
 
 

 

Akademin för hälsa vård och välfärd 

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 

 

 

 

 

 

 

 

Berättelser om stress 

- En kvalitativ studie om stress, utbrändhet och narrativitet 

 

 

Sarah Wirsén 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats, VT 2013 

Handledare: Pär Engholm 

Examinator: Helena Blomberg 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=m%C3%A4lardalens+h%C3%B6gskola&source=images&cd=&cad=rja&docid=crB0NgwVUJJbAM&tbnid=1-phNLxq7__kSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mdh.se/hogskolan/pressinfo/mdh-s-logotyper-1.1541&ei=9_eNUcaEO4S34AS64IGAAg&bvm=bv.46340616,d.bGE&psig=AFQjCNGT83RG37padmiocpOWANfYln9Ttg&ust=1368344920296028


 
 

Sammanfattning 

Inom denna uppsats har jag studerat stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Syftet med min uppsats var att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, försöka finna insikt och 

förståelse inför ett problem som kan orsaka både ekonomiskt och själsligt lidande för 

samhälle och individ. Vidare syftade min uppsats till att finna ett komplement, till den 

nödvändiga fortsatta forskningen, rörande stressrelaterad psykisk ohälsa. 

 

Frågeställningen löd som följer: På vilket sätt beskriver och speglar människan, sina 

upplevelser, relaterade till den livsperiod, som genomsyrats av stressrelaterad psykisk ohälsa? 

 

Uppsatsens empiriska material består av intervjuer, vilka jag tolkat och analyserat utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv.  

 

Mitt resultat påvisar att; innan och under sin sjukdomsperiod befinner sig människor med 

stressrelaterad psykisk ohälsa inom ett icke-kommunikativt tillstånd, både gentemot andra 

människor, samt gentemot sig själva. Läkprocessen handlar om att lära nytt, att ändra på sig, 

samt att påbörja en utforskande livsberättelse. Berättandet blir till en del av läkprocessen 

eftersom den tillhandahåller självreflexiva element. Vidare påvisar mitt resultat att stress och 

utbrändhet kan relateras till arbetsplatsen, men att det även kan relateras till personliga 

egenskaper, fritiden eller/och de moderna samhällsstrukturerna. 

 

Nyckelord: Stress, Utbrändhet, Psykisk ohälsa, Livsberättelser, Tolkning.  

Abstract 
 

In this paper I have studied stress-related mental illness. 

 

The aim of my essay was to, from a social psychological perspective, find insight and 

understanding for a problem that can cause both financial and psychological suffering for 

society and the individual. My aim was also to find a complement to further, necessary 

research on stress-related mental illness. 

 

Issue stated: How does people describe and reflect, their experiences, related to the life 

period, permeated by stress-related mental illness? 

The empirical material consists of interviews, which I interpreted and analyzed from a 

hermeneutic perspective. 

 

My findings are: before and during their period of illness, people with stress-related mental 

health problems, are in a non-communicative state, both towards others and towards 

themselves. The healing process is about learning new things, to change themselves, and 

begin to communicate their life story. The narrative becomes a part of the healing process 

because it provides self-reflexive elements. Further, my results demonstrate that stress and 

burnout may be related to the workplace, but it can also be related to personal characteristics, 

leisure or/and modern social structures. 

 

Keywords: Stress, Burnout, Mental health, Life stories, Interpretation. 
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Prolog 
 

 
Våren 2012 började jag läsa sociologi med socialpsykologisk inriktning.  

Sedan dess har livet inte riktigt varit sig likt.  

Jag har lärt mig att livet kan se olika ut beroende på vilka sociologiska glasögon du bär.  

Vidare har jag lärt mig att ifrågasätta och ompröva det som förut var mina sanningar. 

Mitt liv har fått mer färgglada nyanser än vad de svartvita kategorierna förr erbjöd mig. 

 

På en av de första föreläsningarna fick jag lära mig att det socialpsykologiska perspektivet 

betonar att vi blir till i mötet med andra.  

Att människan är som en lök, rivs skalen av finns det inget kvar. 

 

Under arbetet med denna uppsats har jag fått förmånen att möta människor som modigt delat 

med sig av sina berättelser.  

De har pratat. 

Jag har lyssnat och blivit berörd.  

Tillsammans har vi skrattat, gråtit och funderat över vad psykisk ohälsa och stress kan göra 

med en människa. 

Varje enskild intervju har lett till otaliga timmars långpromenader och eftertankar. 

Vänner, sambo och arbetskamrater har fått ”stå ut” med mina tankar och funderingar.  

 

De insikter jag funnit har lärt mig nya saker om mig själv. 

Jag kan i dag närma mig mitt inre på ett annat sätt och min inställning till livet har förändrats. 

Dessa omvälvande erfarenheter har varit fantastiska. 

 

 

 

Sarah Wirsén 

27 Maj 2013. 
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1. Inledning 
Sedan slutet av 1990-talet har det skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i 

Sverige. Framför allt är det sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som ökat. 

Socialstyrelsen påvisar att kliniska studier, av patienter som är långtidssjukskrivna för psykisk 

ohälsa, talar för att tillståndet mycket ofta är relaterat till arbetet.1 Vidare informerar Dagens 

Nyheter om att svenska företag förlorar 15 miljarder kronor per år, på grund av bristande 

insatser mot personalens psykiska ohälsa. Artikeln bygger på en rapport som organisationen 

Hjärnkoll har genomfört, där det även framkommer att nästan fyra av tio sjukskrivna har 

diagnosen psykisk ohälsa.2  

Frågor och funderingar kring stress, arbetsliv och psykisk ohälsa är högaktuella. Dessa frågor 

har en plats i den politiska debatten, inom vilken de olika riksdagspartierna lyfter fram olika 

idéer, samt förslag på politiska åtgärder. Vidare figurerar ämnet ofta i mediala sammanhang. 

Sveriges Radio P4 Extra har ett inslag där en beteendevetare, under smeknamnet Stressdoktorn, 

ger människor råd och tips på hur stress relaterat till arbetsplatsen kan hanteras. Även inom 

olika hälso-och livsstilsmagasin förekommer artiklar med tips och förslag på hur människor 

kan undvika eller hantera stress. Det finns allt ifrån mindfulnessövningar till konkreta 

checklistor som skall underlätta och strukturera upp den kaotiska vardagen.   

 

Psykisk ohälsa, och därmed stress, är även ett ifrågasatt ämne som kan ge upphov till skepticism 

och tvivel. Det finns människor som anser att psykisk ohälsa är något påhittat, att de som uppger 

psykiska problem som sjukdomsorsak borde skärpa till sig och sluta gnälla.    Således är psykisk 

ohälsa och stress vida begrepp inom vilka olika definitioner och upplevelser ryms. Det engelska 

ordet stress kan översättas till påfrestning3 och att leva med stress under en längre tid anses 

påfresta både kropp och själ. Det som utlöser en stressreaktion, beskrivs som kopplat till hög 

arbetsbelastning, men även faktorer som existentiella reflektioner, mobbing och familjeliv 

uppges generera stressreaktioner. Vanligt angivna konsekvenser av stress är muskelvärk, 

huvudvärk, magvärk och sömnproblem. Människor reagerar olika och vissa kan uppleva ett 

enormt stresspåslag i en situation som av andra beskrivs som lugn och stimulerande.4 

Stressforskningsinstitutet i Stockholm beskriver stress som: ”Stress är ett tillstånd av obalans 

mellan det som krävs och det som är möjligt.”5  

 

I dag tillbringar människor mycket av sin vakna tid på den egna arbetsplatsen, vilket innebär 

att denna fysiska arena utgör en stor del av individens sociala sammanhang. Det 

socialpsykologiska perspektivet innebär ett förhållningssätt där vi försöker förstå, förklara eller 

förutse människors handlingar, attityder, tankar och känslor. Detta görs utifrån människors 

interaktion och deras medlemskap i sociala grupper – vi blir till i mötet med andra. Om vi, med 

socialpsykologiska glasögon, studerar människans relation till sin arbetsplats innebär således 

ovan beskrivna perspektiv att faktorer som; arbetskollegor, gruppsammansättning och 

hierarkiska strukturer påverkar människor psykosociala hälsa. Vidare lever vi i en tid av 

förändring där innovation, flexibilitet och förnyelse är viktiga ledord inom arbetsmarknad och 

organisationskunskap. Forskning visar att ett allt mer gränslöst arbetssätt ställer större 

ansvarskrav på den enskilda individen. Eftersom många arbetsuppgifter i dag kan utföras mobilt 

minskar den fysiska platsens betydelse. De arbetsuppgifter som inte hinns med på den ordinarie 

                                                           
1 http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf 
20130408 
2 Dagens Nyheter s. 31. 20130414 
3 Norstedts Engelska Ordbok (1995). 
4 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=164&Stress 20130409 
5 http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress 20130408 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=164&Stress
http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress
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arbetsplatsen kan, med hjälp av mobil teknisk utrustning, slutföras på egen hand i hemmiljö. 

Gränserna mellan arbetstid och fritid luckras upp.6 Allvin menar att arbetslivet kännetecknas 

av en slags exkluderingskris, vilket innebär att ett växande antal personer går in i långa 

sjukskrivningar som, över tid, i stor omfattning övergår i varaktiga förtidspensioneringar.7 

 

1.1 Bakgrund 

Om vi blickar tillbaka i tiden, mot slutet av 1800-talet, kan vi finna observationer av en ny 

sjukdomstyp i Amerika och Västeuropa. Den nya sjukdomen karaktäriserades av symtom som 

varierade från ångest och sömnlöshet till tryck över bröst och tinningar. Den oklara och otydliga 

symtombilden var svårgripbar för de samtida människorna, eftersom den enda gemensamma 

nämnaren hos de insjuknade var energiförlust och oförmåga till arbete.8 Trots de tidigare 

beskrivna kännetecknen på stress var det först under 1930- och 40-talet som stress kom att 

existera som ett samlat fenomen och begrepp. Därefter har begreppet dock kommit att användas 

på en rad olika sätt inom olika varierande områden, men det som lyfte fram begreppet var dess 

förklaringsanspråk gällande olika samhälleliga problem. Allvin deklarerar att: ”Stress är 

följaktligen inte bara en inomvetenskaplig förklaringsmodell för vissa specifika psykologiska 

och fysiologiska tillstånd. Det är också ett svar på en rad olika frågor som samhället ställts och 

ställs inför.”9 Stress kan således förstås som ett föränderligt begrepp, vilket anpassas till de 

historiska och specifika samhällsproblem och frågor som samtiden tampas med. 

 

Det ovan skrivna relaterar till individnivå. Det övergripande, samhälleliga strukturerna, som 

formas bland annat genom politiska beslut, är andra påverkningsfaktorer. Det ökande 

rationaliseringskravet, inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn, får 

konsekvenser för arbetslivet. Även dessa samhälleliga påverkningar karaktäriseras av ett snabbt 

förändringstempo där faktorer som effektivitet och rationaliseringar utgör relevanta riktlinjer. 

De politiska samhällsbesluten kantas dessutom av en ekonomisk komplexitet där det, i vissa 

fall, handlar om att spara pengar, medan det i andra fall behöver sättas in ekonomiska resurser 

för att uppnå önskvärda resultat. I Sverige har exempelvis företagshälsovården den senaste tiden 

åkt berg och dalbana. Statskontorets utredning från 1995 påvisar en företagshälsovård som 

kännetecknas av ojämna satsningar, dels beroende på om individen är offentligt eller privat 

anställd, samt inom vilken kommun individen arbetar. Under 1990-talet slopades dessutom de 

statliga bidraget till företagshälsovården, vilket förde med sig en halvering av resurser inom 

företagshälsobranchen.10 I dag har den dramatiska ökningen av sjukfrånvaro blåst nytt liv i 

samhällsdebatten. År 2004 presenterar arbetsmiljöverket, i samarbete med arbetslivsinstitutet, 

en rapport gällande metodutveckling inom företagshälsovården.11 Detta på uppdrag av 

regeringen, som önskade undersöka vilka konsekvenser deras åtgärdsprogram fått, samt vilka 

utvecklingsområden som identifierades. Ett decennium senare var således en fungerande 

företagshälsovård på tapeten igen. I dag, 2013, har psykisk ohälsa blivit den överlägset 

vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och försäkringskassan har därför tillsatt en utredningsgrupp 

vars syfte är att kartlägga det underliggande orsakerna, samt hur många av dessa som är 

arbetsrelaterade.12 

 

                                                           
6 Allvin et. al. (2006) s. 150 ff. 
7 Ibid s. 159. 
8 Ibid s. 132. 
9 Ibid s. 135. 
10 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ojamna-satsningar-pa-foretagshalsovard/  20130409 
11 http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2004_02.pdf 20130409 
12 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykisk-ohalsa-fortsatter-oka_7919176.svd 20130409  

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ojamna-satsningar-pa-foretagshalsovard/
http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2004_02.pdf
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykisk-ohalsa-fortsatter-oka_7919176.svd
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Sett ur ett genusperspektiv påvisar även ovan beskrivna rapporter och undersökningar en 

kunskap om att psykosocial ohälsa är mer förekommande hos kvinnor än hos män. Olika 

förklaringsteorier som lyfts fram tar upp att kvinnor oftare återfinns i de yrken som är mest 

utsatta, exempelvis i yrken med monotont återkommande arbetsuppgifter och i emotionellt 

belastande arbeten inom skola och vård. Ytterligare förklaringsaspekt som tas upp är att kvinnor 

fortfarande har huvudansvaret för de obetalda arbetsuppgifterna i hemmen och med barnen.13 

Idéhistorikern Karin Johannisson analyserar melankoli, där hon definierar melankoli likt ett 

”paraplybegrepp”, vilket kan beskrivas med åtta olika underliggande känslostrukturer. En av 

dessa känslostrukturer är Acedia: Likgiltigheten, vilken enligt Johannisson innebär en slags 

utbrändhet.14 Vidare anser Johannisson att både splittringens och specialiseringens acedia 

bottnar i obalans mellan förväntningar och belöningar, samt att kategorier som kön och klass 

(eller etnicitet) har stor betydelse. ”Den som från början saknar socialt och kulturellt kapital 

måste arbeta för dubbel bekräftelse av omgivningen. Hon riskerar ständigt att exkluderas.”15 

Könskodningen är central och starkt bunden till Johannissons känslostrukturer. Kvinnor har 

generellt sett definierats som mer känslomässiga än män. Där kvinnors känslor beskrivits som 

en spontan del av jaget har de hos mannen beskrivits som medvetna sociala redskap. 

Melankoliska män har inte riskerat att förlora sin manlighet, dock har melankoliska kvinnor 

riskerat att förlora både sin kvinnlighet och ibland även sin mänsklighet.16 

 

I vårt moderna samhälle har stress och stressrelaterade sjukdomar blivit ett folkhälsoproblem, 

och mycket talar för att stress kan ses som en av vår tids största knäckfråga inom psykisk ohälsa. 

Sammanfattningsvis utgör ovan skrivna motiv för fortsatt forskning gällande orsakssamband 

till psykisk ohälsa och stress.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, försöka finna insikt och 

förståelse inför ett problem, stressrelaterad psykisk ohälsa, som kan orsaka både ekonomiskt 

och själsligt lidande för samhälle och individ. Vidare syftar min uppsats till att finna ett 

komplement till den fortsatta forskningen, rörande stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta 

komplement består av att, dels genom människors berättelser, öka vår förståelse för deras 

varande. Dels att utifrån det empiriska materialet, tolka och synliggöra de olika faser, som leder 

till människors läkande. 

1.2.1 Frågeställning  

Min övergripande frågeställning är följande: 

 

På vilket sätt berättar och beskriver människan sina upplevelser relaterade till den livsperiod, 

som genomsyrats av stressrelaterad psykisk ohälsa? 

 

 

 

 

                                                           
13 Allvin et. al. (2006) s. 160. 
14 Johannisson (2009) s. 75. 
15 Ibid. s. 75. 
16 Ibid s. 15. 
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2. Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning genomförd inom ämnet psykisk ohälsa, samt stress och utbrändhet. 

Vid en första anblick kan de tidigare forskningsresultaten te sig spretande åt en mängd olika 

riktningar, men vid en djupare analys finner jag vissa aspekter mer vanligt förekommande än 

andra.  

Eisenberg har genomfört komparativa studier av dokumenterade forskningsresultat gällande 

relationen mellan läkare och patientens beskrivning av sjukdomsbilden. Eisenbergs studie 

resulterade i att patienter lider av illnesses – ohälsa (min översättning), men att läkare 

diagnostisera och behandlar diseases – sjukdomar (min översättning).17 

Devonish, Kouvonen och Coyne har i en kvantitativ studie undersökt relationerna mellan hälsa, 

rättvisa och känslor i arbetslivet. Forskarna fann empiriska bevis för att upplevelser av 

orättvisor i arbetsgruppen påverkar de anställdas emotionella upplevelser genom att de löper 

större risk att utveckla stress och negativa känslor, som ilska och förargelse. Urvalsgruppen 

bestod av 300 arbetstagare ifrån Barbados, verksamma inom områden som bank och finans, 

produktion, samt försäljning. Urvalsgruppen fick besvara enkäter där rättvisa, känslor och hälsa 

utgjorde övergripande teman.18 Eriksson, Starrin och Janson fann belägg för att känslor i stor 

utsträckning hänger ihop med de anställdas psykiska hälsa och välbefinnande. Målet med deras 

kvalitativa studie var att upptäcka vad som orsakade utbrändhet, eller så svår stress att det ledde 

till långvarig sjukfrånvaro. De intervjuade 32 svenska personer med diagnosen utbrändhet och 

använde grundad teori för att analysera data.19 

Hon och Chan undersökte vilka effekter som gruppkonflikt och jobbstress kan få på de 

anställdas arbetsprestationer. Syftet med deras kvantitativa studie var att undersöka de multipla 

nivåerna av relationer mellan gruppkonflikt och anställdas prestation, samt att utröna huruvida 

arbetsrelaterad stress agerar mellanhand i dessa relationer.20 Resultaten baseras på enkäter som 

fyllts i av 265 anställda och deras chefer på femtio kinesiska hotell och vad de fann var att deras 

två stressvariabler associerades ihop med två olika typer av gruppkonflikter. Konflikter vid 

utmanande gruppuppgifter och konflikter gällande relationerna i arbetsgruppen.21 

Gaunt och Benjamins kvantitativa studie testade hypotesen om en medvetenhet inför 

genusperspektivet kan dämpa effekter av otrygghet och stress på jobbet hos de anställda. Data 

erhölls genom frågeformulär från ett urval av 203 anställda som levde inom en äktenskaplig 

relation. Resultaten påvisade att de traditionella männen upplever större otrygghet än de 

traditionella kvinnorna. 22 

Arbetsmiljöverket har under 2010 genomfört 408 inspektioner på 218 arbetsställen i en 

inspektionskampanj med inriktning på psykosociala riskbedömningar. De vanligaste faktorerna 

som riskbedömts var hög arbetsbelastning, hot och våld, påfrestande relationer och stress. När 

inspektionerna följdes upp, 2012, hade 46 % av arbetsgivarna brister kopplade till ovan nämnda 

riskbedömningar. De vanligaste bristerna var att relevanta psykosociala risker inte tagits med. 

Arbetsgivarnas dokumentation var bristfällig, samt att analys och värdering av undersökningen 

saknades.23 

                                                           
17 Eisenberg (1976) s. 11. 
18 Devonish, Kouvonen & Coyne (2012) s. 93.  
19 Eriksson, Starrin & Janson (2008) s. 622. 
20 Hon & Chan (2013) s. 175. 
21 Ibid. s. 177.  
22 Gaunt & Benjamin (2007) s. 324. 
23 Arbetsmiljöverket (2013) s. 3.  
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Ett femtiotal forskare har genomfört en stor europeisk studie och samlat in data ifrån 170 000 

individer ur 14 stycken europeiska kohortstudier. Resultatet visar att en person med hög 

arbetsstress löper 20 % högre risk att bli fysiskt inaktiv jämfört med en person som har kontroll 

över sin arbetssituation.24  

Utifrån ovan beskrivna övergripande bild av den tidigare forskningen kommer analysen att 

presenteras utifrån de tre forskningsanalytiska nivåerna: makro, meso och mikro. Sett ur ett 

makroperspektiv har psykisk ohälsa och stress undersökts utifrån moderna samhällsstrukturer 

som exempelvis genusstrukturen och arbetsmarknadsstrukturen. Ur ett mesoperspektiv har 

forskare studerat vilken påverkan de arbetsplatsliga relationerna kan ha för människors 

psykosociala hälsa. På en mikronivå smalnar perspektivet av och forskarnas analysobjekt har 

då varit de begreppsliga innebörder, samt dess påverkan, som kan rymmas inom olika 

definitioner av psykisk ohälsa och utbrändhet. Nedan följer en analys av de olika 

forskningsbidrag som jag anser vara relevanta för min frågeställning. 

2.1 Stress och utbrändhet ur ett mikroperspektiv – begreppslig definition 

Hur vi pratar om våra sjukdomstillstånd kan leda till att vi uppfattas och bemöts på olika sätt. 

Det ryms en begreppslig komplexitet inom begreppet, sjukdom. Komplexiteten uppstår redan 

vid det faktum att vi härleder sjukdomsorsaken antingen till det kroppsliga eller det psykiska. 

En tudelning – och särskiljande mellan psyke/soma. Komplexiteten tilltar om vi utgår ifrån ett 

dialektiskt perspektiv. Att symtom som ”sitter” i kroppen återspeglas i psyket och vice versa. 

Sedan tar den begreppsliga komplexiteten ytterligare ett steg framåt eftersom världens alla 

människor inte talar samma språk, och inom dessa språk ryms därutöver olika kulturella 

konnotationer till de olika begreppen. Eisenbergs distinktion mellan de båda begreppen, 

sjukdom och psykisk ohälsa, tydliggörs vid dess definition. Han anser att i dag definieras 

ohälsa, som det avbrott en patient kan uppleva gällande sitt varandetillstånd, samt hur hon/han 

uppfattas av andra. En sjukdom däremot definieras som det vetenskapliga synsättet inom 

modern medicin, där läkare fokuserar på avvikelser i funktionen och/eller strukturen inom 

patientens organ och system.25 Vidare påpekar Eisenberg att medicinsk omvårdnad är en 

komplex och social process, vilken är inbäddad i en kulturell matris, och är därmed laddad med 

olika värden.26 

Det kan således vara viktigt att finna en universell definition på det komplexa 

sjukdomsbegreppet. Eisenberg anser nämligen att det synsätt och den definition som en läkare 

väljer får en avgörande effekt på den medicinska behandlingen, samt vilken typ av information 

om patienten som samlas in.27 Vidare slår Eisenberg fast att det vetenskapliga synsättet inom 

psykiatrisk praxis innehåller flera skenbart och motsägelsefulla modeller: organiskt, 

psykodynamisk, beteendemässiga och socialt. Olika modeller är oumbärliga men farliga, 

eftersom de kan antas som en beskrivning av verkligheten, snarare än olika definitioner och 

synsätt, som präglar verklighetens organisering. Eisenberg är av den uppfattningen att när 

läkare avfärdar ohälsa, eftersom en konstaterbar sjukdom lyser med sin frånvaro, underlåter de 

att uppfylla sitt socialt tilldelade ansvar. Han hävdar därför att det är viktigt att integrera 

definitionen av de vetenskapliga och sociala begreppen sjukdom och ohälsa, som underlag för 

ett bättre fungerande system inom medicinsk vård.28  

                                                           
24 Fransson et. al. (2012) s. 4 ff.  
25 Eisenberg (1976) s. 11. 
26 Ibid. s. 20. 
27 Ibid s. 18. 
28 Eisenberg (1976) s. 20. 
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2.2 Stress och utbrändhet ur ett mesoperspektiv – relationer på arbetsplatsen 

Arbetsplatsen, med dess fysiska och psykosociala miljö har en central plats inom stressrelaterad 

forskning. Forskningsfokus ligger på de sociala relationerna inom olika arbetsgrupper, samt 

dess eventuella påverkan på anställdas psykosociala tillstånd. Organisationsvetenskapliga 

teorier formulerar ofta förslag gällande ultimata arbetsgruppssammansättningar, vilka kan 

behandla problemlösning, konflikthantering och målorienterat arbetet. Hur människor trivs på 

sin arbetsplats, deras välbefinnande, påverkas av det arbetsklimat som råder inom 

arbetsgruppens kultur. I förlängningen handlar trivseln på arbetsplatsen även om de anställdas 

motivation och arbetsförmåga, vilket kan ge både positiva och negativa utslag. Det är inte bara 

relationen till de egna arbetskollegorna som påverkar arbetstagares välbefinnande. Relationer 

uppåt i arbetshierarkin, som till chefer och arbetsledare, har också betydelse för arbetstagares 

trivsel och psykosociala hälsa.  

Vad Devonish, Kouvonen och Coyne såg som sin största upptäckt var att de fann ett samband 

mellan anställdas psykiska känslor och upplevelse av rättvisa inom arbetsgruppen. De anställda 

som upplevde högre nivåer av relationell orättvisa uppvisade mer negativa känslor, samt en 

sämre generell hälsonivå.29 Forskarnas slutsatser av resultatet summerades upp i tre punkter. 

För det första: det finns ett behov av att chefer skall uppvisa ett större intresse inför hur de 

anställda behandlas inom organisationen. Att de anställdas olika bekymmer och klagomål skall 

hanteras med rättvisa och respekt. För det andra: chefer och arbetsledare bör tränas i förhandling 

och interpersonella möten för att kunna hantera och ta itu med, samt förebygga, situationer där 

stressrelaterade konflikter kan uppstå. Det behövs lämpliga stödsystem för att chefer och 

arbetsledare skall kunna bemästra de höga krav som medföljer vid hanterandet av anställda.30 

För det tredje: de anställdas psykiska hälsa måste utvärderas. Detta för att försäkra sig om att 

de aspekter som ryms inom både de fysiska och psykosociala arbetsuppgifterna kan hanteras 

på rätt sätt. När forskarna blickar framåt anser de vidare att stressforskare bör ta med 

rättvisekomponenten som en potentiell psykosocial arbetsrisk.31  

Anställdas upplevelser av orättvisor på arbetsplatsen kan således lägga grunden för negativa 

känslor som stress, ilska och frustration. Det finns ytterligare forskning som lyfter fram 

känslornas betydelse vid stress och utbrändhet. Eriksson, Starrin och Jansons teori framhåller 

att händelser före sjukfrånvaron kan förstås som en process av känslomässigt berövande, och 

de beskriver processen i form av en trappa med åtta steg.32 De hävdar att processen gradvis 

genererar känslor av skam, vilket har sin grund i dåliga sociala relationer på arbetet. De anser 

att händelseförloppet före sjukfrånvaro skall förstås som en process av känslomässig svält, där 

individen successivt töms på livgivande känslomässig energi, som glädje, engagemang och 

empati. Deras studie visar att känslomässig svält, som kännetecknar den grupp de undersökt, i 

betydande utsträckning är ett resultat av sociala, relationella och emotionell processer. De 

föreslår att den känsla som påverkar processen av känslomässig svält är skam, som i sin tur har 

sin grund i osäkra och konfliktfyllda social relationer på arbetsplatsen. Psykisk ohälsa i form 

av utbrändhet blir således en fråga om skamrelaterade processer där jaget utsätts för en attack 

som den inte kan hantera eller försvara sig mot.33 

Ovan beskrivna artiklar har lyft fram känslor av orättvisa och skam, vilka refererats till som 

negativa känslor, som relevanta faktorer att ta hänsyn till vid stress och utbrändhet. En stor del 

av den stressforskning jag tagit del av behandlar arbetsrelaterad stress i negativa termer. Att 

                                                           
29 Devonish, Kouvonen & Coyne (2012) s. 96. 
30 Ibid. s. 97.  
31 Ibid. s. 99. 
32 Eriksson, Starrin & Janson (2008) s. 623.  
33 Ibid. s. 630.  
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stress alltid skulle orsaka förödelse, samt lägga grunden för psykisk ohälsa och sjukskrivningar 

i arbetslivet. Det var därför intressant att finna att Hon och Chans studie problematiserade 

stressbegreppet, samt dess påverkan på anställda inom arbetsplatser.  

Hon och Chans studie problematiserar stressfenomenet då de anser, att det i dag råder en 

uppfattning om att stress alltid är negativt relaterad till effektivitet i arbetslivet och inom 

organisationer. Således studerade de organisationskonflikter ur ett dualistiskt perspektiv, i den 

mening att de inte såg jobbstress som en endimensionell variabel utan snarare som en 

multidimensionell konstruktion.34 De skilde på stress som utmaning och stress som ett 

bromsande hinder. Den förstnämnda syftar på den stress och de känslor som uppstår i mötet 

med en utmaning, medan den senare syftar på den stress som involverar överdrivna eller 

oönskade problem, vilka förhindrar individens förmåga att nå uppsatta mål. Deras 

forskningsresultat visade att deras två stressvariabler associerades ihop med två olika typer av 

gruppkonflikter; dels konflikter vid utmanande gruppuppgifter, samt konflikter gällande 

relationerna i arbetsgruppen. I en nästa fas uppdagades att de konflikter som uppstod vid 

utmanande gruppuppgifter var associerade med positiv stress, vilket ledde till positiv 

effektivitet och tillfredsställelse. De relationella konflikter som uppstod i arbetsgruppen 

associerades till negativ stress, vilket ledde till negativ effektivitet och tillfredsställelse inom 

arbetsgruppen.35  

2.3 Stress och utbrändhet ur ett makroperspektiv – samhälleliga strukturer 

Samhälleliga aspekter som berörs inom stressrelaterad forskning är bland annat genusstrukturer 

och vilka eventuella skillnader och likheter som finns mellan mäns och kvinnors upplevelser 

av stress. Vad som framgår är att ledare och chefer tjänar på att bli mer medvetna om vad olika 

genusteorier innebär. 

Gaunt och Benjamin har funnit att genusteori spelar en medlande roll, både i relationerna mellan 

genus och otrygghet, samt i relationen mellan otrygghet och den stress som medföljer. 

De fann även att den traditionella kvinnan och mannen fortfarande lever efter traditionella 

könsroller i sitt äktenskap. Däremot uppvisade jämställda män och kvinnor liknande grad av 

otrygghet. Dessutom fann Gaunt och Benjamin att otrygghet hos traditionella män, och 

jämställda män och kvinnor, var relaterat till stress genom förlorad kontroll, ekonomisk stress 

och stress i hemmamiljön. De kvinnor som levde inom ett traditionellt äktenskap var däremot 

relativt skyddade från jobbrelaterade stress, eftersom de fann en trygghet i sin ansvarstagande 

roll i hemmet.36 Deras resultat visar att den subjektiva upplevelsen av otrygghet påverkas av 

hur de olika könsrollerna ser ut på hemmaplan. Traditionella män i deras urval upplevde en 

större otrygghet än traditionella kvinnor, medan jämställda män och kvinnor uppvisade 

liknande grader av otrygghet.37 Kvinnor som utvecklat ett jämlikt och jämställt liv, och som ser 

sitt arbete som en viktig källa för sin identitet, såras av otrygghet på samma sätt som män. Gaunt 

och Benjamins resultat visar att med hänsyn till de fyra kategorier av anställda, är det sannolikt 

ett stöd om arbetsplatsen använder olika vägar för varje sådan kategori. Deras resultat påvisar 

behovet att tänka bortom könsstereotyper och erkänna att, kopplat till otrygghet, kan vissa 

kvinnor vara lika stressade som män.38 

 

Att psykisk ohälsa och stress är högprioriterade ämnen, som befinner sig på samhällsnivå, 

framgår av nationella studier och rapporter som genomförs genom direktiv från politiska beslut. 

                                                           
34 Hon & Chan (2013) s. 176. 
35 Ibid. s. 178 ff.  
36 Gaunt & Benjamin (2007) s. 349.  
37 Ibid. s. 350 f.  
38 Gaunt & Benjamin (2007) s. 352.  
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Det går att ana en ökad medvetenhet inför problem som uppstår genom psykisk ohälsa och 

stress, vilket innebär ett nytt behov av både nationella undersökningar och inspektioner, men 

även nationsöverskridande forskning som kan finna eventuella mönster i de samhälleliga 

strukturerna.  

 

Arbetsmiljöverket anser att stora förändringar har skett i arbetslivet de senaste årtiondena. Detta 

har medfört nya krav i arbetslivet som påverkar arbetstagares hälsa och säkerhet. Psykosociala 

arbetsmiljörisker har av Arbetsmiljöverket identifierats som en av de största utmaningarna inom 

hälsa och säkerhet. Nya risker som lyfts fram är bland annat otrygga anställningsavtal, 

intensifiering av arbetet och en dålig balans mellan privat- och arbetsliv.39 Statistiken och 

forskningen visar att det psykosociala arbetsmiljöområdet inte kan lämnas åt sidan. 

Arbetsmiljöverket påpekar att även det ökade intresset på arbetsplatserna påvisar ett behov och 

en önskan att stärka förmågan att hantera de psykosociala arbetsmiljöriskerna. Det är därför en 

fortsatt viktig uppgift för Arbetsmiljöverket att prioritera detta område.40  

 

Som ett led i en liknande riktning har en ny nationellt gränsöverskridande forskning funnit att 

ett stressigt jobb ökar risken för en inaktiv fritid. Detta är den första storskaliga undersökning 

som verifierar att jobb med höga krav och låg kontroll ökar risken för en passiv fritid. Resultatet 

tyder på att arbetsgivare kan ha nytta av att faktorer i arbetsmiljön beaktas, speciellt vid insatser 

för att öka den fysiska aktiviteten hos sina anställda.41 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning om stress och psykisk ohälsa genomförs och bedrivs inom alla vetenskapliga 

analysnivåer. På en mikronivå undersöks den begreppsliga innebörden och dess olika 

konsekvenser, och på en mesonivå sätts gruppdynamik och relationerna på arbetsplatsen i 

centrum. På makronivå finner vi nationella rapporter, samt nationsöverskridande forskning som 

vuxit fram ur internationella samarbeten. Vidare studeras de samhälleliga strukturerna och då 

har genusrelaterad stressforskning en central plats.  

 

2.5 Min studies plats bland forskningen 

Det finns i princip lika många definitioner av stress och psykisk ohälsa som det finns 

vetenskapliga artiklar. De olika, och ibland spretiga, forskningsresultaten har gett ämnet en 

enorm bredd. Och även om det finns en stor bredd inom de olika stressrelaterade 

forskningsinriktningarna tenderar forskningen att fokusera på psykisk ohälsa och stress kopplat 

till arbetslivet och människors arbetsplatser. Vad jag saknar är en undersökning, som med ett 

mer öppet förhållningssätt studerar stress och utbrändhet utan att på förhand koppla fenomenet 

till arbetsplatsen. Det finns därför en lucka i den annars så väletablerade forskningen om stress 

och utbrändhet. Den luckan berör människors subjektiva upplevelser, samt deras livsberättelser 

om stress. En studie som undersöker stress och utbrändhet med människors livsberättelser i 

fokus kan komplettera den forskning som i mångt och mycket anonymiserar respondenterna. I 

min forskning får respondenterna en röst. De får träda fram och på ett personligt plan berätta 

sina egna historier om stress och utbrändhet.  

 

 

                                                           
39 Arbetsmiljöverket (2013)  s. 7. 
40 Ibid. s. 8. 
41 Fransson et. al. (2012) s. 8.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
Jag kommer i mitt arbete att använda mig av tre teorier. Den ena är en modell för att analysera 

psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Enligt denna modell är förhållandet 

mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande för om det egna 

arbetet orsakar och framkallar stress eller inte.42 Den andra teorin betonar berättandets betydelse 

i socialt liv. Narrativ teori och metod bygger på att genom berättelsen skapas mening, struktur 

och sammanhang åt våra upplevda erfarenheter och det är genom berättelser som vi konstruerar 

oss själva, vår omvärld, samt de andra människorna i den.43 Den tredje teorin utgår ifrån att 

sjuka människor är så mycket mer än enbart offer för sin sjukdom, att de är sårade 

historieberättare. Teorin baseras på en idé om att människan genom sitt berättande, får en 

förståelse av sitt eget lidande, och därigenom påbörjar en väg till läkandet.44 Jag anser att dessa 

teorier blir adekvata hjälpverktyg i tolknings och förståelseprocessen vid tolkandet av de 

upplevelser och berättelser som arbetstagare, med stressrelaterad psykisk ohälsa, använder sig 

av vid beskrivandet av sitt psykosociala tillstånd.  

 

3.1 Krav-kontroll-stöd modellen 

En fruktbar teori är Robert Karaseks och Töres Theorells Krav-kontroll-stöd modell (KKS). 

Modellen introducerades för drygt trettio år sen av Karasek, amerikansk sociolog, och utgår 

ifrån de anställdas möjligheter att utöva kontroll över sin egen situation på arbetsplatsen. I 

början av 1990-talet utvecklades modellen av Karasek och Theorell, där även ett nytt inslag av 

Jeffrey Johnsons empiriska studier, gällande socialt stöd, fördes in i modellen.45 Den 

grundläggande idén i KKS är att effekterna av de psykiska kraven på de anställda har att göra 

med hur mycket kontroll, eller beslutsutrymme, de har. Detta illustreras i en fyrfältsmodell där 

olika kombinationer av mycket respektive litet beslutsutrymme (kontroll), samt höga respektive 

låga krav presenteras. 46 Johnsons bidrag tillför ytterligare en dimension, vilket innebär att 

effekterna av psykiska krav har att göra med både hur mycket beslutsutrymme och hur mycket 

stöd som en arbetsplats ger de anställda.  

 

3.1.1 Krav och kontroll 

Krav definieras som psykologiska stressfaktorer i individens arbetssituation, exempelvis 

tidspress och stor arbetsmängd. Kontroll definieras dels som graden av egenkontroll och 

självbestämmande, dels som stimulans och utveckling, genom exempelvis varierande 

arbetsuppgifter. En hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, 

skapar ett tillstånd av negativ stress som på sikt kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. En 

kombination av höga krav och hög kontroll leder däremot till ett tillstånd av positiv aktivitet 

som underlättar utveckling och inlärning.47  

 

3.1.2 Socialt stöd 

Socialt stöd på arbetsplatsen refererar till olika nivåer av hjälpfull interaktion, som finns 

tillgänglig på arbetsplatsen, och det sociala stödet kan inhämtas både från medarbetare och 

chefer. Socialt stöd kan utgöra en skyddsmekanism inför psykologisk arbetsstress, plus att 

social kontakt och sociala strukturer påverkar de grundläggande psykologiska processer som är 

viktiga vid bibehållandet av en långsiktig hälsa. Vidare är socialt stöd en viktig komponent vid 

                                                           
42 Karasek & Theorell (1990) 
43 Johansson (2005) 
44 Frank (1995) 
45 Karasek & Theorell (1990) s. 68 f. 
46 Se bilaga 1.  
47 Theorell (2003) s. 16 ff.   
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skapandet av en positiv identitetskänsla, vilket skapas genom social bekräftelse kopplat till 

individens bidrag till de kollektiva målen och välbefinnandet.48  

 

Sammanfattningsvis anser Karasek och Theorell att dessa tre dimensioner av 

arbetsplatsaspekter, krav, kontroll och socialt stöd, är kapabla att förutspå en stor del av 

variationen i det totala urvalet gällande människors stressymtom.49  

 

3.2 Narrativ teori och metod 

Narrativ teori och metod har det narrativa självet i fokus. Det innebär att identiteten skapas och 

formas genom berättandet. Berättandet är en grundläggande mänsklig aktivitet och Anna 

Johansson menar att det är kunskapsskapande, samt utgör fundament för mänskligt tänkande. 

Kunskapsskapandet utgår även ifrån: ”/…/att sociala och personliga identiteter är 

konstruerade som berättelser – de är narrativa till sin karaktär.”50 Vidare lyfter Johansson fram 

en syn på livshistorisk metod som frigörande, att livsberättelser, som berättas av medlemmar 

från underordnade grupper, kan redogöra för deras erfarenheter och betydelser, samt exponera 

deras sociala värld med dess problematik. Att berätta sin livsberättelse kan hjälpa dessa 

människor att använda den egna kunskapen för att skapa det liv de vill leva. Johansson anser 

att i en strävan efter att uppmärksamma och synliggöra erfarenheter av tystade och 

osynliggjorda grupper, som inte haft tillgång till det offentliga rummet, kan livsberättelser vara 

en betydelsefull metod.51   

 

När vi berättar tar vi etiska och moraliska ställningstaganden, samt synliggör våra olika 

värderingar.52 Genom berättandet placerar vi oss själva i världen, där vi svarar på frågor om 

vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.53 Johansson lyfter även fram språket, en 

social aktivitet som formar vår identitet och våra relationer, samt agerar verklighetsskapande. 

”Språket är inte ett genomskinligt medium som endast reflekterar eller direkt avbildar en redan 

existerande verklighet utan snarare skapar språket den sociala verkligheten vi erfar.”54  

 

3.2.1 Livsberättelser 

Johansson lyfter fram en specifik form av berättelser, livsberättelser. En livsberättelse är den 

berättelse som en människa berättar om sitt liv eller om specifikt utvalda delar av sitt liv. 

Johansson anser att den forskning som använder sig av livsberättelser vill undersöka olika 

aspekter/teman/perspektiv om hur människor skapar sin identitet, samt ger mening åt sina liv. 

Johansson påpekar att just denna typ av forskning har kommit i ropet de senaste decennierna. 

Hon lyfter fram olika förklaringsorsaker där den ena är de processer av global modernitet, vilka 

innebär att människor i allt större utsträckning blir socialt och kulturellt ”hemlösa”. Vid sådana 

tillstånd kan livsberättelser förse oss med en ökad förståelse för hur människor orienterar sig i 

sin tillvaro, samt hur de tolkar och omtolkar sina liv och sig själva. I centrum är följaktligen 

människors egna tolkningar av sig själva, med alla deras paradoxer och komplexitet.55 En av 

fyra dimensioner av narrativitet är ontologiska berättelser och de används, enligt Johansson, för 

att definiera vilka vi är. Det här är de berättelser som är personliga och som vi berättar i det 

                                                           
48 Karasek & Theorell (1990) s. 69. 
49 Ibid. s. 71. 
50 Johansson (2005) s. 19. 
51 Ibid. s. 218.  
52 Ibid. s. 16 f. 
53 Ibid. s. 17.  
54 Ibid. s. 18.  
55 Ibid. s. 23.  
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vardagliga livet, eller i livsberättelser som förmedlas i forskningsintervjuer.56 Vidare betonar 

Johansson nödvändigheten av att vara öppen för och reflektera över de olika aspekter som har 

betydelse för konstruktionen av en livsberättelse: kultur, genus, klass, etnicitet, sexualitet och 

generation.57 En forskare som lyssnar till en livsberättelse bör även beakta att hon/han inte får 

en direkt tillgång till ”livet” som objektiva händelser utan endast livet som berättat. En 

kontextuellt bunden berättelse.58  

 

Johansson hänvisar även till Kohler Riessman som poängterar att kärnan i narrativa 

undersökningar är dess tolkande karaktär, eftersom det handlar om att metodiskt tolka andra 

människors tolkningar av sig själva. Vidare anser Riessman att detta förhållningssätt är väl 

lämpat för studier av subjektivitet och identitet. Utifrån detta slår Johansson fast att användandet 

av narrativa metoder skall ses som en tolkande aktivitet.59 Denna aspekt kommer att behandlas 

ytterligare i uppsatsdelen om metod och då främst i analysdelen.60 

 

Det narrativa självet kommunicerar med sin kropp och utifrån sin kropp. Denna tes tar mig 

vidare till Franks teoretiserande av det olika idealkropparna, samt hans beskrivning av tre 

berättelseperspektiv, som kan rymmas inom en livsberättelse.  

 

3.3 The Wounded Storyteller 

Arthur Franks teori baseras på att sjuka människor är sårade historieberättare och att dessa 

människor, genom att omvandla sin sjukdom till en berättelse, transformerar sitt öde till 

erfarenhet. Sjukdomen som separerar kroppen från andra blir, i berättelsen, till ett gemensamt 

lidande band, vilket i stället förenar kroppar i en gemensamt delad sårbarhet. Sjukdom betraktas 

som ett avbrott i berättelsen om oss själva. Detta avbrott kastar in oss i ett sökande efter läkande, 

som kan knyta ihop var berättelse. Det som tidigare varit viktigt i vår berättelse och i vår 

identitet förlorar sin giltighet.61 Den sårade människans berättelse, kan enligt Frank, innehålla 

tre olika typer av berättelser: återgångsberättelsen, kaosberättelsen och den utforskande 

berättelsen. Frank poängterar att dessa berättelser återfinns som teman i den omgivande 

kulturen.   

Återgångsberättelsen är tillbakablickande och innehåller en önskan att efter tillfrisknandet, blir 

allt som det varit förr, det kommer att vara som om ingenting har hänt.62 Kaosberättelsen speglar 

ett tillstånd, som placerar människan i nuet, ett nu, utan förbindelser till det som varit och utan 

förståelse för det som hänt.63 Den utforskande berättelsen inbegriper det reflekterande självet. 

Ett själv som utforskar, dels sitt sjukdomstillstånd, men även förändringar i livet och av 

identiteten.64   

I den postmoderna tidens landskap framträder berättelser ifrån människor, som försöker reda ut 

vilka de är. De som förr var objekt i andras rapporter berättar nu sina egna historier, och när de 

gör det definieras en av vår tids etiska aspekter – en etisk röst som erbjuder en rätt att, med sina 

                                                           
56 Johansson (2005) s. 96.  
57 Ibid. s. 239.  
58 Ibid. s. 225.  
59 Ibid. s. 27. 
60 Se stycke 4.1 Hermeneutik och narrativ metod. 
61 Hydén (1997) s. 101. 
62 Frank (1995) s. 77 ff. 
63 Ibid. s. 97 f. 
64 Ibid. s. 115 ff. 
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egna ord, förmedla sin egen sanning.65 Frank hoppas att han, med hjälp av sin teori, skall kunna 

påvisa att när vi lyssnar till andras berättelser, lyssnar vi även till oss själva.66  

Frank anser även att det alltid innebär vissa problem att vara en kropp. Han föreslår fyra 

generella problem som kan uppstå vid förkroppsligande: kontroll, kroppsrelaterande, 

relaterande till andra och begär. Dessa kroppsliga problem är enligt Frank handlingsproblem, 

och för att försöka lösa de kroppsliga problemen skissar Frank, inom en tolkande matris, fram 

fyra idealtypiska kroppar som genereras ur olika kombinationer av de olika 

handlingsalternativen. Idealtypiska kroppar är: den disciplinerade kroppen, den speglande 

kroppen, den styrande kroppen och den kommunikativa kroppen.67 Frank poängterar dock att 

verkliga människor inte är idealtyper, utan att idealtyper används för att möjliggöra ett reflexivt 

hjälpmedel, ett språk, för att kunna tala om vad som är utmärkande i verkliga kroppar. 

Idealtyper kan ses som marionetter, teoretiska konstruktioner designade för att beskriva 

empiriska tendenser.68 Frank anser att kroppen, i slutänden, är ett moralproblem, eventuellt det 

moralproblem som en människa måste rikta sig till och tilltala. Människor, och speciellt sjuka 

människor, kan inte välja sina kroppar, men som förkroppsligade personer förblir de ansvariga 

för sina kroppar, och vad de kan välja är hur de skall utöva det ansvaret.69 

3.3.1 Den disciplinerade kroppen 

Den disciplinerade kroppen upplever sina största kriser när den förlorar kontrollen. Det för med 

sig att den disciplinerade kroppen svarar genom att återförsäkra sig om förutsägbarhet genom 

terapeutiska regimer, vilka kan vara medicinsk eftergivenhet eller alternativa behandlingar. 

Inom dessa regimer söker kroppen kompensation för kontakter som den ej kan acceptera. 

Kroppen transformeras här till ett ”något” som kan behandlas, och detta något kan det egna 

självet disassociera sig ifrån. Denna disciplinerade kropp berättar troligtvis inte historier om sig 

själv utan föredrar istället att underkasta sig olika kroppsliga regimer, som medicinska regimer, 

men även olika dieter, program, träning eller meditation. Allt för att försöka återskapa 

kontroll.70 

 

3.3.2 Den speglande kroppen 

Den speglande kroppen definierar sig själv i konsumerande handlingar, och kroppen utgör både 

instrument och objekt i konsumtionen. Kroppen är van att konsumera och konsumtion stärker 

kroppen genom att föda den, klä den, trimma den och i medicinsk service, bota den. Den 

speglande kroppen har fått sitt namn på grund av att konsumtionen försöker återskapa kroppen 

genom bilden av andra, mer hälsosamma och stilfulla kroppar. Den primära känslan är visuell. 

Kroppen ser en bild och idealiserar den, samt försöker även att bli till föreställningen av den 

bilden. Likt den disciplinerade kroppen försöker den speglande kroppen att skapa kontroll, men 

rädslan för olika potentiella möjligheter skiljer dem åt. Den disciplinerade kroppen räds avbrott 

i sina rutiner, medan den speglande kroppen är rädd för att vanställas. Vidare sätter den 

disciplinerade kroppen sin egen kurs och identifierar andra människor som antingen 

instrumentella bundsförvanter eller hinder på vägen. Den speglande kroppen däremot finner sin 

väg genom att försöka uppträda enligt andras föreställda förväntningar. Bägge dessa kroppar 

agerar ensamma i en värld som dömer dem, men bedömningarna sker på olika grunder. Den 

                                                           
65 Johansson (2005) s. 7. 
66 Ibid. s. 25. 
67 Frank (1995) s. 30. 
68 Ibid. s. 30. 
69 Ibid. s. 40 f. 
70 Ibid. s. 41 ff. 
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disciplinerade kroppen bedöms utifrån sin prestation och den speglande kroppen utifrån sitt 

framträdande.71   

 

3.3.3 Den styrande kroppen 

Den styrande kroppen definierar sig själv genom makt. Det finns en påtaglig kulturell ovilja att 

prata om sjuka människor, speciellt döende människor, som om de vore styrande kroppar. De 

flesta berättar inte historier om hur de styr och dominerar andra, utan dessa historier levs och 

berättelserna om de historierna berättas av andra. Den styrande kroppen ikläder sig sjukdomens 

potentiella möjligheter, men accepterar dem aldrig. Vidare är den styrande kroppen tvåfaldig, i 

den bemärkelsen att när den disassocierar sig från sig själv, men är länkad till andra, ger sig den 

styrande kroppen på andra hellre än att vända sig mot sig själv. Aggressionen i att ge sig på 

andra kan avspegla den bitterhet som den styrande kroppen upplever i sin förlorade lust och 

glädje. Det beskrivs av Frank som ett farligt tillstånd, för när den disciplinerade och den 

speglande kroppen riktar sig gentemot sig själva, riktar sig den styrande kroppen gentemot 

andra.72  

 

Medan ovan beskrivna kroppstyper stöter på problem vid konstruerandet av en tillfredsställande 

sjukdomsberättelse, utgör Franks sista kroppstyp en idealiserad kropp, i den bemärkelsen att 

den inte bara är beskrivande utan ger även ett etiskt ideal för kroppar. Och återigen betonar 

Frank att ingen människa befinner sig konstant inom en av dessa specifika kroppstyper. Vi är 

antingen en del utav flera kroppstyper på samma gång, eller så rör vi oss, över tid, emellan 

dem.73 

 

3.3.4 Den kommunikativa kroppen 

Den kommunikativa kroppen accepterar sina potentiella möjligheter som en del av det 

grundläggande oförutsedda livet. Den kommunikativa kroppen förstår att det kroppsliga jaget 

existerar som en enhet, med två delar som inte enbart är beroende av varandra utan snarare 

oupplösliga. Men den kommunikativa kroppen är mer än bara en förenad helhet. När kroppen, 

som associerar sig med sina egna levnadsmöjligheter vänder sig utåt i tvåfaldigt släktskap, ser 

den reflektioner av sitt eget lidande i andras kroppar. Integration sker inte med självet, utan med 

de lidande andra. Den kommunikativa kroppens tvåfaldiga levnadslust innebär att den aldrig 

tillhör sig själv allena, utan konstruerar sin mänsklighet i relation till andra kroppar.74 Precis 

som de andra kroppstyperna är den kommunikativa kroppen en berättelse, men en helt 

annorlunda. Den kommunikativa kroppen kommunicerar sin berättelse med andra och 

berättelsen inbjuder andra till att känna igen sig i berättelsen.75    

Sammanfattningsvis baseras Franks tes på att olika kroppar kan välja relation till olika 

sjukdomsberättelser. Dessa val är inte förutbestämda. Kroppar förverkligas, inte bara 

representeras utan skapas i historierna de berättar. Detta förverkligande kan och bör vara 

reflexivt. Frank anser att vi, genom att välja speciella berättelser genomför etiska val, vilka i 

sin tur genererar berättelser. Frank slår avslutningsvis fast att:”/…/the communicative body is 

an ethical ideal for living with illness.”76 

 

                                                           
71 Frank (1995) s. 43 ff. 
72 Ibid. s. 46 ff. 
73 Ibid. s. 48. 
74 Ibid. s. 49. 
75 Ibid. s. 50. 
76 Ibid. s. 52. 
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4. Metod 
Hermeneutiken är en forskningsmetod där tolkning, växelverkan, kontext och subjektivitet står 

i fokus. Inom hermeneutiken ryms en idé där människor alltid förstår och tolkar sin verklighet 

ur olika synvinklar. Att vi skulle kunna närma oss ett fenomen helt förutsättningslöst och rent 

objektivt menar hermeneutiken är en illusion, och att verkligheten skulle omfattas av en absolut 

enhetlig sanning förkastas. Snarare anser hermeneutiken att verkligheten färgas av det 

subjektiva. Hermeneutiken lyfter således fram subjektiv variation eftersom den anser att världen 

och dess olika fenomen kan ses, tolkas och förstås på flera olika sätt. Ödman konstaterar att: 

”Den är principiellt odogmatisk.”77  
 

Hermeneutiken är en kontextuell filosofi i den bemärkelsen att ett fenomen endast kan förstås 

i sitt sociala sammanhang. Situationen blir därför betydelsefull då den avgör vilken mening ett 

yttrande eller en åsikt får. Om en arbetstagare beskriver att han/hon drabbas av yrsel och 

panikkänslor blir det exempelvis viktigt att placera upplevelsen i en kontext. Vart befinner sig 

arbetstagaren när dessa känslor dyker upp? Det får en stor skillnad om det enbart förekommer 

i hemmet jämfört med om det endast sker under stressiga morgonmöten på arbetsplatsen. 

Ödman anser att vi genom kontextbegreppet kan tala om validitet även inom hermeneutiken. 

Att kunna relatera till och ha kunskap om en kontext skapar tyngd i våra tolkningar. Det blir 

således relevant att inom hermeneutiken kunna rekonstruera den kontext som tolkningen är en 

del av. Detta skapar en större sannolikhet för att våra tolkningar skall kunna ses som giltiga.78  

 

Vidare menar hermeneutiken att vi tolkar när vi inte förstår och det gör vi för att vi vill göra 

verkligheten begriplig. Tolkningsprocessen är således dialektisk i den bemärkelsen att den 

pendlar från att frilägga mening, vilket riktas mot det förgångna och redan kända till att tilldela 

mening, vilket riktas mot framtiden och möjliga utvecklingsscenarier.79 När jag exempelvis 

studerar hur förändringar på den egna arbetsplatsen har påverkat det psykosociala tillståndet 

hos arbetstagare, med stressrelaterad psykisk ohälsa, innebär ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt följaktligen att jag måste se till både det som varit och det som är, samt det 

som kan inträffa längre fram. Det räcker inte att enbart söka förståelse för hur arbetstagarnas 

situation ser ut i nuet, där de befinner sig i dag. Jag måste även inkludera den historiska 

aspekten. Hur har deras utbrändhet formats över tid? Hur är deras syn på framtiden?  

 

Tolkningsprocessen innebär även ett konstant pendlande från del till helhet och vice versa. 

Detta illustreras av Ödman med en pusselmetafor. Metaforen bygger på ett ömsesidigt 

beroendeförhållande som verkar inom processen, då det inte går att förstå den stora 

helhetsbilden utan att alla pusselbitar är på plats, samtidigt som betydelsen eller meningen av 

den enskilda pusselbiten blir svårtolkad utan kunskapen kring just helhetsbilden.80 Det handlar 

även om att ständigt röra sig mellan förförståelse och förståelse, vilket i sin tur ger erfarenhet 

som skapar en ny förförståelse och så fortsätter den hermeneutiska tolkningsprocessen i 

oändlighet. Här har olika forskare använt sig av cirkeln eller en spiral som symbol för att 

illustrera denna process. Vi når aldrig den totala, slutgiltiga tolkningen eftersom världen 

befinner sig i ständig förändring. Ödman anser att: ”Tolknings- och förståelseprocessen saknar 

början och slut, spiralen är oändlig.”81 

Ödman anser vidare att hermeneutiken är en kunskapsmetod som kan begripliggöra 

existentiella dimensioner om hur det är att vara människa i en specifik situation, i ett specifikt 
                                                           
77 Ödman (2007) s. 14. 
78 Ödman (2004) s. 80. 
79 Ödman (2007) s. 59 ff. 
80 Ibid. s. 97 ff.  
81 Ibid. s. 107. 
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sammanhang.82 Min metodologiska utgångspunkt blir följaktligen mänskliga upplevelser där 

öppen dialog och tolkning är den främsta kunskapsformen. Viktigt att poängtera är dock att i 

den tolkande dialogen är jag, i min forskarroll, endast den sekundära tolkaren, och mitt 

forskningsresultat kan således ses som ursprungstolkarnas (respondenternas) omedvetna 

mening och inte som deras egen reflekterande självtolkning. Gadamer anser att denna aspekt 

aldrig får glömmas bort inom hermeneutiken. ”Som tolkare har han inget principiellt företräde 

vad gäller auktoritet framför den som blott tillägnar sig.”83 Dock påpekar Gadamar att den 

hermeneutiska metoden kan åstadkomma något teoretiskt viktigt, eftersom den erbjuder en 

möjlighet att sudda ut distinktionen mellan tolkare och upphovsman.84 

 

4.1 Hermeneutik och narrativ metod 

Eftersom jag använder mig av narrativ teori vill jag påvisa hur hermeneutiken och den narrativa 

analysen kan kopplas samman. Jag beskrev tidigare hur narrativ analys skall ses som en 

tolkande aktivitet och när det talas om tolkning i vetenskapliga sammanhang förknippas detta 

med den hermeneutiska traditionen. Det hermeneutiska pendlandet ifrån del till helhet återfinns 

även inom narrativ analys eftersom en berättelse, enligt Johansson: ”/…/endast förstås genom 

att koppla samman delarna med konstruerade helheter, mönster, eller sociala nätverk av 

relationer formerade av symboliska, institutionella och materiella praktiker.”85 Detta sker 

genom att olika händelser placeras in i en handling, ett slags strukturerande mönster eller kausal 

logik, där händelserna får mening i relation till en helhet. Det är genom handlingens karaktär 

som isolerade, osammanhängande situationer och händelser kan transformeras till en sekvens 

av episoder, vilket leder till att kausala samband upprättas och mönster framträder.86 

 

4.2 Metodens eventuella begränsningar 

Den hermeneutiska metoden är i viss mån beroende av forskarens förmåga till empati och 

tolkning. Detta för med sig att i en studie, som tolkas genom den hermeneutiska metoden, aldrig 

kan påvisa ett resultat som sträcker sig längre än forskarens egen tolkningsram. Således 

begränsas den hermeneutiska forskningen av att inte kunna ge större insikt eller förståelse än 

vad forskarens tolkande subjektivitet förmår generera. Ödman pekar exempelvis på att vår 

förförståelse aldrig är neutral, utan den har alltid en riktning och på grund av detta kan den bli 

till ett hinder när forskaren försöker tolka och förstå människan framför oss.87 Forskaren kan 

missförstå, samt feltolka det material han/hon ställs inför, samtidigt som det finns en risk att 

han/hon (o)medvetet styr respondenten i den riktning som passar den teori forskaren lutat sig 

gentemot. Paradoxalt nog kan forskarens förförståelse lika gärna bli en tillgång i tolknings och 

förståelseprocessen, vilket följaktligen gör den hermeneutiska studien beroende av forskarens 

subjektiva tolkningsförmåga. 

 

4.3 Urval 

Jag har använt mig av ett ändamålsenligt urval, vilket är en förekommande urvalsmetod inom 

kvalitativ forskning. Patton betonar även vikten av att välja informationsrika fall vid kvalitativ 

forskning. Syftet är att nå insikt och fördjupad förståelse hellre än att uppnå empirisk 

generaliserbarhet.88 Således har jag, i mitt arbete, sökt efter människor som varit sjukskrivna 

för stress och utbrändhet. För att ytterligare precisera mitt urval har jag försökt uppnå en så stor 

                                                           
82 Ödman (2007) s. 71. 
83 Gadamer (1997) s. 131. 
84 Ibid. 
85 Johansson (2005) s. 95. 
86 Ibid.  
87 Ödman (2004) s. 75. 
88 Patton (2002) s. 230. 
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variation som möjligt. Patton hävdar att styrkan i att välja en liten urvalsgrupp med stora 

olikheter kan generera två olika typer av viktiga upptäckter. Dels högkvalitativa och detaljerade 

beskrivningar av varje fall, vilket är användbart vid eventuell dokumentation av unika fall, dels 

relevanta och delade mönster som skär genom de olika fallen och påvisar deras signifikans, 

eftersom de uppstått ur en heterogenitet.89 Utifrån Pattons resonemang spelar det inte så stor 

roll vilket resultat jag än finner. Bägge alternativen bjuder på ett relevant forskningsresultat 

inom kvalitativ forskningsmetod där antingen en central kärnupplevelse kan identifieras, eller 

så träder olika upplevda dimensioner av samma händelse fram.90 Min förhoppning var 

följaktligen att finna människor med representation av båda könen, varierande ålder, samt med 

olika yrkeserfarenheter.  

 

Via en kommunal instans fick jag hjälp att komma i kontakt med deras personalavdelning. 

Genom denna avdelning försökte jag nå ut till människor som är, eller har varit, sjukskrivna för 

stressrelaterade diagnoser. Anledningen till att jag valde att kontakta en kommun hörde ihop 

med min förhoppning om att nå ett ändamålsenligt urval med maximal variation, vilket beskrevs 

ovan. Kommunen i fråga hade nästan 14 000 anställda år 2012. Min tanke var att det inom en 

kommun arbetar människor med varierande ålder, kön, etnicitet och samhällsklass. Vidare 

omfattas kommunanställda av både stillasittande kontorsarbete, samt arbetsuppgifter som 

kräver fysisk styrka. Jag kom i kontakt med två av mina respondenter med hjälp av 

personalkontakten på kommunen. Över mail och telefon bestämdes och bokades sen tid för 

själva genomförandet av intervjuerna.  

 

Mina tre resterande respondenter kom jag i kontakt med via Facebook. Där frågade jag alla 

mina befintliga kontakter om de kände någon lämplig person för mitt syfte. Jag betonade viken 

av att det inte fick vara personer som har en personlig relation till mig. Denna aspekt är relevant 

eftersom jag ville undvika intervjusituationer där respondenterna eventuellt skulle känna sig 

hämmade och/eller obekväma inför att öppna upp sig vid berättandet av sina historier. Vid 

genomfört urval bestod min slutliga urvalsgrupp av fem respondenter. 

 

4.4 Empiriskt material 

Min forskningsidé baseras på en förhoppning att genom intervjuer söka nå en förståelse inför 

respondenternas upplevelser av hur stress och utbrändhet påverkat deras psykosociala tillstånd. 

Intervjuer, ger även en möjlighet, att spegla och återspegla respondenternas subjektiva 

upplevelser och berättelser genom tolkande dialog. Valet av materialtyp känns adekvat i 

förhållande till mitt metodval eftersom hermeneutiken lyfter fram språket och tolkning som 

källor till kunskap. Utan språket kan vi inte göra oss förstådda och vi kan heller inte förmedla 

de erfarenheter och upplevelser vi bär med oss. Vid avsaknad av kommunikation blir de 

mänskliga relationerna ohållbara, eftersom vi blir begripliga för vårt jag genom dialog med den 

andre. Ödman slår fast: ”Om vi mister förmågan att förstå och att uttrycka oss genom språk 

skulle vi gå under – i varje fall som människor.”91 

 

4.5 Etiska aspekter 

Inför intervjuerna satte jag mig in i de forskningsetiska regler och riktlinjer som Codex 

förespråkar. Huvudsakligen säger dessa regler att forskning som berör människor kräver 

samtycke till medverkan, detta gäller endast i de fall då personen i fråga dessförinnan blivit 

                                                           
89 Patton (2002) s. 235. 
90 Ibid s. 234. 
91 Ödman (2004) s. 72. 
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informerad om vad det innebär.92 Bryman förespråkar även fyra forskningsetiska krav vilka jag 

har sökt uppfylla i mitt arbete.93 Genom att jag informerade respondenterna om på vilket sätt 

det transkriberade materialet skulle användas, samt att deras deltagande var frivilligt, täcktes 

således informationskravet och nyttjandekravet. Respondenterna samtyckte till att delta i 

intervjuerna och de informerades även om att deras svar skulle behandlas anonymt, därmed 

täcktes även samtyckeskravet och anonymitetskravet.94 I ett nästa steg innebär detta att 

intervjupersonerna presenteras med fiktiva namn. Jag erbjöd även att skicka det transkriberade 

materialet via mail, vilket tre av respondenterna tackade ja till. Detta gav respondenterna 

möjlighet att ändra, förtydliga eller omformulera sina svar. Forskningsresultatet blir mer 

pålitligt i de fallen respondenterna godkänt transkriptionen.   

4.6 Om intervjuguiden 

Min intervjuguide inleddes med bakgrundsfakta där respondenterna fick besvara frågor 

gällande ålder, yrke, arbetsuppgifter, civil status och familjesituation. Därefter följer öppet 

formulerade frågor där syftet var att låta respondenterna berätta i så fritt och stora drag som 

möjligt. De fick exempelvis berätta om sin nuvarande vardag, hur de såg på stress och 

utbrändhet och den största frågan utgjordes av deras sjukskrivningsperiod. Inom 

sjukskrivningsperiodens berättelse uppmanades respondenterna att beskriva vad som hände, 

vad de upplevde, från periodens början till dess slut. Nästkommande frågor var av styrande 

karaktär, där målsättningen var att få fram respondenternas eventuella erfarenheter, samt tankar 

om ämnen kopplade till min teoretiska referensram. I den senare delen tillät jag mig att vara 

mer verbalt aktiv genom att ställa en del följdfrågor, samt återknyta till respondenternas tidigare 

berättelser. Den senare delens utformande av frågor växte i stort sett fram utifrån mitt teoretiska 

ramverk.95 Bland annat formulerades frågor gällande krav, stöd och kontroll. Vidare valde jag 

att ha med en fråga där jag bad respondenterna att berätta sin historia, kopplad till stress och 

deras sjukskrivning. Således innehöll intervjuguiden frågor som knöt ann till mina teoretiska 

utgångspunkter.96   

 

4.7 Om intervjuerna 

Vid den inledande mailkorrespondensen med respondenterna poängterade jag vikten av att de 

själva valde ut en intervjumiljö där de kände sig avslappnade, trygga och bekväma. Två av 

respondenterna valde att bli intervjuade hemma hos mig, medan en föredrog att intervjun 

genomfördes i ett kontorsrum på den egna arbetsplatsen. Eftersom en av respondenterna 

studerar i en stad belägen på långt geografiskt avstånd ifrån mig valde vi att genomföra intervjun 

över telefon. Ytterligare en intervju skedde, enligt respondentens eget önskemål, över telefon. 

En telefonintervju blev den enklaste vägen, eftersom respondenten är bortrest i jobbet varannan 

vecka och de andra veckorna har respondenten sina barn hemma. De intervjuer som 

genomfördes via direkt personlig kontakt spelades in med diktafon och telefonintervjuerna 

spelades in med hjälp av diktafon och högtalarfunktionen i mobilen. Flertalet av intervjuerna 

har genomförts på vardagseftermiddagar eller kvällar, med undantaget för en intervju, som 

genomfördes en vardagsförmiddag. 

Under intervjuerna uppstod situationer som jag inte alls var förbered på. Jag överraskades av 

respondenternas känslosamma uttryck, vilket försatte mig, som intervjuare, i en svår situation.  

Jag upplevde att, speciellt med respondenterna som är kvinnor, intervjusituationen ibland fick 

                                                           
92 http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml   20130514 
93 Bryman (2011) s. 131 f. 
94 Ibid s. 131 f. 
95 Se avsnitt 3. Teoretisk och begreppslig referensram.  
96 Se bilaga 2.  

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
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en terapeutisk karaktär, vilket jag bitvis hade svårt att förhålla mig till. Kvinnornas känslor, och 

främst deras tårar försatte mig i en ambivalent situation. Som medmänniska kände jag empati, 

och min första reaktion var att instinktivt vilja trösta genom att krama om, eller att föreslå en 

paus i intervjun. I rollen som intervjuare upplevde jag istället en mer rationell och analytisk sida 

hos mig själv, samt att det uppstod funderingar kring huruvida det är etiskt riktigt att krama sina 

respondenter. Det slutade med att jag inte avbröt intervjun, men jag valde att försöka trösta 

respondenterna verbalt. Jag erbjöd näsdukar och bekräftade deras känslor genom att verbalt 

uttrycka att jag såg att de blev ledsna och att deras berättelser berörde mig.  

Ovan beskrivna situation tydliggjorde även hermeneutikens beskrivning av forskarens 

förförståelse, som i mitt fall handlar om att jag själv tidvis under mitt vuxna liv har befunnit 

mig i situationer där jag har upplevt stress. Under intervjusituationerna upplevde jag, på grund 

av detta, en inre konflikt, eftersom bearbetningen av konflikten måste ske inom mig och inte i 

dialog med respondenterna.  

4.8 Analys och operationalisering 

Inom den hermeneutiska analysen sker en dynamisk process där forskaren söker förståelse 

genom att pendla mellan del och helhet. Denna process kännetecknas inom hermeneutiken som 

den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln betonar främst kunskapsbildning som 

en dialektisk pendling mellan del och helhet, samt förförståelsens nödvändighet i 

förståelseprocessen. Cirkeln riskerar dock att bli allt för statisk eller sluten.97 Därför kommer 

jag, i min analys, att utgå ifrån den hermeneutiska spiralen, som utvecklat cirkelbegreppet 

genom att bland annat betona föränderlighet och öppenhet. Min frågeställning inbegriper 

förståelse av mänskliga upplevelser och därigenom framstår spiralmodellen, som en lämpligare 

utgångspunkt i min analysprocess. Mina respondenters upplevelser är inte statiska utan en 

upplevelse rör sig över tid och kan därmed genomgå olika förändringsfaser. Ödman menar 

exempelvis att den hermeneutiska cirkeln inte klarar av att återge det kraftiga pendlandet som 

sker mellan del och helhet. Vidare lutar sig Ödman mot Radnitzkys ställningstagande: att 

spiralbegreppet är lämpligare då det rör sig om att, genom förståelse, nå ökad precisering och 

totalisering, vilket innebär att enklaste företeelser genom ständigt nya omtolkningar kan föras 

in i allt större helheter, samtidigt som vår kunskap om dem blir alltmer inträngande. 

Förståelseprocessen omdefinierar hela tiden sig själv och kasten kan bli tvära och yviga, plus 

att den hermeneutiska spiralen betonar öppenhet i processen vilket skapar förutsättningar för 

att överraskas av sitt forskningsresultat.98  

Min analys inleddes med att jag, efter intervjuerna, vilade ifrån det transkriberade materialet i 

några dagar. Jag kände ett behov av att låta respondenternas berättelser, samt de intryck de 

förmedlade, sjunka in. När jag efter en tid återknöt till materialet började jag med, att läsa det 

om och om igen. Varje gång gjorde jag små noteringar i texten. Det kunde vara allt ifrån 

identifierade likheter och skillnader, specifikt betonade ämnen eller framträdande teman. 

Analysprocessen kan illustreras likt städandet av en annan människas stökiga förråd. Plötsligt 

klev jag in i ett rum där okända människors berättelser och upplevda erfarenheter låg i en enda 

röra. En röra, som ropade efter ordning och struktur. Ett strukturerande som innebar att 

tematisera olika upplevelser, för att därefter ”magasineras”. Samtidigt upplevde jag vikten av 

att, utifrån den hermeneutiska spiralen och narrativ analys, cirkulera mellan delarna och 

helheten. För mig bestod delarna av varje enskild respondents berättelse och helheten utgjordes 

av det som skulle bli det övergripande svarsresultatet på min frågeställning.    

                                                           
97 Ödman (2007) s. 100. 
98 Ibid. s. 103 ff.  
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Vid analysen av det empiriska materialet operationaliserades tre övergripande berättelseteman 

fram: Självet, Arbetsplatsen och Samhället. Det jag fann mest relevant i respondenternas 

berättelser är frambärandet av deras egna erfarenheter och minnen, som antingen upplevts på 

deras arbetsplats eller under deras fritid. Vidare kom deras berättelser även att beröra olika 

samhälleliga aspekter. Respondenternas berättelser är sprungna ur deras egna subjektiva 

upplevelser. Således säger deras erfarenheter och berättelser något om dem själva. Det är deras 

egna liv som beskrivs och det är deras egna åsikter och tankar som förs fram. Deras berättelser 

utgör delar i den helhet som är deras själv, vilket betyder att deras själv (re)konstrueras, samt 

presenteras genom deras livsberättelser.  
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5. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av det empiriska materialet, baserat på de genomförda 

intervjuerna. Resultatet inleds med en presentation av respondenterna där jag ger en 

sammanfattande rekonstruktion av deras livsberättelser. Utifrån respondenternas livsberättelser 

har jag formulerat fram tre teman, vilka ger en övergripande helhetsbild av resultatet. Dessa tre 

teman kommer att delas in i olika delresultat, innehållandes förtydligande underrubriker, vilka 

följs av en avslutande och sammanfattande helhetsanalys.  

 

5.1 Berättelser om självet  

Nedan följer en presentation av respondenterna. Presentationen består av min tolkning och 

sammanfattning av respondenternas berättelser. 

5.1.1 Ing-Marie 

Ing-Marie är en 53-årig kvinna och hon arbetar som administrativ assisten inom en kommun. 

Hennes arbetsuppgifter består av kontorsarbete som att skriva protokoll, ha kundkontakt via 

telefon och personliga möten, samt administration. Ing-Marie är sedan 1998 ensamstående 

förälder till två barn. Hon har en flicka som nu är 18 och en pojke som är 16 år. Pojken bor 

sedan två år hos sin pappa. I dag arbetar Ing-Marie heltid men har tidigare varit sjukskriven för 

stress och utbrändhet.  

 

Ing-Marie beskriver sig själv som en känslomänniska, och under intervjun blir Ing-Marie ibland 

ledsen. Det märks att sjukskrivningsperioden var en tuff tid, och att vägen tillbaka varit minst 

lika tuff. Ing-Marie beskriver hur hon, innan sin sjukskrivningsperiod, levde i en tillvaro fylld 

av prestationskrav. Hon ville leverera toppresultat både i arbetslivet och privat. Ing-Maries 

arbetssituation var, innan sjukskrivningsperioden, påfrestande. Hon kom i konflikt med en del 

kollegor och upplevde att arbetsgivaren inte erbjöd stöd och hjälp. I privatlivet var det kaosartat. 

Ing-Maries familjesituation kantades av en vårdnadstvist och en del rättegångar. Det var även 

problem, i perioder, med barnens skolsituation. Barnen beskrivs som enormt viktiga. Precis 

innan Ing-Maries sjukskrivning gick hennes mamma bort i cancer. Mammans bortgång är 

påtagligt smärtsamt att prata om. Ing-Maries ögon fylls av tårar och hon sjunker ihop på stolen. 

När Ing-Marie sjukskrevs var det både på grund av hennes arbetssituation, men även på grund 

av de händelser som drabbat henne privat, det blev för mycket. Överallt blev det för mycket. 

 

Under sjukskrivningsperioden var Ing-Marie väldigt trött och asocial. Hon beskriver en 

problematik som hon upplevde vid möten med andra människor. Ing-Marie skämdes över sitt 

sjukdomstillstånd och ville inte riskera att stöta ihop med bekanta, då tog hon hellre en omväg. 

Det som till slut blev vändpunkten för Ing-Marie var en betydelsefull läkarkontakt, en kurator, 

samt hjälp ifrån en anställd på personalavdelningen. Enligt Ing-Marie var det tack vare dem 

som hon överhuvudtaget kunde ta sig ur sin sjukskrivningsperiod.  

 

Mitt möte med Ing-Marie är känslosamt. Hon återger sin berättelse med stor inlevelse och det 

märks att hon har lätt för att leva sig in i sina minnen och erfarenheter. Ing-Maries berättelse är 

bitvis rörig och jag får ibland anstränga mig för att hänga med. Ing-Marie förklarar detta som 

en effekt ifrån sjukrivningsperioden, eftersom hon var så utmattad och kraftlös att tiden i mångt 

och mycket flöt samman.  

 

5.1.2 Madeleine 

Madeleine är en 37-årig kvinna och har en examen som behandlingsassistent. I dag arbetar 

Madeleine på ett boende för unga tjejer, som har en problematisk bakgrund. Arbetet går ut på 

att vara ett stöd för ungdomarna i deras vardag, hon är lite som en extra förälder. Madeleines 
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arbetsuppgifter består bland annat av att följa med tjejerna på deras träning och psykologbesök. 

Hon deltar även i deras skolarbete. Madeleine är sambo och har två barn ifrån en tidigare 

relation. Barnen är sju och tio år. I dag arbetar Madeleine heltid som vikarie på boendet, men 

hon har tidigare varit sjukskriven för utmattningsdepression.  

 

Innan hennes sjukskrivning levde Madeleine ett aktivt liv med mycket träning, kompisar och 

festligheter. Hon beskriver hur livet gick i ett rasande tempo och att hon själv försökte agera 

”stålkvinnan” som fixade allt. För Madeleine var det en kombination av dels för mycket 

extraarbete under studietiden som ledde fram till hennes utmattningsdiagnos, dels egna 

prestationskrav, samt en tuff separation ifrån pappan till hennes barn. Madeleine hade även 

svårt att släppa tankarna på sitt jobb, när arbetet var slut för dagen. Hon överengagerade sig i 

det mesta och hade svårt att säga nej. På arbetsplatsen har det varit dåligt med stöd och hjälp, 

vilket lett till att fler än Madeleine gått in i väggen. Madeleine önskar att arbetsgivaren tog mer 

ansvar, samt insåg att situationen är ohållbar.  

 

Madeleines berättelse är tung att lyssna till. Hennes sjukskrivningsperiod resulterade inte enbart 

i ett stressrelaterat tillstånd, utan även i en utmattningsdepression. Madeleine drabbades av 

panikångestattacker och massiva gråtanfall, vilka till slut blev för mycket. Hon tappade 

livslusten och kunde under sin sjukskrivningsperiod önska att hon fick cancer, så att hon slapp 

leva. För Madeleine hade allt förvandlats till ett enda stort mörker och hon orkade bara inte ta 

sig därifrån. Under den mörka tiden försökte Madeleine ibland dämpa sin ångest med alkohol. 

Hon beskriver hur hon kunde ljuga för sin sambo och satt ensam uppe och drack på nätterna. 

Vändpunkten i Madeleines liv var när hon till slut fick vila och började äta antidepressiv 

medicin. Via vårdcentralen fick hon kontakt med en kurator, men Madeleine beskriver att hon 

gjort det mesta jobbet själv, samt med hjälp av sin sambo och sina vänner. Madeleine äter 

fortfarande medicin, den lägsta dosen, och mår i dag bättre. Efter sjukskrivningsperioden tar 

Madeleine det lugnare, eftersom hon inte längre orkar på samma sätt. Madeleine beskriver att 

hon har fått ändra på sig och att den ändringen både varit positiv och negativ. Det positiva är 

att hon i dag inte överengagerar sig, medan det negativa är att hon inte känner sig lika rolig 

längre. 

 

5.1.3 Peter 

Peter är en 43-årig man och han arbetar som projekt/förändringsledare. Peter har en 

internkonsulterande roll i ett börsnoterat företag och hans arbetsuppgifter består bland annat av 

förändringsarbeten, IT-frågor, samt strukturfrågor. Han arbetar tillsammans med fyra andra 

kollegor på ett projektkontor, men arbetet innebär en del resande. Peter har varit gift och har 

tillsammans med sin före detta fru tre barn. I dag bor barnen varannan vecka hos sina föräldrar 

och Peter lever i en ny relation, där flickvännen bor i en annan stad. Barnen är två pojkar och 

en flicka och de är sju, tio och tolv år gamla. I dag arbetar Peter heltid, men har tidigare varit 

sjukskriven för stress och utbrändhet.  

 

Peters berättelse handlar om ett snabbt arbetstempo, mycket prestation och höga krav, både i 

arbetslivet och privat. Peters arbetssituation var påfrestande eftersom han jobbade överallt, samt 

väldigt tidseffektivt. Peter beskriver även sin skilsmässa som energikrävande, vilket delvis 

initierade hans sjukskrivningsperiod. Det var mycket tankar och funderingar som uppstod i 

samband med skilsmässan och i samband med detta beskriver Peter hur han mer och mer 

tappade greppet om tillvaron. Det blev för mycket både på jobbet och privat.  

 

När Peter sjukskrevs var det som att ta av sig en tight åtsittande stålväst. Han beskriver det som 

om ett korthus föll. Peter drabbades av panikångestattacker och kunde ligga kallsvettig och 
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gråtandes på soffan i timmar. Peters intervju skedde över telefon och under vårt samtal talar 

han lugnt och med eftertanke. Det märks att han i dag reflekterar över sina känslor, samt de 

livsval han genomför. Under vårt samtal lyfter Peter fram KBT-terapin som den absoluta 

vändpunkten. Peter började äta antidepressiv medicin och fick med hjälp av KBT-terapi verktyg 

för att hantera sin situation. Under vårt samtal ställer sig Peter negativ till det gränslösa 

arbetslivet som råder i samhället och han anser att det finns brister i hur arbetsgivare följer upp 

den nya, modernare arbetsmiljön.   

 

5.1.4 Malin 

Malin är en 48-årig kvinna vars grundutbildning är förskollärare, men arbetar i dag som 

ekonomiassistent inom en kommun. Hennes arbetsuppgifter är av administrativ karaktär, 

rörande fakturering samt ekonomi. Dels ser hon till så att leverantörsfakturor kommer in i 

datasystemet, samt att de betalas i tid, dels ställer hon ut kundfakturor både internt och externt. 

Arbetet innebär även bokföringsordrar, filöverföring och konverteringar. Ingen dag är den 

andra lik. Malin är gift och har två barn som är 16 och 18 år. 1998 fick Malin diagnosen 

fibromyalgi.  

 

Malins berättelse handlar om hur den stressrelaterade psykiska ohälsan än så länge är ständigt 

återkommande. Malin arbetar i dag heltid, men har vid flera tillfällen varit sjukskriven för stress 

och utbrändhet. Hon beskriver att det enbart är hennes arbetssituation som lett fram till hennes 

sjukskrivningar, och att hemmet utgör en plats där hon trivs, mår bra och kan hämta energi. 

Malins arbetssituation har kantats av en större omorganisering, vilken hon beskriver som 

nödvändig, men påfrestande. Hon anser även att förändringsarbetet gick väldigt fort, att hon 

inte riktigt hann landa. Vidare har Malin på senare tid haft konfliktfyllda relationer till sina 

chefer. Det har varit en stor anledning till Malins senaste sjukskrivningsperiod, och det har 

tyvärr inte blivit bättre. Under intervjun med Malin framkommer att arbetet har, och har haft, 

en negativ effekt på hennes psykosociala tillstånd. Hon beskriver hur hon nästan är på väg in i 

väggen igen och att hon egentligen borde arbeta 75 procent eller hitta ett annat arbete. Malin är 

den enda av respondenterna som inte verkar hittat en lösning på sitt stresstillstånd. När hon varit 

sjukskriven för stress har hon vilat och försökt fylla dagarna med kravlösa aktiviteter, men så 

fort hon återgår i arbete börjar stressen krypa tillbaka. Malin berättar att chefens stöd är och har 

varit obefintligt, samt att den hjälp hon fått främst kommit ifrån hemmiljön, facket och en 

kontakt på personalavdelningen. Den kontakt hon haft med Försäkringskassan och vården 

beskrivs som övervägande negativ. Malin önskar att arbetsgivaren och Försäkringskassans 

regler tog större hänsyn till hennes enskilda behov. 

 

5.1.5 Patrik 

Patrik är en 32-årig man som i dag studerar arkeologi på heltid. Tidigare arbetade han som 

nattportier på hotell. När Patrik fick information angående sina arbetsuppgifter beskrevs de som 

att han skulle ta emot gäster, släppa in och släppa ut, samt att servera dem enklare mackor. Över 

tid visade det sig att det även var en hel del pappersexercis som skulle göras och dessutom 

skulle han städa lobbyn. Det var ett ensamarbete, som gick ut på att sitta vid datorn, skriva ut 

rätt papper, samtidigt som han skulle hålla koll på dörren. Under en tid, som Patrik arbeta som 

nattportier var han sjukskriven 25 % för stress. Under sjukskrivningsperioden var Patrik sambo. 

I dag lever Patrik ensam men beskriver att han inte lever under normen. Han lever poly amoröst 

vilket för Patrik innebär att han har två relationer.  

Patrik beskriver, likt Malin, att det enbart var arbetssituationen som ledde fram till hans 

sjukskrivning. På det privata planet var livet bra, även om han uppger att sjukskrivningstiden 

påverkade privatlivet i den bemärkelsen att det blev svårare att koppla av och njuta av det. 
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Patriks stresstillstånd blev dock inte lika omfattande och långdraget som de övriga 

respondenternas. Han löste sin situation genom att avsluta sin tjänst och börja studera. 

Patrik uppger ensamarbete, höga krav och låg kontroll som bakomliggande orsaker till hans 

sjukskrivning. Han beskriver även att stödet ifrån arbetsgivaren var obefintligt, samt att han 

under sin sjukskrivningsperiod inte fick någon ersättning ifrån Försäkringskassan.  

5.2 Tolkning av berättelser om självet 

Eftersom delar av mitt teoretiska och begreppsliga ramverk innefattas av den kommunikativa 

kroppen och dess läkandeberättelser99, kommer det tematiserade resultatet presenteras genom 

att mina tolkningar varvas med illustrativa citat, samt kortare berättelser ifrån de transkriberade 

texterna. Ibland har jag ställt följdfrågor som syftar till förtydligande genom exemplifiering. 

Mina frågor kommer att inkluderas i presentationen av resultatet. När respondenterna stannat 

upp för en kort paus i sina berättelser kommer det att illustreras med: ”…”  

5.2.1 Prestationsprinsar och prinsessor - strävan efter perfektion och rädslan för att misslyckas 

Under intervjuerna framkommer att de flesta av respondenternas liv varit enormt kravfyllda. 

Jag har tolkat respondenternas berättelser som att höga prestationskrav var lösningen till att inte 

tappa kontrollen, och/eller en rädsla för att inte räcka till, samt att inte känns sig bra nog. När 

jag exempelvis frågar Peter hur hans självuppfattning gestaltat sig under 

sjukskrivningsperioden berättar Peter att han har haft en ganska taskig självsyn och ett bristande 

självförtroende. Peter förklarar att han förr inte respekterade sig själv, men att han i dag börjar 

att närma sig tanken. Vidare berättar Peter att han i dag ofta får påminna sig om att det är 

orimligt att fixa allt, på exakt det sättet, som han vill. Peter förklarar: 

 

Inom det här ämnet skulle jag vilja vara en bra pappa och så har jag liksom femton krav som 

jag ställer på mig själv, och så skulle jag vilja vara en bra medarbetare, och det innebär det 

här… Jag skulle även vilja vara en god ledare och det innebär det här…   

 

Den önskan Peter beskriver, att vara bra inom alla områden, återkommer hos flertalet av de 

andra respondenterna. Flera av dem beskriver en livstillvaro där prestationskraven aldrig 

upphörde, utan att det, tvärtom, hela tiden fylldes på. Min tolkning av deras berättelser är att de 

befann sig i en ständigt pågående tävling, med och mot sig själva, där det handlade om att hinna 

med så mycket som möjligt, på så kort tid som möjlig. Att stanna upp och känna efter fanns 

inte på ”kartan”, utan här handlade det om att beta av olika projekt och att dessutom leverera 

perfektion. När respondenterna levde sina liv på det här sättet, som ständigt högpresterande, 

blev deras livssituation till slut övermäktig, eftersom de inte klarade av att hela tiden, i alla 

situationer, prestera maximalt. Det slutade med att de brakade rakt in i väggen. Stressprocessen 

nådde klimax, ett klimax, som utgjorde ett avbrott i deras livsberättelser, och deras upplevelser 

kan relateras till Franks kaosberättande. Madeleines berättelse, om hur hon levde innan 

sjukskrivningen, är illustrativt för hur flertalet av de andra respondenterna levde sina fartfyllda 

och prestationsinriktade liv, som att de vore oövervinnliga. Madeleine berättar om hur hon, i 

början av sina studier vid polishögskolan, under en tid försökte balansera, plugg, extraarbete, 

träning, barn och övriga relationer. Två år senare blev hon sjukskriven med diagnosen 

utmattningsdepression. Madeleine berättar:  

 

Så då började jag läsa till polis, och hade kvar jobbet på hotellet, för att få in pengar. Plus att 

jag skaffade ett till jobb, som konferensvärdinna. Jobbade på lite olika event, och då jobbar 

man dygnet runt, man är knappt ledig någonting. Man sover några få timmar och bara kör. 

Skitbra, tänkte jag, för det är jättemycket pengar. Skitbra att ha två jobb och dagspendla till 

                                                           
99 Se avsnitt 3. Teoretisk och begreppslig referensram.  



25 
 

Stockholm. (Avståndet till Stockholm är ca 20 mil, författarens anm.) Och det började ju bli lite 

jobbigt, redan efter första terminen, för jag gick upp kvart över fyra, halv fem varje morgon, 

och så kom min mamma om jag hade barnen. Sen kanske jag var hemma halv åtta på kvällen, 

och polishögskolan… Man tränar ganska mycket där, och sen är det ju juridik, alltså det är rätt 

tunga grejer. Plus att man skall hålla sig i form, så det var jättetunga dagar på skolan. Sen när 

man kom hem så hade man ju barnen och ta hand om deras läxor. Sen när jag hade lagt dem, 

vid niotiden, då skulle jag själv plugga. Så då satt jag väl och pluggade till ett på natten, och 

sen gick jag upp kvart över fyra. Så höll jag på i ett helt år. Och efter ett år, i juni, så kände jag 

att det här inte längre håller. Jag blev jättekonstig, som människa. Jag var liksom inte med. Jag 

var inte närvarande. Ah, då började det väl att smyga på. Så jag bröt väl ihop lite där och sa 

till rektorn att jag hoppar av, för jag orkar inte mer, det går inte. Och jag var ju sönderstressad, 

jämt.                                                               

 

Trots att Madeleine kände att det egentligen inte gick körde hon på, utan att reflektera över 

konsekvenserna, vilket även är ett tillstånd som flera av de andra respondenterna vittnar om. 

Min tolkning är att deras inre kommunikation brast, eftersom de inte lyssnade till sig själva, till 

de egna varningssignalerna och till slut fick deras själv nog. Med hjälp av den fysiska kroppen 

la sig självet pladask på marken, utmattad. Ett stressrelaterat sjukdomstillstånd tog sin början. 

Frågan om när denna kravfyllda och prestationsinriktade tillvaro startade, hos respondenterna, 

får olika svar. Vad som dock förenar deras svar är upplevelsen av, att det aldrig varit 

annorlunda. Detta har fått konsekvenser för deras självbild och identitet, berättelsen om sig 

själva, eftersom den, i mångt och mycket, speglats och formats av deras prestationer. Utan sina 

prestationer finns ingenting kvar, respondenterna förlorar kontrollen. Malin berättar hur hon 

bär med sig kravet, att aldrig göra fel, och om det händer, leder det till känslor av misslyckande.  

 

Malin: Jag ställer ju mycket högre krav på mig själv än någon annan gör.  

Sarah: Varför tror du att det är så?  

Malin: Jag vet inte, det är inte godkänt om det inte är färdigt eller om det inte är helt felfritt. 

Någon kan säga att alla gör fel. Då har jag känt att; nej, jag ska inte göra fel.  

Sarah: Varför inte då?  

Malin: Jag vet inte. Det får inte vara så bara.  

Sarah: Men vad händer om det blir fel?  

Malin: Det händer väldigt sällan. Och det är väl för att jag är ett sånt kontrollfreak.  

Sarah: Hur har det känts de gånger som det blivit fel?  

Malin: Fruktansvärt. Det känns ju som ett jättemisslyckande. Jag har ju gjort fel, och det spelar 

ingen roll om alla andra säger att det inte gör någonting.  

Sarah: Hur gör det någonting? Inom dig eller?  

Malin: Ja, det är bara inom mig. Jag tycker att jag har misslyckats totalt.  

Sarah: Och hur känns det då?  

Malin: Att man är värdelös, för det blev ju fel. Jag kan inte det där. Nej, det känns fruktansvärt 

alltså, man har misslyckats med något som man inte skulle misslyckas med. Och vart det 

började det har jag ingen aning om, för jag tror att jag har varit sån alltid.                 

 

Malins berättelse är inte unik bland respondenterna. Flertalet av de andra återger berättelser 

som liknar Malins erfarenheter. De bar alla på olustkänslor inför att göra fel, att deras prestation 

inte skulle vara tillräcklig. Jag tolkar det som att respondenterna identifierade sig med sina 

prestationer och därigenom påbörjades deras stressprocesser, samt deras varande inom dessa 

processer. Patrik berättar hur hans självkänsla påverkades när han blev deltidssjukskriven. Att 

sjukskrivningen fick konsekvenser för hans självbild. Patriks reflektion, över sin 
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identitetsförändring, återspeglar ett utforskande berättande. När jag frågar hur hans syn på sig 

själv förändrades under sjukskrivningsperioden berättar Patrik: 

 

Jag kände mig fruktansvärt dålig. Det hade jobbat andra människor där, och jobbade andra 

människor där… Det jobbade en kvinna där, som arbetat där i åtta-tio år natt, och tjejen jag 

tog över efter hade väl jobbat där i tre eller fyra år. Och de hade klarat sig alldeles utmärkt. 

Så jag började tvivla på mig själv, om det var jag som var vek och inte pallade? Klarade andra 

så borde väl jag klara det, jag hade ju fan jobbat på psyk. Så självkänslan, eller 

självförtroendet, fick sig väl en knäck, just på grund av det. Och det är inte så bra.   

 

Jag noterar att Patrik i sin berättelse intar ett jämförande perspektiv. Under sin 

sjukskrivningsperiod jämförde han sig med kollegor, plus att han jämförde sig med sig själv. 

När jag frågar Madeleine i vilka ”rum” hennes krav befann sig, förklarar hon att krav upplevdes 

både på arbetsplatsen och i privatlivet. Det som förenade kraven var att de, enligt henne själv, 

alltid var omöjliga att uppfylla. Även Madeleine satte sig själv i en jämförande position 

gentemot andra, men till skillnad från Patrik upplevde Madeleine att kollegornas 

arbetsprestationer inte höll måttet. 

 

Madeleine: Och jag ska göra allt på jobbet. Jag ska fixa varenda unge och jag ska fixa allt. Jag 

behöver helst inte ha någon. Jag kan jobba själv, för att jag gör det bäst själv. Jag fixar det 

här, det blir bäst om jag själv gör det.  

Sarah: Det låter lite som ett kontrollbehov?  

Madeleine: Jag har ett så fruktansvärt kontrollbehov. 

 

Madeleines kontrollbehov, tolkar jag som ett dåvarande hinder för att stanna upp och därmed 

ge sig själv en möjlighet att påbörja sin utforskande berättelse. Jag har vidare tolkat 

respondenternas ovangivna berättelser som att de växlar mellan Franks idealtypiska kroppar: 

den disciplinerade kroppen och den speglande kroppen. Det är som att respondenterna, innan 

sin sjukskrivningsperiod, underkastade sig den presterande regimen, vilket även blev till ett 

vapen i deras kamp mot rädslan att förlora kontrollen. Både Malin och Madeleine kopplar sina 

krav till behovet av kontroll, och Malin berättar även om rädslan för att göra fel, och därmed 

misslyckas. Den disciplinerade kroppen räds avbrott i sina rutiner, vilket jag kopplar ihop med 

respondenternas rädsla för misslyckande, som blir till ett avbrott i deras rutin – kontrollen. 

Vidare är min tolkning att inom respondenternas livsberättelser ryms en del 

bedömningsmoment. Peter berättar att han strävade efter att vara bra inom en mängd områden 

och han vet inte vem som avgör om det är bra eller inte, men det är en fråga om bedömning. 

Även här finner jag kopplingar till den disciplinerade och den speglande kroppen, vilka enligt 

Frank blir dömda utifrån sina prestationer, respektive framträdanden. Peters önskan att vara bra 

kan såldes ses som att han befann sig inom den speglande kroppen, vilken finner sin väg genom 

att uppträda enligt andras föreställda förväntningar. Madeleines idé om att hon själv är ”bäste 

dräng”, tolkar jag som att hon befann sig inom den disciplinerade kroppen, vilken finner sin 

egen kurs och den andra identifieras som hinder på vägen.  

 

5.2.2 Kategoriskt tänkande och disassociation  

En del av respondenterna berättar om sina svårigheter att identifiera sig med begreppet 

utbrändhet, samt att stress var något som drabbade andra, inte dem själva. Jag tolkar det som 

att deras inställning till utbrändhetsbegreppet är en slags disassociation, vilket kan hänga ihop 

med ett kategoriskt tänkande. Det kategoriska tänkandet innebar för respondenterna att livet 

sågs ur ett perspektiv där endast två kategorier var möjliga. Exempelvis var livet bra eller dåligt, 

alternativt så var det glatt eller ledsamt. Eventuella nyanser och alternativa synsätt saknades. 
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När jag lyssnat till respondenternas berättelser framträder tydligheten att stress och utbrändhet 

är en subjektiv process. Detta framgår när respondenterna berättar att det är först nu, när de är 

friska, som de kommit till självinsikt. Jag tolkar det som att denna självinsikt möjliggjorts bland 

annat genom att respondenterna i dag har en reflekterande kommunikation med sig själva. De 

har börjat lyssna till sitt själv, och självet träder in i sin utforskande berättelse. Ing-Marie 

berättar hur hon tidigare såg på utbrändhet, samt vad hon lärt sig under resans gång:  

Säg så här. Utbrändhet = skitsnack. Det var för mig bara personer som kände efter lite för 

mycket. Ända tills jag själv hamnade där. 

 

När jag frågar Ing-Marie om hennes syn på sig själv ändrats sen sjukskrivningsperioden svarar 

hon:  

 

Ing-Marie: Jag har lärt mig att livet inte är svart och vitt. Det är inte svart och vitt längre. Du 

kan inte säga att det är svart eller vitt, för det finns något mittemellan. Man måste lära sig att 

lyssna.  

Sarah: Såg du det som svart eller vitt innan?  

Ing-Marie: Ja, att antingen så är det ja eller så är det nej. Det kan inte vara mittemellan. Så 

det har jag lärt mig, faktiskt.  

 

Även Peter hade problem med utbrändhetsbegreppet, och det har inte förändrats. Han berättar 

att stress, för honom, innebär ett mer nyanserat begrepp, samt att hans stress var situationellt 

betingad. Jag frågar Peter hur han ser på begreppen stress och utbrändhet: 

 

Peter: Jag är lite rädd för att sätta en etikett på mig själv, så är det nog. För mig är det så här, 

att jag har jätte, jättesvårt att sätta en tydlig gräns för; vad i jobbet hände och vad i fritiden 

hände? Jag hade nog lite svårt att närma mig de här orden. Det här med stress och utbrändhet. 

Jag hade lite svårt att se mig själv i den rollen. För mig var det nog enklare att konstatera att 

jag sov jätte, jättedåligt och så kunde jag nöja mig med det. Jag tycker inte om ordet utbrändhet 

eller att gå in i väggen. Jag har svårt att hitta ett bra ord. För mig passar det nog bäst… Alltså 

jag hamnade i en stressituation. I en stress och utbrändhetssituation. Just för att det inte går 

att hitta ett ord som beskriver hur det är för alla, utan det är väldigt individuellt.  

Sarah: Menar du att det är lättare att säga att du hamnade i den situationen, för att hela ens liv 

består av olika situationer? Att säga; ”Jag är utbränd.” Då är det plötsligt något som fästs på 

den egna personligheten.  

Peter: Jag är ju liksom jag oavsett om jag står på jobbet eller om jag står på fritiden, och det 

blir som att man kan gå in och ur sig själv. Nu är jag min jobbroll och då är jag utbränd och 

nu är jag inte i min jobbroll, utan nu går jag och tränar. Så är det ju inte riktigt, utan för mig 

är det ju hela livet. Och stressituationen var hela livet för mig.  

 

Precis som Ing-Marie berättar Peter om sitt kunskapsformande under sin sjukskrivningsperiod. 

Det han lärde sig bär han med sig än i dag och Peter beskriver det som att där någonstans, 

började en ny sväng i hans liv. Peters lärdomar kommer ifrån KBT-terapi, där han fick läxor 

och övningar för att hantera sin livssituation. Peters lärande, genom sin terapi, gav honom 

kraften, att förändra sitt inre kaos, genom att lyfta sig själv, in i ett utforskande av sitt liv. Ett 

utforskande, som är läkande, i sitt processande. Terapin beskrivs även av Peter som något 

viktigt och nödvändigt, eftersom han förr hade för vana att distansera sig till livets händelser: 

 

Det har nog alltid varit en del av mitt liv, att distansera mig till saker som har hänt, och som 

har varit jobbiga… Genom att allt ifrån dra ett skämt, till att se att nu är det avsnittet färdigt. 
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Har varit lite sån där strömbrytarmänniska. På eller av. Jag säger ingenting eller så säger jag 

allting.  

 

Även hos Peter framkommer det kategoriska tänkandet, att livet ageras som antingen eller, samt 

att han undvikit det som varit jobbigt. Med endast två kategorier handlingsalternativ i sitt liv 

blev Peters liv både lätt och svårt. Lätt, för det fanns få valmöjligheter att ta till handa, antingen 

blev det på det ena eller andra sättet. Svårt, för utan nyanserna i livet utvecklade Peter ett 

undvikande beteende gentemot de motsatta handlingsalternativen i sitt liv. Jag tolkar Peters 

kategoriska tänkande, som att hans medföljande distans inför de motsatta handlingsalternativen 

kan likställas med ett icke reflekterande förhållningssätt, som inte befann sig inom den 

utforskande fasen. Att han förr körde på, utan att stanna upp och inte tänkte efter. När ett avsnitt 

var färdigt gick han raskt vidare till nästa.  

Kategoriskt tänkande, vilket av Peter beskrivs som strömbrytarmänniskor, där livet handlar om 

på eller av, upplevs generera en stressrelaterad psykisk ohälsa. Det som saknas i den 

stressrelaterade livsfasen, kaosberättelsen, är en förmåga att, genom självreflektion, uppfatta 

nyanser i olika livssituationer. Denna oförmåga att reflektera hindrar människans inträde i ett 

utforskande berättande. 

Ing-Marie och Peters berättelser handlar om disassociation och nyvunnen kunskap. Genom att 

de förr såg livet utifrån två kategorier blev resultatet att de utvecklade en distans till den 

motsatta kategorin. Genom professionella samtal fick de lära sig att livet är fullt av nyanser och 

flera olika valmöjligheter. Deras kategoriska tänkande innehåller nu fler skiftningar, vilket 

lindrat de tvära kasten som förr fanns i deras liv. För att leva sitt liv utifrån två olika kategorier 

krävdes en stark disciplin ifrån Ing-Marie och Peter. Frank anser att den disciplinerade kroppen 

disassocierar självet ifrån kroppen och att kroppen blir till ett ”något” som då kan behandlas. 

Frank anser vidare att hans tre icke-kommunikativa kroppar utgör tillstånd där kroppen inte 

läker. Jag vill vidga hans perspektiv, genom att integrera disassociation som ett nödvändigt 

försvar för självet under läkeprocessen. I Peters ögon var han inte utbränd, utan det var en 

situation han befann sig i. 

5.2.3 Känslostormar och aggression 

Två av de respondenter, som är kvinnor, upplevde innan och under sin sjukskrivningsperiod att 

känslorna blev mer stormiga och främst deras ilska och aggressivitet. Detta var ett känslopåslag 

som de själva reagerade på, men ändå inte lyckades styra över, vilket de i dag har lärt sig att 

tygla. Ing-Marie berättar att hon, i efterhand, kan reagera på liknande beteenden hos kollegor 

och tänka att de får passa sig så att de inte trillar dit. Hon identifierar ilska och aggressivitet 

som tecken på stress, vilket hon exemplifierar senare i sin berättelse. När jag, under intervjun, 

påpekar att Ing-Marie i dag verkar känna ett större lugn i konfliktsituationer frågar jag hur det 

var förr och Ing-Marie förklarar: 

 

Ing-Marie: Jag gick nog in i känslan mer. Jag blev vass.  

Sarah: Hur menar du med vass?  

Ing-Marie: Jag lät nog arg på rösten. Alltså när man svarade eller så här, så klippte jag nog 

bara av och lät arg tror jag. Jag såg kanske arg ut också, i ögonen. I dag så kan jag se svart ut 

i ögonen om jag blir riktigt arg, men då går jag nog undan i stället, i alla fall när det är på 

jobbet. 

 

När Ing-Marie påpekar att hon kan se tecken på stress ber jag henne att ge några exempel:  
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Att man är irriterad, du har kort stubin. Vill gärna att saker ska vara på ditt vis. Du är inte 

flexibel.  

 

Jag tolkar Ing-Maries berättelse som att hon i efterhand har reflekterat över sina känslor och i 

dag kan hon till och med identifiera stressrelaterade tecken hos andra. Min uppfattning är att 

Ing-Marie har blivit mer medveten inför sina valmöjligheter, eftersom hon i dag inte agerar ut 

sin känsla utan väljer att gå därifrån. Denna beskrivna erfarenhet, berättar för mig att Ing-Marie 

har påbörjat sitt läkande utforskande som även tillhandahåller handlingsalternativ. Även 

Madeleine berättar om ett bredare känslosvall under sjukskrivningsperioden då hon plötsligt 

kunde ilskna till och skälla ut folk. Under intervjun kommer vi in på dessa områden, i samband 

med att Madeleine pratar om den sociala fobi hon upplevde under sjukskrivningsperioden. Hur 

hon kunde få panikkänslor i kön på Ica, släppa varorna och rusa därifrån, samt att hon skällde 

ut folk:  

 

Madeleine: Jag har skällt ut så himla många, man är så arg. Och det vet jag flera som har sagt, 

man är så förbannad.  

Sarah: Är det folk i din närhet eller folk du inte känner som du blivit sådär arg på?  

Madeleine: Det är både och. Folk jag inte kände och folk i min närhet. Jag kunde skälla ut en 

helt okänd människa, jag har gjort det flera gånger.  

Sarah: Hur har det tagit sig uttryck? Kan du ge något exempel?  

Madeleine: Jag har skällt ut folk i affärer, för att jag står och tittar på något, man måste ju 

samsas, men då har jag blivit förbannad och… Fan, du får vänta på din tur. Sådana saker. 

Usch, man blir ingen trevlig människa, det blir man inte. Och man är förbannad på allt och 

alla. Eller jag var det i alla fall. Jag kan inte säga man, men jag var förbannad på allt och alla.  

Utifrån min tolkning av Ing-Marie och Madeleines berättelser ser jag ett samband med Franks 

tredje idealtypiska kropp: den styrande kroppen. Likt den styrande kroppen riktade Ing-Marie 

och Madeleine sin ilska mot andra. Och kanske var det så att de, likt den styrande kroppen, 

hade problem med att acceptera sitt sjukdomstillstånd. Ett hål i självet som fortfarande blöder. 

Att de hade svårt att förlika sig med den trötthet och de fysiska symtom, som de uppgivit att 

stressen orsakade hos dem.  

  

Sammanfattningsvis tolkar jag respondenternas berättelser om självet som att stress och 

utbrändhet kan ses som en process inom livsberättelsen. Respondenterna har alla haft sina 

enskilda erfarenheter och upplevelser under sin sjukskrivningsperiod. Sett i relation till Franks 

idealtypiska kroppar har respondenterna gått från att befinna sig inom de icke-kommunikativa 

kropparna till att i dag, när de är åter i arbete, transformerats till den kommunikativa kroppen. 

En kropp som läker och en kropp som är redo att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. 

I dag kan respondenterna integrera berättelsen om sig själv, med sitt själv, vilket får betydelse 

för hur de skapar samt återskapar sig själva. Självet blir reflekterande. Det narrativa självet har 

vandrat inom kaos – och återgångsberättandet, och genom dessa berättelser erövrat ett 

utforskande berättande. Självets vandring utgör en process som är läkande.  

 

5.3 Tolkning av berättelser om arbetsplatsen 

Alla respondenterna kan ge exempel på hur deras arbetssituation i någon mån bidragit till deras 

sjukskrivning. Deras berättelser påvisar att arbetsplatsen har en central roll i det vardagliga 

livet, samt att arbetsklimatet påverkar deras mående. Viktiga påverkansfaktorer är stöd, krav 

och kontroll, samt en alltmer gränslöst arbetsmiljö. Livet på arbetsplatsen utgör en del i 

respondenternas livsberättelse, vilket innebär att respondenternas relation till sitt arbete 
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inverkar på hur de (re)konstruerar sin identitet och sin självbild. Nedan kommer resultat att 

presenteras, utifrån dessa tre tematiserade påverkansfaktorer.  

5.3.1 Bristande stöd ifrån arbetsplatsen 

Respondenternas berättelser innehåller exempel på både positiva och negativa upplevelser ifrån 

den egna arbetsplatsen. Alla är dock rörande överens om att stöd ifrån arbetsgivaren borde vara 

en självklarhet, men att arbetsgivarens hjälpåtgärder idag brister eller saknas helt.   Madeleine 

berättar inte om sin arbetsplats i positiva termer. Arbetet på gruppboendet beskrivs som psykiskt 

påfrestande och Madeleine har bedrivit ett intensivt arbete inom sig, för att inte drunkna i sitt 

engagemang i flickornas mående. Madeleine önskar att arbetsgivarna givit mer uppskattning, 

samt en möjlighet att arbeta mer preventivt, speciellt vid ett så psykiskt ansträngande arbete. 

Madeleine förklarar:  

Och jag önskar att alla arbetsgivare kunde ta tag i problemen innan det blir problem. För vi 

har… alltså vi har inga julbord, ingenting sådant. Vi får inget. Inga sommarpresenter, inga 

kick offer. Och när man gör ett så himla tufft jobb, så jag önskar att arbetsgivare mer… Eller 

att de hade någon på arbetsplatsen som kanske var lite kunnig. Att alla arbetsplatser har det. 

Någon som kan ta tag i problemet, för det tycker jag är väldigt dåligt. För det är många 

arbetsplatser som bara; ”Jaha, mår du dåligt, vad tråkigt, men om det inte bli bättre så säger 

vi upp dig.” ”Då kan du sluta, så tar vi in nästa och kör slut på nästa.” Ner i botten bara och 

in med en ny. För dom vet att det finns alltid ny personal. Det är jätteviktigt. För så svårt borde 

det inte vara. Det krävs inte så himla mycket att få personalen att må bra. 

En del av respondenterna har fått stöd via arbetskollegor, fackliga representanter, eller någon 

ifrån personalavdelningen. Vad som är utmärkande är dock att arbetsgivarstödet lyser med sin 

frånvaro. Karasek och Theorells KKS-modell identifierar socialt stöd och bekräftelse som 

viktiga beståndsdelar vid skapandet av en positiv identitetskänsla. Min tolkning är att 

grundprincipen i KKS-modellen är applicerbar på respondenternas berättelser om arbetsplatsen. 

Jag har tolkat det som att Madeleine och de andra respondenterna anser att arbetsgivare har ett 

delat ansvar för sina anställdas hälsa. Det kan handla om bekräftelse och erkännande som en 

preventiv åtgärd, men även förståelse och empati vid exempelvis sjukskrivningssituationer. 

Stödet ifrån arbetsgivaren har en väsentlig betydelse för respondenternas välmående. Patrik 

beskriver att hans arbetsgivare till slut verkade tröttna på att ha honom sjukskriven på 25 

procent. De gav honom ett ultimatum, som han tvingades ta ställning till. Patrik berättar:  

Ja, de sa ju att: ”Vi inte kan ha kvar dig på 25 procents sjukskrivning, så att antingen slutar du 

vara sjukskriven och återgår till jobbet, eller så får du sluta helt.  

Det slutade med att Patrik sökte till Universitetet och trots att han inte hunnit få sitt 

antagningsbesked sa han upp sig ifrån tjänsten som nattportier. Patriks berättelse poängterar att 

arbetsgivarens stöd var viktigt. Trots att hans privata liv innehöll stödjande element, i form av 

sambo och vänner, var det inte tillräckligt för att göra arbetssituationen uthärdlig.  

De flesta av respondenterna berättar om arbetsgivare, som snarare förvärrat deras stresstillstånd 

än agerat stödjande och hjälpande. Det är som att arbetsgivaren dessutom spelar en av 

huvudrollerna innan och under respondenternas sjukskrivningsperiod. Min tolkning är att 

arbetsgivaren utgjorde antagonisten i respondenternas livsberättelser. I livsberättelsen om 

stressrelaterad psykisk ohälsa kan den sårade berättaren inte värja sig gentemot arbetsgivarens 

krav och kontroll. I slaget om sin psykosociala hälsa förlorar respondenterna inledningsvis 

gentemot arbetsgivaren. Under resans gång har respondenterna dock försökt kliva fram och 

tilldela arbetsgivaren en biroll i sin livsberättelse. Patriks lösning blev att fly fältet och 

därigenom försöka läka det sår som utgjordes av avbrottet i hans livsberättelse.  
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5.3.2 Krav och kontroll  

Respondenternas berättelser om krav och kontroll skiftar mellan, att dels handla om deras egna 

krav och kontrollbehov gentemot sig själva, dels arbetsgivarnas uttalade krav. Alla 

respondenter poängterar dock att alla typer av krav genererar stress. Madeleine upplevde att 

hennes arbetsplats även försökte ställa krav på henne under hennes sjukskrivningsperiod. 

Madeleine berättar:  

Madeleine: Och sen höll de på och ringde från jobbet, och jag kände bara att jag inte ens orkar 

prata med dem.  

Sarah: Vad ville de då?  

Madeleine: De ringde från gruppboende och ville att jag skulle jobba.  

Sarah: Fastän de visste att du var sjukskriven?  

Madeleine: Ja. Alltså, ja. Det är ju ingen bra arbetsplats där jag är nu, egentligen. 

Trots att Madeleine var sjukskriven försökte arbetsgivaren att agera ut en kontrollerande 

funktion, vilket blev en kravfylld situation som lade press på Madeleine. Jag tolkar denna 

sekvens av hennes berättelse som att arbetsgivaren uppvisade bristande empati, vilket 

förvärrade Madeleines psykosociala tillstånd. Detta innebär att arbetsgivares krav levereras 

utan en stöttande funktion, vilket i sin tur innebär att arbetstagare känner sig respektlöst 

behandlade, samt att deras stressnivåer stiger. Patrik berättar att hans stresstillstånd enbart var 

knutet till arbetsplatsen, samt att hans dåvarande arbetsuppgifter var svåra att styra över. Han 

fick heller inget stöd av arbetsgivaren. Patrik berättar:   

Rent arbetsmässigt så var det väldigt kravfyllt. Man skulle hinna med allting, fast man 

egentligen inte gjorde det Och gjorde jag fel så fick jag ju höra det. Jag blev utskälld inför 

andra kollegor, så jag aktade mig noga för att inte göra mitt jobb. Och det är ju en stress i sig 

så klart… Jag hade ju väldigt höga krav på mig själv att göra ett bra jobb. Jag vill att folk ska 

bli nöjda med min prestation. Jag satsade ju på att göra ett så gott jobb som det bara var 

möjligt, utan att gå sönder. Sen hade jag ju ingen som helst kontroll på jobbet, någonstans. Det 

var nog mycket bristen på kontroll, som gjorde att… som skapade den här stressen.  

Min tolkning av respondenternas berättelse är att KKS-modellen är en modell som kan 

tydliggöra vissa dimensioner av stressrelaterad psykisk ohälsa, och att dessa dimensioner står i 

relation till arbetsplatsen. Jag tolkar det dock som att KKS-modellen behöver kompletteras med 

den narrativa teorin och metoden för att kunna illusterara hela den subjektiva stressprocessen.  

5.3.3 Det gränslösa arbetet och effektivisering 

Respondenterna har, i samband med sin sjukskrivningsperiod, varit verksamma inom olika livs- 

och arbetssituationer. Trots detta har alla, på något sätt, uppmärksammat att arbetslivet har 

inkräktat på deras fritid, samt att deras arbetsområde är kringgärdat av krav på ökad 

effektivisering. Kravet att vara effektivare är mer påtagligt i Peters berättelse. Hans 

projektledarjobb innebär många tjänsteresor och Peter berättar även om en arbetskultur som 

förmedlade normen att arbetsplatsuppgifter skulle slutföras på fritiden. Detta ledde till att Peter 

i princip kunde arbeta dygnets alla timmar. Tack vare den mobila tekniska utrustning som hans 

arbetsplats tillhandahöll. Platsens och tidens betydelse minskade. Peter berättar: 

När barnen somnat fällde jag upp datorn och fortsatte jobba. Mailade folk på kvällar och 

nätter… och tyckte att jag var en duktig kille som jobbade överallt och jämt. Och klappade mig 

själv på axeln.  

Peter likställer den valfrihet som arbetsplatsen erbjöd med att välja el eller telefonbolag: 

Det är en bedräglig valfrihet. För mig så skapar det ju en informationsstress. Sådana där enkla 

grejer, som jag kan tycka är jättefåniga i dag, det är liksom att jag slår aldrig av min telefon. 
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Det gör jag inte än i dag. Och under den här tiden så var vi, det fanns liksom en outtalad kultur, 

som jag nu kan känna mig kritisk till och som flera ledare borde reagerat på. Det handlade om 

att man jobbade en vanlig vardag och sen så på kvällen mailade man med varandra och delade 

ut uppgifter. Ganska snedvriden fördelning på dagen liksom. Nämen, det är så många som 

ringer mig i dag, så därför försöker jag sitta en stund på kvällen. Det är inte särskilt drägligt 

och man motiverar sig själv till varför det är ok att göra det, att ta emot mail dygnet runt i 

telefonen.  

Vidare berättar Peter om de svårigheter han upplevde i samband med att han, under sin 

sjukskrivningsperiod behövde pausa sitt mailkonto: 

Det var fysiskt jättejobbigt för mig att gå in i mobiltelefonens inställningar och pausa ett konto. 

Jätte, jättetufft var det för mig. Att skicka, att liksom lägga en automatsignatur om att jag var 

hemma och inte jobbade, den sved jättemycket.   

Jag tolkar Peters berättelse som en kritik mot det arbetsklimat som rådde på hans arbetsplats. 

Trots att Peters relation och kommunikation med sin chef var god påverkade ändå arbetsplatsen 

hans psykosociala tillstånd. I Peters fall var det arbetskulturen och arbetsmiljön som utgjorde 

viktiga påverkansfaktorer. Peter berättar att han hade fysiskt svårt att pausa sitt mailkonto, samt 

att det sved, vilket jag tolkar som att Peter upplevde någon form av personligt misslyckande. 

Här identifierar jag en koppling till Franks idealtypiska kroppar. Att pausa sitt mailkonto blev 

ett avbrott i Peters livsrutin, vilket är den disciplinerade kroppens största skräckscenario. Under 

sin sjukskrivningsperiod befann sig Peter således inom den disciplinerade kroppens regi.  

När jag frågar Patrik om hans anställning som nattportier innebar att arbetsgivaren kunde ringa 

in honom med kort varsel, om de behövde en vikarie, får jag ett svar som innefattar reflektioner 

kopplade till svensk arbetsmarknadshistoria. Patrik tror att vi, i frågan om nåbarhet, rör oss 

tillbaka i tiden. Patrik berättar: 

Jag tror att den extrema nåbarheten, tillsamman med bemanningsföretag, är lite av roten till 

det onda varför vi har gått bakåt i arbetarrörelsen. Vi är tillbaka på 30-talets standard, eller 

kanske till och med 20-talet. När vi förväntas vara tillgängliga för inringning när som helst. 

Står vi inte där då, med mössan i handen, och säger tack så mycket gode herrn att jag får jobba 

hos dig… Då flyttas du ju ner ett pinnhål i listan över folk man ringer nästa gång. Alltså måste 

man då tacka ja, fast man tackat ja varenda dag, annars risker man att förlora jobbmöjlighet 

nästa dag igen Och det här är ju inte bra någonstans.  

Patriks berättelse innefattar en kritik av arbetsgivare, dels för deras hierarkiska övertag 

gentemot sina anställda, dels att detta hierarkiska övertag utnyttjas i form av maktmissbruk. 

Vidare tolkar jag Patriks berättelse som att arbetstagare måste tacka ja när de rings in, annars 

riskerar de att arbetsgivaren slutar ringa överhuvudtaget. Pressen, att alltid vara tillgänglig för 

arbete, ser Patrik som orsak till stress och utmattning. 

Malin berättar om hur hon upplever effektiviseringen på sin arbetsplats, och för Malins del har 

den smittat av sig. Hon berättar om hur hon hela tiden försöker förbättra sig och prestera bra 

resultat, vilket orsakar lidande, i form av förkortade arbetsraster. Malin berättar: 

Jag försöker bara vara mer effektiv och så jobbar jag snabbare och snabbare och snabbare, 

fast på samma tid nästan. Så jag får mer gjort, fast på bekostnad av mig själv alltså. Sen märker 

man själv att man kortar ner lunchen, men kortar ner rasten och liksom hela tiden kortar ner 

det här runt omkring för att hinna mer och bättre.  

Jag tolkar Malins upplevelse som en igenkänningsfaktor. När respondenterna berättar om sina 

stressituationer återupplever de samtidigt delar av det som varit. Vidare tolkar jag 
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respondenternas berättelser som att tiden och platsens gränsdragning allt mer suddas ut. 

Samtidigt som det finns en tendens att gränsdragningen, mellan arbetsgivare och anställda, 

inom vissa branscher förstärks. 

Sammanfattningsvis innehåller respondenternas berättelser en mängd kritik riktad gentemot 

dels arbetsgivares brisande stöd, dels den arbetsmiljö som de upplever effektiviserad och 

alltmer gränslös. Respondenterna återger även berättelser om arbetsplatsens höga krav, samt en 

egenupplevd bristande möjlighet att kontrollera sin arbetsbörda. Alla dessa faktorer beskrivs av 

respondenterna som stressgenererande, vilket påverkade deras psykosociala tillstånd i negativ 

bemärkelse och hindrade deras läkande.   

5.4 Tolkning av berättelser om samhället 

Eftersom respondenterna ger en mångfasetterad bild av stressfenomenet finns det även en 

samhällelig aspekt som berörs i deras livsberättelser. Berättelserna tar upp faktorer som 

anpassning, modernitet och olika samhälleliga institutioner. Dessa faktorer utgör delar i en 

helhetsbild av stressrelaterad psykisk ohälsa.   

 

5.4.1 Samhälleliga strukturer - Gör om och gör rätt 

Flera av respondenterna berättar om hur de har upplevt nödvändigheten av förändring för att ta 

sig ur sin sjukdomsperiod. För att kunna återgå till arbetslivet har de behövt tänka om och 

införliva sin nyförvärvade kunskap. Detta omformande av sin identitet beskrivs både i positiva 

och negativa termer. Ing-Marie uppger att det stöd hon har fått av sin läkare och kurator har 

varit ovärderligt. Ing-Marie anser att hon inte skulle sitta här, i dag, om det inte vore för deras 

hjälp, och trots att det varit en tuff process att komma tillbaka uppger Ing-Marie att 

sjukdomsperioden på ett sätt har varit personlighetsutvecklande. Ing-Marie berättar:  

Fast jag skulle inte vilja vara utan det, för det jag har lärt mig av det här har varit jätteviktigt, 

men jag vill definitivt inte hamna där igen. Så det gäller att lära sig leva så man inte kommer 

dit.  

Min tolkning av Ing-Marie berättelse är att hennes tidigare sätt att leva inte passade in i de 

strukturer som råder inom det moderna samhället. Hon har behövt lära sig att leva på ett annat 

sätt, vilket jag tolkar som att hon har fått anpassa sig. Om inte Ing-Marie stannat upp och 

reflekterat över sitt varande, är hon säker på att hennes stressrelaterade psykiska ohälsa kvarstått 

i hennes liv. Min tolkning är att Ing-Maries berättelse kan kopplas till Franks utforskande 

berättelse, vilket illustreras genom att hon började granska och undersöka dels sitt 

sjukdomstillstånd, dels sin förändrade identitet. Ing-Marie uppger sin förändring som ett 

positivt inslag i hennes liv, samt något nödvändigt. Min tolkning är att hon, genom att återge 

sin utforskande livsberättelse, exemplifierar hur berättandet blivit en del i hennes läkprocess.  

Madeleine delar inte riktigt Ing-Maries inställning. Madeleine berättar att hon på ett sätt är glad 

över det som hände, för i dag har hon sänkt sina krav och blivit bättre på att säga nej. Men 

Madeleine är också ledsen över att hon behövt ändra sig. Hon berättar att anpassningen berövat 

henne en del av sig själv, som hon i dag saknar. Madeleine berättar:  

Madeleine: Man förlorar ju lite sig själv som människa. Jag måste ju ändra på hela mig. Jag 

måste ju ändra personlighet, jag måste ju ändra allt. Och det är ganska jobbigt, för att komma 

tillbaka… Men jag har varit ganska ledsen över att jag har varit tvungen att ändra på mig. Det 

är inte roligt.  

Sarah: Hur känns det nu? Är du fortfarande ledsen över det?  

Madeleine: Ja, jag känner mig faktiskt lite ledsen över det.  

Sarah: På vilket sätt?  
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Madeleine: Men jag själv känner rent personligen att jag var mycket roligare förr. Jag är inte 

så himla rolig nu. 

Det är som att Madeleine önskar att hennes liv skall återgå till hur det var innan hennes 

sjukskrivningsperiod. Att hennes liv skall bli som det var förr, samt fortgå likt ingenting hänt. 

Jag tolkar det som att Madeleines ledsenhet över sin identitetsförändring kan kopplas samman 

med Franks återgångsberättelse. Min vidare tolkning av Madeleines berättelse är att det finns 

flera olika aspekter att ta hänsyn till i återhämtningsprocessen. Jag tolkar det som att människor, 

vilka en gång hamnat i ett stressrelaterat sjukdomstillstånd, bär på ett läkt sår som aldrig blir 

till ett ärr. Flertalet av respondenterna uppger att de i dag måste vara vaksamma på vissa 

signaler, som de nu har lärt sig att identifiera, och att detta är något som de ständigt bär med 

sig. Jag tolkar detta som att deras kropp och själ minns de stressrelaterade erfarenheterna, vilket 

innebär att de i fortsättningen behöver vara på sin vakt. Om de faller tillbaka i gamla mönster 

börjar sårskorpan att luckras upp och de riskerar att såret öppnas på nytt. Vidare tolkar jag 

respondenternas berättelser som att möjligheten att ta sig ur ett stressrelaterat tillstånd handlar 

om social anpassning. Det blir de drabbade människorna som måste lära om, och anpassa sitt 

liv efter rådande samhällsstrukturer. Om de inte gör det får de svårt att passa in i samhället och 

på sin arbetsplats. 

Sammanfattningsvis är den läkprocess, som krävs för att ta sig ur det stressrelaterade tillståndet, 

en flerdimensionell anpassningsprocess. Samtidigt som den kan hjälpa människor att må bättre, 

och att leva ett mindre prestationsinriktat liv, så kan vägen dit göra skada på människors 

identitet. Att de tvingas omforma sin identitet i en riktning som passar samhällets strukturer, 

behöver inte betyda att den riktningen är rätt för individens varande.  

5.4.2 Institutioner 

Flera av respondenterna berättar om negativa erfarenheter i samband med möten på 

Försäkringskassan. Dessa möten har även ökat stresspåslaget hos respondenterna, samt 

försvårat deras sjukskrivningsperiod. Ett problem Ing-Marie stötte på var att 

Försäkringskassans regelverk inte tog hänsyn till hennes specifika situation. I Ing-Maries fall 

innebar detta att hon kände sig tvingad att återgå till arbetet tidigare än vad hon själv önskat. 

Hon berättar att problemen startade när hon började att arbetsträna. Då Ing-Marie var uppe i 75 

procent arbetsträning på sin arbetsplats tog Försäkringskassan ett beslut att Ing-Marie skulle 

söka arbete gällande de 25 resterande procenten. Ing-Marie berättar:  

Men de tyckte ju att jag var arbetslös på 25 procent så då skulle ju jag söka jobb. Alltså jag 

bara, glöm det! Jag kan ju inte söka jobb när jag har ett jobb. Så vi kan ju sitta här och prata, 

fast vi kommer aldrig att komma till samma mål om ni ser mig som arbetslös och jag ser mig 

som sjukskriven 25 procent. Så där beslutade jag att jag går upp och jobbar heltid. Kanske lite 

för snabbt, men jag orkade inte med det här systemet.  

Jag tolkar det som att de respondenter, som hade kontakt med Försäkringskassan, upplevde en 

brist på empati och förståelse inför deras situation, och att Försäkringskassans regelverk var 

styrande. Försäkringskassans regler upplevs inte som anpassade efter de behov som människor, 

med stressrelaterad psykisk ohälsa har. Vidare ger Försäkringskassans regler och förordningar 

ett stresspåslag hos dessa människor, vilket försvårar deras tillvaro. Malin berättar att 

Försäkringskassans regler inte är anpassade efter individuella behov. Att det finns vissa 

förutbestämda tidsramar, inom vilka läkprocessen förväntas infinna sig. Malin berättar: 

Är du inte uppe på heltid nu inom den och den perioden, då måste du gå till arbetsförmedlingen 

och det är ditten och datten. Och det är väldigt stressande. Det är ju inte speciellt bra för att 

man skall kunna läka ut och hämta sig. Nä, du har de här tre månaderna och sen ska du vara 

bra, tjoff. Så är det ju, men jag tror att de förlorar på det därför att man tvingas tillbaka för 
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fort. Det går liksom inte att bestämma, jag menar… Det kanske har tagit jättemånga år att bli 

sjuk, då blir du ju inte frisk på ett år.  

Min tolkning av Malins berättelse är att det finns ett behov av en reformering gällande 

Försäkringskassans regelverk. I dagsläget finns det inte utrymme för individuella bedömningar. 

Eftersom tidigare beskrivna berättelser ifrån respondenterna påvisar att stress är en subjektiv 

upplevelse blir min tolkning att Försäkringskassans regler inte alltid är anpassade efter 

individens önskemål.  

Sammanfattningsvis tolkar jag respondenternas berättelser som ett uttryck för nödvändigheten 

av att öka medvetenheten hos de politiker som formar de regelverk och förordningar som 

Försäkringskassan styrs av. I dag tycks konsekvenserna av Försäkringskassans system, snarare 

försvåra än att hjälpa, eftersom de individer som känner att de tvingas ut i arbetslivet för snabbt, 

riskerar att falla tillbaka i sjukdomstillståndet som återigen blir ett avbrott i läkeprocessen. 

5.4.3 Modernitet 

Ytterligare en aspekt, i mitt resultat, som påvisar att samhällets strukturer kan påverka 

individens psykosociala tillstånd är respondenternas berättelser som berör moderniteten. 

Påverkande områden som tas upp är individualiseringen och sociala medier. Det framkommer 

av respondenternas berättelser att vi i dag lever i ett samhälle som premierar prestation, samt 

att individen i mångt och mycket står ensam i sin livssituation. I Madeleines berättelse 

identifierar hon de samhälleliga kraven likt en illusion, som ingen kan upprätthålla i det långa 

loppet. Kraven på att göra karriär, vara snygg och vältränad, ha ett snyggt hem, samt ta hand 

om sina medmänniskor runt omkring, beskrivs av Madeleine som orsaker till att människor 

pressas, blir sönderstressade och till slut kraschar in i väggen. Flera av respondenterna nämner 

individualiseringen som en bakomliggande förklaring till det samhällsklimat som i dag råder. 

Ing-Marie berättar exempelvis att det kan vara svårt att leva i det moderna samhället. Jag frågar 

henne vad hon menar med svårt, och Ing-Marie svarar att det dels spelas ett spel på 

arbetsplatser, och att spelets regler är viktiga att bemästra, dels att det i dag råder en 

individualisering i samhället: 

Jag tror att det är med hela den livssituationen som är. I dag är vi mycket individfokuserade. 

Det är inte att vi ska vara en grupp för att få det att gå framåt, utan nu ska du prestera. Det ser 

vi ju ute i dag också. Om du tittar på ungdomar i dag så är man så fokuserad på att; jag ska 

göra karriär.  

Min tolkning av denna sekvens av Ing-Maries berättande är att kollektivets betydelse inskränkts 

i takt med att allt mer fokus hamnat på individen. Enligt respondenternas utsago är trenden 

beklaglig och flertalet av respondenterna, som har barn, uttrycker en oro för den framtid som i 

dag väntar ungdomar. Ing-Maries upplevelse, att individen måste prestera ensam för att nå 

uppsatta mål, kopplar jag samman med ett reducerat stöd. Min tolkning är att en komplex 

situation uppstår när individen upplever höga prestationskrav att bemästra, men ingen hjälp 

finns att få. Denna komplexa situation genererar ökad press, samt att individen går miste om 

möjligheten att utvecklas med hjälp av andras kunskap och erfarenheter. Detta kan exempelvis 

ske på arbetsplatsen eller inom relationer i det privata livet. När den prestationsinriktade 

individen är upptagen med sig själv, innesluten i ett prestationskaos, innebär detta att dialogen 

med andra minskar och/eller förbises, vilket får till följd att alternativa tolkningar och eventuell 

support kan gås om intet. Detta innebär att högpresterande, kravfyllda människors 

individfokuserade situation kan försvåra kommunikationen med andra människor, och därmed 

försvåras även deras möjlighet att återge de utforskande berättelser som ryms inom 

läkprocessen. 
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Peter tar upp de sociala medierna som exempel när han berättar om prestationssamhällets 

negativa effekter. Han ser det sociala nätforumet Facebook som en bidragande orsak till 

människors perfektionshets. Peter berättar: 

Jag har liksom tvingat mig själv, i vredesmod, att avsluta, eller pausa, mitt Facebook-konto, i 

höstas. Därför jag kunde inte med, vare sig min egen, eller andras, behov av att visa den 

duktiga. För mig blev det som en katalysator för att liksom se, att alla vi strävar efter att visa 

upp det perfekta livet. Vi klipper bort den där delen, att livet inte är så himla roligt alltid. Den 

finns inte med. Det finns bara gilla-knappar.  

Min tolkning av Peters berättelse är att livshändelser och upplevelser som inte är perfekta inte 

duger att visas upp. Det offentliga rummet välkomnar bara fulländade prestationer, och de som 

inte når ända fram stängs ute, samt undangöms. Min tolkning är att skam kan kopplas ihop med 

det som inte bekräftas på Facebook. En tummen upp, via gilla-knappen, utgör ett bekräftande 

erkännande, och utan den bekräftelsen kan skamfyllda känslor uppstå. Att inte passa in i 

mängden, att sticka ut, utgör då exempel på det misslyckande som den prestationsinriktade 

individen fruktar. Det innebär i så fall att Facebook är med och regisserar delar av människors 

livsberättelser, samt regisserandet av samhälleliga normer, vilket i detta fall handlar om en norm 

som förespråkar perfekta prestationer. Sett ur Franks perspektiv blir min tolkning således att 

Facebook är en medaktör i konstruktionen av den speglande kroppens livsberättelse. Facebook 

erbjuder en uppsjö av idealiska förebilder, vilka individen kan eftersträva, jämföra, samt spegla 

sig gentemot. Den speglande kroppen stormtrivs på Facebook där de uppladdade 

självpresentationerna omedelbart kan bedömas och/eller bekräftas. Antingen blir betyget en 

tumme upp och den speglande kroppen kan andas ut för en kort stund, men i värsta fall möts 

den presenterade uppdateringen av tystnad och den speglande kroppen lär sig vilka delar av sig 

själv som skall gömmas undan för offentligheten.   

5.5 Sammanfattning av resultat 

Mitt forskningsresultat påvisar att stressfenomenet innebär att stress är en subjektivt upplevd 

kontextuell process. Innan och under sin sjukdomsperiod befinner sig människor med 

stressrelaterad psykisk ohälsa inom ett icke-kommunikativt tillstånd, både gentemot andra 

människor, samt gentemot sig själva. Deras berättelser handlar om tillbakablickande och kaos. 

Läkprocessen handlar om att lära nytt, att ändra på sig, samt att börja kommunicera en 

utforskande livsberättelse. Det utforskande berättandet blir till en del av läkprocessen eftersom 

den tillhandahåller självreflexiva element. Ett element som innebär att människor börjar lyssna 

till sig själva, samt att deras identitet skapas, samt återskapas i dialogen med andra och med sig 

själv. Självet blir narrativt genom sitt berättande. Vidare påvisar mitt resultat att stress och 

utbrändhet kan relateras till arbetsplatsen, men att det även kan relateras till personliga 

egenskaper, fritiden eller/och de moderna samhällsstrukturerna. I det moderna samhället har 

individen hamnat i fokus och för många människor blir prestationspressen för stor, de utvecklar 

en stressrelaterad psykisk ohälsa. Utifrån respondenternas berättande kännetecknas dagens 

arbetsplatser av effektivisering, samt att arbetstiden och den fysiska arbetsplatsens gränser 

suddas ut, vilket har en negativ effekt på de anställdas psykosociala hälsa. Respondenternas 

upplevelse är även att den samhälleliga institutionen Försäkringskassan, snarare stjälper än 

hjälper människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Försäkringskassans upplevda bristfälliga 

hantering genererade fram stress hos respondenterna, vilket kan innebära att människor känner 

sig pressade att gå tillbaka till arbetet för tidigt. Avslutningsvis pekar mitt resultat på att 

samhällsstrukturer utgör ytterligare påverkansfaktorer inom stressfenomenet. En ökad 

individualisering, samt de sociala mediernas premiering av perfekta prestationer lär människor 

vilka livsberättelser som har tillträde, respektive stängs ute, ifrån det offentliga rummet.  
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6. Diskussion 
Jag kommer nedan att presentera resultatet av min frågeställning, Vidare kommer jag att 

presentera mina reflektioner över min studies resultat, tidigare forskning, den teoretiska och 

begreppsliga referensramen, samt metod och analys. Avslutningsvis presenteras en diskussion 

och reflektion över nyfunna lärdomar, samt framtida forskning.  

6.1 Besvarande av frågeställning 

På vilket sätt berättar och beskriver människan, sina upplevelser, relaterade till den livsperiod, 

som genomsyrats av stressrelaterad psykisk ohälsa? 

 

Genom livsberättelser om självet, arbetsplatsen och samhället beskriver och speglar människan, 

sina upplevelser, relaterade till den livsperiod, som genomsyrats av stressrelaterad psykisk 

ohälsa. Genom dessa berättelser framträder en bild av stressfenomenet, som en subjektivt 

upplevd process där berättandet, genom självreflektion, utgör en del i läkprocessen. Från att, 

innan och under sin sjukskrivningsperiod, ha befunnit sig inom ett icke-kommunikativt 

tillstånd, kan människan i dag kommunicera sina tidigare livsberättelser.   

 

6.2 Reflektion om tidigare forskning 

Under mitt botaniserande i tidigare forskningsartiklar fann jag att många av de sociologiska 

undersökningarna, om stressrelaterad psykisk ohälsa, som i dag genomförs är kvantitativa.  

Utifrån mitt eget forskningsresultat tycker jag att det är en beklaglig trend som jag hoppas skall 

vända. Min övertygelse är att forskning, gällande stress, borde omfattas av en jämnare 

fördelning mellan de kvantitativa och de kvalitativa studierna. Jag anser vidare att den 

kvalitativa forskningstraditionen behöver utvecklas, samt även få en större plats inom 

stressforskningen. Detta för att kvalitativa studier oftast låter individen komma till tals.  

Jag har reflekterat kring de brister, i Försäkringskassans regelverk och förordningar, som 

respondenternas berättande förmedlar. Måhända har den diskrepans, som finns mellan den 

drabbades upplevelser och Försäkringskassans åtgärdssystem, en koppling till Eisenbergs 

distinktion mellan sjukdom och ohälsa.100 I så fall skulle Försäkringskassans bristande 

förståelse, av deras situation vara ett resultat av att Försäkringskassans regelverk är uppbyggt 

kring Eisenbergs definition av sjukdom. Medan de drabbade i stället bär på upplevelser som 

ryms inom Eisenbergs definition av ohälsa. Detta skulle kunna vara en förklaring kring de 

komplikationer som respondenterna upplever när Försäkringskassans åtgärder snarare förvärrar 

den stressrelaterade psykiska ohälsan hos de drabbade.   

Vidare anser jag att mitt forskningsresultat går i linje med resultatet i Devonish, Kouvonen och 

Coynes studie. Mitt resultat påvisade att människor med stressrelaterad psykisk ohälsa kan 

utveckla negativa känslor, som ilska och förargelse.101 Mitt forskningsresultat vidgar dock 

bilden, eftersom det påvisar att ilska och förargelse inom personen, även påverkar hennes nära 

relationer, men även drabbar, för henne, okända människor.  

Mitt slutgiltiga resultat kan även tillföra ytterligare belägg till Arbetsmiljöverkets rapport. Det 

finns stora psykosociala risker på de svenska arbetsplatserna och dessa behöver åtgärdas.102 

Mitt forskningsresultat kan utgöra ett komplement till Arbetsmiljöverkets rapport, eftersom 

rapporten kartlägger och beskriver bristande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för de 

anställda. De anställdas perspektiv tas dock inte upp i rapporten.  

                                                           
100 Se stycke 2.1 Stress och utbrändhet ur ett mikroperspektiv – begreppslig definition.  
101 Se stycke 2.2 Stress och utbrändhet ur ett mesoperspektiv – relationer på arbetsplatsen. 
102 Se stycke 2.3 Stress och utbrändhet ur ett makroperspektiv – samhälleliga strukturer.  
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Avslutningsvis anser jag att mitt resultat fyller en lucka i den tidigare forskningen, gällande den 

stressrelaterade psykiska ohälsans domän. Stor del av den tidigare forskningen har riktat in sig 

på stress i relation till arbetsplatsen. Mitt forskningsresultat påvisar att stressrelaterad psykisk 

ohälsa även genereras ur det privata livet, samt ifrån samhälleliga strukturer och institutioner.  

6.3 Reflektion om teoretisk och begreppslig referensram 

När jag inledde mitt arbete med uppsatsen var endast KKS-modellen aktuell som teoretisk 

utgångspunkt. Efter genomförda intervjuer framkom att respondenternas berättelser, rörande 

deras stressrelaterade sjukdomstillstånd, inte enbart var kopplade till deras arbetssituation. 

Därav följer att KKS-modellen inte var tillräcklig vid min analys av det empiriska materialet, 

samt vid presentationen av mitt forskningsresultat. Därmed kände jag ett behov av att 

komplettera mitt teoretiska ramverk med Franks berättelsekategorier, samt narrativ teori.103  

Jag har reflekterat om fyra idealtypiska kroppar är tillräckligt för att förstå och förklara 

stressrelaterad psykisk ohälsa. Intressant vore om Frank104 vidgade sin teori och även tog upp 

aspekter som kunde rymmas inom människors upplevda sorg och skam. Sorg och skam är 

känslor som mina respondenter förmedlat under intervjuerna, och jag tror att även andra 

människor, oavsett sjukdomsdiagnos, kan identifiera sig med dessa känslor. Det vore därför 

intressant att utöka Franks teori med ytterligare två idealtypiska kroppar; den sörjande kroppen 

och den skamfyllda kroppen.  

Det narrativa utgjorde en användbar teoretisk bas att utgå ifrån, både vid genomförandet av 

intervjuerna, samt vid tolkning och analys av respondenternas livsberättelser. Med andra ord 

har det narrativa perspektivet följt mig under hela arbetsprocessen. Den narrativa teorin blev 

även ett stöd att luta sig emot när jag presenterade det färdigställda resultatet.   

6.4 Reflektion om metod och analys 

Jag anser att den hermeneutiska metoden och narrativ teori kompletterar och befruktar varandra. 

Både innefattar – tolkning och förståelseperspektiv. Här vill jag begränsa mig till tänkandet 

över intervjuprocessen. Hermeneutiken innefattar en tolkningsram. En ram, som gav mig 

möjlighet, att genom reflektion transformera teoretiska begrepp, som förförståelse, förståelse 

och tolkning, till för mig; upplevelsebegrepp, som införlivades under intervjusituationen. Den 

hermeneutiska metoden gav mig även ett redskap för att förstå och för mig beskriva, den 

komplexitet som utmärker kommunikationen mellan den talande och den lyssnande.  

 

Tidigare utgjordes min förförståelse av att stress enbart uppstår på arbetsplatser och att 

stressrelaterad psykisk ohälsa genereras ur en dålig arbetsmiljö. Den hermeneutiska metodens 

betoning, av pendelrörelsen mellan helhet och delarna, utgjorde ett viktigt moment i den 

analytiska processen. När jag studerade delarna, vilka utgjordes av respondenternas berättelser, 

utvecklades min förförståelse och därigenom förändrades min helhetsbild av stressrelaterad 

psykisk ohälsa.  

 

Under resultatanalysen kom jag på mig själv med att projicera mina egna tankar och idéer på 

respondenternas berättelser. Då hejda jag mig, backade tillbaka och reglerade om siktet till det 

aktiva lyssnandet av materialet. Jag har på grund av detta reflekterat kring den hermeneutiska 

metodens tolkningsram. Jag anser att forskaren, under resultatanalysen av materialet, bör vara 

medveten om vad som utgör hans/hennes sekundära tolkningar av respondenternas 

livsberättelser och vad som utgör forskarens primära tolkning.  

 

                                                           
103 Se stycke 3. Teoretisk och begreppslig referensram.  
104 Frank (1995) 



39 
 

Gällande mitt urval har jag reflekterat kring genusaspekten. Jag hade inledningsvis problem 

med att finna män som varit sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, och när jag väl fann 

dem ville flertalet inte bli intervjuade.  

 

Vidare har jag reflekterat över intervjusituationerna. Mina funderingar har rört den eventuellt 

hämmande effekt som en intervjusituation kan innebära. Min upplevelse var att flertalet av 

respondenterna öppnade sig mer när bandspelaren var avstängd. Ofta fortsatte våra samtal efter 

att intervjun var slutförd och min upplevelse är att respondenterna då blev mer avslappnade och 

kunde tala friare. Jag har även reflekterat över de intervjuer som genomfördes över telefon. Jag 

gick miste om kroppsspråket, den icke verbala kommunikationen, vilket innebär att min 

tolkning av respondenternas berättelse kan begränsats, eftersom kroppsspråket intolkas i 

tolkningen.  

 

6.5 Reflektion om lärdomar 

Under arbetet med min uppsats har jag lärt mig att det inte går att tvinga fram analysprocessen. 

I och för sig går det kanske, men jag har svårt att tro att resultatet blir bra då. Under delar av 

min analysprocess var det stiltje, vilket skapade både frustration och rådvillhet. Min låsning 

hävdes, med hjälp den narrativa teorin. Det var först när jag började berätta för andra om mina 

svårigheter, som jag upplevde att jag knäckte den analytiska koden. Plötsligt förstod jag vad 

det handlade om. Således har jag lärt mig vikten av att bolla mina tankar och idéer i dialog med 

andra. 

 

Gällande framtida forskning tror jag på mer tvärvetenskapliga studier, som därmed blir 

gränsöverskridande. Motiveringen till mitt resonemang är att stressrelaterad psykisk ohälsa är 

ett komplext fenomen, som behöver belysas utifrån olika vetenskapliga discipliner, för att 

undvika att svaret på en komplex fråga förenklas. 

 

Avslutningsvis har jag lärt mig vilken enorm styrka som ryms inom det narrativa berättandet. 

När jag berättat om mitt uppsatsarbete har jag bemötts av ett enormt engagemang ifrån andra 

människor. På släktträffen, arbetsplatsen och i gymmet, hos vännerna, frisören och 

kiropraktorn, samt hemma i samtal med min sambo. I alla ovan beskrivna situationer har 

människor berörts. De har visat nyfikenhet, ställt frågor, samt diskuterat. Alla har förmedlat 

egna berättelser. Mina reflektioner, sprungna ur min arbetsprocess, har vidareberättats av mig, 

och därigenom växer förståelsen av mig själv och andra. Den hermeneutiska spiralen tar sin 

början… 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Börja med att informera om uppsatsens syfte, samt påminna om att deltagandet 

är frivilligt och att det är ok att när som helst avbryta intervjun eller att inte svara 

på eventuella obekväma frågor. Jag kommer att maila ut transkriberingen så det 

finns möjlighet att rätta till eventuella missförstånd, samt förtydliga eventuella 

oklarheter i efterhand. Inget material kommer användas i uppsatsen utan att den 

transkriberade texten har godkänts.  

 Ålder 

 Yrke och arbetsuppgifter 

 Familj 

 

Inledande mer öppna frågor: 

 Hur ser din livssituation ut i dag? Beskriv hur din vardag ser ut.  

 Vilka ämnen, kopplade till stress och utbrändhet, önskar/vill du beröra under 

intervjun? 

 Hur skulle du definiera stress och utbrändhet? Vad innebär begreppen för dig? Hur 

tror du att andra ser på saken?  

 Stress och utbrändhet. Vad hände? Vad förändrades? Din berättelse. Beskriv gärna 

känslor, upplevelser, minnen. 

 Hur har din syn på dig själv varit från det att du blev utbränd? 

 Stress mer allmänt. Hur ser du på den mediala bilden och debatten? Hur 

uppfattade/uppfattar du din omgivnings tankar och idéer kring stress.  

 

 

Förslag på mer styrda frågor: 

 I artiklar och tidigare forskning om utbrändhet berörs ibland den begränsade sociala 

öppenheten kring att vara/varit utbränd. Hur ser du på detta? Hur var/är det för dig?  

 Många forskare pratar även om kontroll och krav som viktiga faktorer vid stress och 

utbrändhet. Hur ser du på det? Hur var det för dig? Vad innebär krav och kontroll för 

dig? 

 Hur tänker du kring faktorer som stöd och hjälp?  

 Arbetstid kontra fritid. Hur ser du på dessa begrepp? I dag talas det om gränslöst 

arbete, att arbetstid och fritid flyter ihop. Hur är dina tankar och erfarenheter kring 

det? 

 

Avslut och sammanfattning;  

 Vi har pratat om det här (sammanfatta intervjun). Är det något du vill lägga till eller 

prata mer om? Något du vill förtydliga?  

 

Är det ok att jag kontaktar dig om jag kommer på någon ytterligare fråga? Tack för din 

medverkan. 


