibland. Samtidigt som 

kontakten med andra människor upplevts svår, uttrycker flera respondenter, främst Birgitta 

och Anki, att det ändå funnits en önskan att behålla kontakten med arbetskamrater och vänner. 

En önskan som inte alltid kunnat uppfyllas, som jag tolkar det på grund av den egna tröttheten 

och den ambivalenta känslan att å ena sidan inte orka med sociala kontakter och å andra sidan 

känna sig ensam och önska att man orkade. Birgitta uttrycker detta: 

 
”Ja, det blev så konstigt… jag var så deppad när jag sjukskrevs och då orkade jag 
inte få hem jobbarkompisar med blommor och så som ville prata…och jag sa det 
till min chef…men jag tror att de kanske tog illa vid sig, för sedan blev allting helt 
tyst…och det var inte så jag menade…till exempel kunde de ha skickat kort eller 
så i början tills jag orkade höra av mig.”  

 

Birgitta tar upp att om omgivningen vetat vad utbrändhet är, skulle de kanske inte dragit sig 

undan helt.  

 

Anki uttrycker en liknande besvikelse över att bli lämnad ensam. Hon saknar sitt tidigare 

kompisgäng. De hör inte längre av sig och hon förstår att det är för att hon hela tiden tackar 

nej till deras förslag. Hon orkar inte delta i olika aktiviteter, men lider ändå av att telefonen 

tystnat. Hon menar att de nog inte förstår henne utan kanske tolkar hennes beteende som om 

hon inte längre bryr sig om dem, vilket hon gör. Hon känner sig missuppfattad och känner att 

hon har svikit dem. På samma vis känner hon att hon sviker sin son, som hon allt oftare 

lämnar till hans far därför att hon blir så utmattad då hon tar hand om honom samt att hon är 

rädd att han ska se henne ledsen.  

 

Jag tänker mig hur respondenterna innan utbrändheten haft mängder av sociala kontakter och 

krav av olika slag på sig. Till slut blir det för mycket, det blir en överdos av intryck. Min 

tolkning är att kroppen då på något vis slår ut de funktioner som är överhettade. I detta fall 
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tror jag att det kan röra sig om att man tidigare var på topp vad det gäller att ta in intryck, 

samordna, planera och få ihop vardagen så att både människorna på arbetet och den egna 

familjen hade det bra. Till slut tar det stopp. Jag anser att Birgitta sammanfattar detta bra, då 

hon säger att även saker som tidigare var roligt och avkopplande såsom att umgås med 

vänner, förvandlas till någonting betungande. Hennes förklaring till detta är att hjärnan inte 

längre kan sortera intryck. Bagateller blir plötsligt till stora problem, hon kunde exempelvis 

ligga sömnlös en hel natt för att hon inte visste vilket vin hon skulle bjuda sina gäster på 

under en kommande fest. 

 

5.7.  Fysisk och psykisk dysfunktionalitet 

Samtliga respondenter beskriver en både fysisk och psykisk trötthet, som inte försvinner trots 

vila. De beskriver en allmän dysfunktionalitet där kroppen inte fungerar som tidigare och där 

ork och minne sviker. Den psykiska tröttheten yttrar sig i en överkänslighet och lätt till tårar. 

De beskriver även hur fysiska åkommor hopar sig. Uppfattningen de har är de fysiska 

åkommorna likaväl som de psykiska beror på och förvärras av stress. Doris beskriver sina 

besvär: 

 

”Jag tappade känsel i händer, fötter, armar och ben, fick domningar…kände mig 
förlamad. Det var de första fysiska tecknen…hjärtklappning och 
panikångestattacker fick jag också. Det höll på i fem år fram och tillbaka. Jag 
gick på utredningar…de gissade på neurologiska förändringar eller virusinfektion 
i ryggmärgen. Men det var det ju inte, egentligen var det kroppens sätt att tala om 
att jag var slut rent kroppsligt…kropp och själ hör ihop. När man själsligen inte 
förstår att man är slut, säger kroppen ifrån. Jag hade glömska, 
koncentrationssvårigheter…en enorm trötthet, man vill bara sova bort 
allting…jag hade ledvärk, jag fick fibromyalgi till följd av stressen, ständig värk i 
alla muskelfästen. Det hjälper inte med tabletter. Det går aldrig över. Det blir 
värre när man stressar.”  

 

I samband med att Doris blev sjukskriven bröt hon ihop på arbetet och trodde att hon hade fått 

en hjärtattack. Det hade hon dock inte, smärtan berodde, tror hon, på stress.  

 

Fler än Doris hade fysiska besvär i samband med utbrändheten. Carola tror att startsignalen på 

hennes utbrändhet var att hon fick inflammation i sina armar och kraftigt håravfall. Hon blev 

sjukskriven för detta och kände den perioden hur ingenting längre kändes meningsfullt eller 

roligt. Hon drabbades av värk i kroppen under långa perioder vilket hon fortfarande ibland 

har. Ellen hade tiden innan hon blev sjukskriven kronisk magkatarr, ont i axlar och nacke, 
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värk i ansiktet på grund av att hon  pressade ihop sina käkar. Hon fick huvudvärk och tinnitus, 

vilket även Birgitta drabbades av. Anki talar om en muskelvärk i händerna som tilltog innan 

sjukskrivningen och fortfarande är kvar. 

 

Gemensamt för alla är att de beskriver hur de blev allt tröttare under tiden de arbetade. Ellen 

började försova sig och hade stora svårigheter att gå upp på morgonen. Anki var så trött att 

hon trodde att hon hade vitaminbrist. Hon började äta sundare och sov så fort hon hade 

möjlighet, men det hjälpte inte. Tiden innan sjukskrivningen lät Ellen sin man hämta henne 

från arbetet, hon orkade inte ta sig hem på egen hand. Då hon kom hem lade hon sig genast i 

soffan och somnade. Birgitta märkte att hon orkade med sina barn sämre och hade mindre 

tålamod. Det kunde räcka med någon glömt ställa in ett mjölkpaket i kylen för att hon skulle 

bli enormt arg. Alla respondenter beskriver att de i början av sjukskrivningen drabbades av 

förlamande trötthet, hade svårt att ta sig upp ur sängen eller soffan och att de grät mycket. 

Anki och Birgitta sov mycket på dagarna. Detta har Birgitta nu slutat med, men Anki gör det 

fortfarande. Samtliga menar att de hade svårt att göra även enklare saker, Birgitta och Doris 

tar exemplet att sätta på kaffe. Anki och Carola menar att de under vissa dagar endast orkar 

klä sig men inte mycket mer än så.  

 

Jag tolkar intervjusvaren som respondenterna upplevt sig som handlingsförlamade. Det är 

svårt att ange en orsak till detta. Kanske finns det fysiologiska orsaker som jag inte känner till. 

Doris beskriver handlingsförlamningen: 

 

”Det är som att dra ur en kontakt. För det är ju som att bryta strömmen. Du kan 
inte tänka. Du kan inte fatta ett beslut. Du kan inte sätta på kaffet för du vet inte 
var du ska hälla på vattnet eller kaffepulvret. Till slut blir det ju fullständigt kaos i 
hela livet och då orkar du inte gå upp ur sängen…och du kan inte köra bil, och så 
vidare och så vidare, va. Du kan inte gå in på ICA och betala din mat för du vet 
inte hur du ska göra. (…) Plus… fullständigt… omöjligt att kunna tänka en rak 
tanke.”  

 

Carola upplever att hjärnan var onormalt trött och att den även nu flera år senare är 

”handikappad” så tillvida att hon har svårt att fatta beslut. Doris betonar även hon svårigheter 

att fatta beslut, men endast under sjukskrivningstiden. Ellen, Birgitta och Doris använder 

begreppet  hjärntrötthet för att beskriva en glömska i samband med utbrändheten. Birgitta 

brukade skriva upp saker hon skulle göra för att inte glömma dem, även basala saker som att 

komma ihåg att tvätta håret. För Doris som har börjat arbeta igen har denna glömska 
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försvunnit. För Ellen och Birgitta har den blivit bättre med tiden, men är fortfarande ett 

problem. Ellen tar upp att hon under sina två första år som sjukskrivning ofta överansträngde 

sig vilket ledde till att hon varje gång blev utmattad, nedstämd och fick en overklighetskänsla. 

Det hände att hon satte på spisplattor och vattenkranar och sedan lämnade dem på för att hon 

glömde vad hon höll på med. Hon upplevde att kroppen var slutkörd både fysiskt och 

psykiskt. 

 

 Jag tolkar respondenternas samanlagda svar som att deras reaktioner helt enkelt beror på 

stress. De höga krav som de själva och andra utsatt dem för, får ett högt pris då kroppen till 

slut säger ifrån för att den inte orkar mer. Jag tolkar reaktionerna som utslitning som beror på 

både fysisk och mental överbelastning. De har presterat mer än deras förmåga tillåter under en 

längre tid. Jag tror precis som respondenterna att reaktionerna tyder på att kroppen säger ifrån 

därför att den helt enkelt behöver vila och återhämta sig. Jag tolkar det som en slags ofrivillig 

rehabiliteringsprocess som startar utan att individen själv bestämt det. 

 

5.8.  Förändrade värderingar 

Flera av respondenterna beskriver hur utbrändheten lett till att de tvingats sänka kraven på sin 

egen prestation. Jag tolkar intervjusvaren som att samtliga respondenter utom Anki har 

omvärderat arbetets betydelse. Den har minskat. Att vara ”duktig” är inte längre det primära 

målet. Duktigheten har fått lämna plats åt annat som får individen att må bra. Ellen säger: 

 
”Jag vill absolut börja arbeta igen, men att klara 100% är jag mycket tveksam 
till. Orkar jag 50% blir jag glad, orkar jag 75% är det en bonus. Jag har försökt 
att hitta det som jag drömt om att göra och försöker nu förverkliga det. Är det 
roligt att gå till arbetet, orkar man mer. Men det är fortfarande viktigt att känna 
min gräns och vägen dit är och har varit långtifrån rak.”  

 

Ellen, Birgitta och Anki som är sjukskrivna, uttrycker samma sak; de önskar att återgå till 

arbete men att arbeta 100% är inget mål. De skulle vara nöjda om de kunde arbeta deltid. De 

känner inte att de nödvändigtvis vill arbeta med samma sak som de gjorde innan 

utbrändheten. Främst Birgitta och Anki skulle vilja omskola sig och göra någonting helt annat 

då de får negativa associationer då de tänker på sitt yrke. Carola som är förtidspensionär säger 

att det inte finns någon chans att hon återgår till att arbeta. Hon vill istället ägna sig åt andra 

meningsfulla sysselsättningar och har hittat en hobby som hon brinner för. Doris är den enda 

som i nuläget återgått till att arbeta heltid. Hon arbetar nu aktivt på sin arbetsplats med att 



 37 

förhindra utbrändhet, genom att tala om sina upplevelser och bjuda in gästföreläsare. Hon 

hanterar numera arbetet annorlunda: 

 

”Idag har jag ett annat sätt att se på mitt arbete. Idag gör jag det jag orkar och 
det jag känner att jag kan. När jag blir för trött, då tar jag en semesterdag och är 
hemma. Jag lägger av innan jag blir så trött att jag mår illa. Jag åker hem 
tidigare…om det är så att jag känner att jag behöver, sover jag en extra timme på 
morgonen. Och framför allt så tar jag mig tid att ta det lugnt på kvällen. Man kan 
faktiskt gå hem från jobbet och slänga sig i soffan! Det är helt okej det med! Så 
där har jag lärt mig mycket”  

 

Doris menar att hon lärt sig att känna att hon duger som hon är, trots att hon inte håller samma 

tempo som innan. Hon försöker njuta av små saker som att läsa en bok . Det viktigaste för 

henne numera är att må bra. Hon talar om att hon inte längre måste visa sig duktig, en insikt 

hon delar med Ellen som menar att hon inte längre bryr sig om vad andra tycker om henne i 

samma utsträckning. För Birgittas del har sjukskrivningen inneburit att hon haft tid att tänka 

över vad som är viktigast i hennes liv: lugn och ro, balans mellan vila och aktivitet, att ha 

roligt och att umgås med vänner. Numera har hon sänkt sina krav rejält och glädjer sig för 

småsaker som att hon orkar laga lunch eller gå på gympa, saker som hon inte såg som 

prestationer innan utbrändheten. Ellen försöker förverkliga ett projekt hon drömt om. Hon går 

dock inte in på vad det är. Hon menar att hon idag mår mycket bättre tack vare långvarig 

terapi. Hon har tränat på att ickeprestera och prestera sämre och ändå känna att hon duger. 

Idag lyssnar hon på sin kropp och anser att hon lärt sig självrespekt. Carola talar varmt om sin 

hobby, fotografering och scrapbooking och menar att det skänker henne glädje att lämna över 

fina fotoalbum till sina barn. Hon känner sig duktig och betydelsefull.  

 

Både Anki och Carola antyder att de fortfarande ibland tvivlar på sitt värde. Carola vill inte gå 

in på varför, men hon säger att hon ständigt kämpar med att hantera sin stress och ångest. 

Anki känner sig värdelös och utanför då hon inte kan arbeta. Trots detta upplever hon att hon 

mår bättre som sjukskriven än då hon arbetade. Numera har hon tid att andas och att ägna sig 

åt sin son.  

 

Min tolkning av intervjusvaren är att samtliga fått någon form av insikt av utbrändheten och 

ändrat sitt sätt att leva. Utbrändheten har blivit den avgörande väckarklocka som fått 

respondenterna att inse att de inte längre kan fortsätta som tidigare. Det finns ingen som ser 

positivt på att de drabbats, tvärtom negativt. Utbrändheten har inneburit mycket lidande för 
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samtliga. Doris uttrycker exempelvis att hon inte önskar någon att behöva uppleva det helvete 

hon genomgått. Men i intervjuerna får jag en känsla av att insikten utbrändheten lett till 

någonstans har varit befriande. De flesta ler då de talar om sina nya värderingar. Jag tolkar det 

som att ingen vill tillbaka till det stadie där de var utan tvärtom anser att de numera har en mer 

sund syn på både sig själva och livet i stort. 

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur utbrända kvinnor presenterar sin 

självbild. Frågeställningarna är vilken självbild de hade innan de blev utbrända samt vilken 

självbild de hade eller har som utbrända. Jag ville således försöka ta reda på om självbilden 

ändrats i och med utbrändheten, och i så fall hur. Jag kommer här att koppla och jämföra 

resultatet av intervjuerna med teorier och tidigare forskning och göra en sammanfattad 

tolkning av materialet.  

 

6.1. En utbrändhetsprocess 

Jag ser i det empiriska materialet någonting som liknar en utbrändhetsprocess. De teman som 

framkom i resultatet har alla samband med varandra. I processen att bli utbränd ingår en så 

kallad duktig person. Duktigheten ersätts med en känsla av otillräcklighet i samband med en 

konflikt mellan krav och prestation. Detta leder till skuld och skam samt att man drar sig 

undan andra människor. I samband med utbrändheten uppkommer också en fysisk och 

psykisk dysfunktionalitet. Efter en tid kan detta leda till ändrade värderingar för individen till 

följd av personliga insikter av det som skett. 

 

Figur 1. En tolkning av gemensamma teman hos intervjupersonerna i utbrändheten. 
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6.2. Duktighet 

Det första temat i intervjumaterialet är duktighet. Kvinnorna ställde innan de blev utbrända 

höga krav på sig att vara aktiva och att prestera högt, helst högre än andra. Kraven kommer 

främst från respondenterna själva, men även människor runt omkring förväntar sig mycket av 

dem. Däremot ställer respondenterna inte liknande krav på andra människor. Samtliga talar 

om en tillfredställelse kopplad till prestation på arbetsplatsen, då det får dem att känna sig 

uppskattade av arbetskamrater och ledare. Alla beskriver att de varit duktiga i sitt arbete. 

Detta ger en behaglig inre känsla. Flera beskriver sig som ansvarstagande som har svårt att 

säga nej.  

 

En röd tråd genom materialet är att respondenterna är och vill vara någon att räkna med, 

någon med hög arbetsmoral som är omtyckt. Alla beskriver livet innan utbrändheten som 

fartfyllt och stressigt, men på ett positivt vis. De har känt att de mått bra av att vara aktiva. 

Tidigare forskning (Brattberg, 2006) hävdar att utbrända flyr från sina egna negativa känslor 

genom att vara ständigt aktiva. Om detta stämmer överens med respondenterna i min 

undersökning är oklart, men min tolkning är att respondenternas självbild varit kopplad till 

arbetsprestationen. En hög prestation leder till uppskattning som leder till välbefinnande och 

stolthet. Enligt Maslash och Leiter (1999) behöver människor erkännande från andra för att 

kunna värdera sig själva och det arbete de utför högt. Erkännandet ger individen inre belöning 

i form av stolthet. Även Mead (1976) menar att ett fullständigt jag skapas genom att man 

antar andras attityder mot en själv. Det finns ett ständigt krav att förverkliga sig själv och i 

och med att man uppskattas av andra, uppskattar man också sig själv.  

 

Honneth (2003) tar upp liknande aspekter och menar att erkännande från andra är en 

förutsättning för att man över huvud taget ska utveckla en identitet och en positiv 

självrelation. Han menar att en människa för att känna egenvärde måste känna att andra litar 

på ens omdöme och ger en positiv feedback. Erkännandet består även i att individen visas 

särskild uppskattning och ges betydelse i gruppen. Detta är tydligt att de flesta av 

respondenterna fått. De känner att de är uppskattade, behövda och respekterade i sin yrkesroll, 

i flera fall mer uppskattade än andra. 

 

Maslach (1985) menar att personer i människovårdande yrken ofta ställer höga krav på sig 

själva och har stort behov av erkännande. Detta stämmer in på respondenterna. Alla utom en  

arbetar inom vård eller omsorg och samtliga arbetar aktivt för att få erkännande. Utveckla 
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Maslach (1985) menar att risken att bli utbränd ökar hos personer som har svårt att sätta 

gränser, vilket stämmer in på respondenterna. Tidigare forskning (Jeanneu och Armelius, 

2000) visar att en positiv självbild, det vill säga att acceptera och älska sig själv, skyddar mot 

utbrändhet. I min studie tycks respondenterna vid en första anblick ha haft en positiv självbild 

innan utbrändheten, i och med att de beskriver sig som duktiga och omtyckta. Huruvida den 

verkligen är positiv är dock en tolkningsfråga, eftersom självbilden tycks vara beroende av 

vad andra anser om en. Självbilden kan även vara en efterhandskonstruktion från 

respondenternas sida. Det vill säga; det är inte säkert att de såg på sig själva på samma sätt vid 

tiden innan utbrändheten som de i dagens läge minns att de gjorde. Deras minnen av 

självbilden kan vara präglad av den självbild de har i dagens läge. Man kan tolka det som att 

respondenternas självbild är negativ eftersom man inte upplever att man duger då andra inte 

ger särskild uppskattning åt det man gör. Janneu och Armelius forskning visar att en negativ 

självbild med känsla av att hata, försumma och skuldbelägga sig själv är starkt förknippad 

med utbrändhet, vilket stämmer med resultatet i denna studie. Den tidigare känslan av att 

prestera högt och att känna sig duktig ersätts för respondenterna i denna studie av en känsla av 

otillräcklighet och misslyckande. Annan forskning (Bakker och Van der Zee, 2006) visar att 

emotionell utmattning och hög prestation ökar risk för utbrändhet vilket även det verkar 

stämma in på respondenterna i denna studie. 

 

6.3. Otillräcklighet  

Det andra temat är otillräcklighet. Respondenterna upplevde efter hand då de arbetade att de 

inte klarade att prestera tillräckligt utifrån sina egna och andras krav. Det räckte inte längre att 

göra sitt bästa. I flera fall berodde detta på att arbetsuppgifterna ökade. Flera respondenter tar 

upp hur de allt mer tappade kontrollen över sina arbetsuppgifter och att det inte hjälpte att 

protestera. Flera tar upp hur de slits mellan yrkesliv och privatliv och hur tiden inte räcker till. 

Samtliga beskriver en stress kopplad till att inte hinna med allt man borde. Tidigare forskning 

(Holmberg, 2007) tar upp vikten av att kunna slappna av på sin fritid för att undvika 

stressrelaterad ohälsa. Detta verkar respondenterna i denna undersökning ej kunna göra. 

Synen på arbetet är inte längre enbart positiv då kraven upplevs öka. Trots detta fortsätter 

respondenterna försöka att prestera lika högt, och prestera över sin upplevda egentliga 

förmåga. Detta leder till att den förut upplevda positiva stressen byts ut till negativ. Maslash 

(1985) menar att risken för utbrändhet ökar om man inte känner sina egna begränsningar och 

tar ansvar för dem. Flera respondenter fick tillsägelser av anhöriga att varva ner, men ville 

eller kunde inte lyssna. Det är tydligt att det har varit svårt att acceptera den nya situationen. 
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Detta kan kopplas till Maslach och Leiter (1999) som tar upp att risken att bli utbränd ökar då 

det inte finns utrymme att kunna fatta egna beslut i arbetet och göra saker på sitt eget vis för 

att uppnå resultat.  

 

Ett par av respondenterna tar upp hur de försökt påverka beslut på arbetsplatsen men till ingen 

nytta. En av dem hade en chef som sa att personalen skulle byta arbete om det inte passade 

dem. Tidigare forkning (Holmberg, 2007) visar att det är viktigt för personal att känna sig 

kreativa och aktiva i sitt arbete och att ha en öppen och lyhörd relation med arbetsledare för 

att undvika stressrelaterad ohälsa. Respondenternas svar kan kopplas till Antonovskys (1991) 

begrepp KASAM: känsla av sammanhang, som går ut på att risk för ohälsa ökar då en individ 

känner låg grad av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Främst går att se sambandet 

mellan respondenternas ohälsa och deras känsla av ohanterbarhet. De känner inte att de kan 

hantera alla de stimuli de möter.  

 

Min tolkning är att arbetet förut var en plattform att stå på där respondenterna kände en hög 

grad av hanterbarhet, eller hoppades på detta. De visste att de hade förmåga att klara de 

utmaningar de ställdes inför. Dessutom kändes arbetet meningsfullt då det gav individen 

positiv feedback och en positiv självbild. I takt med att hanterbarheten försvinner, försvinner 

också glädjen och känslan av sammanhang i arbetet. Individen upplever sig inte längre viktig 

och behövd och hon kan inte påverka det som sker. Saker och ting rusar på bortom hennes 

kontroll, vilket skapar oro och stress. Man kan tolka det som händer utifrån de ovan nämnda 

teorierna om erkännande och självbild. Ingen av respondenterna talar om att de fick fortsatt 

erkännande då kraven blev för höga. Om erkännande leder till positiv självbild och en stark 

jagkänsla, leder rimligtvis avsaknad av erkännande till det motsatta. 

 

Det tredje temat är en känsla av skuld och skam, som är direkt kopplat till att inte längre 

känna sig duktig genom prestationer. Detta är en direkt följd av upplevelsen att inte räcka till. 

Dessa känslor uppkommer i samband med sjukskrivning. Respondenterna talar om hur de inte 

förstår hur detta kunde hända dem och hur de skäms inför omgivningen. En respondent är 

orolig för vad grannarna ska tycka, en vågar inte tala om vad som skett för sin far. En är rädd 

att hennes sons vänner ska tycka att hon är konstig som inte arbetar och en tror att människor 

som presterat mer än hon kan tycka att det är konstigt att hon blir sjukskriven när inte de 

behöver bli det. 
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 Några respondenter uttrycker tvivel på sitt eget värde då de inte arbetar. Honneth (2003) 

menar att självaktning, självrespekt och känsla av egenvärde grundas i känslan av att ha ett 

värde för andra. Mead (1976) talar om den generaliserande andra som innebär att man antar 

andras generella attityder gentemot sig själv och andra. I den pressade arbetssituationen 

uppmuntras aktivitet. Presterar man sämre, uteblir uppskattningen. Flera respondenter 

försökte ändra sin arbetssituation men fick då negativa responser från sina arbetsledare. Detta 

tolkar jag som ett slag i ansiktet för individen, då hon får klart för sig att hennes åsikt inte 

respekteras. Det kan tolkas som en nedvärdering av individen. I interaktionen med andra 

upplever hon hur hon inte duger, tar till sig denna uppfattning och riktar den mot sig själv. 

Likaså tror individen att andra ska reagera negativt mot henne, eftersom hon själv är en del av 

den generaliserade andra och anser att hög prestation är det bästa.  

 

I intervjuerna framgår att flera anser att de själva har skuld till sin situation, att de borde 

kunnat förhindra den. Mead menar vidare att människor får mindervärdeskomplex då de inte 

kan förverkliga sina önskningar och detta verkar vara vad som sker. Min tolkning är att det 

uppstår ett tomrum i jagmedvetandet under sjukskrivning eftersom identiteten tidigare varit 

kopplad till högpresterande. Man vet inte längre vem man är, eftersom man inte orkar göra det 

som tidigare skapade självbilden. 

 

6.4. Upplevelse av att dra sig undan andra människor 

Det fjärde temat är att man drar sig undan andra människor till följd av utbrändheten. Den 

startar på arbetsplatsen i samband med att respondenterna inte längre orkar leva upp till sina 

och andras krav. Att dra sig undan andra människor yttrar sig på olika vis. Ett par 

respondenter upplevde sig lättirriterade. Några orkade inte hänga med i konversationer och 

glömde vad som sades.  Maslash och Leiter (1999) menar att cynism är en dimension av 

utbrändhet. Deras tolkning är att det är ett försvar mot besvikelse och utmattning, man får en 

distanserad inställning till arbete och kollegor på grund av att situationen upplevs osäker och 

okontrollerbar. De menar vidare att utbrändhet kan orsaka relationsproblem. Den som är 

utbränd bär negativa känslor vilket kan göra att hon eller han snäser av människor, vilka i sin 

tur drar sig undan. Detta upplevs nödvändigtvis inte av den utbrända som negativt, eftersom 

man som utbränd inte orkar med andra människor. I början av sjukskrivningen isolerar sig 

samtliga från alla människor utanför familjen. Deras samlade förklaring är att det beror på 

brist på energi. Birgitta menar att hennes isolering berodde på att hon såg allting som krav, 

även att träffa vänner, och hon orkade inte med krav.  
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Jag ser ett mönster i förloppet. Samtliga isolerade sig mer eller mindre totalt under den första 

sjukskrivningstiden. Den respondent som varit sjukskriven tre månader gör det fortfarande. 

De som inte arbetat på flera år menar att de numera har ökat sitt umgänge men att det 

fortfarande är begränsat på grund av de blir trötta i sociala situationer. Den respondent som nu 

arbetar heltid isolerar sig inte längre. Utifrån detta tolkar jag att isoleringen kan vara en följd 

av den psykiska och fysiska ohälsa som utbrändheten medför. Jag tolkar det även som att 

ohälsan kan vara orsakad av problem som uppstår i den sociala interaktionen då en person 

drabbas av stressrelaterad ohälsa. Det vill säga att man som utbränd inte längre blir bemött 

som tidigare på grund av att man inte längre är som man förut var. Det kan vara så att 

utbrändheten orsakar förvirring i interaktionen, både för den utbrända och för de människor 

som den utbrända har en relation med. Jag tolkar det som att ingen part riktigt vet hur man ska 

bete sig i den nya situationen, där förutsättningarna har förändrats. Jag tolkar det som att 

isoleringen i vissa fall lett till ytterligare ohälsa i form av oro och dåligt samvete för den 

utbrända. Ett par respondenter menar att de mått dåligt över isoleringen eftersom de 

egentligen önskat att andra människor skulle behålla kontakten med dem. De upplever att 

andra människor inte förstår vad utbrändhet är och att detta möjligen kan ha orsakat en 

osäkerhet hos omgivningen som gjort att de dragit sig undan. Flera respondenter talar om att 

de inte vetat hur de själva ska närma sig omgivningen efter att utbrändheten blivit ett faktum. 

De menar att det har varit svårt att förklara på ett tydligt vis vad utbrändhet är och att det 

därför känns konstigt att tala om problemet. En respondent känner att hon har svikit sina 

vänner. Tidigare forskning (Glasberg, Eriksson och Norberg, 2007) visar att utbrända ofta 

känner dåligt samvete över att de inte kan genomföra sitt arbete på det vis de önskar, vilket 

stämmer överens med resultatet i denna studie.  

 

Maslash och Leiter (1999) tar upp att olösta konflikter på arbetsplatsen kan leda till 

utbrändhet. Ingen av respondenterna tar upp konflikter med sina närmaste arbetskamrater, 

men däremot upplever flera att de inte har någon positiv kontakt med sina chefer. Åtminstone 

inte då de själva inför dessa uttryckt en önskan om att få ändrade arbetsförhållanden, 

exempelvis mindre barngrupper på förskolan. Maslash och Leiter menar att utbrända ofta 

själva väljer isolering och detta leder till urholkning av möjlighet till emotionell näring och 

stöd. Jag tolkar det som att isolering i den svåra livssituationen å ena sidan upplevs som en 

nödvändighet då den som är utbränd inte orkar umgås. Å andra sidan verkar isoleringen 

negativ då den klipper av all möjlighet till respons från andra människor. Om man utgår från 
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Honneth (2003) och Mead (1976) vars teorier går ut på att identiteten skapas i interaktion med 

andra, borde detta vara förödande för självbilden.  

 

6.5. Fysisk och psykisk dysfunktionalitet 

Det femte temat är psykisk och fysisk dysfunktionalitet. Temat innefattar psykiska och fysiska 

förändringar som gör att man fungerar sämre än tidigare. Tidigare forskning (Honkonen och 

Ahola, 2006) visar att det finns ett samband mellan utbrändhet och muskelsjukdomar bland 

kvinnor samt att en större procent av de som känner sig utmattade och otillräckliga på arbetet 

drabbas av fysiskt illamående. Detta stämmer in på respondenterna i min studie, flera 

beskriver fysiska åkommor som de tror är stressrelaterade. Värk i kroppen är det oftast 

förekommande, alla utom en tar upp att de haft muskelvärk. En beskriver hur hon tappade 

känsel i kroppen, hade hjärtklappning och ångestattacker tiden innan sjukskrivningen. Hon 

har än idag  kronisk värk i alla muskelfästen som blir värre då hon stressar. En tror att starten 

för hennes utbrändhet var att hon fick inflammation i armarna  och håravfall hade kronisk 

magkatarr tiden innan sjukskrivningen och pressade ihop sina käkar på grund av stress så att 

tänderna sprack. Ett par respondenter fick i samband med utbrändheten tinnitus. Generellt 

utifrån intervjumaterialet verkar det vara så att de fysiska problemen var värst närmaste tiden 

innan och i början av sjukskrivningen.  

 

Samtliga beskriver en bedövande trötthet tiden innan och under sjukskrivningen, som inte 

försvinner trots vila och hur de varit ledsna och gråtit mycket. I samband med sjukskrivning 

och i början av sjukskrivningsperioden har tröttheten kulminerat och samtliga respondenter 

berättar om hur de haft svårt att ta sig upp ur sängen eller soffan för att över huvud taget göra 

någonting. Flera respondenter beskriver hur de på skiljda vis upplevt sig som handikappade 

och använder begreppet hjärntrötthet. Ett par fick svårt att fatta beslut vilket en av dem än 

idag har. Flera beskriver glömska. En respondent glömde under sjukskrivningstiden även 

basala saker som hur man gör när man handlar mat. En annan kunde sätta på spisplattor eller 

vattenkran för att sedan glömma att hon gjort det. Hon talar om en overklighetskänsla och 

nedstämdhet då hon överanstränger sig under sjukskrivningen. Maslash och Leiter (1999) 

menar att utbrändhet kan orsaka både fysiska och psykiska problem. De tar upp utmattning 

som en dimension av utbrändhet. Utmattningen är den första reaktionen på stress och för höga 

krav i arbetet och innebär att man känner sig trött jämt och ständigt och inte återhämtar sig 

trots vila.  
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6.6. Förändrade värderingar 

Det sista temat är förändrade värderingar i form av sänkta krav på sig själva och omvärdering 

av vad som är viktigt i livet. Arbetet har fått minskad betydelse. De tre i dagsläget sjukskrivna 

respondenterna önskar återgå i arbete men heltid är inget mål utan deltid anses bra nog. 

Respondenten som är förtidspensionär önskar inte återgå alls. Den som idag arbetar heltid 

arbetar aktivt på arbetsplatsen för att förhindra att andra blir utbrända genom att föra 

diskussion om ämnet och bjuda in gästföreläsare. Samtliga talar om nya värderingar och 

vikten av att kunna njuta av och fokusera på andra saker än arbetet. De ger olika exempel 

såsom att ägna sig åt hobbies eller umgås med  familj och vänner i den mån man orkar.  

 

Flera respondenter uttrycker att utbrändheten gjort att de varit tvungna att stanna upp, tänka 

till och förstå att det varken är sunt eller möjligt att fortsätta samma aktiva liv som tidigare. 

Samtliga ler och ser glada ut då de talar om denna insikt. Flera skakar på huvudet då de 

reflekterar över skillnaden mellan då och nu och jag får intrycket av att de är lättade över att 

det höga tempot nu är över. Detta kan kopplas till Maslash och Leiters (1999) 

utbrändhetsteori. De menar att utbrändhet beror på en för hög belastning på individen i 

arbetslivet. I och med att respondenterna slutar arbeta eller arbetar mindre, minskar  

arbetsbelastningen. Till följd av det minskar utbrändhetssymptomen. Detta stöds av tidigare 

forskning (Brattberg, 2006) som visar att vändprocessen vad gäller psykisk stress är att bli 

avlastad genom sjukskrivning och få distans och nya insikter genom att ifrågasätta sitt sätt att 

leva. Därmed inte sagt att samtliga respondenter är nöjda med den nya situationen. Alla 

uttrycker sorg över att de inte orkar lika mycket som tidigare och ett par respondenter tvivlar 

idag på sitt värde till följd av detta. Den mest akuta fysiska och psykiska ohälsan verkar dock 

försvinna i och med en minskning av arbete.  

 

6.7. Sammanfattande tolkning och slutsats 

Jag tolkar det som att utbrändheten fört med sig insikten att kunna känna egenvärde trots en 

lägre arbetsprestation samt en insikt om vikten av att ta det lugnt. Dessa insikter upplevs av 

respondenterna som sunda, men de upplevs haft ett högt pris. Utbrändheten har medfört fysisk 

och psykisk smärta på olika vis, samtidigt som individen önskat fortsätta prestera. Hos 

respondenterna ser jag ett gemensamt mönster vad gäller självbild. Samtliga har innan 

utbrändheten en prestationsbunden självbild. Självbilden är beroende av interaktionen med 

andra människor. De upplever sig som duktiga och får mycket positiv feedback från andra. 
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Både de själva och andra ställer höga krav, men det upplevs som positiv stress som ökar 

produktivitet. 

 

 I något skede blir kraven för stora och individen klarar inte att leva upp till dem. I och med 

det förändras självbilden och respondenterna känner sig otillräckliga och misslyckade. Den 

positiva bilden av sig själv som duktig och behövd ersätts av att man känner skuld och skam. 

Man upplever att man inte klarar vad man borde och är rädd för vad andra ska tycka. 

Aktiviteten ersätts av trötthet i kropp och psyke samt en oförmåga att genomföra även de 

minsta vardagliga saker. Produktiviteten ersätts av att ligga i sängen och gråta. En stor del i 

problematiken tycks vara att de förändrade förhållanden som utbrändheten medför att det 

skapas problem i interaktionen med andra. Man vet som utbränd inte hur man ska bete sig i 

sin nya situation. och man upplever att människor runt omkring förändrar sitt bemötande till 

en, vilket skapar oro. 

 

 Individen som förut var duktigare än andra upplever sig nu istället som sämre än andra. 

Kontrasten före och efter utbrändheten är stor och självbilden har ändrats hos samtliga så att 

man fått insikt om sina begränsningar och omvärderat sina mål med livet. Det är svårt att dra 

en slutsats om självbilden ändrats så att den blivit mer positiv eller negativ, men jag skulle 

vilja dra slutsatsen att självbilden blivit mer realistisk då självkännedomen och självrespekten 

hos respondenterna tycks ha ökat. Resultatet i denna studie skiljer sig inte nämnvärt från 

tidigare forskning inom området, utan bekräftar snarare att personlighet och självbild har 

betydelse för risken att drabbas av utbrändhet. Det som skiljer sig är i så fall min tolkning att 

utbrändhet skapar ett tomrum i jagmedvetandet då arbetet varit en betydande del av 

identiteten. Jag tolkar det som att lösningen på utbrändhetsproblemet ligger på både individ – 

och samhällsnivå. I studien framkommer att interaktionen med andra människor är viktigt för 

hur utbändhet upplevs. Jag drar slutsatsen att en generellt förändrad attityd till arbete och 

prestation borde kunna förhindra utbrändhet. Jag tänker i första hand på en förändring på 

arbetsplatser. Detta anser jag borde kunna ske genom ökad information om och fokus på 

stressrelaterad ohälsa, som gör att man kan identifiera varningssignaler i tid och göra 

någonting åt problemen. Möjligtvis genom att föra en öppen och kontinuerlig dialog på 

arbetsplatser om arbetsmiljön, där man har möjlighet att påverka den i positiv riktning. 

Kanske är det även möjligt att förebygga utbrändhet genom att arbeta med att förändra 

människors individuella upplevelser av krav på sig själva innan utbrändheten blir ett faktum.  
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BILAGA 1. 

 

Information till intervjupersoner 

 

Eskilstuna 07-04-16 

 

 

Hej, 

 

Tack för att Du valt att delta som intervjuperson! 

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur utbrända kvinnor upplever sin självbild. 

 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och Du kan avbryta intervjun när Du vill. Då etik är en 

viktig aspekt, är det viktigt att Du inte svarar på frågor som känns obehagliga eller för 

personliga att svara på. Du kommer att vara anonym i resultatredovisningen av studien så 

tillvida att ditt namn och din bostadsort inte kommer att stå med någonstans. Bandspelare 

kommer att användas. Bandet kommer att raderas då studien är klar. 

 

Denna studie kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer ej att publiceras. 

Studien kommer att diskuteras på uppsatsseminarie vid Mälardalens Högskola hösten 2007. 

Studien kommer när den är klar även att finnas tillgänglig på Mälardalens Högskola på 

Institutionen för Samhälls – och Beteendevetenskap. 

 

 

Hälsningar Karin Sloberg 
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BILAGA 2.  

 

Intervjuguide 

 

Om dig  

 

Vi börjar att tala lite allmänt om vem du är. 

 

• Ålder 

• Familj 

• Bostadsort 

• Hur och med vem bor du? 

• Utbildning 

• Vad har du arbetat med? 

 

 

Om utbrändhet 

 

Nu kommer några frågor som rör din utbrändhet. 

 

• Är du sjukskriven idag?   

- I vilken grad?  

- Hur länge har du varit det? 

 

• Om du inte är sjukskriven idag, hur länge var du det och i vilken grad? 

• Vad arbetade du med då du kände de första tecknen på utbrändhet? 

• När började du känna de första tecknen på utbrändhet? 

• Vad var det du kände?  

• Hur utvecklade det sig? 

• Hur länge kände du dig utbränd innan du blev sjukskriven? 

• Vad var det som gjorde att du till slut uppsökte läkare? 

• Hur länge väntade du innan du uppsökte läkare? 

• Vad upplever du som den främsta orsaken/orsakerna till din utbrändhet? 
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• Finns det någonting som du upplever skulle kunna ha motverkat att du blev utbränd? 

 

 

Om din självbild 

  

Det skulle vara intressant att höra lite om din självbild. 

 

• Vad hade du för bild av dig själv innan du blev utbränd? 

- Hur skulle du beskriva dig? 

- Vad hade du för upplevelse om det du själv presterade? 

 

• Hur var din självbild under tiden  du arbetade och kände dig utbränd? 

- Hur skulle du beskriva dig? 

- Vad hade du för upplevelse om det du själv presterade? 

 

• Hur är din självbild idag? 

- Hur skulle du beskriva dig? 

-Vad har du för upplevelse om det du själv presterar? 

 

Om andra människors bemötande 

 

• Hur upplever du att andra människor bemötte dig innan du blev utbränd? Det vill säga hur 

de behandlade dig, och hur du upplever att de uppfattade dig som person och dina 

prestationer? 

- Arbetsledare, chefer eller liknande 

- Andra arbetskamrater 

- Familj/släktingar 

- Vänner 

 

• Hur upplever du att andra människor bemöter/ bemötte dig då du är/ var utbränd? 

Det vill säga hur de behandlade/behandlar dig, och hur du upplever att de uppfattade/uppfattar 

dig som person och dina prestationer? 

- Arbetsledare, chefer, eller liknande 
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- Andra arbetskamrater 

- Familj/släktingar 

- Vänner 

- Myndighetspersoner (tex. läkare, kuratorer, försäkringskassans personal etc). 

 

Om sjuksrivning 

 

Nu några frågor om din upplevelse av att vara sjukskriven. 

 

• Hur är eller var din upplevelse av att vara sjukskriven under en längre tid? 

- Vad gör du/gjorde du om dagarna som sjukskriven? 

- Hur mår du/mådde du under sjukskrivningen? 

- Hur är/var ditt sociala umgänge som sjukskriven? 

 

• Anser du att sjukskrivningen har hjälpt dig? 

• Anser du att det har någon betydelse att du fick en diagnos? 

 

• Om du inte är sjukskriven: 

- vad fick dig att börja arbeta igen? 

 

• Om du är sjukskriven:  

- Skulle du vilja börja arbeta igen?  

- Vad upplever du skulle kunna få dig att börja arbeta igen? 
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BILAGA 3. 

 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsens rekommendation: 

 

Samtliga kriterier som betecknas med stor bokstav måste vara uppfyllda för att diagnosen ska 

kunna ställas. 

 

A. Fysiska och psykiska symptom på utmattning under minst två veckor. Symptomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer som har förelegat under 

minst sex månader. 

 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med 

psykisk belastning. 

 

C. Minst fyra av följande symptom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

 

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning. 

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress. 

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4) Sömnstörning 

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6) Fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. 

 

D. Symptomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (tex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.e.x. hypothyreoidism, diabetes eller 

infektionssjukdom). 
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BILAGA 3. Forts. 

 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt 

är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella 

diagnosen. 

 

specificera om: 

Med depressiva symtom (fyller ej kriterierna för egentlig depression eller dystomi) 

Med ångestsymtom (fyller ej kriterierna för generaliserat ångestsyndrom) 

Med blandad ångestdepressiv symtombild 

Med akut symtomdebut 

Med kopplingar till påfrestningar i arbetslivet. 

  

Specifikation som tillägg vid egentlig depression, dystomi och generaliserat ångestsyndrom: 

 

Med utmattningssyndrom 

A. En eller flera identifierbara stressfaktorer som förelegat under minst sex månader. Det 

finns ett samband i tid mellan påfrestningarna och tillkomsten av symptomen enligt 

kriterium B och C. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden 

C. Minst fyra av följande symptom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

 

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning. 

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress. 

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4) Sömnstörning 

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

Fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. 

 

 

(Källa: Socialstyrelsen, 2003:9). 
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BILAGA 3. Forts. 

 

Diagnostik av depression  

Man brukar inom medicinen säga att rätt diagnos är en förutsättning för en effektiv och riktig 

behandling av sjukdomen. Detta gäller inte minst vid psykiatriska sjukdomstillstånd och 

störningar, där man numera har ett flertal olika effektiva och beprövade behandlingsformer att 

tillgå, alltifrån samtalsterapi till medicinsk behandling. 

Den medicinska diagnosen depression ställer man när flera av de tidigare beskrivna 

depressionssymtomen förekommer samtidigt och har en viss svårighetsgrad och varaktighet.  

Man har genom åren försökt sammanställa särskilda diagnoskriterier för att på ett enhetligt 

sätt beskriva vad som krävs för att diagnostisera depressionssjukdomen. Detta är särskilt 

viktigt i samband med forskning om olika behandlingsmetoders effektivitet. De kriterier som 

nu gäller finns beskrivna i den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV och i den 

internationella diagnosmanualen ICD-10. 

Diagnostiken har tidigare skiljt sig åt mellan olika länder, beroende på olika psykiatrisk 

traditioner och synsätt. Under senare år har man enats allt mer och skillnaden mellan de båda 

diagnosmanualerna är därför inte så stor. 

I det medicinska vardagsarbetet använder man inte alltid diagnosmanualernas noggranna sätt 

att ställa diagnos. Det är som regel inte heller nödvändigt i de fall där depressionssymtomen 

är tydliga. I mer oklara fall kan dock diagnosmanualerna vara till god hjälp för att klargöra om 

det rör sig om en depression eller inte. 

Man använder vanligen begreppet egentlig depression för att beteckna depression i medicinsk 

mening. I DSM-IV beskriver man kriterierna för en egentlig depressionsperiod på följande 

sätt: 

• A Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. 

Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) 

nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje, måste föreligga. 

1. Nedstämdhet under större delen av dagen.  

2. Klart minskat intresse/glädje.  

3. Betydande viktnedgång.  

4. Sömnstörning (sover för lite eller för mycket).  

5. Psykomotorisk agitation eller hämning.  

6. Svaghetskänsla eller brist på energi.  

7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor.  
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8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga.  

9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar eller 

självmordsförsök/planer.  

• B. Uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression.  

• C. Symtomen orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion.  

• D. Symtomen beror inte på direkta effekter av droger, mediciner eller kroppslig 

sjukdom.  

• E. Symtomen förklaras inte bättre med sorgreaktion, dvs depressionssymtomen har 

varat mer än två månader efter en närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtaglig 

funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av känslor av värdelöshet, självmordstankar, 

psykotiska symtom eller psykomotorisk hämning.  

Som vi ser av beskrivningen skiljer man på den medicinska diagnosen depression och andra 

psykiska reaktioner och problem som i sig ger upphov till nedstämdhet. Detta är viktigt, så att 

man inte omvandlar problem och svårigheter som tillhör livet, till medicinska problem och 

sjukdomar.  

 

Källa: http://www.medivia.se/depression.htm#diagnosdep 


