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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Den psykiska ohälsan i Sverige har under de senaste årtionden ökat och då framförallt bland 

ungdomar. Allt fler ungdomar blir stressade, får ångest, blir deprimerade och ”utbrända”. I 

Folkhälsorapporten (2005) uppges att det finns flera tecken på att den självrapporterade 

psykiska ohälsan ökar. Mätningar visar att mellan 20-40 procent av befolkningen lider av 

psykisk ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa i deras mätning innefattar allt från psykossjukdomar 

till lättare psykiska problem som ängslan, oro, ångest och sömnproblem. Ur ett 

folkhälsoperspektiv är den psykiska ohälsan bland unga det som kräver mest resurser och 

uppmärksamhet (a.a.). Den psykiska ohälsan har de senaste åren haft en oroande utveckling 

speciellt bland unga kvinnor i åldern 15-24 år. Idag finns fler valmöjligheter när det gäller 

utbildning vilket många kan uppleva som positivt medan andra känner stress och rädsla över 

att till exempel välja fel. Idag är det sällan man som student går direkt till fast arbete efter 

avslutad utbildning. Arbetet är en viktig del av våra liv, det styr och påverkar våra livsvillkor 

samt inverkar på hur vi mår. Så mycket som 40 % av unga kvinnor och män upplever kraven i 

arbetet som höga. Mer än hälften av ungdomar i åldern 16-25 år anser att deras inflytande i 

arbetet är lågt och det är dessa upplevelser av arbetet som påverkar ens livssituation. 

Inflytande och kontroll är grundstenar för att senare kunna hantera både höga och låga 

påfrestningar. Som ung och ny på en arbetsplats kan det vara svårt att komma med egna krav 

och påpeka brister, samt ge förslag till förändringar (Ungdomsstyrelsen, 2007).  

 

Perski (2006) menar på att utbrändhet inte är något nytt fenomen utan att det bara skiftat 

innebörd, exempelvis i början av 1900-talet använde man begreppet neurasteni (nervsvaghet). 

Stressjukdomarna kommer i samband med stora förändringar i samhället. Det handlade då i 

början på 1900-talet om industrialiseringens och urbaniseringens effekter. I dag handlar det 

återigen om att samhället begått stora förändringar, vi har lämnat industrisamhället bakom oss 

och lever nu i ett informations- och tjänstesamhälle. Samhället är idag mer globaliserat, 

snabbhet och flexibilitet är viktiga komponenter för konkurrensen både inom företag och 

företagen emellan. När samhället går igenom stora förändringar innebär det att även 

människorna som lever i samhället måste förändra och anpassa sig till den nya livsstilen vilket 

bidrar till stressrelaterade sjukdomar hos befolkningen. Perski (2006) hänvisar till definitionen 

av neurasteni från 1906:  

 

Nervsvaghet är en i vår tid alltjämt tilltagande rubbning av hela nervsystemet. 
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Detta tyvärr allmänna lidande står i närmast förbindelse med vår tids forcerade lif 

och kan angripa alla utan hänsyn till samhällsklass, lefnadsställning, kön eller 

ålder, då man på något sätt överansträngt sitt nervsystem vare sig genom forcerat 

fysiskt eller andligt arbete, sak samma om det är utfört med eller utan glädje. Det 

kan visa de mest olikartade symtom men dess huvudsakliga kännemärke är dock 

en total förslappning, brist på energi och förmåga till varje fysisk ansträngning 

(Perski, 2006, s. 10).  

 

Att den psykiska ohälsan har ökat så dramatiskt under de senaste tio åren finns det olika 

förklaringar till. En förklaring kan vara att synen på psykiska problem har förändrats över tid 

samt att det är ett mer acceptabelt ämne att prata om. En annan förklaring är att pressen har 

ökat på individuella prestationer, man ska vara framgångsrik och prestera bra i skola, arbetsliv 

och på fritiden. Under 1990-talet skedde en stor samhällsförsämring, det blev en ekonomisk 

kris och arbetslösheten ökade drastiskt, detta har slagit hårt mot hela befolkningen. Detta 

påverkar unga människor än idag på så sätt att det blir svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden och även i vuxenlivet. Unga har idag svårt att komma in i samhället och 

skaffa eget boende, arbete och familj. Ungdomars psykiska hälsa påverkas i hög grad av dessa 

förutsättningar (Folkhälsorapporten, 2005). Utbrändhet anses vara en utmattnings och 

stressjukdom som orsakas av kulturell stress i form av höga krav, högt tempo, ny teknik och 

nya kommunikationer. Stressen blir resultatet av det sätt vi lever, arbetar och tänker 

(Socionomen, 2007). Globaliseringen har ökat och många företag i Sverige har då hamnat i 

kris, detta på grund av att utländska företag har köpt upp och flyttat de svenska företagen och 

fabrikerna till utlandet. Den klara ledarformen som funnits har i många företag ersatts med en 

så kallad platt styrelseform vilket ställer högre krav på personalen, från att de tidigare haft en 

klar arbetsbeskrivning till att de nu måste finna sin egen roll och sina arbetsuppgifter (Renstig 

& Sandmark, 2005). Utbrändheten beskrivs ha en anknytning till det förändrade arbetslivet 

som gått från att ha varit understimulerande och enformigt till att bli överstimulerande med 

stressrelaterade problem hos personalen. Alla kan inte hantera att vårt samhälle har förändrats 

från att vara ett industrisamhälle med detaljstyrd arbetsprocess till att idag bli ett IT- samhälle 

där många tjänster utbyts och arbetsuppgifter och mål inte är lika detaljstyrda. När friheten 

ökar, ökar också det individuella ansvaret och kraven på kreativitet (Hallsten, Bellaagh, 

Gustavfsson, 2002).  
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Sjukskrivningsfrekvensen har under de senaste tio åren ökat dramatiskt, det handlar om en 

form av stress som i folkmun kallas för ”utbrändhet” som inom forskningen ofta benämns 

som utmattningssyndrom (Folkhälsorapporten, 2005). Utbrändhet har blivit ett allt vanligare 

sjukdomsfenomen i vår tid, även hos unga människor. Trots att utbrändhet enligt 

socialstyrelsens sjukdomsklassifikation (ICD-10) inte är en verklig diagnoskategori utan en 

beskrivning av en livssituation, så sjukskrivs allt fler med diagnosen utbrändhet. Utbrändhet 

har i den svenska debatten kopplats samman med långtidssjukskrivningar och en oförmåga att 

arbeta. Utbrändhet ses som en stressrelaterad diagnos och det pratas om människor som ”gått 

in i väggen” där utmattningsdepression, utmattningssyndrom och utbrändhet är vanligt 

förekommande diagnoser. Begreppet utbrändhet har oftast kopplats samman med arbete och 

beskrivits som en arbetsrelaterad stress- eller krisreaktion. Hallsten et al. (2002) menar dock 

att utbrändhet även kan uppstå utanför arbetslivet som till exempel vid studier, arbetslöshet 

eller inom familjelivet. Det finns dock ingen riktig forskning på huruvida detta stämmer eller 

inte då forskningen om utbrändhet ofta använder sig av The Maslach Burnout Inventories så 

kallade MBI-skalor, vilka förutsätter att den population som undersöks har arbete (a.a.).  

 

Allt fler ungdomar anser att de känner sig stressade bland annat på grund av skolan och 

samhällets individualisering. Det har öppnats många nya möjligheter för ungdomar i vår tid 

vilket ses som positivt. Livet blir mindre förutsägbart vilket innebär större krav på ungdomar 

att själva välja vilket liv de vill leva. Problem uppstår när förmågan att hantera de nya fria 

valen inte utvecklas i samma takt som de nya möjligheterna tillkommer. En person känner sig 

ofta stressad om han/hon upplever att påfrestningarna och belastningarna som han/hon utsätts 

för överstiger den egna förmågan (Hallsten et al. 2002; SOU, 2006).  

 

Om man idag slår på radion, läser en tidning eller lyssnar på nyheterna på tv är det så gott 

som omöjligt att inte möta begrepp som stress, utmattning, depressioner eller utbrändhet. 

Under praktiken på barn och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), kom vi i kontakt med 

många barn och ungdomar, speciellt tjejer som mådde psykiskt dåligt. Deras psykiska ohälsa 

resulterade i depressioner, ångest, nedstämdhet, självmordstankar samt utmattningssyndrom. 

Efter att vi i forskningsöversikten undersökt den psykiska ohälsan bland unga i Sverige 

framgick det att utbrändhet bland unga är ett outforskat område. Därför anser vi att det är 

intressant att undersöka och utforska fenomenet utbrändhet bland unga i Sverige då det är 

ytterst aktuellt inom socialt arbete. 
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1.2 Problemformulering 

Samtidigt som att arbetslösheten fortfarande är hög, ökar förekomsten av utmattningssyndrom 

bland ungdomar, ett begrepp som tidigare förknippats mycket med arbete (Hallsten et. al., 

2002). Hur kan det då komma sig att allt fler ungdomar känner sig utbrända trots att 

arbetslösheten ökar i denna grupp?  

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet är att få en inblick i och ökad förståelse över hur utbrändhet påverkar 

unga i Sverige. Vi vill belysa orsakerna till varför allt fler unga människor i Sverige drabbas 

av utmattningssyndrom. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi utgår ifrån är:  

Hur kan symtomen yttra sig? 

Vilka faktorer kan påverka att en ung person utvecklar utbrändhet? 

Vad har samhället för roll i den ökade psykiska ohälsan bland unga i Sverige? 

 

1.5 Studiens avgränsningar 

För att kunna genomföra denna C-uppsats har vissa avgränsningar kring ämnet utbrändhet 

varit nödvändiga. Det finns mycket forskning om utbrändhet bland vuxna människor men 

nästan ingen om unga. Därför valde vi att skriva om utbrändhet bland unga i åldern 19-25 år. 

 

1.6 Förförståelse 

Kvale (1997) betonar vikten av att intervjuarna bör vara medvetna om sina egna 

förutsättningar och visa en öppenhet mot intervjupersonerna och samtidigt vara nyfikna på 

vad intervjupersonerna har att säga. Under andra praktiken på BUP kom vi i kontakt med 

unga människor som visade symtom på utbrändhet. Även personer i vår umgängeskrets har 

fått diagnoser som utmattningsdepression och stressrelaterade sjukdomar i detta 

åldersintervall. Utifrån detta har vi haft en förförståelse om att utbrändhet existerar och att det 

även drabbar unga människor. Vi upplevde också att det hade blivit ett mer vanligt 

förekommande sjukdomstillstånd. I början av 2000-talet kunde man i media ofta läsa om 

utbrändhet bland vuxna människor, men att även unga drabbas av denna sjukdom fokuserade 

man inte på. Det kändes även som att media hade en annan bild av sjukdomen än den bild vi 

fick vid kontakten med de drabbade under praktiken och genom bekanta. Vi var medvetna om 



 9 

vår förförståelse innan vi började skriva arbetet och har därför försökt att gå in i arbetet med 

ett öppet synsätt. Medvetenheten om detta gör att vi förstår att vår förförståelse kan påverka 

arbetet, detta är ett steg i försöken att minimera just påverkan på intervjuerna. 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel, i det första kapitlet presenteras fakta kring utbrändhet 

och dess förekomst. Där presenteras även studiens syfte, problemformulering och 

frågeställningar. Därefter följer metodavsnittet, där studiens upplägg och genomförande 

redovisas. I kapitel tre förklarar vi de centrala begreppen som återkommer i resten av arbetet. 

Vidare introduceras i det fjärde kapitlet teoretiska utgångspunkter för utbrändhet. I det femte 

kapitlet visar vi vår redovisning och analys av resultatet. I det sjätte och sista kapitlet kommer 

vår diskussion där vi reflekterar över resultatet. Arbetet avslutas med förslag till vidare 

forskning inom området.  

 

2. METOD 

2.1 Metodval  

Vi har valt att fokusera på att beskriva och analysera en företeelse, och har därför valt den 

kvalitativa metoden för att genomföra denna undersökning. Utifrån intervjuerna har vi gjort 

analytiska generaliseringar och använt oss av ett hermeneutiskt synsätt där man växlar mellan 

delar och helhet och narrativ metod där man utgår från människans livsberättelser (Kvale, 

1997). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun i det här fallet är att undersöka och 

försöka förstå intervjupersonernas upplevelser, åsikter och tankegångar. Därför har vi valt att 

genomföra en halvstrukturerad intervju. Den halvstrukturerade intervjun består av en ram av 

frågor (se bilaga 1), samtidigt som det finns utrymme för intervjupersonerna att sätta sin egen 

prägel på intervjun. Valet föll på halvstrukturerad intervju istället för ostrukturerad för att 

underlätta tolkningar och tydligare kunna göra en jämförelse (Frankfort- Nachmias & 

Nachmias, 1996). Intervjusituationen har präglats av att vi genomfört alla intervjuerna ansikte 

mot ansikte i en och samma miljö. På så sätt har vi kunnat tolka olika tonfall och 

ansiktsuttryck. Något som är viktigt under intervjun är att intervjuaren lyssnar till både de 

beskrivningar och innebörder som sägs direkt och till det som sägs mellan raderna. På så sätt 

kan intervjuaren formulera det underförstådda till en fråga som sedan ställs för att få en 

bekräftelse på att tolkningen var riktigt gjord. Det viktiga i intervjun är inte att komma fram 

till något definitivt och entydigt svar utan att framföra intervjupersonernas mångsidiga och 

motsägelsefulla uppfattningar om ämnet (Kvale, 1997).  
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2.2 Tillvägagångssätt 

I denna undersökning har vi utgått från de sju stadier Kvale (1997) formulerar. Vi började 

med tematisering och fortsatte sedan med planering, intervjuer, utskrift, analys, verifiering 

och rapportering. För att formulera syfte och frågeställningar tematiserade vi vår 

undersökning. Vi koncentrerade oss på utbrändhet och hur den påverkar unga. För att få en 

förkunskap och förståelse av det nuvarande forskningsläget så fördjupade vi oss i den 

forskning som finns tillgänglig i ämnet. Eftersom litteraturen kring utbrändhet bland unga är 

mycket begränsad fick vi även använda oss av litteratur som behandlar vuxna och sedan 

generalisera med hjälp av intervjuerna. För att få tag på litteratur sökte vi i olika databaser, 

MIMA (Mittuniversitetets bibliotekskatalog), Libris, Artikelsök och i Academic Search Elite. 

Vi har valt att inte utgå från någon specifik vetenskaplig teori, istället valde vi att utgå från 

tidigare forskning som finns om ämnet.  

 

2.2.1 Urval av intervjupersoner 

Vi valde att göra en kvalitativ studie om personer i åldern 19-25 år som blivit utbrända men 

som nu har återhämtat sig. För att få tag på intervjupersoner skickade vi ut e-post (genom 

studentportalen) till både gamla och nya studenter på Mittuniversitet både i Östersund, 

Sundsvall och Härnösand. Eftersom responsen blev större än vad vi väntat oss skickade vi ut 

ett e-post meddelande ytterligare en gång och då med några enkätfrågor för att få ett bättre 

och mer specifikt urval. Utifrån svaren på enkätfrågorna använde vi oss av de fyra personer 

som svarade först på enkätfrågorna som passade in på våra urvalskriterier. Därefter valde vi 

även två personer som vi kommit i kontakt med genom vårt nätverk. Vi är medvetna om att 

det till en viss del blivit ett selektivt urval då personerna själva tagit kontakt med oss och valt 

att ställa upp på en intervju samt att fyra av intervjupersonerna är studenter. Av dessa sex 

personer var fem stycken kvinnor och en man. Tanken var att vi ville få med intervjupersoner 

från båda könen för att få en bild av hur unga personer upplever utbrändhet oavsett kön. En av 

intervjupersonerna fick sin diagnos när hon var 26 år gammal vilket egentligen inte passade in 

i vårt åldersintervall, dock hade hon varit utbränd tidigare vilket gör att hon hamnar inom vårt 

urval.  

 

Utifrån syftet arbetade vi fram en mall för intervjuerna genom att formulera olika teman vi 

ville få information om. Inom de olika temaområden formulerade vi sedan frågor som skulle 

ge oss svar på det vi ville undersöka se (Bilaga 1). Eftersom vi valde att använda oss av en 

halvstrukturerad intervju kunde vi utifrån intervjupersonernas olika berättelser ställa 
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ytterligare frågor. Intervjuerna har genomförts på så sätt att vi båda två har varit med på alla 

intervjuerna men vi har växelvis haft huvudansvaret att leda intervjun. Intervjuerna spelades 

in på band och transkriberades därefter.  

 

2.3. Bearbetning och analys av data 

Efter intervjuernas genomförande skrevs det inspelade materialet ut ordagrant, inklusive 

upprepningar, skratt, suckar och pauser. Det finns en rad olika tolkningsmöjligheter inom den 

kvalitativa intervjun och valet är beroende av studiens syfte. Vi har valt den narrativa 

analysmetoden som innebär att man inriktar sig på de historier som berättas under intervjun 

och försöker utveckla händelseförlopp och strukturer (Kvale, 1997). Vid bearbetning och 

analys av våra data valde vi att strukturera intervjuerna utefter fem teman, där 

intervjupersonerna beskrev liknande händelser. Temaområdena består av en presentation av 

intervjupersonerna, sjukdomsprocessen, identitet och skamkänslor, press och påverkan från 

familj och samhälle och blir man hundraprocentigt återställd. Vi har sedan kopplat de 

intervjuades berättelser till litteraturen och analyserat utifrån det. Den bild som framträder i 

tema efter tema skall slutligen ge svar på, eller möjligtvis utgöra ett underlag för en 

diskussion av de frågeställningar som presenterades inledningsvis. Det kan tyckas att vi ibland 

presenterar onödigt detaljerade beskrivningar med många och långa citat, men det är ett 

medvetet val. Eftersom de intervjuades egna ord och berättelser bättre speglar erfarenheterna 

än våra omskrivningar av dem. Vid transkriberingen av intervjuerna valde vi att omvandla 

citat från talspråk till skriftspråk för att läsaren lättare ska kunna förstå vad personen menar.  

 

2.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

2.4.1 Validitet  

Enligt Kvale (1997) handlar validitet om i vilken utsträckning en metod undersöker det den 

avser att undersöka. Intervjupersonerna fick innan information om hur intervjusituationen 

skulle gå till och de kunde då ta ställning till om de ville delta i studien eller ej. Utifrån syfte 

och frågeställningar skapades intervjufrågorna för att säkra validiteten. Vi utformade frågorna 

så att intervjupersonerna kunde berätta om sina upplevelser, vi ställde öppna frågor som gav 

utrymme för förklaringar och följdfrågor. Detta gör att risken för missuppfattningar och 

felaktiga svar minimeras. Genom citaten vi använder oss av säkerhetsställer vi kraven på den 

inre validiteten i studien. Vi har under hela arbetets gång kontrollerat och ifrågasatt resultatet 

för att försäkra oss om att vi mäter det som var syftet att mäta. Utifrån ovanstående 

förklaringar anser vi att validiteten är god. 
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2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen. Enligt Kvale (1997) påverkas reliabiliteten i kvalitativa 

studier genom hur intervjuarna har utfört intervjun, hanterat utskrifterna och analyserat 

materialet. En annan forskare ska kunna göra om samma studie och få samma resultat. I vår 

studie skulle resultatet förmodligen inte bli exakt samma eftersom intervjupersonerna 

exempelvis med tiden kan utveckla svaren. Men utifrån studiens syfte, frågeställningar och 

intervjufrågorna borde svaren ändå bli likvärdiga. Utifrån detta anser vi att det finns 

reliabilitet i vår studie.  

 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) menar att en kvalitativ studie inte kan ge någon generaliserbarhet. För att kunna 

göra en statistisk generalisering krävs det till exempel att undersökningspersonerna har valts 

ut slumpmässigt och att resultaten kvantifieras. Även om resultaten inte är representativa för 

hela befolkningen, kan det ändå ge en del värdefulla kunskaper om utbrändhet bland unga. 

Studien lyfter fram hur utbrändhet upplevs och påverkar olika unga människor, i detta fall de 

sex unga människorna som har deltagit i denna studie. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Av etiska skäl har vi informerat samtliga intervjupersoner om studien och hur den kommer att 

rapporteras samt hur vi kommer att behandla den information som vi erhållit. Vi har även 

informerat om och tagit hänsyn till sekretess frågor. Naturligtvis har vi ändrat namn på 

intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner gav oss medgivande om att använda 

intervjumaterialet i den här formen. Vi betonade även intervjupersonernas rätt att inte svara på 

frågor om de kände sig obekväma samt att de när som helst kunde avbryta intervjun.  

 

2.8 Metodproblem 

I denna studie upplevde vi inte speciellt många metodproblem. Ett problem var dock att den 

mesta litteraturen fokuserar på utbrändhet bland vuxna, vilket innebär att vi har fått utgå från 

att den även passar in på utbrändhet bland unga. Av de sex personer som vi intervjuade var 

bara en av manligt kön. Detta hade varit ett större problem om vi hade haft en genusaspekt i 

vårt arbete. På grund av arbetets avgränsning utgick vi inte från något genusperspektiv i denna 

uppsats och anser då heller inte att det faktum att vi bara har en intervju med en person av det 

manliga könet gör någon skillnad.  
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Även den förförståelsen vi hade sedan innan kan ha inneburit ett metodproblem, i utformandet 

av frågor och i intervjusituationen. Vi har hela tiden varit tvungna att tänka på att vara så 

neutrala som möjligt och inte ställa ledande frågor.  

 

3. CENTRALA BEGREPP 

3.1 Unga 

Begreppet unga är svårt att definiera eftersom att åldersgränsen ibland är diffus. Vi har valt att 

definiera unga människor som befinner sig i åldersintervallet 19-25 år. Inom psykiatrin skiljer 

man på ungdom och vuxen vid 19-års ålder. BUP och vuxenpsykiatrin har dock gemensamt 

ansvar för unga personer mellan 19-25 år. Även i stora delar av litteraturen delar man in unga 

vuxna i detta åldersintervall.  

 

3.2 Duktig flicka-syndromet 

Renstig & Sandmark (2005) är några av författarna som belyser ett fenomen som kallas 

duktig flicka-syndromet. Detta syndrom innebär att kvinnor söker bekräftelse utifrån vad de 

presterar. De vill att alla ska tycka om dem, har svårt för att säga nej, undviker konflikter och 

strävar efter perfektionism. Tidigt under uppväxten får ofta flickor höra vad duktiga de är eller 

att de inte ska ställa till besvär utan vara en ”duktig flicka”. Detta speglas även i hur kvinnor 

beter sig senare i livet. De ska ha ett perfekt hem med en perfekt man och perfekta barn, 

samtidigt ska de vara den perfekta arbetskollegan. 

 

3.3 Hälsa 

Begreppet hälsa är vagt definierat och någon enhetlig definition finns tyvärr inte. För att 

beskriva hälsa använder man sig ofta av WHO:s (World Health Organization) definition från 

1948 av hälsa. Hälsa sågs då vara ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Nuförtiden beskriver man hälsa mer som en resurs. Det humanistiska synsättet utgår från 

människan i sitt sammanhang (Folkhälsorapporten, 2005). 

 

3.4 Folkhälsa 

Folkhälsa är ett annat begrepp som innefattar det allmänna hälsotillståndet i befolkningen. 

Man inkluderar både individens hälsa och hela befolkningens hälsa. Samhället utgör basen där 

människors livsvillkor skapas. Individen skapar inte bara sina livsvillkor i samhällets struktur 

och organisationer utan även utifrån sina egna levnadsvanor, erfarenheter och resurser (a.a.).  
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3.5 Ohälsa 

Man utgår från flera perspektiv när man undersöker ohälsa i dagens samhälle. I mätningar av 

psykisk ohälsa inkluderar man både de personer med psykiska besvär och de med psykisk 

sjukdom. Tre förhållanden påverkar den psykiska ohälsan, personens biologiska uppbyggnad, 

kognitiva förmåga och miljöns utformning både socialt och materiellt. I och med det är varje 

människa unik eftersom att de har olika kombinationer och förutsättningar. Den psykiska 

ohälsan tar form när det blir obalans mellan dessa tre system. Hur man hanterar obalansen är 

individuellt, vissa är mer sårbara än andra och de har då lättare för att utveckla stressymtom 

(Folkhälsorapporten, 2005).  

 

3.6 Stress 

Även när det gäller stress finns ingen enhetlig definition. Perski förklarar begreppet på 

följande sätt:  

Stress är ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar 

rubbas (Perski, 2006, s. 41).  

 

Under åren har begreppet stress haft flera olika betydelser, bland annat används det för att 

beskriva den känslomässiga upplevelsen av en situation. Idag är det mer psykiska och sociala 

förhållanden som framkallar stressreaktionen. Kroppen förbereder sig för en nödsituation som 

aldrig kommer och det blir då istället en negativ stress som hotar hälsan. De faktorer som 

utlöser stressreaktionen kallas stressorer och de delas in i fysiska, sociala och psykiska 

stressorer. Hur man reagerar i en stressituation är väldigt individuellt. Det kan bero på arv, 

miljö och tidigare erfarenheter. Hur situationen tolkas av individen spelar en stor roll för 

reaktionssättet (Krauklis & Schenström, 2003). Enligt Perski (2006) upplever ungefär hälften 

av befolkningen i de västerländska länderna stress, som antingen är kopplad till arbetslivet 

eller till människors livssituationer. På grund av ökningen av stress hos befolkningen har 

regeringarna i dessa länder fått tillsätta speciella kommissioner som ska studera det nya 

stressfenomenet. Undersökningar visar på att stress förekommer i alla sociala grupper och 

även i storstäder samt i mindre samhällen (a.a.).  

 

3.7 Utbrändhet/Utmattningssyndrom 

I denna studie har vi valt att använda uttrycket utbrändhet trots att man inom den 

vetenskapliga världen mer använder sig av utmattningssyndrom. Utbrändhet är det ordet som 

förekommer mycket i debatten och därför känner de flesta till begreppet. I arbetet så växlar vi 
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mellan dessa två begrepp då det har samma betydelse men kan passa in olika bra i olika 

sammanhang. Andra begrepp som har liknande innebörd är; utbränning, burn-out eller mer 

vardagligt att ”gå in i väggen”. Utbrändhet är en stressrelaterad sjukdom som framförallt 

handlar om en känslomässig utmattning. När personen inte kan prestera lika mycket som den 

brukar på grund av påfrestande omständigheter i vardagen såsom stress, kan det sluta med en 

känslomässig reaktion som inte ter sig normal för omgivningen. Man vet idag inte hur 

omfattande utbrändheten är då det finns svårigheter i avgränsningen mot till exempel 

depression (Folkhälsorapporten, 2005). Enligt Krauklis & Schenström (2003) är utbrändhet: 

 

Ett psykiskt smärtsamt tillstånd som utvecklats över lång tid (oftast flera år), som 

en följd av kronisk stress. Orsaken till stressen är en konstant hög, mental och/eller 

känslomässig belastning på arbetet i hemmet eller på fritiden. Utbrändhetens 

huvudsymtom är mental, känslomässig och delvis fysisk utmattning. Delsymtom i 

utmattningen är dels total förlust av arbetsförmågan, dels en önskan om att få vara i 

fred och att inte ha kontakt med andra människor än de allra närmaste. Mer än 

hälften av de drabbade har en samtidig depression. Utbrändhet drabbar till största 

delen i övrigt psykiskt friska, engagerade människor med hög eller normal 

arbetskapacitet. Rehabiliteringen tar lång tid- från månader till flera år. (Krauklis & 

Schenström, 2003, s 77). 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER     

4.1 Diagnostik 

Sedan januari 2005 finns utmattningssyndrom med i den svenska vårdens 

sjukdomsklassifikationssystem, ICD-10 (se Bilaga 2) (Perski, 2006). När en modediagnos 

såsom utmattningssyndrom får uppmärksamhet från massmedia kan det leda till 

överdiagnostik. Somatiska sjukdomar måste först uteslutas innan diagnos ställs. Diagnosen 

utmattningssyndrom används endast om inte en depressionsdiagnos föreligger 

(Socialstyrelsen, 2003). 

 

4.2 Mätning av psykisk ohälsa 

Det är svårt att mäta den psykiska ohälsan på grund av att alla uppskattar sin ohälsa på olika 

sätt. För att mäta förekomsten av utbrändhet i befolkningen har Maslach MBI-skalor (The 

Maslach Burnout Inventory) framför allt använts. MBI är ett tillförlitligt instrument och nu 

den mest använda mätskalan som används i forskning om utbränning. MBI är ett 

frågeformulär som mäter de anställdas energi, engagemang och effektivitet i arbetet utifrån 
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deras personliga upplevelser. På så sätt mäter MBI utbrändhet utifrån stress och problem som 

är förknippade med arbetet eller som en följd av arbetet. Problemet med MBI-skalorna är att 

de endast mäter utbrändhet bland dem som arbetar, det finns därför inga undersökningar på 

förekomsten av utbrändhet i andra delar av befolkningen (Maslach & Leitser, 2000). I Sverige 

genomförs sedan 1974 undersökningar av SCB (Statistiska centralbyrån), de genomför en 

årlig undersökning av levnadsförhållanden som kallas för ULF (undersökning av 

levnadsförhållanden) (Folkhälsorapporten, 2005). För att undersöka om man är på väg att bli 

utbränd har Karolinska institutet utformat ett frågeformulär (Perski, 2006). 

 

4.3 Maslach teorier om utbrändhet 

Maslach är mest känd som en av föregångsforskarna inom arbetsrelaterad utbrändhet, hon 

började studera utbränning i början av 70-talet då man nästan inte visste någonting om 

fenomenet (Maslach & Lietser, 2000). Med hjälp av frågeformulär, intervjuer, personliga brev 

eller iakttagelser på platsen har hon sammanfattat sina kunskaper om utbränning i ett flertal 

artiklar och böcker. Utmattningssyndrom är enligt Maslach (1998) en arbetsrelaterad sjukdom 

som handlar om att systemet ställer för höga krav på individen, en så kallad arbetsstress. 

Kärnan i utbränningssyndromet är den emotionella överansträngningen och en följd av det, 

emotionell utmattning. Maslach forskning menar att utbränningen inte härstammar i 

människan utan att den beror på yttre faktorer som till exempel hurdan arbetsmiljön ser ut. 

Det är dock inte bara de yttre faktorerna som de arbetsrelaterade som kan påverka om en 

människa att bli utbränd. Även inre faktorer som ens personlighet och sociala egenskaper 

spelar in och påverkar utformning av utbränning. De inre faktorerna är själva grunden i 

människan och avgör hur personen kommer att hanterar de yttre faktorerna (Maslach, 1998).  

 

Då människor känner sig utmattade, känner de att de har tänjt ut sig själva för 

mycket, såväl fysiskt som känslomässigt. De känner sig utsugna och förbrukade 

och kan varken varva ner eller återhämta sig. Då de vaknar på morgonen är de 

precis lika trötta som då de gick till sängs. De orkar inte med ett enda projekt eller 

en enda människa till. Utmattningen är den första reaktionen på stressen från 

arbetskraven eller från stora förändringar (Maslach & Leitser, 2000, s. 32).  

 

Vad de gäller ålder har Maslach forskning kommit fram till att inom dessa yrken där man 

jobbar med människor är de framförallt de yngre som blir utbrända. Detta kan bero på att man 

med tiden blir mer mogen och stadgad i yrket och får ett bättre perspektiv på saker och ting. 

Är man däremot ny på jobbet finns en större risk för att bli utbränd. Maslach (1998) har 
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kommit fram till en personlighetsprofil på en person som befinner sig i riskzonen för 

utbränning. Enligt den är den utbränningsbenägne en svag människa som har svårt för att 

hävda sig i olika sammanhang. Personen är passiv, ängslig, rädd och har svårt för att sätta 

gränser. Författaren beskriver den utbränningsbenägne som en person med dåligt 

självförtroende, som är reserverad och har små ambitioner. Maslach menar att risken för 

utbrändhet är större om man är ung, omogen, impulsiv och otålig samt har ett dåligt 

självförtroende. En ökad risk föreligger även om familjesituation har varit komplicerad för det 

kan då bidra till att personen istället söker bekräftelse genom arbetet (a.a.).   

 

4.3.1 Kritik mot Maslach arbetsrelaterade teori 

Att utbränning bara är ett fenomen som orsakas av arbetslivet som Maslach och henne 

kollegor kommit fram till, ifrågasätts av andra forskare som t.ex. Pines, Aronson, Kafry och 

Hallsten et al. De hävdar att utbrändhet även är ett fenomen som kan uppstå utanför 

arbetslivet. De menar att det även kan orsakas av bland annat, studier, arbetslöshet eller inom 

familjelivet. Tyvärr finns det ingen direkt forskning om detta stämmer på grund av att nästan 

all forskning om utbrändhet har gjorts utifrån MBI – skalorna som förutsätter att de som 

undersöks har arbete (Hallsten et al. 2002) .  

 

4.4 Stressorernas påverkan  

De sociala stressorerna handlar om vilka arbetsförhållanden man har. Stressen kan komma 

från att vara både arbetslös, egen företagare eller att ha ett otillfredsställande arbete. Höga 

krav och liten möjlighet att påverka sin arbetssituation är andra sociala stressorer. Att leva 

med ekonomiska svårigheter är en hög social stressor och kanske den viktigaste. Psykiska 

stressorer uttrycker sig olika utifrån vilken personlighet man har. Något som till en början kan 

ses som positivt såsom att känna empati kan även det bli stressfyllt. De olika stressorerna 

drabbar oss i olika mängd och när de inträffar samtidigt förstärks de. Obalansen som uppstår 

när kraven som ställs på oss inte stämmer överens med de förutsättningar vi har, samt de 

orimliga krav som vi ställer på oss själva leder till skadlig och negativ stress. Det blir därför 

viktigt att vara medveten om sin egen personliga stresströskel (Krauklis & Schenström, 2003). 

 

4.5 Stress och sårbarhetsmodellen 

Stress och sårbarhetsmodellen är en vedertagen förklaringsmodell inom psykiatrin. Genom 

denna modell försöker man förstå varför människor i liknande situationer reagerar på olika 

sätt. Modellen innebär att individens sårbarhet ligger till grund för hur hon hanterar en 
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stressad livssituation. Man menar med andra ord att händelser i livet behandlas genom ett 

filter och sedan när händelsen gått igenom detta filter så ser vi hur vi reagerar på dem. Detta 

filter har vi skapat genom biologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer. Exempelvis så 

kan vi genom dåliga uppväxtförhållanden ha tagit skada som gör att vi blivit mer sårbara för 

diverse händelser. Stress och sårbarhetsmodellen ser liksom många andra synsätt, störningar 

som ett resultat av en process där små händelser och faktorer hakar i varandra, och på så sätt 

driver den psykiska och fysiska hälsan åt fel håll. Obetydliga förändringar i ett system kan få 

stora konsekvenser i ett annat. (Björkman, Joneborg, Klingberg-Larson, 2002). När det gäller 

utbrändhet enligt Almén (2007) skulle man kunna säga att personer med hög sårbarhet kan 

utveckla stress och utmattningsproblem även i en gynnsam miljö medan personer med låg 

sårbarhet oftast endast utvecklar samma problem i en mycket ogynnsam miljö. 

 

4.6 Utbrändhet och stress 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är skillnaden mellan utbrändhet och stress att de psykiska och 

fysiska symtom som uppkommer vid utbrändhet är långvariga, medan de för stress är 

temporära. Ett annat sätt att särskilja utbrändhet och stress är att fokusera på individens 

förväntningar på arbetslivet. Varje människa kan uppleva stress men det är endast de som går 

in i arbetet med höga förväntningar och som arbetar hårt för att uppnå dessa förväntningar 

som riskerar att bli utbrända. När de gäller utbrändhet och depression så finns det många 

likheter, bland annat den känslomässiga utmattningen och cynismen som präglar båda 

tillstånden. En annan likhet är upplevelsen av en nedsatt prestationsförmåga. Dock finns det 

vissa skillnader, ett exempel är att depression mer handlar om uppgivenhet och en känsla av 

förlorad status. Depression kan även uppkomma i slutet av en utbränningsprocess (a.a.).    

 

4.7 Utmattning som en process 

Utmattningssyndrom är en fortsättning på en process som börjar med stress och 

stressrelaterade symtom. Även depression kan utvecklas i denna process men även olika 

ångestsymtom kan uppkomma. Utmattningsspiralen visar hur processen börjar med somatiska 

problem till exempel mag-tarm problem eller värk i kroppen som sedan utvecklas till psykiska 

symtom som till exempel sömn- och minnesstörningar. Cirklarna illustrerar utrymmet som 

individen ger åt egna behov såsom, motion, sömn, sociala relationer. Allteftersom tiden går 

och symtomen ökar så ägnas mindre tid åt de egna behoven men desto mer tid till att hantera 

de påfrestningar personen utsätts för (a.a.). 
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När en person blir sjuk av utmattning är det inte bara psykiska utan också fysiska effekter som 

uppkommer. Oftast så känner sig personen trött, slutkörd och har svårt för att ta sig ur sängen 

på mornarna och ens klara av dagen. Sömnlösheten kan bli ett stort problem för personen som 

ibland knappt kan sova på nätterna. Problemen med att sova kan bero på att personen känner 

sig spänd och man har då svårt för att slappna av. Nätterna kan bestå av otaliga mardrömmar 

som kan härstamma från en gnagande oro. Om man under en längre tid har brist på sömn är 

det lättare att man får andra sjukdomar, ofta klagar den utbrända personen på bland annat 

förkylning och huvudvärk som då kan ha orsakats av för lite sömn. Personer med 

utmattningssymtom har ofta även problem med att äta, det kan bero på att de har tappat 

matlusten. De är så pressade att de hoppar över vissa måltider och äter oregelbundet eller helt 

enkelt inte har någon ork att äta. Det kan gå så långt att de utvecklar psykosomatiska symtom 

som magsår och eller rygg- och nackproblem. För att stilla smärtan är det inte helt ovanligt att 

personen tar lugnande tabletter eller dricker alkohol (Maslach, 1998).   

 

Enligt Hallsten et al. (2002) ses utbrändhet som en krisprocess. Krisen menas här i att 

individen inte uppfattar sin problematiska situation som övermäktig och att individen själv 

inte kan ta sig ur den. Krisupplevelsen kännetecknas av trötthet, utmattning, sänkt självkänsla 

och negativa attityder till omgivningen. Dessa symtom följs sedan av nedstämdhet, 

depressivitet samt ibland även somatiska symtom. Tyngdpunkten ska dock inte ligga på krisen 

som är ett resultat av utbrändheten. Det är processen dit som ger utbrändheten. Hallsten et al. 

(2002) beskriver tre faser för utbränningsprocessen:  

1. Absorberande engagemang 

2. Frustration  

3. Utbränning  

Individen är i början så involverad och engagerad i sitt arbete att han är villig att pressa sig 

själva mycket hårt för att nå sina mål. Det är alltså inte bara en utsatthet i arbetssituationen 

som individen känner utan hinder att nå sina egna högt uppsatta mål. Det är ofta en kritisk 

händelse som utlöser övergången till utbränning. Detta leder vidare till en uppgivenhet och 

brist på energi. Processen till utbrändhet är utdragen och personen har förmodligen tampats 

med omständigheterna under en längre tid (Hallsten et al. 2002). 

 

4.7.1 Prestationsbaserad självkänsla 

Personer med prestationsbaserad självkänsla riskerar i högre grad än andra att bli utbrända. 

Dessa personer antas vara helt beroende av att vara ”duktiga” för att kunna duga för sig själva. 
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De driver sig själva hårt och är engagerade i vad de gör för att kunna lyckas även om deras 

hälsa riskeras. Orsaker till varför människor endast anser att de lyckas utifrån vad de gör eller 

kan, är svårt att fastställa. Uppväxt och levnadsförhållanden kan vara en förklaring, även 

arbetsförhållanden spelar in (a.a.). 

 

4.8 Identitet 

Utmattningssyndrom verkar hittills vara speciellt vanligt hos personer med mycket 

människokontakt. Enligt undersökningar som Socialstyrelsen (2003) har tagit del av finns de 

inget som visar att personer som drabbats av utmattningssyndrom eller utmattningsdepression 

lider av någon form av personlighetsstörning. Istället verkar det handla om mycket ambitiösa 

människor som satsar extremt hårt på sitt arbete. Dessa människor grundar sin självkänsla och 

identitet i sina arbetsprestationer (a.a.). Enligt Perski (2006) blir personer utbrända om det är 

så att deras krav överstiger deras resurser.  

 

Självkänslan urholkas successivt vilket hotar den egna självbilden på ett negativt sätt.  

Insikten om att man inte räcker till och inte har den styrka och kraft man trodde att man hade 

riskerar att förstöra självbilden (Jenner & Svensson, 2003). De känner sig otillräckliga och har 

en känsla av nedsatt personlig prestation vilket kan resultera i att de känner sig misslyckade. 

Personens självaktning raseras och det är då möjligt att man utvecklar depression (Maslach, 

1998). Identitet i detta sammanhang handlar också om självständighet och om att kunna sätta 

gränser både mellan sig själv och andra samt mellan sig själv och arbetet.  Utbrändheten i sig 

kan ses som en reaktion på en kränkning mot individens egna psykologiska och fysiska 

gränser. Andra människors krav och förväntningar upplevs som kvävande (a.a.).  

 

Perski (2006) har genom sina undersökningar kommit fram till gemensamma 

personlighetsdrag på personer som upplever dessa stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet. 

Personer som har blivit utbrända genomför ofta sina livsuppgifter med ett stort engagemang 

och perfektionism. I kvinnors fall brukar man kalla det för duktig flicka- syndromet, ofta 

bygger då flickors självkänsla på att prestera, de försummar sömnen, maten och motionen. 

Perski menar att vissa människor saknar en grundläggande självkänsla och det kan bero på att 

vuxna svikit dem under barndomen. Har föräldrarna på ett eller annat sätt inte funnits 

tillgängliga för barnet på grund av till exempel; missbruk, sjukdom, skilsmässor (där ena 

föräldern inte längre är en del i barnets liv) eller på grund av att man levt i en stor syskonskala 

är det risk för att barnet inte utvecklar sin grundläggande självkänsla. Det är betydelsefullt för 
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människor att veta att de duger som de är oavsett vad de presterar. Personer som inte har en 

grundläggande självkänsla av att de duger försöker ofta hitta den genom handlingar. Personer 

som har behov av att lyckas för att få erkännanden från andra väljer ofta yrken och 

sysselsättningar som är krävande, de blir väldigt engagerade och har svårt för att säga nej till 

nya erbjudanden och utmaningar. Som ett resultat av anpassningskraven kan ett misslyckande 

för den personen bli ett enormt nederlag eller rent av en tragedi och de kan ha svårt att stänga 

av eller lugna ner sig genom nedvarvning i en sådan situation (Perski, 2006).  

 

4.9 Samhällets krav och valmöjligheter                                  

Det är inte bara arbets- och privatlivet som påverkar stressen utan även relationerna i 

samhället i stort. Det finns även krav som samhällsmedborgare exempelvis relationen till 

lagar och myndigheter, som innefattar medborgerliga plikter och skyldigheter. Andra delar att 

ta hänsyn till på samhällsnivå är relationer till skola, vården och myndigheter som 

tillhandahåller bidrag av olika slag. Stressen som härstammar från de samhälleliga 

relationerna kan mycket väl vara lika svår att hantera som den stress som härstammar från 

arbets- eller privatlivet. Det finns många stora, långsiktiga och viktiga val som man står inför i 

livet. Exempel på det kan vara, val av karriär, livspartner, religionstillhörighet m.m. Den 

stressen som kan medfölja dessa val kan också jämföras med stress från arbets- och privatliv. 

Tack vare den nya tekniken som medfört en explosion av vardagliga valmöjligheter. Val när 

det gäller, elbolag, tv kanaler, reklamerbjudanden, banker, pension och så vidare. Det kravet 

att ta ställning till extremt många saker bidrar enligt Krauklis & Schenström (2003) till en 

grundstress som minskar förmågan att klara av den stress ett krävande arbete till exempel 

kräver. Utvecklingen i samhället har stegrats de senaste åren och tystnad och stillhet har 

samtidigt blivit en bristvara. Vi utsätts varje dag för många olika stimuli och valsituationer så 

det är inte konstigt att människor drabbas av stressjukdomar som utbrändhet (a.a).  

 

4.10 Sömnens betydelse 

Sömnbrist är en avgörande orsak i den process som leder till utbrändhet. Det är framförallt 

bristen på djupsömn, som kommer under de första timmarna som bidrar till risk för 

utbrändhet. Det är oron för morgondagen som är den farligaste boven och som påverkar 

sömnen negativt. Kronisk sömnbrist ger förhöjda blodsockernivåer, försämrar 

immunförsvaret, koncentrationsförmågan, kreativiteten, motivationen, känslan för detaljer, 

minnet, det logiska tänkandet och intresset för socialt liv. Det är inte bara den tid som vi 

faktiskt arbetar som är en riskfaktor utan framförallt den tid vi tänker på arbetet som bidrar till 
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kronisk stress och utbrändhet (Krauklis & Schenström, 2003). 

 

4.11 Vändpunkter 

Vad är det för situation som gör att människor slutligen söker vård och hjälp? Ofta kan det 

handla om någon kränkning exempelvis att människor runt omkring ställer ytterligare krav 

när de vet att personen redan känner sig pressad. En annan orsak kan vara att personen 

hamnar i ett förvirringstillstånd och har plötsligt svårt att ens klara de vardagligaste sakerna 

såsom att sätta på mikron eller hitta sin bil på parkeringen. Ytterligare en orsak kan vara att 

när en anställd blir sjukskriven från en dålig arbetsplats så känner fler att det är befogat att 

söka hjälp eftersom de är i samma situation. Även media kan vara en bidragande faktor 

eftersom människor känner igen sig i symtomen som beskrivs (Björkman et al. 2002). 

 

Enligt Krauklis & Schenström (2003) delas utbrändheten in i tre faser: utmattningsfasen,  

 återhämtningsfasen och omorienteringsfasen. Utmattningstillståndets första fas kännetecknas 

av chock och förvirring. Under den första fasen är det viktigt att bekräfta, förstå och ge hopp 

till personen. Under andra fasen gäller det att hjälpa personen att kunna vila och återhämta 

sig. Sorgen över identitetsförlusten måste bearbetas för att personen ska kunna gå vidare.  

Människor som är högproduktiva och med stor kapacitet har väldigt svårt att acceptera att de 

plötsligt inte kan klara av någonting. Många ser sin identitet endast utifrån vad de arbetar 

med. Då blir det väldigt smärtsamt att acceptera utmattningstillståndet, de känner att de 

förlorat sin identitet. Den tredje fasen, omorienteringsfasen fokuserar på personens yrkes och 

privatliv. Nya förhållningssätt måste arbetas fram och personen tvingas bygga upp en hel ny 

identitet (a.a.).    

 

5. REDOVISNING OCH ANALYS AV RESULTAT 

I detta kapitel kommer de intervjuade personernas berättelser att presenteras och analyseras 

utifrån den litteratur och de teorier som finns om utbrändhet. Först kommer en presentation av 

deltagarna, därefter en analys av olika teman, som avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Anna är i dag 21 år gammal och studerar till sjuksköterska. När hon var 20 år gammal fick 

hon diagnosen utmattningsdepression och blev då sjukskriven i ungefär tre månader. Hon 

studerade då en teknisk inriktning på Universitetet. Hon är uppvuxen med sin mamma, pappa 

och fyra bröder varav tre äldre och en yngre, hennes föräldrar skilde sig när hon var 17 år 
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gammal. Anna blev mobbad under sin uppväxt och visade redan då tecken på ångest, 

depression och magproblem vilka fortfarande finns kvar än idag. Under intervjutillfället tar 

Anna fortfarande antidepressiva mediciner, dock i en låg dos. Anna gick till en psykolog på 

vårdcentralen ungefär 15-20 gånger efter det att hon fått sin diagnos.  

 

Malin är idag 25 år gammal och studerar till socionom och jobbar även extra som personlig 

assistent och hästskötare. När hon var 23 år gammal fick hon diagnosen depression/utbrändhet 

och blev då sjukskriven i ungefär fyra månader, under den här tiden arbetade hon som 

hästansvarig kombinerad ungdomsansvarig på en gård. Malins föräldrar skilde sig när hon var 

nio år gammal på grund av pappans alkoholmissbruk. Senare träffade Malins mamma en ny 

man som hon lever med än idag. Malin har även en lillasyster och en yngre halvbror. Malin 

har tagit antidepressiva i nio månader och gått i samtalsterapi under ett och ett halvt år.  

 

Peter är idag 28 år gammal. Han har drev ett eget företag i ungefär ett och ett halvt års tid 

men är nu arbetssökande/sjukskriven. Peter är uppvuxen med sin mamma, pappa och 

storebror. När Peter var 25 år fick han diagnosen utmattningsdepression, han hade då precis 

sagt upp sig från sitt tidigare jobb som säljare på ett internationellt företag. Orsaken till 

uppsägningen berodde framförallt på att en omorganisering skulle ske och han kände att han 

inte längre orkade med att hela tiden vara på resande fot utan någon fast punkt. Peter blev då 

sjukskriven i ett halvår till att börja med och blev erbjuden antidepressiv medicin som han 

valde att inte ta. Efter lång väntetid hos psykiatrin sökte han själv hjälp hos en psykolog och 

gick dit ungefär 15 gånger.  

 

Kajsa är idag 29 år gammal och studerar till socionom. Hon fick diagnosen stress/utbrändhet 

när hon var 22 år gammal. Hon arbetade då som ambulerande konsult vilket innebar att hon 

hoppade runt som receptionist, telefonist och allt i allo på olika företag. I samband med 

sjukskrivningen på ungefär tre månader sa hon upp sig ifrån sitt jobb och blev därmed 

arbetslös efter sjukskrivningen. Kajsa är uppvuxen med sin mamma, pappa, storasyster och 

storebror. När hon var 12 år gammal skildes hennes föräldrar på grund av hennes pappas 

missbruk. Kajsas syster har också en beroendeproblematik i form av bland annat ätstörningar. 

Kajsa har erbjudits antidepressiv medicin men valde att inte ta någon, hon gick däremot på 

samtal hos en kurator inom landstinget ungefär tio gånger. 

 

Sara är idag 21 år gammal och studerar till socionom. Sara har haft problem med att få en 



 24 

egentlig diagnos men läkaren sa att hon hade stress symtom och början på diskbråck. Under 

den här tiden hade Sara tre olika vikariat, inom äldreomsorgen, skolbespisning och restaurang. 

Sara är uppvuxen med sin mamma, pappa och bror. Många i Saras släkt har problem med 

ryggen och vissa har fått diskbråck. Sara har fortfarande inte fått någon behandling för sina 

psykiska problem, hon har däremot gått ett fåtal gånger till sjukgymnast med sin rygg, dock 

inte tillräckligt många för att den ska ha blivit bra. Hon har totalt blivit sjukskriven i en månad 

men var efter två veckor tvungen att gå tillbaka till jobbet, efter en dag på arbetet blev hon 

dock sjukskriven igen.   

 

Nina är 31 år gammal och egen företagare, hon driver en butik tillsammans med en kompis. 

När hon var 26 år gammal fick hon diagnosen utmattningsdepression. Hon arbetade då inom 

ett stort företag som teamledare samt som instruktör på ett gym. Behandlingen fick Nina 

genom företaget, hon har sammanlagt gått 70 timmar i terapi och blev sjukskriven i totalt ett 

år. Nina har ”gått in i väggen” tidigare i sitt liv när hon studerade på högskolan men då 

förstod hon inte riktigt allvaret i det. Hon säger även att hon varit på väg att trilla dit igen på 

senare tid. Nina är uppvuxen med mamma, pappa och en storasyster.     

 

5.2 Sjukdomsprocess 

5.2.1 Symtom 

Samtliga intervjupersoner har påvisat liknande sjukdomsförlopp. Det flesta har påverkats av 

en stor arbetsbörda antingen från jobb eller studier. Till en början kan sysselsättningen ha 

varit tillfredsställande och positiv men efterhand har arbetsbördan blivit allt för tung. 

Samtidigt som en krävande jobb/studie situation spelar stor roll har även familjeförhållanden 

och andra relationer samt personlighetsdrag varit avgörande för insjuknandet. Den höga 

belastningen resulterade i olika kroppsliga symtom, framförallt sömnproblem som alla 

intervjuade har beskrivit som det första symtomet. Peter, Nina, Kajsa och Sara berättar även 

om att de fick problem med minnet under sjukdomsförloppet. Anna, Malin och Nina påvisade 

kroppsliga symtom som stor viktnedgång och Peter, Anna och Nina har även haft 

magproblem.  

 

...det började väldigt långt innan så det är svårt att säga men jag kände av det här 

för många många år sen… det började med att jag var väldigt väldigt trött… det 

pendlade väldigt upp å ner... sen kunde jag inte sova alls helt plötsligt vissa nätter 

och jag fick väldigt väldigt ont i magen, började få små eksem på armarna som 
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stresseksem… och så började liksom allting det var då jag kände att der var 

någonting men sen tog det väldigt många år innan jag verkligen förstod vad det var 

så jag fortsatte som vanligt… (Peter) 

 

...då sov jag i stort sett bara… i kanske 24, 48 timmar… det var alltså efter att jag 

fått diagnosen och blivit sjukskriven då sov jag bara gjorde ingenting annat… 

kanske vaknade och låg å tittade upp i taket och mådde så himla himla dåligt 

….(Peter) 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver som många andra som är utbrända att trötthet och 

sömnsvårigheter är ett stort problem. Att sömnsvårigheter är symtom som ofta märks tidigt i 

sjukdomsförloppet framgår av litteraturen (Socionomen, 2007., Socialstyrelsen, 2003., 

Krauklis & Schenström, 2003., Maslach & Leitser, 2000).  Som Peter beskriver det så är det 

både vanligt att man har svårt för att sova på nätterna men även att man under vissa perioder 

bara vill sova och sova. Enligt socialstyrelsen (2003) är utbrändhet en fortsättning på en 

process som börjar med stress och stressrelaterade symtom och som sedan utvecklas vidare 

till utmattningssyndrom eller eventuella depressioner. Utgår man från den så kallade 

utmattningsspiralen visar den att processen mot utbrändhet börjar med somatiska problem 

som till exempel magproblem. De somatiska problemen som kan utvecklas i processen mot 

utbrändhet ökar och förvärras successivt med tiden. Det blir då svårare för personen att 

hantera de grundläggande behoven så som att äta och sova. I slutet av utbränningsprocessen 

utvecklas även psykiska symtom (Socialstyrelsen, 2003). I Peters fall började de somatiska 

symtomen många år innan diagnosen sattes. Det var då magen som krånglade och han fick 

även eksem på armarna. De psykiska symtomen visade sig i form av minnesstörningar och 

sömnsvårigheter. 

 

..för hela hösten gick å jag sov inte, jag åt inte, jag gick ner 15 kilo…(Malin) 

 

Malin, Nina och Anna gick oavsiktligt ner mycket i vikt under sjukdomstiden. De kände 

oftast ingen matlust och kunde de äta så beskrev Malin det som att hon kunde få i sig en sked 

eller två sen mådde hon illa. Maslach (1998) menar att det är vanligt att man tappar matlusten 

på grund av att man känner sig pressad. I en stressad tillvaro blir det lätt att man äter 

oregelbundet och hoppar över måltider. Det kan gå så långt att man utvecklar magsår samt 

rygg- och nackproblem. Här blir det tydligt att kroppens funktioner påverkas starkt av en 

stressad tillvaro. Anna gick ner så mycket som 36 kilo under sjukdomsförloppet. Det verkar 
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som att problem med magen är centralt för personer som är utbrända. Det var endast Kajsa 

som varken visade några symtom i magen eller ryggen.  

 

5.2.2 Krisprocess 

Nina arbetade heltid på ett stort företag och hade tre uppdrag, hon skulle både vara i 

Stockholm och i hemstaden samt ta hand om ett team på tretton personer. Utöver sitt arbete, 

jobbade hon extra på kvällarna som instruktör på ett gym, hon bodde tillsammans med sin 

man och de hade precis köpt hund. Nina ansåg det även vara viktigt att vara en bra vän och 

kunde därför få ångest om hon inte hört av sig till sina vänner på några dagar. Hon berättar 

här:  

 

…Arg på jobbet…stängde alltid dörren, jag tålde inte att någon sa emot mig i 

teamet då satte jag dom på plats jag var helt enkelt en argbigga på jobbet å så trött 

jämt ..jag kunde inte sova på nätterna….. jag sov kanske två tre timmar per natt å 

sen så skulle jag träna och orka det då men det gick ju inte ..jag gick ner 

jättemycket i vikt.. lipade ofta… (Nina) 

 

Nina berättar att hon kände en väldig ilska mot sina arbetskamrater, hon stängde in sig på 

rummet och hade svårt för att ta kritik. Enligt Hallsten et al. (2002) kan man dela in 

sjukdomsprocessen i tre faser, där den första handlar om absorberande engagemang, den 

andra om frustration och den sista delen i fasen är utbränningen. Ninas aggressioner kan 

förstås utifrån fas två, när hon tar ut sin ilska och frustration på sina arbetskamrater trots att de 

kanske inte gjort något fel. Att Nina kände frustration kan bero på omständigheterna, hon 

arbetade heltid samt extra samtidigt som hon levde ett aktivt liv, hon hade man, hund och var 

mån om sina vänner. Att hela tiden känna att man ska var på topp kan bli frustrerande i 

längden speciellt då man känner att man inte hinner med sina arbetsuppgifter. Även det att 

inte vara med överallt och att vara bäst i alla situationer blir frustrerande.  

Nina beskriver den dagen då hon inte orkade med situationen längre: 

…å den dagen det tog stopp då stod jag på bilparkeringen och försökte hitta bilen å 

jag gick hundra varv, hittade inte bilen ..så kom en kollega och sa men Nina den 

står ju här ...jag glömde bort saker ... jag levde liksom i en bubbla …(Nina) 

 

Sara beskriver en liknande situation som hon var med om:  

...det började med att jag glömde bilen på jobbet...jag fattade inte riktigt på en gång 

att det var en varningssignal på att nu orkar inte kroppen med ...och sen när jag 

slappnat av de där två dagarna så kom liksom smärtan och då förstod jag att något 
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var fel. … Jag glömde saker hela tiden. … Jag glömde till exempel väldigt mycket 

nycklar men det reflekterade jag inte över då… (Sara) 

 

Det finns olika orsaker till varför människor tillslut söker hjälp. Enligt Björkman et al. (2002) 

kan en orsak vara att personen hamnar i tillfälligt förvirringstillstånd då de mest vardagliga 

sakerna blir svåra för personen att klara av. Efter den händelsen som Nina var med om blev 

hon sjukskriven först några dagar och sedan vidare i ett år men hon beslutade sig senare för att 

inte gå tillbaka till arbetsplatsen. Sara uppsökte läkare efter händelsen hon var med om och 

blev sjukskriven i en månad. Det är först när kroppen reagerar så starkt som i de här 

händelserna som personer i den här situationen börjar förstå att något är fel och att det är dags 

för dem att söka hjälp. Kajsa å andra sidan tog inte sin kropps reaktion på allvar utan fortsatte 

i samma tempo som innan. Kajsa berättar:  

 

…Jag reflekterade inte över det själv men det var alltid när jag åkte till jobbet så 

mådde jag jätte dåligt...du vet man började svettas och få svårt att andas…jag 

tuppade av en dag… då insåg jag att det här inte är normalt, det måste vara 

någonting fel, man får ju panik liksom det går ju inte att andas det går inte att 

beskriva…(Kajsa) 

 

Hallsten et al. (2002) beskriver att processen till utbrändhet ofta är lång. Man vaknar sällan 

upp på morgonen och känner alla symtomen, utan det är något som kommer successivt. 

Författarna beskriver det som att individen till en början är väldigt engagerad i sitt arbete. 

Personen pressar sig själv mycket hårt för att nå sina mål. Det är alltså inte bara en utsatthet 

och frustration i arbetssituationen som individen känner utan även svårigheter att nå sina egna 

högt uppsatta mål.  

 

..eh…tänker… processen från frisk till utbränd… det tog väldigt lång tid och jag 

fortsatte att klättra på min karriär så att det vart ju bara mer och mer jobb hela 

tiden, mer och mer ansvar så att arbetsbördan ökade ju hela tiden och jag flyttade 

och reste och det var förhållanden som kraschade till höger och vänster så att det 

var ju väldigt mycket hela tiden som skedde…men den bidragande faktorn var väl 

dels det att jag aldrig saktade ner jag tyckte ju om att jobba och ville hela tiden öka 

min prestation jag tyckte ju att det var väldigt kul…en konstant arbetsbörda hela 

tiden och att jag aldrig stannar och känner efter själv och jag tyckte att det verkade 

jätte töntigt att vara hemma för att jag mådde dåligt och kände mig trött…men 

innan när jag fick körtelfeber så hade den läkaren sagt åt mig att min kropp var så 

slutkörd, redan då så han sa åt mig att ta det lugnt. ... Det finns nog ett samband 
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mellan magproblemen och att jag mått som jag mått, det är ju ingenting man får 

bara så där, i och med att jag levt som jag gjort, att jag alltid ställt så höga krav på 

mig själv så sätter det ju en stress på kroppen, under hela min uppväxt har jag i 

stort sett alltid hållit på på samma sätt och ställt otroligt höga krav på mig själv, det 

är inte bara i arbetet utan inom bland annat sporten också… (Peter) 

 

Peters berättelser visar att han då hade en dålig självkännedom. Det verkar som att han ville 

väldigt mycket men han stannade inte upp och kände efter utan fortsatte i samma höga tempo 

som innan. Allt för att klättra på karriärstegen och visa sig duktig för chefer och 

arbetskamrater. Att vara sjuk och vara hemma på grund av att man inte orkar jobba såg han 

som ett nederlag, så han ignorerade symtomen som kom långt innan. Detta genomsyrar alla 

de intervjuades berättelser, att de under längre tid ignorerade symtomen på att de var 

överansträngda och inte mådde bra.  

 

... alla dagar såg annorlunda ut, jag hade inget direkt schema utan den ena dagen 

kunde jag befinna mig i Stockholm, den andre i Belgien sen kunde jag vara i Umeå 

sen i Malmö och det var väldigt väldigt mycket fram och tillbaka, jag var väldigt 

sällan på samma plats mer än två dagar kanske förutom vissa helger.. så det är 

svårt att säga hur en normal dag såg ut… men ofta om jag var ute och reste så 

kunde jag ha kundmöten fram till kanske fem sex på kvällen sen sitta och göra lite 

rapporter sen kanske ha lite kundmöten på kvällen, man kanske gick ut och åt med 

en kund eller någonting…(Peter).  

 

Folkhälsorapporten (2005) visar på att allt fler unga människor i Sverige har psykiska 

problem, en ökning har skett i denna åldersgrupp sedan början på 1990-talet. Alla 

intervjupersoner var väldigt unga när utmattningssymtomen började träda fram. Redan vid 22-

års ålder hade Peter flera symtom som visade på att kroppen inte längre orkade med den 

arbetsrelaterade stressen. Vid 25-års ålder hade han hunnit utveckla utmattningsdepression. 

Peter hade under den här tiden då symtomen blev så allvarliga att han sökte hjälp, ett arbete 

som innefattade mycket resor, kundkontakter och långa arbetsdagar. Även de andra 

intervjupersonerna hade arbeten med mycket kontakt med andra människor. Enligt 

Socionomen (2007) så är utbrändhet en utmattnings och stressjukdom som kan orsakas av att 

man arbetar väldigt mycket och håller ett högt tempo. Maslach (2000) teori är även den att 

utbrändhet är ett arbetsfenomen som är vanligt i yrken där man har mycket kontakter med 

andra människor. Det har blivit allt mer vanligt i vårt IT-samhälle att många tjänster och 

kundkontakter inte bara finns på samma ort. Nuförtiden är det vanligt att man reser mycket i 
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jobbet både inom Sverige men även utomlands. Renstig & Sandmark (2005) beskriver den 

förändring som skett inom arbetsklimatet i Sverige sedan 1990-talet. De skriver att det har 

kommit en ny ledarform vilket innebär att de ställs högre krav på personalen och man nu 

måste finna sin egen roll och sina arbetsuppgifter. Malin berättade att under tiden som hon 

arbetade på gården var de bara två till tre stycken anställda. Det har visat sig efteråt att 

arbetsbördan som de tre försökte klara av nu utförs utav tolv personer på heltid vilket är en 

enorm skillnad. Detta är ett typiskt exempel på att man bara jobbar på utan att stanna upp och 

säga ifrån att det här klarar vi faktiskt inte av. Dels kan det vara svårt att erkänna för sig själv 

att man inte klarar av att utföra de arbetsuppgifter som man förväntas hinna med, dels att 

erkänna för chefen som är den som bestämmer vem som får arbeta kvar eller inte. Maslach 

(1998) beskriver att det är svårt att sätta gränser när man är ung och oerfaren.  

 

Hallsten et al. (2002) tillsammans med många forskare anser att utbrändhet inte bara orsakas 

av arbetsrelaterad stress utan att det kan påverkas av bland annat studier. Anna berättade att 

hon var studerande under tiden hon blev utbränd. Hon kände en stress inför arbetsuppgifterna 

i skolan då hon under ett års tid hade 28 tentor. Även Nina berättade att hon redan en gång 

tidigare i sitt liv blev utbränd och då under tiden hon studerade på högskolan, då sökte hon 

dock ingen hjälp utan ignorerade symtomen.  

 

5.3 Identitet och skamkänslor 

Det framgår av tidigare forskning att människor som blir utbrända ofta är ambitiösa 

människor som satsar extremt hårt på sitt arbete, de grundar sin självkänsla och identitet i sina 

arbetsprestationer enligt Socialstyrelsen (2003). När en människa hamnar i 

utbränningsprocessen urholkas självkänslan successivt vilket hotar den egna självbilden på ett 

negativt sätt. Insikten om att man inte räcker till och inte har den styrka och kraft man trodde 

att man hade riskerar att förstöra självbilden totalt (Jenner & Svensson, 2003). 

 

… jag blev ju så här  ”duktig flicka” och tar på mig mycket och känner själv att jag 

är väldigt effektiv och väldigt organiserad då blir det ju så att folk lassar på en mer 

och mer tills man säger stopp… men det gör man ju aldrig, utan man tar bara på 

sig mer och mer och tänker att det fixar man det är lugnt…(Kajsa).  

 

Renstig & Sandmark (2005) har i sin undersökning kommit fram till att det är vanligt att 

kvinnor bär på duktig flicka- syndromet. Även Perski (2006) skriver om duktig flicka- 
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syndromet. Samtliga av de unga kvinnorna som vi har intervjuat kan förstås utifrån detta 

syndrom då de vill prestera mycket inför omgivningen för att få någon slags bekräftelse på att 

de är bra människor. Ofta är det inom familjen de vill utmärka sig, men även inför chefer, 

lärare och i övriga samhället. Intervjupersonerna anser att de endast kan bedömas utifrån vad 

de gör, inte hur de är. Utmärkande är också att de har svårt för att säga nej. En liknande 

modell är den Hallsten et al (2002) beskriver som handlar om prestationsbaserad självkänsla. 

Även Peter passar in här eftersom han drev sig själv hårt för att lyckas i karriären så att han 

kunde känna att han dög som person. 

 

Peter berättar om hur han upplevde en identitetsförlust:  

…näe jag hade sagt upp mig från mitt dåvarande jobb för de ville förflytta mig till 

Malmö och det ville inte jag så då sa jag upp mig… och det var ju jobbigt bara det 

eftersom jobbet var ju det jag hade identifierat mig och så hade jag helt plötsligt 

inget jobb så de var ju inte så lätt… men jag hade ju planer då på att hitta ett nytt 

jobb direkt… men sen så insåg jag att det inte skulle kunna gå, det fanns ju inte en 

chans att jag skulle orka med det. … så då bestämde jag mig för att starta eget och 

stack till Cypern. ... Identiteten med jobbet försvann ju och de tog väldigt lång tid 

innan jag hitta identiteten i mig själv igen istället för i jobbet…(Peter) 

 

Känslomässiga påfrestningar som det i Peters fall blev av att behöva säga upp sig från jobbet 

och mista sin identitet har påverkat honom negativt, eftersom han själv beskriver att han hade 

en identitet i sitt jobb. Vid en analys av intervjuerna framkommer det att alla intervjupersoner 

bytt karriär och inriktning efter att de har blivit utbrända, enligt Krauklis & Schenström 

(2003) sker ofta en omorienteringsfas hos personer som utvecklat utbrändhet. Under 

omorienteringsfasen är det viktigt att återställa balansen i personens liv. De behöver därför 

arbeta fram nya förhållningssätt så att de kan bygga upp en ny identitet. För att förklara detta 

beskriver samtliga det som att de var tvungen tänka om, helt byta bransch och börja om från 

början. I Socionomen (2007) skriver författaren att det är vanligt att personer som blir 

utbrända ofta skäms över sin sjukdom. Samtliga av intervjupersonerna upplevde 

identitetsförlust och skamkänslor under sjukdomsförloppet. Malin var den som alltid kände att 

det här fixar jag oavsett vad det handlar om, hon berättar så här:  

 

….alltså det var väldigt knäckande för mig som människa att inse att jag fixar inte 

det här. …Jag hade väldigt svårt att acceptera att det fanns ett jobb som jag inte 

klarade av…(Malin) 
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Utifrån det intervjupersonerna har berättat framgår, att det som har varit jobbigast under 

utbränningsprocessen, är insikten om att man helt plötsligt inte klarar av och inte orkar med 

någonting längre. Det här är människor som under hela sitt liv har levt med höga krav på sig 

själva, velat prestera sitt yttersta och tagit på sig nya utmaningar. Att inse att de inte längre 

orkar eller kan bibehålla sina dåvarande jobb eller studier har fått dem att känna sig 

misslyckade. Omställningarna skedde inte bara inom arbetet och studierna utan hela deras liv 

kom att förändras efter det att de blev utbrända. Anna, Malin och Sara beskriver hur de kände: 

 

…så får man så mycket tankar man känner sig så värdelös liksom vad är det för fel 

på mig liksom det är väl inget konstigt med att gå till affären... det kändes 

jobbigare...(Anna) 

…man gjorde ju allt för att undvika att möta någon man kände för …..jaa att dels 

var det jobbigt och dels skämdes man... eller ja…man skäms för att det är något 

man inte klarar av….(Malin) 

 

…alla skulle påpeka att jag var så ung bara 19 år… ja ja jag är 19 år och utbränd 

och sjukskriven… och det tyckte jag var väldigt psykiskt jobbigt att alla höll 

på…jag fick liksom känna skuld för mig själv…(Sara) 

 

Sara fick inte bara känna skuld för att hon var sjukskriven och utbränd utan också för att hon 

var ung. Hon beskriver det som att andra människor inte riktigt trodde på henne, att hon var 

utbränd. Människorna i hennes omgivning verkade tro att man inte kan vara utbränd vid 19-

års ålder utan att det är något som kanske kommer vid 40-50 års ålder då man arbetat i hela 

sitt liv. Sara fick utifrån detta dubbla skam- och skuldkänslor.  

 

5.4 Press och påverkan från familj och samhälle 

Det finns många olika faktorer som påverkar att en person blir utbränd. Att familjen och 

uppväxtförhållandena är en faktor framgår av Perski (2006) och Renstig & Sandmark (2005). 

Föräldrarna kan på ett eller annat sätt inte ha funnits tillgängliga under uppväxten vilket kan 

ha bidragit till att de saknar en grundläggande självkänsla. Personer som inte har en 

grundläggande självkänsla av att de inte duger försöker ofta hitta den genom handlingar 

(Perski, 2006). Både Malin och Kajsa har vuxit upp med en förälder som är missbrukare,  
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Malin beskriver nedan hur det har påverkat henne:  

 

…min pappa har och har haft alkoholproblem…dels fick mamma dra en väldigt 

tung börda när vi var små och jag ville ju vara den här duktiga lilla flickan som 

hjälpte mamma… jag ville inte ställa till mer bekymmer för mamma….jag ville att 

hon skulle vara nöjd och glad och liksom stolt över mig… jag kände att jag skulle 

vara duktig för mammas skull … och det kan jag ju komma på mig själv än i dag 

också, att man vill få någon slags beröm från min riktiga pappa…(Malin) 

 

Malin säger att hon inte vill ställa till några bekymmer vilket kan kopplas samman med 

hennes syn på arbetet också. Hon ställde aldrig några krav på chefen när arbetssituationen var 

ohållbar, men hon ställde enorma krav på sig själv. Hon har alltid velat visa sig duktig både 

vad det gäller i hemmet, i skolan och på arbetet. Malin saknar bekräftelse från sin pappa och 

söker det istället i vad hon presterar på andra områden i livet. Utifrån Perski (2006) kan man 

anta att Malin saknat en grundläggande självkänsla på grund av den bristande bekräftelsen. 

Kajsa växte också upp med en missbrukande pappa och hennes uppväxt präglades av att hon 

aldrig visste om han fanns där eller inte. Hennes mamma försökte plåstra över det hela men 

Kajsa förstod vad som hände och har istället utvecklat ett enormt kontrollbehov. Kajsa känner 

sig även än idag stressad över att inte veta hur det är med hennes pappa. Han är idag mycket 

sjuk och de kan när som helst ringa ifrån sjukhuset och säga att hennes pappa blivit inlagd 

igen och att de inte vet om han överlever.  Kajsa har egentligen under hela sin uppväxt känt 

stress och oro för vart hennes pappa är och hur han mår. Ninas familjeförhållanden ser 

annorlunda ut jämfört med Kajsas och Malins. Hon är uppvuxen med båda sina föräldrar. 

Ninas bild på sin uppväxt ser ut så här:  

 

…Ganska hårt uppfostrad... alltid gjort som jag själv har velat fast alltid med höga 

krav på mig själv….typ svarta fåret lite grann…väldigt prestigefylld tillvaro …att 

allt ska vara så mycket mer än det egentligen är… att vara duktig i skolan…alla 

dessa ”ska” å måsten …fast när det kommer till kritan finns det inga måsten det 

finns inga ska…fast hela min uppfostran är baserad på att man ska och man 

måste…(Nina) 

 

Nina har alltid känt en otrolig press från framförallt sin pappa. Återigen kan man se tendenser 

på duktig-flicka syndromet, att hela tiden vilja prestera bra och bevisa att man är duktig. De 

vill vara en person som alla tycker om. Alla barn vill väl att deras föräldrar ska vara stolta 

över dem. Detta överförs sen på andra delar av livet att man vill att människor ska vara stolta 
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över det man presterar. Anna berättar också om hur hon upplevt kraven och pressen från sin 

familj och samhället:  

…det är ju andra samhälliga krav på en nu än vad det var då… då hade man liksom 

sina sysslor… nu ska man samtidigt vara... social och göra en massa massa andra 

saker också… jag tycker att de ställs mycket högre krav på oss unga nu än förr, vi 

har fått en mall om man säger så på hur man ska vara typ och når man inte upp till 

dem kraven då blir man liksom en annan grupp... (Anna) 

 

Både Nina och Anna berättar även om andra krav som kommer från dagens samhälle. De 

personer som verkar hamna i en sån här situation är människor som kan har vart pressade från 

barndomen och som aldrig riktigt känt att de uppnått kraven. Det kan också vara personer 

som vuxit upp i ett hem med bristande trygghet på grund av att en förälder kanske inte funnits 

närvarande eller missbrukat. Detta är bara några faktorer som kan ligga till grund för att man 

senare i livet blir utbränd. Dock verkar det vara en kombination av många olika faktorer och 

omständigheter som påverkar om en person blir utbränd eller inte. Idag finns det mer 

samhälliga krav på hur man som ung person ska vara för att känna sig lyckad och accepterad 

av samhället. Media har en stor del av utformandet av dessa krav. Helst ska man vara snygg 

och smal, man ska ha senaste modet både i garderoben och i hemmet, man ska ha en bra 

utbildning och ett bra jobb som man tjänar mycket pengar på, helst ska man även ha hunnit 

resa jorden runt. Utöver det här ska man ha man och barn samtidigt som man klättrar i 

karriären och allt det här helst innan man är 30 år. Vår analys utifrån intervjuerna stämmer 

överens med hur Krauklis & Schenström (2003) samt Renstig & Sandmark (2005) beskriver 

de samhälliga kraven.  

 

5.4.1 Höga krav på sig själv 

Vi frågade alla intervjuade vad de trodde var anledningen till varför just de blev utbrända. 

Alla sex svarade då att det dels berodde på kraven som de hade på sig själva. Här nedan 

berättar Peter och Malin om hur de kände:  

…men de är ju för att... jag anser och tror att de är för att jag alltid har satt de här 

kraven på mig själv, jag har verkligen alltid tyckt om att göra allting fullt ut oavsett 

vad det gäller, jag tycker om att leva, ha roligt och att jobba hårt...och det gör ju att 

troligtvis att energin inte räcker till att jämt vara tipp topp, kroppen tar ju slut. 

…har alltid tittat och strävat framåt...(Peter) 

 

…höga krav, höga krav på mig själv i kombination med… för det är också så att 

jag är en väldig känslomänniska… går det fel på jobbet så tar jag det 
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personligt…(Malin) 

 

Som vi tidigare nämnt i vår analys kan kraven komma från familjen, arbetet, samhället, skolan 

och dem själva. Det har även framkommit i litteraturen att det finns individuella skillnader på 

hur människor hanterar stressituationer (Folkhälsorapporten, 2005). Vissa människor är helt 

enkelt mer sårbara än andra. Även Krauklis & Schenström (2003) beskriver att hur man 

reagerar i en stressituation är väldigt individuellt, det kan bero på faktorer som arv, miljö och 

tidigare erfarenheter. Hur situationen tolkas av individen spelar en stor roll för hur personen 

kommer att agera. Detta menar även Almén (2007) och Björkman et. al (2002) som hänvisar 

till stress- och sårbarhetsmodellen, där fysiologiska, psykologiska och biologiska faktorer 

inverkar på hur en människa påverkas av stress. Att utbränning inte härstammar i människan 

utan att den beror på yttre faktorer framgår av Maslach (1998) forskning.  

 

Vem som helst kan egentligen bli utbränd, dock har det i litteraturen uppvisats att människor 

påverkas och hanterar stressade situationer på olika sätt beroende på olika faktorer. Människor 

som till exempel haft problematiska uppväxtförhållanden eller på ett annat sätt fått en svag 

självkänsla, har en högre sårbarhet och har därmed lättare för att bli utbrända.  

 

5.5 Blir man hundra procentigt återställd? 

Samtliga intervjupersoner fick frågan om de kände sig hundra procentigt återställda efter 

utbrändheten och alla svarade nej.  

 

Peter beskrev det så här:  

…något som också sitter kvar är att jag känner att mitt minne är dåligt och som jag 

har förstått det så kommer det förmodligen alltid att vara det, som läkaren sagt... 

och jag är ju mycket mer stresskänslig, jag orkar ju inte med lika mycket nu utan 

måste lyssna på kroppen tidigt om den säger ifrån... när jag kör för hårt... så absolut 

det har ju satt sina spår...jag har ju även haft väldiga problem med magen, jag har 

haft magkatarr och i stort sett magsår också... eh... min mage är ju fortfarande 

väldigt känslig (Peter) 

 

Utifrån intervjuerna kan man konstatera att utmattningsdepressionen satt sina spår hos 

samtliga intervjupersoner både psykiskt och fysiskt. Vissa besvär kommer de troligtvis alltid 

att ha. Psykiskt sett så känner de inte att de är hundra procentigt återställda eftersom att de 

hela tiden måste tänka på att akta sig för de fällor som finns, som till exempel att inte ta på sig 
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för mycket arbete. Att hela tiden behöva passa sig för vissa saker och att aldrig mer känna att 

man kan ge hundra procent igen i sitt arbete måste nog vara otroligt svårt för en person som 

tidigare varit ett med sitt arbete. Det känns därför otroligt viktigt att man verkligen tar sina 

första symtom på allvar för att ju längre man går med symtomen desto längre blir antagligen 

processen mot ett tillfrisknande. Vad som utmärker samtliga intervjupersoners berättelser är 

att de lärt sig otroligt mycket om sig själva. Idag har de en bättre självkännedom, de lyssnar 

på signalerna som kroppen ger på grund av rädsla för att hamna där igen. Nästan alla känner 

att de utvecklats som personer på ett positivt sätt. Från att de tidigare haft svårt för att säga nej 

och säga ifrån när det blir för mycket, till att nu prioritera saker så att det inte blir för mycket. 

De sätter sig själva i främsta rummet nu och försöker inte längre anpassa sig inför 

omgivningens syn och krav på dem. Behovet av att hela tiden bli omtyckt av andra människor 

har också minskat och Sara beskriver det så här:  

 

… jag har lärt mig att jag inte behöver vara omtyckt av alla, alla är vi olika och alla 

behöver inte älska mig, jag är den jag är….(Sara)  

 

I litteraturen som vi läst bland annat i Socionomen (2007) skriver man även om att det är 

vanligt hos människor som är utbrända att de går med symtomen under en längre tid innan de 

söker hjälp för sina problem. De berättar även att det är vanligt att symtomen kommer och går 

under flera år. Så var det även i både Nina och Peters fall. Nina tillskillnad från Peter 

beskriver att hon faktiskt hamnade i en utbrändhetssituation tidigare när hon studerade men 

även att hon vart där igen nyligen. Peter beskriver mer att symtomen fanns där långt innan och 

att de ökade successivt under åren. Utifrån detta kan man anta att det finns en större risk för 

de övriga intervjupersonerna att i framtiden hamna i liknande situation. Detta kan dock 

motverkas genom att de lyssnar på kroppens signaler och tar symtomen på allvar innan det går 

för långt.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan man säga att utbrändhet är en process som är lång och som orsakas 

av en längre tids stress. Den börjar ofta med kroppsliga symtom som till exempel som mag- 

och ryggproblem, sen går den över till psykiska symtom som utmärker sig genom till exempel 

sömnsvårigheter och minnesstörningar. Samtliga intervjupersoner blev erbjudna 

antidepressiva mediciner som en inledande åtgärd. Alla utom Malin och Anna tackade nej.  
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Studien visar att intervjupersonernas personlighetsdrag är att de har stora ambitioner och 

ställer höga krav på sig själva. De vill visa sig duktiga inför familjen, chefer och 

arbetskamrater. Många unga kvinnor kan bland annat lida av duktig-flicka syndromet. När en 

person helt plötsligt inte klarar av de saker som de gjorde innan, kan de känna sig misslyckade 

och de drabbas då av skamkänslor och en så kallad identitetsförlust. Eftersom att de i många 

fall har en identitet som är förknippad med deras prestationer. Ofta får personer i denna 

situation förändra sina liv och skapa en ny identitet. Kraven och pressen kan härstamma från 

både familjen och samhället. Många av intervjupersonerna saknar en grundläggande 

självkänsla vilket gör att de hela tiden söker bekräftelse utifrån sina prestationer. Om en 

person blir utbränd eller inte beror såväl på fysiologiska, biologiska som psykologiska 

faktorer. 

 

Det gemensamma hos de sex intervjupersonerna är att alla nämner att sjukdomsförloppet 

påverkat dem på så sätt att de fortfarande och kanske för alltid kommer att ha men efter 

utbrändheten. Både fysiska men, som minnesstörningar och magproblem, men även psykiska 

problem som sömnsvårigheter är fortfarande återkommande hos dessa personer. De känner 

även att de inte kan ge allt de har längre för att risken finns att de blir utbrända igen, utan de 

måste hela tiden vara observanta på om det dyker upp symtom igen. Dock nämner nästan alla 

att utbrändheten fört med sig något positivt också. De har lärt sig otroligt mycket om sig 

själva, fått större förståelse för vem de är, lärt sig att säga nej om det blir för mycket och de 

inte hinner med och insett att man inte behöver vara omtyckt av alla . De nämner att 

utbrändheten gjort dem mycket lugnare, tryggare och att de fått perspektiv på saker och ting 

samt att de värdesätter andra saker i livet nu.  

 

6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att få en inblick i och ökad förståelse över hur utbrändhet 

påverkar unga i Sverige. Vi ville även belysa orsakerna till varför allt fler unga i Sverige 

drabbas av utmattningssyndrom.  

 

Efter att ha läst litteraturen och genomfört vår undersökning anser vi inte att Maslach 

arbetsrelaterade teori om utbrändhet stämmer överens med den bild vi fått. Vi menar istället 

utifrån vår analys att det är många faktorer som spelar in när en ung människa blir utbränd. 

Vem som helst kan bli utbränd men risken är större hos en viss personlighet. Denna 

personlighet utmärks av att de tycker att de endast är någon utifrån vad de presterar i livet. Vi 
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har kommit fram till att vår personlighetsprofil inte helt stämmer överens med Maslachs. Hon 

anser även att personer som riskerar att bli utbrända är passiva, ängsliga och har små 

ambitioner. Utifrån analysen av våra intervjuer har det visat sig att personerna är framåt och 

istället har för höga ambitioner. De ställer höga krav på sig själva och har oftast en bristande 

grundsjälvkänsla. Självkänslan och kraven kan härstamma från familjesituationen. Vissa 

familjer ställer högre krav på sina barn än andra. En bristande självkänsla kan även 

härstamma från att man som liten levt i en familj där den ena föräldern inte funnits till hands, 

vilket kan ha bidragit till att personen söker bekräftelse hos andra. Andra faktorer som 

påverkar risken med att bli utbränd är självklart även studie- och arbetssituationen. För hög 

arbetsbörda kombinerat med lågt inflytande gör att personen känner frustration över sin 

arbetssituation. Som ung idag är det för det första svårt att få jobb och när man väl har fått ett 

jobb är det oftast ett vikariat, så då gör man allt för att visa framfötterna samt visa hur duktig 

och effektiv man är så att man får stanna kvar. Dagens företag tjänar på att ha fler 

deltidsanställda som jobbar heltid istället för att ha fast heltidsanställda. Kriser i livet, 

exempelvis när personer i ens omgivning avlider eller blir svårt sjuka har en inverkan på en 

persons välmående och kan bidra till att en person blir utbränd. Det handlar om att en 

människa utsätts för höga påfrestningar och att deras resurser inte klarar av att hantera dem.  

  

Förutom de faktorer vi redan nämnt så verkar det som att det är de höga kraven som finns i 

dagens samhälle som är den största orsaken till att personerna blivit utbrända. Det som blev 

påtagligt under intervjuerna var att samtliga av intervjupersonerna menade att kraven kom 

från dem själva, eller från familjen. Men går man steget längre och utgår från samhällsnivån 

kan man se att de höga kraven de har på sig själva genomsyrar hela samhällets struktur. 

Dagens samhälle är uppbyggt på så sätt att vi hela tiden måste göra en massa val. Ingenting är 

längre som det var förr då allt och alla hade sin plats i samhället. Då gick det att se vad som 

förväntades av individen. Idag börjar valen redan när barnen är små, hur man ska klä dem för 

att de ska passa in och för att man som förälder inte placerar in sina barn i ett speciellt fack 

som till exempel att klä flickor i rosa kläder. Därefter ska man som förälder tillsammans med 

barnen välja vad barnen ska ha för fritidsaktiviteter, där utbudet är enormt. Tittar man sedan 

längre fram när barnens går i skolan finns det idag hur många olika skolor, linjer och 

inriktningar som helst. Gymnasievalet är idag ett bland de största valen du gör i livet, du ska i 

princip välja din karriär redan som 15-åring. Efter gymnasiet så ska man inom en snar framtid 

helst ha börjat studera på universitetet för har du inte pluggat vidare efter gymnasiet får du 

knappt något jobb. Innan man är 30-år ska man helst även ha hunnit rest jorden runt, vara 
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färdig med universitetsstudierna, ha fått ett bra jobb och även ha hittat den rätte och börjat 

skaffa barn.  

 

Utifrån vår analys av intervjuerna och litteraturen har vi kommit i kontakt med fenomenet 

duktig-flicka syndromet. Vi tror att det är vanligt bland kvinnor i dag att känna press över att 

bli någon och att kunna hävda sig i det mansdominerade samhället. De har en dubbel roll, att 

dels lyckas i karriären och sen även ha huvudansvaret för hemmet. Det ska helst vara den 

senaste heminredningen, det nyaste modet och de trendigaste fritidsaktiviteterna. Som den 

”duktiga flickan” ska man se ut som modellerna i tidningarna eller i Top model (smala och 

snygga i trendiga kläder), man drömmer även om flotta middagar och om att dricka 

Cosmopolitans i New York som tjejerna i Sex and the city. Kraven har blivit så höga för dessa 

unga kvinnor att minimum kravet är att komma hem efter en stimulerande arbetsvecka till ett 

vackert hem och sedan ladda för helgens bravader med vännerna. Att nå upp till dessa krav 

om att allt hela tiden ska vara perfekt är i princip omöjligt, och vem säger att man blir lycklig 

av att allt är så perfekt? 

 

Vi anser att denna studie belyser samhällets påverkan på unga människor. Utbrändhet måste 

därför ses som ett strukturellt problem som samhället måste ta ansvar för. Det är viktigt med 

ett förebyggande arbete där insatser sätts in tidigt i ungdomars liv. Den ökade 

individualiseringen kanske inte alltid är positiv. I socialt arbete kan vi hjälpa till med att 

förebygga utbrändhet bland ungdomar genom att finnas ute i skolorna och andra miljöer där 

ungdomar vistas för att hjälpa dem in i vuxenlivet. När det hunnit gå så långt att de redan 

blivit utbrända kan vi finnas på instanser där behandling och motivation är ett centralt tema. 

Något som vi fann intressant i vår studie var det att antidepressiva mediciner var det första 

intervjupersonerna blev erbjudna av läkarna. Varför är sjukvårdens lösning alltid först 

tabletter? Samtliga intervjupersoner hade inledningsvis en negativ inställning till 

antidepressiva mediciner, efter påtryckningar gick dock Malin och Anna med på att ta det. Vi 

anser att tyngdpunkten i behandling ska ligga på terapi eller samtal för att individen ska kunna 

förändra sitt liv och lära känna sig själv och sina resurser. Vi kan förstå att antidepressiva 

mediciner har sin funktion när det gäller depressioner och så vidare men vi anser ändå att 

terapin är den viktiga delen i behandlingen. Sömntabletter kan dock vara ett bra hjälpmedel då 

sömnbehovet är stort för människor i denna situation. För vidare forskning anser vi att det 

vore intressant att undersöka vilken behandling som erbjuds unga personer som blivit 

utbrända, utöver antidepressiva mediciner?  Hur ska man på bästa sätt hjälpa unga människor 
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som är utbrända? Behöver de en speciell behandling eller kan alla oavsett ålder få samma 

behandling?  

 

Det man skulle kunna belysa mer i kommande studier och forskning är skillnaden mellan 

kvinnlig och manlig utbrändhet. Det finns visserligen en del studerat om detta men då 

framförallt ur ett kvinnligt perspektiv, ett exempel är duktig-flicka syndromet som vi nämnt i 

vår studie. Det vore intressant om det fanns fler studier kring manlig utbrändhet idag, hur ser 

den ut? Skiljer den sig mycket från kvinnlig utbrändhet? På vilket sätt?  

 

Eftersom att vi anser att utbrändhet påverkas av flera faktorer behöver man konstruera ett nytt 

mätinstrument istället för Maslach MBI-skalor som enbart mäter utbrändhet bland dem som 

arbetar. Det är ett så pass stort fenomen i dagens samhälle, allt fler bli sjukskrivna på grund av 

utmattningssyndrom och det kostar vårt samhälle oerhört mycket pengar. Det finns idag inga 

siffror på hur många det är som är sjukskrivna på grund av utbrändhet, utan de som är 

utbrända inkluderas under begreppet psykisk ohälsa. Det är viktigt att samhället tar i tu med 

den psykiska ohälsan bland unga så att man kan arbeta fram en behandlingsform som gör att 

dessa människor snabbt blir rehabiliterade och kan återgå till ett normalt liv. Dagens samhälle 

präglas av ny teknik som handlar om att allt ska gå så fort som möjligt. Vi springer till 

tunnelbanan eller bussen, tar en snabb lunch på jobbet och jäktar hem efter jobbet för att hinna 

träna. Man ska alltid vara tillgänglig genom att alltid ha mobiltelefonen på, inte ens under 

natten då vi sover är den avstängd.  

 

Utbrändheten har gjort samtliga intervjupersoner mer stresskänsliga, de orkar inte med lika 

mycket nu utan måste lyssna mer på sina kroppsliga signaler. Man kan utifrån detta anta att 

personer som blivit utbrända lättare kan bli utbrända flera gånger i livet, som till exempel i 

Ninas fall. Det är allmänt känt att personer som blivit deprimerade ofta blir det flera gånger i 

livet och vi tror även att detta gäller personer som är utbrända. Samtliga intervjupersoner har 

bytt karriärer, en stor orsak till varför de bytte karriär kan vara att de alla hade en identitet 

som var uppbyggd kring det de sysslade med när de blev utbrända. De tvingades skapa sig en 

identitet som var skild från sysselsättning och istället skapa en identitet utifrån dem själva. 

Under behandlingen kom intervjupersonerna fram till att de måste ändra hela deras synsätt 

och livsstil. Yrkesvalet är kanske det första man tänker förändra då risken annars blir större att 

hamna där igen.   
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Det är svårt att veta hur utbrändhet kommer att utvecklas i vårt samhälle. Är det ett fenomen 

som den tidigare forskningen belyser som neurasteni som återkommit i en annan definition, 

på grund av utvecklingen från ett industrisamhälle till ett tekniksamhälle? Betyder det att 

utbrändhet alltid kommer att öka i och med en samhällsförändring? Eller är det en sjukdom 

som alltid kommer att finnas i vårt samhälle som en folksjukdom? Det som framgår är att 

symtom som liknar utbrändhet tidigare har funnits i vårt samhälle men då i form av andra 

benämningar som till exempel neurasteni. Det kan vara så att personer egentligen varit 

utbrända men fått en diagnos som till exempel depression.   
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BILAGA 1 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Inledande frågor/ innan diagnosen 
Hur gammal är du?  
Vad har du för sysselsättning? Vilken sysselsättning hade du när du blev utbränd, kände 
symtomen? Hur gammal var du då? 
Fritidsintressen? 
Vänner? 
Hur såg en vanlig dag ut? 
Har du fått någon diagnos i såna fall vilken, När? 
Har du fått någon behandling om ja hur länge då, vad för någon? 
 
Livsberättande frågor 
Hur såg din familjkonstellation ut? Berätta om din familj hur skulle du beskriva den? 
Hur såg ditt liv ut när du började må dåligt? Hur såg en dag ut i ditt liv? Livsberättelse… 
Hur gick processen från frisk till utbränd? 
En vanlig dag under sjukdomsförloppet, när du mådde som värst hur kunde de då se ut?... 
Hur ser ditt liv ut idag?... 
 
Om någon behandling fåtts 
Hur uttryckte sig symptomen? Hur länge gick du med symptom innan du fick hjälp? 
När och hur sökte du hjälp? Hur gick det till, var det svårt att få hjälp osv… 
Tycke du att det var en kvalificerad hjälp/behandling du fick?  
Hur kändes det att få diagnosen utbränd, utmattningsdepression osv…? 
Om man gått behandling hur har denna påverkat/hjälpt dig? 
Vad anser du hade kunnat göras annorlunda? 
Hur lång tid tog det från det att du fått symptom tills du kände dig frisk? När kände du dig 
frisk? 
 
Omgivningen 
Hur reagerade din familj och dina vänner på din sjukdom? 
Ställde de upp för dig? 
Hur blev du bemött av vänner? Familj? Utomstående? 
Sjukvård/pskyiatri? 
 
Avslutandefrågor 
Hur har sjukdomsförloppet påverkat dig som person? 
Om du kände någon som var i liknande situation som du, vad skulle du då ge för råd? 
Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
Vad tror du är anledningen att just du blev utbränd?? 
Hur mår du idag? Känner du dig 100% återställd eller har utmattningen satt några spår? (t.ex. 
svårigheter med minnet).  
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BILAGA 2 

 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom:  

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

 

B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden. 

 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2. Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel, eller 

ljudkänslighet. 

 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden.  

  

E. Symtomen beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans till exempel 

missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada eller någon somatisk 

sjukdom/skada (till exempel hypotereos, diabetes, infektionssjukdom).  

 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den 

aktuella diagnosen (Perski, 2006, s. 111).  

 
 


