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Stressrelaterad ohälsa återfinns bland de vanligaste orsakerna till 
sjukfrånvaro i Sverige enligt statistik 2009. För att namnge stressrelaterad 
ohälsa används bl a utbrändhet, utmattningssyndrom och 
utmattningsdepression. Den förstnämnda benämningen anses som en 
olämplig felaktigt förmedlande direktöversättning ifrån det engelska ordet 
burnout medan den andra och tredje benämningen används och fungerar 
som erkända begrepp. Det utmattade tillståndet innebär en mängd 
fysiologiska och psykiska besvär däribland den basala emotionen rädsla och 
komplexa emotionen ångest. Syftet med undersökningen var att djupstudera 
dessa emotioner i samband med utmattningssyndrom. I undersökningen 
deltog 8 personer med erfarenhet av fenomenet. Skriftligen beskrivna svar 
bearbetades och analyserades enligt metoden meningskoncentrering. I 
resultatet redovisas fysiologiska och psykiska upplevelser i samband med 
rädsla och ångest samt tankar och beteenden som upplevdes föregå och/eller 
förvärra rädslan och ångesten. Upplevelserna kännetecknades av mångfald 
och gemensamhet där djupgående beskrivningar kan bidra till en ökad 
kunskap och förståelse samt utgöra en grund för identifiering. Rädslan och 
ångesten utgör en del i en upplevd komplex problematik kring 
utmattningssyndrom . 
 
Keywords: burnout, anxiety, fear, experiences 
 

 
Sjukfrånvaron ökade kraftigt i Sverige under perioden 1998-2003. Dåvarande 
Riksförsäkringsverket fick i uppdrag att undersöka och jämföra utvecklingen och förekomsten 
av sjukfrånvaro internationellt i åldersgruppen 20-64 år under perioden 1990-2007. De länder 
som studerades var Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, 
Storbritannien och Tyskland. Undersökningen visar att Sverige, Norge och Nederländerna har 
haft högst och mest varierande sjukfrånvaro under denna period. I början av 1990-talet låg 
sjukfrånvaron på toppnivåer i Sverige och Nederländerna för att sedan sjunka drastiskt under 
första hälften av 1990-talet. Därefter ökade sjukfrånvaron i snabb takt i Sverige tillsammans 
med Norge till en ny toppnivå 2003. Sjukfrånvaron var högst bland kvinnor generellt i alla 
länder. Den högsta frånvaron finns bland kvinnor i Sverige och Norge inom vård, omsorg, 
sociala tjänster samt utbildningssektorn. Från och med 2004 visar statistiken att sjukfrånvaron 
sjunker. I övriga länder har sjukfrånvaron varit relativt konstant under denna period. År 2003 
och 2004 infördes strukturerade, gemensamma metoder gällande tillämpningen av 
sjukförsäkringen samt en ökad samverkan mellan försäkringskassan och hälso- sjukvården i 
Sverige (Bergendorff, 2009). I rapporten skrivs även att detta kan ha påverkat 
sjukskrivningsbeteendet samt läkarnas bedömningar av arbetsoförmåga vilket framställs som 
en eventuell bidragande faktor till den minskade sjukfrånvaron (Bergendorff, 2009).

 
*  Ett stort tack till deltagarna som gjorde min uppsats möjlig genom att delge värdefull och omsorgsfullt 
beskriven information om sina upplevelser och erfarenheter. 
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Sveriges officiella statistik från Försäkringskassan (2009a) visar att ohälsotalet i Sverige i 
åldrarna 30-49 år följer samma mönster som beskrivs ovan där det steg från 1998 till en 
toppnivå 2003 och därefter successivt minskade fram till senaste uppgifterna 2009. Statistik 
över pågående sjukfall för vanligaste diagnoser den 30 september 2009 visar att depressiv 
episod samt anpassningsstörningar och reaktion på svår stress innehade de högsta värdena det 
vill säga, det fanns flest diagnoser inom dessa områden när man tittade på sjukfall som pågick 
vid denna tidpunkt. Inom dessa grupper återfinns personer med utmattningsproblematik eller 
stressrelaterade ohälsotillstånd (Försäkringskassan, 2009b). 
   Begrepp som används för att namnge stressrelaterade ohälsotillstånd är bland annat 
utbrändhet, utmattningssyndrom samt utmattningsdepression. Utbrändhet är en svensk 
översättning av ordet burnout. Burnout kan associeras till ett urladdat batteri som är möjligt 
att återuppladda men den svenska översättningen utbrändhet kan ge associationer till något 
som är oåterkalleligt skadat eller utbränt och anses därför olämpligt som beteckning, istället 
föreslås termen utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 
   Även om utmattningssyndrom många gånger upplevs drabba människor väldigt drastiskt 
och skoningslöst föregås det oftast av en lång period av symtom som ibland ignoreras eller 
inte tas på allvar. Tanken att utmattningen sker i en process framgick redan i Selyes teori 
(1975) i vilken han beskriver att stressens inverkan och åverkan utvecklas i tre faser. I den 
första stressreaktionsfasen som benämns alarmfasen menar han att vi stannar upp på grund av 
ett upplevt hot, läser av och orienterar oss om vad som pågår och beslutar oss för ett visst 
reaktionsmönster. Därefter följer motståndsfasen i vilken vi agerar för att undanröja faran, 
genom antingen kamp-flykt där kroppens alla resurser sätts in för att bekämpa eller fly ifrån 
hotet eller genom ”spela död-programmet” som innebär att den primitiva hjärnan bedömer 
organismen som chanslös gentemot faran och försöker hitta ett sätt att försvinna. I denna fas 
sker ofta en översansträngning och om inte hotet undanröjs så hamnar man i den tredje så 
kallade utmattningsfasen där stressreaktionerna istället vänder sig emot den egna kroppen, 
dessa innebär till exempel sömnsvårigheter, problem med energi, en rad kroppsliga symtom 
samt psykiska reaktioner såsom olust, ångest och depression enligt Selye. 
   Exempel på kriterier för diagnos på utmattningssyndrom är: fysiska och psykiska symtom 
på utmattning vilka utvecklats till följd av identifierbara stressfaktorer som förelegat under 
minst sex månader, påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, 
koncentrationssvårigheter, minnesstörning, känslomässig labilitet, nedsatt förmåga att hantera 
krav eller göra saker under tidspress, yrsel, hjärtklappning, ljudkänslighet samt 
sömnsvårigheter. Symtomen beskrivs förorsaka kliniskt signifikant lidande eller försämrad 
funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden (Perski, 2006). Har även en 
depression utvecklats används termen utmattningsdepression, vilket kan ses som ett sent 
skede i en utmattningsprocess (Hallsten, 1993). Det är alltså långvarig stress i flera olika faser 
som inte behandlas eller på annat sätt kan avlastas individen som ligger bakom utvecklingen 
av olika former av utmattningsproblematik. 
   I en artikel som behandlar burnout utifrån ett historiskt perspektiv fram till idag beskrivs hur 
fenomenets bakomliggande faktorer växt fram i relation till samhällsutvecklingen de senaste 
årtiondena. Samhället har utvecklats från ett industri- till ett flexibelt kapitalistiskt 
servicesamhälle med politiska, sociala och kulturella förändringar vilka ses ha påverkat 
individen. Under 1970-talet låg fokus på arbetsrelaterad stress framförallt inom vård- och 
sociala tjänstesektorn där människor utarmades på energi och förlorade känslan av 
meningsfullhet inom arbetet. Senare återfinns fenomenet inom de flesta yrken där till exempel 
den upplevda balansen mellan krav och förutsättningar brister samt meningsskiljaktigheter 
eller konflikter angående grundläggande värderingar föreligger (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 
2008). En annan studie tar upp ett annat fenomen som kan medföra negativ stress vilket är en 
av de grundläggande kriterierna för utmattning (Perski, 2006), detta är workaholism, 
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arbetsnarkomani viket är ett begrepp som bland annat används i samband med okontrollerat 
behov och drivenhet att arbeta. I studien menar man att olika faktorer så som personliga 
egenskaper sociokulturella erfarenheter och så vidare har inverkan på individens relation till 
arbetet. Att vara aktiv och högpresterande inom arbetet för ofta med sig tillfredställande 
positiva känslor vilka ersätts med negativa känslor såsom ångest eller dåligt samvete om 
prestationen inte motsvarar eller överstiger uppsatta förväntningar. Individen vill undvika de 
negativa känslorna och eftersträvar det beteende som ger positiva känslor även om det 
inverkar negativt inom andra livsdomäner (Andreassen, Hetland, & Pallesen, 2010). Studier 
visar också att negativ stress kan föreligga även inom andra områden till exempel i relationen 
familj – arbete där sociala roller, förväntningar och ansvar ifrån båda domänerna skapar 
konfliktkänslor inom individen samt är tids - och energikrävande (Schieman & Young, 2009). 
   I en studie gjord 2008 intervjuades 20 kvinnor inom vården i Sverige för att fördjupa 
förståelsen av upplevda orsaker samt upplevelsen att befinna sig i ett utmattningstillstånd. 
Resultatet visade att deltagarna upplevde att de bryts ner i kampen mellan vem de vill vara 
och vem de är och klarar av i det utmattade tillståndet, de slits mellan kravet att leva upp till 
egna ständigt pågående högt uppsatta krav och den fysiska och emotionella begränsningen 
som tillståndet medför. De kände sig även missnöjda med sig själva då de inte klarade av att 
leva upp till sina förväntningar (Gustafsson, Norberg, & Strandberg, 2008). I en omfattande 
kvantitativ studie som vände sig till populationen registrerade sjuksköterskor, assistenter, 
socialarbetare, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, tandsköterskor och hygienister, 
tandläkare, administratörer, lärare och tekniker i Sverige studerades den psykiska och fysiska 
hälsan hos utmattade och icke utmattade personer. De självrapporterade resultaten påvisade 
starka samband mellan ångest, depression och utmattningstillstånd. Även sömnproblem 
visade ett starkt samband med utmattningstillstånd (Peterson et al., 2007). I en annan 
kvantitativ undersökning deltog kvinnor inom den kommunala sektorn i Sverige. Den visade 
att deltagare med höga värden i utmattning upplevde höga krav, brist på kontroll och social 
uppbackning i arbetssituationen. Resultatet påvisade även starka samband mellan 
utmattningstillstånd och ångest, depression samt sömnproblem. Studiens egentliga syfte var 
att undersöka immunförsvar, endokrinologiska sjukdomar samt ämnesomsättning i samband 
med utmattningstillstånd (Grossi, Perski, Evengård, Blomkvist, & Orth-Gomér, 2002). 
   Forskningen inom stressrelaterad ohälsa påvisar att det finns samband mellan emotionella 
reaktioner och utmattningstillstånd. Inom emotionspsykologin finns olika teorier och modeller 
för att beskriva emotioner. Rädsla beskrivs som en av åtta grundläggande basala emotioner. 
Exempel på andra basala emotioner är glädje, ilska, ledsnad och förvåning. De basala 
emotionerna kan kombineras tillsammans med en eller två andra och bildar då komplexa 
emotioner (Plutchik, 1980). Ångest beskrivs som en komplex emotion där två eller flera av de 
basala emotionerna ingår. Exempel på olika ångesttillstånd är: agorafobi – rädsla för 
folksamlingar och offentliga platser, social fobi – rädsla för att hamna i fokus, paniksyndrom 
– panikattacker som kommer plötsligt, generaliserat ångestsyndrom – en uttalad spänning och 
oro inför vardagliga händelser och tvångssyndrom vilket innebär återkommande och 
obehagliga tvångstankar eller handlingar (Fredriksson & Furmark, 2005). Vanliga symtom i 
samband med ångest är fysiskt upplevda reaktioner i bröstet, hjärtat, magen eller huvudet 
(Moxnes & Karlsson, 2001). När individen upplever rädsla eller ångest förbereder sig 
kroppen på kamp/flykt vilket har effekt på hjärtfrekvens, blodtryck och fysisk muskulär 
anspänning (Cannon, 1949). 
   Exempel på fler beskrivningar och teorier om emotioner är bland annat Russels (1980) 
cirkumplexa teori där han menar att emotionerna kan beskrivas genom interagerande 
dimensioner bestående av välbefinnande, ivrighet, upphetsning, oro, icke välbefinnande, 
depression, trötthet och avspändhet. Emotionerna placeras in i en schematisk cirkelformad 
modell utifrån innehåll av dimensionerna ovan.  
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   Oatley, Keltner och Jenkins (2006) menar att emotionerna är baserade på biologiska 
processer och att de utvecklas i våra nära relationer samt formas i kulturen vi lever i. 
Emotionerna liknas vid andra handlingsmässiga färdigheter där de har en biologisk 
konstruktion och biologiska komponenter som bas och formas av individuell erfarenhet och 
utveckling. De anser att emotionerna endast går att förstås fullt ut ur ett inifrånperspektiv och 
i en kulturell kontext. Fredriksson och Furmark (2005) skriver att inom modulär teori beskrivs 
emotioner som kategorier där evolutionen ligger bakom vilken emotion som är kopplad till 
vilket beteende och vilken situation samt vilka givna fysiologiska reaktionsmönster 
emotionen för med sig. Olika delar av hjärnan aktiveras och är sammankopplade med 
specifika emotioner. De tar också upp att många frågor finns inom emotionspsykologin till 
exempel: hur sker den kognitiva bedömningen av emotionerna, sker den både omedvetet och 
medvetet, hur uppstår de subjektiva känslorna och vilka delar i hjärnan reglerar dem? Även 
frågor om hur kroppens fysiologiska reaktioner samspelar med känsloupplevelserna och 
beteendet kvarstår. 
   Under denna undersöknings litteraturstudie i ämnet utmattningstillstånd eller 
utmattningssyndrom har funnits att olika kvantitativa arbets- och orsaksrelaterade studier är 
mest förekommande (Andreassen et al., 2010; Grossi et al., 2002; Gustafsson et al., 2008; 
Peterson et al., 2007; Schaufeli et al., 2008; Schieman, & Young, 2009). Enligt en rapport 
gjord av Socialstyrelsen 2003 finns det behov av forskning bland annat inom behandling - och 
rehabilitering. En senare litteraturgranskning inom området menar att kunskapen är mer 
inriktad på orsaksrelaterade variabler än på vilka konsekvenser fenomenet för med sig vad 
gäller hälsan (Peterson et al., 2007). Vetenskapliga artiklar har visat att rädsla och ångest är 
vanligt i samband med utmattningssyndrom däremot har inte gått att finna studier som mera 
utförligt beskriver hur dessa emotioner upplevs i samband med fenomenet. 
Undersökningsledaren ville med denna studie bidra till en ökad kunskap och förståelse om 
upplevelsen av utmattningssyndrom på en allmän nivå men också tillhandahålla den som 
grund för identifiering och igenkänning hos den enskilde drabbade individen och dess 
närstående. Syftet var att djupstudera den fysiologiska och psykiska upplevelsen av rädsla och 
ångest i samband med utmattningssyndrom samt undersöka och beskriva tankar och 
beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten utifrån deltagarnas 
individuella erfarenhet. Syftet var också att ta reda på hur stor del deltagarna tror att rädsla 
och ångest haft i upplevelsen av utmattningssyndrom. 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Undersökningen riktade sig till ett målinriktat urval där personer som upplevt 
utmattningssyndrom inom tidsramen 2005-2010 återfanns genom personliga kontakter. 
Personerna hade vid olika tidpunkter inom perioden tillskrivits diagnosen 
utmattningssyndrom och befann sig i olika faser i rehabiliteringsprocessen. Deltagarna bestod 
av 8 personer (1 man och 7 kvinnor) i vuxen ålder mellan 34 och 43 år, (M = 37.87, SD = 
3.39). Samtliga deltagare innehade familj inkluderat man respektive fru och 2 barn. En av 
deltagarna hade 3 barn. Mer än hälften av deltagarna innehade full sysselsättning, en arbetade 
50 % och ett fåtal mellan 75 – 80 %. 2 deltagare var studerande på högskolenivå och övriga 
arbetade inom olika yrken där de generellt befann sig i chefs- och ansvarspositioner. 
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Material 
 
I undersökningen användes ett frågeformulär innehållande 8 öppna frågor samt 1 kvantitativ 
skalenlig fråga. Fråga 1-4 bestod av korta bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, 
familjesituation samt sysselsättning, fråga 5-8 var centrala frågor där deltagarna beskrev 
fysisk och psykisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom samt 
tankar och beteenden som de upplevde föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten. 
Fråga 9 var den kvantitativa frågan där deltagarna angav på en femgradig skala från 1 (liten 
del) till 5 (stor del) hur stor del de tror att rädslan och ångesten haft i upplevelsen av 
utmattningssyndrom. Undersökningsledaren konstruerade bakgrundsfrågorna 1-4 i syfte att få 
en beskrivning av deltagarna och deras livssituation. De centrala frågorna 5-8 utformades i 
syfte att erhålla ett rikt datamaterial med individuella beskrivningar ifrån deltagarna i 
målsättningen att uppnå syftet med undersökningen. Med den sista kvantitativa frågan var 
avsikten att få fram ett tydligt resultat som visar hur stor del deltagarna tror att rädsla och 
ångest haft i upplevelsen av utmattningssyndrom. 
 
 
Procedur 
 
Deltagarna kontaktades vid naturliga möten, via personliga kontakter samt telefonledes där de 
delgavs en kort presentation av undersökningen samt tillfrågades om intresse att delta. En kort 
period därefter skickades frågorna ut skriftligen via e-post tillsammans med ett medföljande 
missivbrev innehållande en presentation av undersökningsledare och handledare, information 
om undersökningen, samt planerat tillvägagångssätt. Missivbrevet innehöll även information 
om de etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som undersökningen avsåg att efterfölja vilka 
innebar: att deltagarnas medverkan var helt frivillig och de hade rätt att avbryta 
undersökningen när som helst samt informationen de delgav skulle inte kunna spåras till 
enskilda individer. De meddelades även att de skulle delges resultaten i form av ett färdigställt 
uppsatsexemplar via e-post. För att vara väl insatta i undersökningen och dess etiska principer 
ombads de att noggrant läsa igenom missivbrevet innan de besvarade frågorna. För en ökad 
reliabilitet och validitet ombads deltagarna att fritt besvara frågorna skriftligen utan inverkan 
eller påverkan ifrån undersökningsledaren samt att återsända dem via e-post inom tio dagar 
vilket medvetet gav utrymme till eftertanke för deltagarna i strävan att få ett innehållsrikt och 
gediget svarsmaterial. De ombads även att försöka minnas så mycket som de bara kunde samt 
att återge så detaljerade, ingående och beskrivande svar som möjligt där stavning och 
meningsbyggnad var oviktigt. Vid ett fåtal tillfällen då mer djupgående information önskats 
har deltagare kontaktats för uppföljningsfrågor via e-post och telefonledes. Deltagarna 
ombads att ta kontakt med försöksledaren via e-post eller telefonledes om de hade frågor eller 
önskade förtydliganden. Detta gjordes vid några tillfällen. 
 
 
Databearbetning 
 
Deltagarnas skriftliga svar skrevs ut för bearbetning och analysering. Fråga 1-4, 
bakgrundfrågorna sammanställdes för att ligga till grund för en gemensam presentation av 
urvalet. Deltagarnas svar på fråga 5, hur rädsla och ångest upplevdes fysiologiskt i samband 
med utmattningssyndrom bearbetades först individuellt och sammanställdes sedan i en 
sammanfattande beskrivning och tabell. Analysmetoden meningskoncentrering (Kvale & 
Brinkman, 2009) användes vid bearbetningen och analyseringen av svaren på frågorna: 6 
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(psykisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom), 7 och 8 
(tankar och beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten). Dessa frågor 
behandlades var för sig och svaren studerades och bearbetades till en början individuellt och 
därefter i relation till varandra. 
   Analysarbetet startade med en genomläsning av de individuella svaren för att skapa en 
helhetsuppfattning. Dessa delades sedan in i naturliga meningsenheter utifrån innehåll. 
Meningsenheterna komprimerades till kondenserade meningsenheter innehållande färre ord 
med bibehållet centralt innehåll vilka sedan abstraherades det vill säga lyftes till högre logiska 
nivåer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008) i två steg. Steg ett angavs som ett undertema 
innehållande en beskrivande, något abstraherad tolkning utifrån menings- och kondenserad 
enhet och steg två benämndes som tema vilket innehöll en kort beskrivande tolkning på en 
ytterligare förhöjd abstraktionsnivå. Ett urval ur deltagarnas material valdes för att i en 
gemensam sammanställning representera svaren på respektive fråga. För att öka validiteten 
kontrollerades de abstraherade teman som arbetats fram mot meningsenheterna och de 
kondenserade enheterna både i det redovisade urvalet och i det icke- redovisade råmaterialet 
för att granska giltigheten som representativt svar. 
   Den kvalitativa analysen av frågorna 5-8 genomfördes utifrån den hermeneutiska 
traditionens perspektiv i vilken det utgås ifrån att det finns en förförståelse och kunskap om 
textens tema. Däremot ska texten förstås utifrån sin egen referensram, det är texten som ska 
ge svaret (Kvale & Brinkman, 2009). Utifrån viss kunskap och förförståelse bearbetades och 
analyserades deltagarnas beskrivningar med ett induktivt hermenuetiskt förhållningssätt, där 
deltagarens ord och perspektiv låg till grund för svaren på frågorna; hur upplevde du rädsla 
och ångest fysiologiskt och psykiskt i samband med utmattningssyndrom samt vilka tankar 
och beteende föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten? 
   Bearbetningen och analysarbetet har genomförts systematiskt och noggrant för att uppnå 
reliabilitet. För att öka resultatets trovärdighet och giltighet det vill säga validitet ombads två 
deltagare att genomföra en membercheck där de läste igenom och bildade sig en uppfattning 
om resultatets relevans och giltighet. Deltagarna ansåg att resultatet stämmer väl med deras 
uppfattning och erfarenhet. Resultatet har även granskats av en legitimerad psykolog. 
 
 

Resultat 
 
Resultaten presenteras i en kronologisk ordning utifrån intervjufrågorna i form av löpande 
text och tabeller. Samtliga 8 deltagares svarsmaterial finns med som grund för resultaten där 
många upplevelser, tankar och beteenden är gemensamma.  
   En reflektion som gjorts är att deltagarna i det närmaste genomgående anger svaren på 
samtliga centrala frågor i förfluten tid. 
 
Fysiologisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom 
 
Deltagarna beskrev en bred uppsättning innehållande 26 besvärsupplevelser (se Tabell 1). 
Några av upplevelserna som finns med i sammanställningen kan uppfattas som psykiska men 
har valts att tas med här då deltagarna upplevde dem och angav dem som fysiologiska 
upplevelser. I anslutning till tabellen presenteras ett urval av beskrivande citat ur deltagarnas 
svarsmaterial. 
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Citat 
 
”Jag trodde jag skulle dö”. 
 
”Det kröp i hela kroppen och det kändes som jag inte kunde göra något för att bli av med den känslan”. 
 
”Ibland kunde det kännas som jag drogs bakåt och när jag mådde som sämst hade jag så svår yrsel att jag inte 
kunde lyfta huvudet från kudden”. 
 
”Kunde inte göra en sak mer än max fem minuter även om jag tidigare tyckt om att exempelvis titta på film, 
prata med vänner etc så var det omöjligt att ta till sig det eller göra något alls fokuserat”. 
 
Tabell 1 
Fysiologisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom 

 
Besvärsupplevelser 

 
Hjärtklappning  Spändhet   Magont 
Sömnproblem   Ökad puls   Huvudvärk 
Stark trötthet  Tryck över bröstet  Gråt 
Dödsångest   Kryp i kroppen  Sömnbehov 
Brist kroppskontroll  Rastlöshetskänsla  Jobbigt att 
Skakighet  Svimningskänsla  prata  
Yrsel  Begränsad konc.förmåga  Ensidig domn 
Ljudkänslighet  Overklighetskänsla  i arm och 
Andningssvårighet  Hjärtinfarktkänsla  mungipa  
Fysisk svaghet    Påverkad aptit   

 
 
 

Psykisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom 
 
Resultatet bygger på deltagarnas skriftligt beskrivna svar på frågan om psykiska upplevelser 
av rädsla och ångest. Det analyserade och tolkade resultatet visar att vanliga upplevelser hos 
deltagarna bland annat var upplevelsen av att tappa kontrollen över sig själv, sina tankar och 
beteenden vilket beskrivs som en mycket obehaglig, hemsk men också ibland frustrerande 
känsla. Deltagarna hamnar ofta i tvångsmässigt grubblande och ältande i då- och framtid 
rörande alltifrån banala situationer eller händelser såsom funderingar om något har missats på 
arbetet till katastrofföreställningar som till exempel att det måste vara något allvarligt fel på 
mig, jag kanske dör och kommer då aldrig att få se mina barn växa upp eller frågor som jag 
kommer aldrig att bli bra igen. Det framgår att deltagarna upplever sig emotionellt instabila 
där känslor som irritation, ledsnad och gråtmildhet är vanligt. Prestationsförmågan upplevs 
begränsad vilket påverkar möjligheten att leva upp till egna föreställda krav och 
förväntningar. Sociala kontakter och samspel beskrivs som ångestframkallande framförallt 
påtvingade eller oförberedda, både på grund av att de är ansträngande och obekväma i det 
utmattade tillståndet men också på grund av upplevelsen att känna sig socialt förändrad och 
begränsad. Begränsad förmåga i olika situationer samt ibland förekommande känsla av 
oduglighet leder till att individens tro på sig själv och sin förmåga sviktar. I svaren framgår att 
det är vanligt att uppleva sig själv och sin situation som främmande och skrämmande där man 
inte alls känner igen sig eller motsvarar sina egna föreställningar om sig själv vilket kan skapa 
en känsla av identitetskris. Svaren påvisar att deltagare hamnar i en inre konflikt mellan hur 
det är och hur de vill att det ska vara och situationen medför många gånger depressiva känslor 
då lösningar och utvägar känns långt borta. Rädslan att ångesten ska återkomma medför att 
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upplevda indikerande signaler observeras, tolkas och tillägnas stor uppmärksamhet. Detta 
tillsammans med uppmärksamhet, förväntan och beredskap vid olika upplevda 
ångestframkallande situationer anges i vissa fall ligga till grund för en förväntansångest. 
   En sammanställning av deltagarnas svar samt det stegvist genomförda analysarbetet 
redovisas (se Tabell 2) nedan. I första kolumnen i tabellen anges upplevelserna i form av 
utvalda meningsenheter ur råmaterialet innehållande deltagarnas egna ord. Andra kolumnen 
visar en kondenserad meningsenhet vilket är en komprimerad meningsenhet med bibehållet 
centralt innehåll. I den tredje kolumnen har den kondenserade enheten abstraherats det vill 
säga lyfts till en högre logisk nivå och anges i form av ett tolkat undertema. Detta undertema 
har sedan abstraherats till en ytterligare högre tolkningsnivå vilken presenteras som tema i 
den fjärde kolumnen. Undertemat och temat representerar och motsvarar innehållet i de två 
första kolumnerna men i form av en kort beskrivning på en högre abstraktionsnivå. 
Tillvägagångssättet är grundat utifrån ett kapitel om kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2008). 
 
Tabell 2   
Psykisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom 
 
Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema Tema 

    
Rädsla mest över att inte ha kontroll över mig själv och 
mitt agerande  
 
Otroligt stor frustration att inte kunna styra över egna 
tankar och agerande 

 
Rädsla att inte ha kontr. över mig och mitt 
agerande  
 
Frustration att inte kunna styra över tankar 
och agerande 
 

 
Vill ha kontroll men har 
förlorat den 
 
Konsekvens av utmattn 
(kontrollbrist) skapar känsla 
av frustration 
 

 
Kontrollsvikt 
 
 

 
Jag kunde absolut inte sluta grubbla och älta saker som 
hänt eller ska hända 
 

 
Inte sluta grubbla och älta saker som hänt 
eller ska hända 
 

 
Fastnar i grubblande, 
ältande tankar rörande då- 
och framtid 

 
Tvångsmässiga 
tankemönster 

 
Jag kommer aldrig kunna jobba igen, kommer aldrig 
orka vara mamma igen 
 

 
Kommer aldrig kunna jobba eller vara 
mamma igen 
 

 
Påverkad  prest förmåga 
 

 
Prestationsångest 

 
Tänk om jag aldrig får se mina barn växa upp, ta 
studenten, gifta sig osv. Om jag dör nu och min resp 
hittar en ny partner kommer den då vara snäll och god 
mot min familj? 
 
Jag trodde jag hade ngt fel på hjärtat, eftersom jag hade 
trycket över bröstet. När jag kollat hjärtat lugnade jag 
mig men trycket kom tillbaka med jämna mellanrum och 
då trodde jag att jag skulle dö  
 
Ska det alltid vara så här, jag kommer aldrig bli normal 
igen 
 

 
Om jag dör får jag ej uppleva barnens 
uppväxt med student, giftemål osv. 
Kommer ev nu partner vara god och snäll 
mot min familj. 
 
Trodde att jag hade fel på hjärtat, kollades 
upp, lugn ett tag, rädsla att dö pga hjärtfel 
upprepades med jämna mellanrum 
 
 
Ska det alltid vara så här? Kommer aldrig 
bli normal igen 

 
Rädsla att dö och att inte få 
se och finnas för sina barn 
samt oro för konsekvenser 
för familjen 
 
Rädsla och föreställning att 
dö 
 
 
 
Oro att det aldrig kommer 
bli bra 
Känner sig onormal 

 
Katastroftankar 
Orostankar 
 
 
 

 
Jag blev lätt irriterad, arg, gråtmild och ledsen 
 
Ibland kom det över mig en stor sorg som jag inte kunde 
formulera, och jag kunde gråta en hel dag 
 
Mycket gråt. 
 

 
Irriterad, arg, gråtmild och ledsen 
 
Ibland upplevd oformulerad sorg, gråt hel 
dag 
 
Gråt 

 
Emotionellt påverkad 
 
Känslor av ledsnad och 
sorg    
 
Gråtmild 

 
Emotionell skörhet 
 
 

 
Många stunder känns allt svart, inga utvägar och 
lösningar på min situation.. 
 
Jag kände total hopplösh o att jag var helt ensam 

 
Allt känns svart, inga utvägar eller 
lösningar på min sit.  
 
Hopplöshet och ensamhet 
 

 
Mörka tankar, känslor av 
hopplöshet och ensamhet  
 

 
Depressiv känsla 
 
 
 

Jag är egentligen en intelligent person som normalt är 
väldigt rationell, strukturerad och effektiv, känner inte 
alls igen mig själv  
 
Jag tyckte jag var en svag, larvig, lat person. Jag borde 
ha klarat det eftersom att jag själv tycker att jag är en 
stark person  
 
Jag kände mig mer och mer oduglig 

Är egentligen intelligent, rationell, 
strukturerad, effektiv –känner inte alls igen 
mig 
 
Tycker att jag är larvig, svag och lat. Borde 
klara det då jag är stark 
 
 
Kände mig oduglig 

Motsvarar ej sitt ideal, 
främmande för sig själv 
 
 
Lever ej upp till ideal 
Självförebrående 
  
Påverkat självförtroende 
Påverkad självkänsla  

 
Identitetskris 
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Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema Tema 
 
Rädd över vad andra tyckte om mig 
 

 
Rädsla vad andra tycker 
 

 
Vill framstå bra i andras 
ögon  
Andras åsikter bet.full 

 
Rädsla att bli negativt 
bedömd av andra 
 

 
Sociala kontakter är väldigt ångestframkallande vilket 
känns väldigt sorgligt då jag normalt är väldigt social 
 
Rädd för att träffa folk och att det skulle synas utanpå att 
hela jag skakade 
 
 
 

 
Sociala kontakter ångestframkallande, 
sorgligt då normalt social 
 
Rädd att träffa folk och att det skulle synas 
att jag skakade 

 
Jobbigt med sociala 
kontakter 
 
Rädsla sociala kontakter  
 

 
Social beteendeförändring 
 
 
 

 
Ville så gärna vara med barnen men orkade inte, grät 
mkt över det. 

 

 
Ville vara med barnen men orkade inte – 
grät mkt över det 

 
Konflikt mellan att vilja 
och kunna/klara 

 
Inre konflikt 

 

 
Rädsla att få ångest igen. Jag gick omkring och tolkade 
olika fys. signaler 
 
Jag var hyggligt klar över i vilka situationer som 
obehagskänslorna skulle komma, därför förväntade jag 
mig dem vid dessa tillfällen och kände därför efter lite 
extra noga vilket fick till följd att symtomen kom som ett 
brev på posten 
 

 
Rädd att få ångest igen, tolkade fysiska 
signaler 
 
Kännedom om vilka situationer 
obehagskänslorna skulle komma, förväntar 
dem vid dessa tillfällen och de kommer som 
ett brev på posten 

 
Rädd för ångestkänslan, 
känner igen och tolkar 
fysiska signaler   
 
Situationer sammankopplas 
med ångest 
 

 
Förväntansångest 

 
 
Tankar som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten 
 
Samtliga deltagares fritt beskrivna svar på frågan vilka tankar som föregick och/eller 
förvärrade rädslan och ångesten ligger till grund för analysarbetet och resultatet som 
presenteras i text och tabellform (se Tabell 3) nedan. I tabellen redovisas ett representativt 
urval. Analysarbetet har följt samma förfarande som i Tabell 2, där meningsenheterna 
kondenserades för att sedan abstraheras i två steg till ett tolkat undertema och tema. Flera av 
temana känns igen ifrån de psykiska upplevelserna av rädsla och ångest. Dessa var depressiva 
tankar, katastroftankar, orostankar och prestationsångest. De depressiva tankarna som angavs 
var bland annat att inte se något slut eller någon lösning på situationen, att uppleva makt- och 
hopplöshet samt känslan av otillräcklighet. De depressiva tankarna kan också sammanföras 
med katastrof- och orostankarna som bottnar i framtida föreställningar såsom tänk om jag dör, 
tänk om mina barn blir lidande eller tänk om det alltid kommer att vara så här. 
Prestationsångesten grundas även här i den bristande balansen mellan krav och 
förutsättningar. Vanligt förekommande var samvetstankar gentemot barn, familj och andra i 
omgivningen som påverkades av utmattningssyndromets konsekvenser. Deltagare beskrev 
även att de skämdes över att befinna sig i det utmattade tillståndet och att de upplevde skuld 
både över att ha hamnat i ett utmattningstillstånd men också över de behov som tillståndet för 
med sig. Tankar om föreställda emotionella krav och engagemang ifrån närstående i upplevd 
behovsställning eller ifrån andra i omgivningen beskrevs också föregå och/eller förvärra 
rädslan och ångesten. 
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Tabell 3 
Tankar som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten 
 
Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema Tema 
 
Mkt dåligt samvete, tänkte att 
jag inte var bra och inte klarade 
av något tillräckligt bra fast jag 
egentligen vet att jag gör ett 
jättebra jobb och har mycket 
högra prestationskrav är de 
flesta andra 
 

 
Dåligt samvete, tänkte att jag 
inte var bra och inte klarade av 
ngt tillräckligt bra, trots insikt 
att prestationen är bra men 
kraven är mkt högre än hos 
andra 

 
Dåligt samvete 
över att inte kunna leva upp till 
medvetet höga prestationskrav 
och föreställda förväntningar 
 
 

 
Samvetstankar  
Prestationsångest 

 
Kunde inte se ngt slut eller ngn 
lösning på min situation  
 
Tankar om otillräcklighet både i 
hemmet och på jobbet 
 
 

 
Kunde inte se slut eller lösning 
på situationen 
 
Otillräcklighet hemma och på 
jobbet 

 
Ser ingen utväg ur situationen 
Neg. Framtidstro 
 
Föreställning att inte leva upp 
till föreställda förväntningar 

 
Depressiva tankar  
 

 
Det var både att det skulle vara ngt 
fysiskt fel (hjärtfel) som sedan skulle 
leda till att jag skulle då (mkt snart) 
 
Tankarna på att jag inte skulle så se 
mina barn växa upp och att de skulle 
få lida och få men om de fick växa 
upp utan mamma 
 
Tänk om det alltid kommer att vara 
så här 
 

 
Rädsla att det är ngt fysiskt fel med 
mkt snar dödlig utgång 
 
 
Tanakar att inte få se barnen växa 
upp samt att de lider och får men av 
att växa upp utan mamma 
 
 
Tänk om det alltid kommer att vara 
så här 
 

 
Rädsla att dö pga fysisk åkomma 
 
 
 
Rädsla pga föreställda konsekvenser 
av sin bortgång 
 
 
 
Oro utifrån föreställningar 
 
 

 
Katastroftankar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag hade väldigt mycket ”tänk 
om…” tankar 
 

 
Mycket tänk om ….tankar 
 

 
Fantasiföreställningar 
 
 

 
Orostankar 

 
Varför är jag hemma på 
dagarna… jag är ju inte sjuk 
eller det syns ju inte 
 

 
Varför är jag hemma, jag är ju 
inte sjuk eller det syns ju inte 

 
Svårt att acceptera el rättfärdiga 
tillståndets konsekvenser 

 
Skuld 

 
Jag gick in om det kom ut ngn 
granne, visste inte vad jag skulle 
säga om de frågade mig ngt, jag 
skämdes 

 

 
Gick in om ngn kom ut, visste 
inte vad jag skulle säga om de 
frågade ngt, jag skämdes 

 
Har svårt att identifiera sig med 
tillståndet 
Skäms över tillståndet 

 
Skam 

 
Att träffa människor som 
förväntade sig ngt eller krävde 
känslomässigt engagemang var 
det värsta jag visste 
 

 
Att träffa människor som hade 
förväntningar eller krav på 
känslomässigt engagemang var 
det värsta jag visste 

 
Föreställningar om socialt 
emotionella krav och 
engagemang skapar ångest 

 
Emotionellt engagemang 

 
 
Beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten 
 
Ett representerande urval ur det bearbetade och analyserade materialet ifrån deltagarnas svar 
på frågan vilka beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten presenteras 
nedan (se Tabell 4) för att åskådliggöra resultatet. Analysarbetet har genomförts på samma 
sätt som ovan med meningsenhet, kondenserad enhet, undertema och tema.  
   Vanligt beskrivna beteenden är arg, gråtmild, gnällig, snäsig, allmänt otrevlig och bristande 
tålamod vilka ligger bakom temat humörsvängningar. Andra beteenden som angavs var att 
förse sig med utarbetade säkerhetsplaner vid till exempel en eventuell svimningsattack samt 
viljan att ha en backup, det vill säga en person som finns tillgänglig om stöd eller hjälp 
behövs vid olika tillfällen eller i olika situationer. Dessa beteenden ligger bakom temana 
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säkerhetsbeteende och trygghetsbehov. Även här återfinns höga egenkrav på sig själv och sin 
prestation där det föreligger en vilja att vara duktig och misslyckanden ses som nederlag. 
Beteenden som att ingå i eller att undvika socialt umgänge angavs. Även att befinna sig i 
obekväma och obehagliga situationer eller undvikandet av dessa beskrevs vara beteenden som 
föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten. Deltagare angav att det känns jobbigt att 
säga nej och försöker därför undvika det vilket tolkats som en rädsla för att inte vara till lags. 
Vanligt beteende som beskrevs föregå och/eller förvärra rädslan och ångesten var stress. 
 
 
Tabell 4 
Beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten 
 
Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema Tema 
 
Gnällig, snäsig och allmänt 
otrevlig mot min man och mina 
barn 
 
Om respektive hade glömt 
något som gällde barnen blev 
det helt katastrof, t ex 
gympapåsen glömd, fel kläder 
osv 
 
Jag grät mycket, kunde börja 
gråta helt plötsligt, det fortsatte 
under ganska lång tid 
 

 
Gnällig, snäsig, allmänt otrevlig 
 
 
 
Om respektive glömt något som 
gällde barnen blev det katastrof, 
t ex glömd gympapåse eller fel 
kläder. 
 
 
 Grät mkt, kom helt plötsligt, 
fortsatte ganska lång tid 

 
Irriterad 
 
 
 
Bristande tålamod 
 
 
 
 
 
Plötslig okontrollerad gråt 

 
Humörsvängningar 
 

 
När jag blev stressad eller kände 
mig pressad så förvärrades 
rädslan och ångesten 

 
När jag blev stressad eller 
pressad 

 
Upplevd stress och press 

 
Stress 

 
Föraning om att nu kommer jag 
att tuppa a, hände ofta när jag 
körde bil och jag brukade 
försöka planera min körning så 
att jag skulle ha ett säkert håll 
att köra av åt om jag svimmade 

  

 
Föraning om svimning, ofta vid 
bilkörning, planerar utväg om 
det händer  
 
 
 

 

 
Uppmärksammar signaler, 
utarbetar plan om det händer  
 
 
 
 

 

 
Säkerhetsbeteende 
 
 
 
 
 

 
 
Jag ville gärna ha en backup i 
form av min man 

 
Jag ville gärna ha en backup i 
form av min man 

 
Behov av tillgång till stöd eller 
hjälp av närstående  
 

 
Trygghetsbehov 

 
Jag pressade mig själv, 
förväntade mig onormalt 
mycket av mig själv, vill e visa 
både mig själv och min 
omgivning att jag klarade av allt 
det som jag trodde förväntades 
av mig 
 
 Rädd att misslyckas i andras 
ögon - jobb, familj o huset 
 

 
Pressade och förväntade mig 
onormalt mkt av mig, ville visa 
mig och min omgivning att jag 
klarade allt som antogs 
förväntas  
 
 
 
Rädd att misslyckas 

 
Pressar sig 
Höga förväntningar på sig själv 
Vill vara duktig  
 
 
 
 
 
Misslyckas är ett nederlag 

 
Höga egenkrav 

 
Socialt hämmad, tyst, ville inte 
träffa folk 
 
Jag blev mer och mer osocial, 
gick inte på fikaraster och 
undvek diskussioner med 
kollegor 
  
 
 
 

 
Socialt hämmad, ville inte träffa 
folk 
 
Mer och mer osocial, undvek 
fikaraster och diskussioner 

 
Jobbigt med sociala samspel 
 
 
Undviker socialt samspel 
 

 
Socialt umgänge 
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Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema Tema 

 
Oro över oroskänslan, rädd att 
befinna mig på vissa platser, 
oroar mig att jag inte ska orka 
vara där, eller att jag kommer 
att få en ångestattack mitt i 
alltihop 

 

 
Oro, rädsla att befinna mig på 
platser som jag inte ska orka 
med eller får en ångestattack 
mitt i alltihop 

 
Jobbigt att befinna sig i 
krävande situationer 
Rädd att få ångestattack 

 
Vistas i obekväma situationer 

 
När jag någon gång, så sällan 
som möjligt sa nej. Jag hade 
oerhört svårt at säga nej och om 
jag behövde göra det mådde jag 
skit 
 

 
Hade svårt att säga nej, när jag 
gjorde det mådde jag skit 

 
Svårt att säga nej 

 
Inte vara till lags 

 
 
Kvantitativ fråga - hur stor del rädsla och ångest hade i upplevelsen av 
utmattningssyndrom 
 
100 % av deltagarna angav ett av svarsskalans två högsta värden då de besvarade frågan hur 
stor del de tror att rädslan och ångest haft i upplevelsen av utmattningssyndrom. Skalan 
sträckte sig ifrån 1 (liten del) till 5 (stor del) där 50 % av deltagarna angav en 5:a och 
resterande 50 % en 4:a. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att djupstudera den fysiologiska och psykiska upplevelsen av 
rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom samt undersöka och beskriva tankar 
och beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten utifrån deltagarnas 
individuella erfarenhet och perspektiv. I studien förmedlas självupplevda, gedigna 
erfarenheter tankar och beteenden vilka kan bidra till en ökad inblick, kunskap och förståelse 
om upplevelsen av utmattningssyndrom. Studien avses vända sig till människor som är 
intresserade av fenomenet i största allmänhet men vill också fungera som en erfarenhetskälla 
att identifiera och känna igen sig i, såväl som drabbad eller närstående. Möjligen kan 
vetskapen om andras erfarenheter, tankar, beteenden och en eventuell identifiering eller 
igenkänning bidra till att minska eller bromsa rädslan och ångesten. 
   Resultatet påvisar att utmattningssyndrom innehåller många främmande, skrämmande och 
obehagliga upplevelser som till exempel brist på kontroll, emotionell skörhet, 
humörsvängningar, identitetskris samt depressiva känslor. I detta tillstånd kan vetskapen att 
flertalet andra haft samma eller liknande upplevelser i samband med utmattningssyndrom leda 
till en minskad kontrollsvikt med tillhörande konsekvenser genom att individens kunskap och 
förståelse ökar. Kunskap och förståelse kan också vara viktigt hos personer med 
personalansvar eller personer inom hälso- och sjukvård för att kunna känna igen ett 
utmattningssyndrom samt för att främja för ett empatiskt och hälsofrämjande bemötande och 
agerande i samband med fenomenet. 
   Förutom att resultaten förmedlade djupgående beskrivningar av upplevelser, tankar och 
beteenden i samband med rädsla och ångest framgick också att ett flertal fysiologiska 
kroppsliga reaktioner var samstämmiga med vanliga symtom på rädsla och ångest (Cannon, 
1949; Moxnes & Karlsson, 2001) samt att flera av de fysiologiska och psykiska upplevelserna 
stämde väl med diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom (Perski, 2006). De fysiologiska 
och psykiska upplevelserna och reaktionerna framstår som svåra att hålla isär för deltagarna 
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mellan vilka som är kopplade till rädsla och ångest och vilka som är kopplade till 
utmattningssyndrom. Svårigheten att särskilja emotioner samt att hålla isär orsak och verkan 
relationer kan bland annat förklaras genom likheterna mellan fysiska och psykiska reaktioner i 
samband med rädsla och ångest och i samband med utmattningssyndrom. Därutöver beskriver 
deltagarna orostankar och katastrofföreställningar vilka ofta inte är desamma som verkliga 
händelser, dessa skapar känslor många gånger i form av rädsla och ångest som i sin tur ligger 
till grund för olika slags beteenden. Olika beteenden förefaller också skapa tankar som leder 
till emotioner. Situationen är komplex där tankar, känslor och beteenden formas i relation till 
varandra. Enligt Fredriksson och Furmark (2005) kvarstår även frågor inom 
emotionspsykologiforskningen kring hur den kognitiva bedömningen av emotioner sker, om 
den sker medvetet eller omedvetet samt hur de subjektiva känslorna uppstår Uppfattningen att 
det är svårt att särskilja emotioner, tankar och beteenden förstärks även genom svaret på den 
sista frågan där deltagarna anger att rädsla och ångest upplevs inneha en mycket stor del i 
upplevelsen av utmattningssyndrom, upplevelser och reaktioner kan härledas till både rädsla 
och ångest samt fenomenet utmattningssyndrom vilka också står i en inbördes relation till 
varandra. Svårigheten att särskilja kan möjligen försvåra situationen då problematiken kan 
upplevas komplex och svårdefinierad. 
 
 
Fysiologisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom 
 
Intressant är att samtliga deltagare angav en stor mängd och väldigt likartade upplevelser, i 
tabellen (se Tabell 1) redovisas 26 besvärsupplevelser hämtade ur deltagarnas beskrivningar. 
Flera av upplevelserna beskrevs som mycket obehagliga och skrämmande vilket återkopplat 
till Seyles teori (1975) ger signaler om hot och den första av de tre stressreaktionsfaserna 
startar, den så kallade alarmfasen. Nästa påföljande steg är motståndsfasen där alternativen 
kamp/flykt och/eller spela död-programmet träder i kraft för att sedan eventuellt övergå i 
utmattningsfasen där han menar att reaktioner såsom sömnsvårigheter, problem med energi 
samt en mängd kroppsliga och psykiska reaktioner vänder sig mot den egna kroppen. Dessa 
reaktioner stämmer väl med kriterier för diagnostiserat utmattningssyndrom (Perski, 2006). 
Detta kan skapa förutsättning för en eskalerande ond cirkel där upplevda hot kan leda till en 
utmattning vilken innehåller besvärsupplevelser som i sin tur utgör grunden för hot. 
 
 
Psykisk upplevelse av rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom 
 
Resultatet visar att rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom innebar en mängd 
psykiska besvärsupplevelser som bland annat inverkade på prestationsförmågan, sociala 
beteendet och det mentala tillståndet vilket är i enlighet med diagnostiska kriterier för 
utmattningssyndrom i vilka symtomen beskrivs orsaka kliniskt signifikant lidande samt 
försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden (Perski, 2006). Detta visar 
på samband mellan bland annat besvärsupplevelser, prestationsförmåga och beteende. 
Resultatet visar många och väldigt innehållsrika teman vilka förefaller att ha innehaft 
komplexa samband där de påverkades och utvecklades i relation till varandra. Ångesten 
beskrevs innehålla en mängd känslor och beteenden vilket är förenligt med Plutchiks (1980) 
teori där de komplexa emotionerna innehåller flera grundemotioner samt Russels (1980) 
cirkumplexa teori där emotionerna beskrivs som dimensioner bestående av olika 
interagerande känslor. Gemensamma upplevelser för flertalet deltagare var: upplevd brist eller 
förlust av psykisk och fysiologisk kontroll, tvångsmässigt grubblande och ältande om banala 
situationer till katastrofföreställningar i då- och framtid samt emotionell skörhet, påverkad 
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prestationsförmåga, social beteendeförändring, sviktande tro på sig själv och sin förmåga, 
identitetskris, inre konflikt, depressiva känslor och förväntansångest. Exempel på möjliga 
komplexa samband är att det utmattade tillståndet tillsammans med rädsla och ångest innebär 
upplevd brist på psykisk och fysiologisk kontroll vilket kan påverka prestationsförmågan och 
det sociala beteendet. Dessa upplevelser påverkar möjligt i sin tur individens tro på sig själv 
och sin förmåga. Individen blir emotionellt påverkad samt försätts i en inre konflikt mellan 
vem den är, vem den vill vara, hur det är och hur den vill att det ska vara. Detta kan i sin tur 
förorsaka en identitetskris. Summan av samtliga upplevelser kan ligga till grund för: 
tvångsmässigt ältande, grubblande, medföra depressiva känslor samt innebära en ökad rädsla 
och ångest vilket kan medverka till att situationen eskalerar i en negativ riktning.  
   Deltagarna i undersökningen framstod som ambitiösa och prestationsinriktade personer med 
många gånger högt uppsatta föreställningar, krav och ideal framförallt vad gäller dem själva. 
Enligt forskning återfinns höga prestationskrav ofta hos personer med prestationsbaserad 
självkänsla. Vanligt är att dessa personer värderar sig själv utifrån sin prestation och vid 
motgångar eller besvärliga situationer ökar de kraven och anstränger ytterligare för att 
upprätthålla självkänslan (Hallsten et al., 2005). 
   I Grossi et als. studie (2003) visade resultatet bland annat samband mellan höga värden i 
utmattning och upplevelse av brist på kontroll i arbetssituationen. Rådande studie har fångat 
och beskrivit upplevelsen av kontrollsvikt på ett mer ingående sätt där deltagarna angivit 
exempel som också är kopplade till emotionerna rädsla och ångest. Kontrollsvikten beskrivs 
bland annat som obehaglig, främmande och skrämmande. Enligt Perski (2006) blir 
kontrollbehovet starkare då vi upplever vår situation eller verklighet främmande och oviss 
vilket leder till att vi med alla medel försöker återfå kontrollen och toleransen för situationer 
med kontrollbrist minskar drastiskt där plötsliga fobier kan utvecklas. Detta visar på att 
deltagarnas upplevda brist på kontroll över sig själva och sin situation kan leda till ett ökat 
kontrollbehov och att kontrollbristen upplevs extra påtaglig och obehaglig. Den minskade 
toleransen för okontrollerade situationer kan delvis ligga till grund för beteendeförändringar 
som deltagarna upplevde till exempel att oförberedda eller plötsliga möten med människor 
kunde upplevas obekväma. Positivt framhåller Perski (2006) att både stresskänsliga 
beteendemönster samt pessimistiska och depressiva tankemönster går att förändra genom till 
exempel kognitiv beteendeterapi. Även andra former av behandling såsom muskulära och 
mentala avspänningsmetoder samt fysisk träning motverkar och reducerar stress vilket är 
grundläggande problematik i utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 
 
 
Tankar som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten 
 
Vissa tankar som beskrevs flyter naturligt ihop med den psykiska upplevelsen där depressiva 
tankar, katastroftankar och prestationsångest tas upp. Tankar om föreställningar i då- och 
framtid var mycket vanligt förekommande hos deltagarna vilket skapade negativa känslor och 
oro. Dessa tankar förefaller ha en framträdande betydelse för rädslan och ångesten. Att tankar 
har stor betydelse för emotioner har visats inom forskningen. Till exempel beskriver Beck 
(1976) relationen mellan kognition och emotion i sin teori där han menar att emotionerna 
grundas i erfarenheter av tolkade händelser, situationer, beteenden och så vidare vilka tar sig 
uttryck i automatiska tankar som bestämmer våra emotionella reaktioner i olika situationer. 
Genom att identifiera automatiska tankar och vilka känslor samt beteenden de leder till kan 
man förändra emotionella tillstånd och reaktioner genom kognitiv beteendeterapi (Knapp & 
Beck, 2008). 
   Deltagarnas föreställda förväntningar på sig själva och sitt beteende kan ha medverkat till 
att upplevelsen av dåligt samvete, skam och skuld blev stark i samband med 
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utmattningssyndromet och dess konsekvenser. Detta är i enighet med studien som vände sig 
till kvinnor inom vården (Gustafsson et al., 2008) där deltagarna beskrev att de upplevde att 
de bröts ner i kampen mellan viljan att leva upp till ständigt pågående höga krav och den 
begränsade förutsättningen i det utmattade tillståndet. De var även missnöjda med sig själva 
då de inte klarade av att leva upp till sina förväntningar och ideal. 
 
 
Beteenden som föregick och/eller förvärrade rädslan och ångesten 
 
Deltagarna angav paradoxala situationer där både att undvika och utsätta sig för obekväma, 
obehagliga situationer samt att ingå i och undvika sociala kontakter eller sociala samspel kan 
ligga till grund för rädsla och ångest. Även att förse sig med en back-up, där någon nära 
anhörig är vidtalad att finnas till hands om behov uppstår eller att utrusta sig med 
säkerhetsplaner vid olika situationer kan medföra tillfällig känsla av trygghet som eventuellt 
byts ut mot känslor av rädsla och ångest över att inte vara stark nog att klara sig själv. Val i 
dessa situationer kan i sig medföra negativa känslor och grubblande, ältande tankemönster. 
   En spekulativ tanke är att flera av de beteenden som beskrivs föregå och/eller förvärra 
rädslan och ångesten är beteenden som också kan vara del av bakomliggande grundorsaker till 
utmattningssyndrom t ex att pressa och stressa sig själv utifrån inre och yttre föreställda krav 
och förväntningar samt viljan att vara duktig och viljan att vara alla till lags (Andreassen et 
al., 2009; Gustafsson et al., 2008; Schieman, & Young, 2009). Beteendena får en tvåsidig 
betydelse där de både är en del av grundorsaken till utmattningssyndromet och samtidigt 
förefaller inneha en vidmakthållande indirekt inverkan genom att förstärka rädslan och 
ångesten som i sin tur upplevs ha en betydande del i utmattningssyndromet enligt deltagarna. 
 
 
Kvantitativ fråga – hur stor del deltagarna tror att rädslan och ångesten haft i 
upplevelsen av utmattningssyndrom 
 
Tanken med att ha med en kvantitativ fråga var i syfte att få fram ett tydligt kvantifierat svar 
vilket kan belysa vikten av dessa emotioners betydelse i samband med utmattningssyndrom. 
Kunskapen och förståelsen att rädsla och ångest i sig för med sig konsekvenser och påverkar 
situationen eller tillståndet kan medföra positiva effekter då den många gånger främmande 
och skrämmande situationen går att härleda till något konkret vilket kan ge en känsla av insyn 
och kontroll. Samtliga deltagare angav att de tror att rädslan och ångesten haft en stor del i 
upplevelsen av utmattningssyndrom vilket pekar på att dessa emotioner har en stor betydelse i 
problematiken kring fenomenet. Som framkommit i studien är rädsla och ångest starkt 
förknippade med utmattningssyndrom där det är svårt att särskilja vad som är vad eller vad 
som är orsak och verkan. Det framgår att rädsla och ångest ingår i komplexa samband med 
känslor tankar och beteenden. Det entydiga svaret på denna fråga förstärker frågan och ökar 
intresset kring hur stor del samt hur stark betydelse rädsla och ångest har för fenomenet 
utmattningssyndrom. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
I resultatdelen har valts att visa rikligt med meningsenheter innehållande deltagarnas egna ord 
vilka sedan stegvis skriftligt redovisats för att tydliggöra analys- och tolkningsarbetet. Även 
har ett antal citat hämtade ifrån deltagarnas beskrivningar redovisats för att öka läsarens insyn 
i råmaterialet. Resultatet har genomgått en membercheck av två deltagare utan anmärkning 
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samt granskats ur ett professionellt perspektiv för att öka trovärdigheten och giltigheten. I 
studien valdes att deltagarna fritt skriftligen fick besvara frågorna i strävan att få unika 
beskrivningar med minimal inverkan ifrån undersökningsledaren. Valet att använda skriftliga 
svar istället för face-to-face intervju grundades även i att deltagarna svarade på personliga och 
ibland kanske emotionellt påverkande frågor vilka kan vara lättare att besvara i skrift i lugn 
och ro än muntligt i en intervju. De ombads emellertid att kontakta undersökningsledaren vid 
minsta fråga eller fundering samt vid några tillfällen kontaktades deltagare för 
uppföljningsfrågor. 
   Hot mot reliabiliteten och validiteten kan vara valet av insamlingsmetod där den fria 
beskrivningen kan ha påverkat svarsmaterialets innehåll då deltagarna enbart utgick ifrån och 
hänvisades till sin individuella tolkning av frågorna. Uppföljningsfrågor som är möjliga att 
ställa vid en face-to-face intervju skulle kanske ha fått dem att se på frågorna ur fler 
perspektiv och därmed beskrivit mer. Glömska kan också utgöra ett hot då deltagarnas 
upplevelser sträckte sig mer eller mindre tillbaka i tiden, tidsramen var mellan 2005-2010. 
Dock upplevdes svarsmaterialet mycket rikt och informativt. Deltagarna har svarat som de 
idag tolkar och förstår sina upplevelser utifrån ett retrospektivt perspektiv vilket kanske 
underlättade för egenförståelsen.  
   Resultatet avses inte utgöra en grund för generaliserbarhet däremot kan det användas för 
överförbarhet vid vidare studier inom området. Vid en eventuell replikering av studien 
rekommenderas att utöka bakgrundsfrågorna där tidpunkt för och längd av sjukskrivning 
anges för att ge en bredare information om deltagarnas situation.  
 
 
Praktiska implikationer 
 
Undersökningsledarens intresse för rädslan och ångestens betydelse och del i problematiken 
kring utmattningssyndrom har växt sig stark under studien. Frågan som växt fram är hur stor 
del av problematiken i utmattningssyndrom som grundas i eller förstärks av rädsla och ångest 
samt hur sambanden ser ut mellan rädslo-, ångestupplevelser, tankar, beteenden och 
utmattningssyndrom En förhoppning är att dessa frågeställningar kanske kan inspirera till 
framtida undersökningar och studier inom området. 
   Rädsla och ångest beskrevs innehålla en mängd gemensamma fysiologiska och psykiska 
besvärsupplevelser som kännetecknar och är konsekvenser av utmattningssyndrom vilka 
angavs ha haft stor betydelse i upplevelsen av fenomenet samt stort inflytande på deltagarna 
och dess situation. 
   Deltagarna beskrev upplevelserna i imperfekt vilket är tecken på att de tillhör förfluten tid. 
Detta är förenligt med att stresskänsliga beteende- och depressiva tankemönster går att 
förändra genom kognitiv beteendeterapi (Knapp & Beck; 2008 Perski, 2006) samt 
behandlingsmetoder såsom mental och muskulär avspänning finns för att motverka och 
reducera stress (Socialstyrelsen, 2003). 
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