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Inledning/Bakgrund 
 
Jag har valt att i min C-uppsats skriva om det sociala nätverkets betydelse för männi-
skor som drabbas av utmattningsdepression eller som det också kallas burnout. Min 
studie innebär att jag undersöker om man på ett pedagogiskt sätt kan ta tillvara mötet 
och samspelet mellan människor för att förhindra att en del drabbas av utmattnings-
depression eller andra stressrelaterade symtom. I min undersökning vill jag också ta 
reda på gruppens betydelse vid rehabilitering då människor har drabbats av detta. Ur 
samhällsperspektiv är detta ett mycket kostsamt växande fenomen och ur individens 
perspektiv är det mycket smärtsamt. 
 
Syfte 
 
Syftet med min studie är att undersöka och jämföra upplevelsen av situationen då 
människor drabbas av utmattningsdepression. Tyngdpunkten i studien har jag lagt vid 
att undersöka och jämföra upplevelsen av det sociala nätverkets betydelse då männi-
skor drabbas av utmattningsdepression eller vid rehabilitering från det samma ur tera-
peuters och drabbade klienters perspektiv.  
 
Metod 
 
Min undersökning är hermeneutisk och jag har använt mig av kvalitativa intervjuer. 
Mina respondenter är sex terapeuter som arbetar på olika sätt för att få höra om deras 
upplevelse av betydelsen av det sociala nätverket runt individer som drabbats av fe-
nomenet utmattningsdepression. De har alla någon form av pedagogisk uppgift då de 
arbetar med handledning och utbildning i olika former. Jag har också valt att intervjua 
tre personer i olika yrkeskategorier som har varit drabbade för att ytterligare belysa 
olika perspektiv på problemet. 
 
Resultat 
 
Då människan är beroende av känna delaktighet med andra människor för att må bra 
så har det sociala nätverket en betydande roll i förebyggande syfte samt ur rehabiliter-
ingsperspektiv för individer som drabbas av stressrelaterade sjukdomssymtom. 
Många gånger läggs dock ansvaret för att få hjälp på individen som i sin situation inte 
alltid är stark nog att söka hjälp. Resultatet visar att det är av stor vikt att titta på pro-
blematiken ur tre perspektiv dvs. samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. Då 
samhället och dess utveckling tätt åtföljt av arbetsgivare inom den offentliga och den 
privata sektorn har en stor del i att människor lever under en ständig press med höga 
krav bör de även bära en stor del av ansvaret för åtgärder och rehabilitering. 
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Inledning 
 

Samhället har haft stora omstruktureringar och stora nedskärningar både i privata och 

offentliga företag. Detta är en av de stora orsakerna till den ökning av stressrelaterade 

arbetssjukdomar vi ser, tror mannen som arbetar som tillsynsdirektör på Arbetsmiljö-

inspektionen. Hela arbetslivet står under ökad press pga. de stora omstruktureringar 

som har genomförts i hela samhället. Rationaliseringarna som genomfördes på nittio-

talet har knappast sparat någonting ur samhällsekonomiskt perspektiv (Fransson, D. 

G-P, 2002-10-26). 

 

Luthers lilla katekes (Gustafsson, 2000) påverkar fortfarande strukturen i samhället. 

Uppmaningen i den är underkastelse under överheten och att vidhålla ett patriarka-

liskt samhälle. 

 

Arbetsrelaterade stressjukdomar kostar det svenska samhället cirka åtta miljarder 

kronor per år. Den offentliga sektorn står för den största delen av anmälningar om 

stress på arbetsplatsen.  De flesta som drabbas är kvinnor anställda inom hälso- och 

sjukvården, äldreomsorgen och skolan men stressrelaterade symtom sprider sig även 

bland män och inom andra yrkeskategorier (Fransson, D. G-P, 2002-10-26). 

 

På 90-talets början minskades vårdjobben med nära hundratusen i antal. Sedan dess 

alltså under de senaste tio åren har sparbeting har varit ett starkt begrepp inom svensk 

sjukvårdsdebatt. Flera landsting och regioner har dragit åt svångremmen för flera mil-

jarder kronor (Sahlman, M. G-P, 2002-11-28). 

 

Sverige är EU: s sjukaste nation, 334 000 svenskar har sjukpenning, rehabiliterings- 

eller arbetsskadeersättning, 122 000 har inte kunnat gå till sitt arbete på över ett år 

och 65 % av dessa är kvinnor.100 nya människor går in i väggen varje dag och de 

långtidssjukskrivna står för 70 % av alla sjukdagar. 488 500 innehar sjukbidrag eller 

har förtidspensionerats bort från arbetslivet. År 2002 ökade förtidspensionerna med 

nära 25 % och det året kostade ohälsan114 miljarder kronor. Detta är 20 miljarder 

mer än året innan och det är tre gånger mer än staten lägger på skola och utbildning 

(Josefsson, L-Å., Trädgårdh, M., Strand, M., Aftonbladet, 2003-01-13). 
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Genom att jag själv har upplevt hur jag har låtit livsenergin rinna ifrån mig då jag inte 

har tagit mig tid att lyssna på mina signaler har jag ett perspektiv på fenomenet. Ett 

annat har jag genom mitt arbete med friskvård framförallt i mitt utövande av massage 

då det ibland kommer människor som är mycket slutkörda till mig. Nu är jag intresse-

rad av att se det utifrån andra perspektiv och på det sättet ta till mig kunskap för att 

senare kunna arbeta mer med människor som befinner sig i situationer där det är lätt 

att drabbas. Enligt Perneman och Branzell-Hermelin ( 2002) kan man ur ett pedago-

giskt perspektiv arbeta med det sociala nätverket genom att medverka till utvecklan-

det av medskapande möten.  

 

Jag vill undersöka möjligheterna att ta tillvara det sociala sammanhangets betydelse i 

fenomenet utmattningsdepression. Jag har valt att använda denna benämning istället 

för utbrändhet som kommer från det engelska burnout. Det senare låter så definitivt 

och oåterkalleligt i mina öron. Min filosofi är att kroppen och själen är en helhet. Jag 

ser också livet som en helhet. Utifrån det perspektivet så kan man inte dela upp kon-

sekvenserna från arbete och privatliv helt. 
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Bakgrund 
 

Arbetsplatsen idag 
 

Både uttalade och outtalade förväntningar från samhället och andra inblandade parter 

har företagsledningarna att ta hänsyn till i sina beslut. Detta medför en hel del föränd-

ringar vilket är svårt för både individen, gruppen och organisationen (Ekman, Arnetz, 

2002). Förändringar som gör medarbetarna mer stressade kan i motsats till den efter-

strävade effekten göra att organisationen rör sig långsammare.  För att minska stres-

sen är det av stor vikt att ledning och medarbetare lägger in tid för återhämtning och 

reflektion. Det ger i sin tur organisationen mer effektiva förändringar (Ekman, Ar-

netz, 2002). 

 

Enligt undersökningar som gjorts och ligger till underlag för Alingsås hälsoprojekt 

som fortfarande pågår, uppgav nästan var fjärde yrkesverksam person att de hade 

fysiska eller psykiska besvär orsakade av sitt arbete. I Sverige har under det senaste 

året 300 000 personer varit sjukskrivna pga. något besvär av denna art. Väldigt få av 

dessa uppgav att åtgärder för förbättring av arbetsmiljön hade vidtagits. Om man sät-

ter in åtgärder i ett tidigt skede skulle risken för förtidspensioneringar minska och 

detta skulle medföra en sänkning av samhällskostnader som under 97-98 var 55 mil-

jarder (annan källa). 

 

På vissa av nutidens arbetsplatser så förväntas det att alla skall vara ständigt nåbara. 

Mobilen piper, nya mail inkomna och krav på snabba svar finns, allt skall ske snabbt. 

På väg till mötet ringer mobilen och ett annat möte bokas in. Stresshormonerna har en 

ständigt förhöjd nivå vilket ger fysiska och psykiska skador (SIF:s annonskampanj, 

G-P, oktober, 2002). 

 

Globala faktorer (Andersson, 2000) är en orsak till att arbetslivet speciellt under de 

senaste tio åren har genomgått mycket stora förändringar. Dagens arbetsliv står under 

en stark påverkan av den nya tele- och datatekniken vilket även formerna för utövan-

det och lösandet av olika arbetsuppgifter gör. Ständig tillgänglighet för människor i 

arbetslivet kan ge kortare tid till självreflektion och bli en form av press och stress 

(Andersson, 2000). 
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Människans behov 
 

Abraham Maslow, som var den ledande psykologen i grundandet av den humanistiska 

psykologin (Schulz Larsen, 1997) lägger stor vikt vid det som han kallade behovshie-

rarki. Den visas i litteraturen som en behovstrappa eller en behovspyramid. De tre 

grundläggande behoven kallar Maslow bristbehov. De är i första hand fysiska behov 

av bland annat mat, vätska och värme, i andra hand behov av trygghet och stabilitet i 

tillvaron och i tredje hand sociala behov som är kärlek, gemenskap och social status. 

Om man tillfredställer dessa tre första steg eller skikt avvärjer man sjukdomar. De 

nästkommande behoven i hierarkin kallar han utvecklingsbehov och de är självre-

spekt, bekräftelse och kunskaper och efter det vidare till självförverkligande som in-

nebär ett behov av att vara kreativ och förverkliga sin inneboende potential. Då en 

människa tillfredställer dem så möjliggör det hälsa, personlig utveckling (Schulz Lar-

sen, 1997). 

 

Enligt humanistiska psykologer så har livet ett inbyggt och livsbejakande syfte och 

det är att självförverkliga sig. Det gäller enligt Maslow att utveckla och förverkliga 

människans medfödda goda och sociala natur. Fokus i denna psykologi ligger på den 

friska individen (Schulz Larsen, 1997). 

 

Människan ur ett humanistiskt –existensialistiskt perspektiv 
 

Freire som ser människan både ur ett humanistiskt och existentialistiskt perspektiv 

menar att vi har ett stort egenansvar i vårt handlande. Han talade om att människans 

existens alltid står i relation till andra människor. Detta är enligt Freire skillnaden 

mellan människor och djur. Han betonar vikten av att använda dialogen och reflektio-

nen i arbetet med att medvetandegöra individen (Perneman, 1977). Medvetenheten 

ger oss större frihet att själva välja väg och att vara sanna människor, alltså att hand-

lingarna vi gör stämmer överens med vår övertygelse. En sann människa är inte en 

människa som säger sina egna sanna tankar till alla utan en människa som har en ba-

lans mellan sitt inre och yttre väsen. Dialogen ser Freire som dialektisk och inne-

hållande: kärlek, ödmjukhet, hopp, tillit, tro och kritik. Motsatsen kallas antidialog 

och innehåller då motsatsen som är: kärlekslöshet, arrogans, hopplöshet, misstänk-

samhet och okritiskt accepterande. Han pratade om en balans mellan det anpassande 
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eller motsvarande ett frigörande sätt att vara som människa. Är vi alltför anpassade 

visar vi en fasad som inte stämmer med den vi är (Perneman, 1977). 

 

Hälsa 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) talar om vikten att arbeta hälsofrämjande och ser 

hälsa som en mänsklig rättighet (Medin, Alexanderson, 2000). De talar om vikten att 

arbeta hälsofrämjande på regional, nationell och internationell nivå. I europaregionen 

finns en målbeskrivning som säger att alla medlemstater skall ha försäkrat sig om att 

alla som arbetar inom hälso- sjukvården och i andra samhällssektioner skall ha fått 

kunskap och förhålla sig positiva till hälsoarbete och kunna använda det för att skyd-

da och främja hälsa. Det finns en tydlig formulering om detta i WHO som visar på ett 

nytänkande då det gäller hälsa och rollen som samhället har i detta arbete (Medin, 

Alexanderson, 2000). 

 

Goda sociala relationer och förmågan att utnyttja dessa är en bra grund för god hälsa 

(Ekman, Arnetz, 2002). Rydqvist, Winroth (1995, 2002) skriver om att det är bra för 

vårt välbefinnande då vi ger och tar emot socialt stöd. Antonovskis begrepp KASAM, 

att ha en ”känsla av sammanhang”, menar han är den mest betydelsefulla faktorn för 

god hälsa. Stommen för detta uttryck finns i tre ord – begriplighet, hanterbarhet och 

mening (Rydqvist, Winroth, 1995, 2002). 

 

Man ger individen möjligheter till hälsa med hänsyn till omgivning och miljö som 

individen befinner sig i. Rörelse på arbetstid och kostrådgivning minskar sjukfrånva-

ron. Kamratskap i arbetsgruppen ger trygghet, trygghet ger hälsa (Hälsan & arbetsli-

vet, 2002, oktober). Små vilopauser för natt arbetare då de kan vila utan dåligt samve-

te ger hälsa. En positiv arbetsplats där man ser individen och tar hänsyn till dennes 

behov och anpassning i gruppen leder till hälsa och bra produktion (Hälsan & arbets-

livet, 2002, oktober). Påfrestning är den egentliga betydelsen av ordet stress (Ryd-

qvist, Winroth, 1995, 2002). En positiv stressreaktion är utmaningskänsla och motsat-

sen är hjälplöshetskänsla. Om stressen är positiv eller negativ avgörs av hur balansen 

är mellan krav och förmåga (Rydqvist, Winroth, 1995, 2002). 
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Självkänsla 
 

Då det gäller individens självkänsla är själig beundran för prestation som uteblir av 

stor vikt även för vuxna. I allmänhet är inte arbetsgrupper generösa med uppskattning 

och uppmuntrande handlingar. Det finns en rädsla för att stärka andras position ge-

nom att betona deras kvaliteter. Relationsproblem och psykiska besvär är fortfarande 

laddat med värderingar. Många har därför svårare att hantera dessa problem och und-

viker att se dem i en förhoppning om att de skall lösa sig naturligt. Även om det for-

mella ansvaret finns hos chefen eller arbetsledaren så har alla i en grupp gemensamt 

medmänskligt ansvar för individuella problem (Lenéer-Axelsson, Thylefors, 1992). 

 

En tydlig självkänsla, självbild och identitet är förutsättningar (Perneman, Branzell-

Hermelin, 2002) för att ett medskapande möte skall kunna bli till den dialog där man 

upplever sitt sammanhang. Det är i ett sådant möte ”man blir bekräftad och helad, ser 

och blir sedd” (Perneman, Branzell-Hermelin, 2002, s.77). 

  

Stress 
 

Yttre faktorer som utgör påfrestningar kallas ofta i dagligt tal för stress. Medicinskt 

beskriver termen organismens svar på belastning. Systemet som är ett reaktionsmöns-

ter i det autonoma nervsystemet och hormonaxlarna är lokaliserat till det limbiska 

systemet och hypotalamus. Det är den äldsta delen av däggdjurshjärnan som i dagligt 

tal brukar benämnas som ”reptilhjärnan”. Reaktionsmönstret är till stora delar gemen-

samt med alla däggdjur och nära förbunden med livets villkor. Syftet är att ge indivi-

den maximal möjlighet att hantera hot mot integriteten (Klingberg Larson, 2000). 

 

Då kvinnor blir utsatta för långvarig stress som är relaterad till underkastelse och 

maktlöshet kan detta orsaka sjukdomstillstånd som kroniskt stressyndrom, kronisk 

trötthet, utbrändhet, depressioner och fibromyalgi (smärttillstånd i muskler orsakad av 

stress). Dessa sjukdomstillstånd är vanligare hos kvinnor än hos män. Männen drab-

bas oftare av hjärt- och kärlsjukdomar än kvinnor fram till klimakteriet då man ser att 

kvinnorna hinner ikapp männen då det gäller hjärtinfarkter (Ekman, Arnetz, 2002). 

Man sätter denna skillnad i samband med östrogen. Det styrks även i då man ser en 

markant skillnad mellan flickor och pojkar efter att flickor börjar menstruera och pro-
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ducera östrogen. Då ökar flickornas benägenhet att drabbas av depressioner och 

självmordsfrekvensen hos dem ökar (Ekman, Arnetz, 2002). Kvinnors steg ut i för-

värvslivet har tagit större kliv än de som avlastningen av huvudansvaret för hem och 

familj har gjort (Herting, 1999). Den enskilda kvinnan kan inte förändra de normer 

och förväntningar som styr samhället. Vi är alla med och skapar dessa och har ett 

gemensamt ansvar. Hög anspänning pga. anpassning till höga nivåer av ansträngning 

ingår i vår kulturs definition av kvinnlighet (Herting, 1999). 

 

Människans reaktion på stress är en fysiologisk beredskap på kamp eller flykt den s.k. 

alarmreaktionen som sätter fart på stresshormonerna i kroppen. Denna stress kan ge-

nom att den finns i kroppen såsom en ständig spändhet förorsaka både psykiska eller 

organiska sjukdomar (Bernhardt Pacheco, 1990). ”Människan kämpar mot sin natur 

och hälsa och vållar själv sin död, samtidigt som hon är fast övertygad om att hon är 

helt inriktad på verkligheten, arbetet, miljön, familjen…”,  (Bernhardt Pacheco,1990, 

s.21) 

 

Stress är ett begrepp som betecknar fyra fenomen: stimuleringen, upplevelsen av sti-

muleringen, den fysiologiska och den psykologiska reaktionen, även återkopplingen 

och reaktionen ingår i begreppet (Ekman, Arnetz, 2002). Individens tidigare erfaren-

heter avgör vad som är stressorer för just honom eller henne. Det som är gemensamt 

för sådana stimuli är att de för individen signalerar osäkerhet eller någon slags brist. 

Reaktionerna kan upplevas som obehagliga och signalera att det är något som behö-

ver förändras. Om det saknas utrymme för återhämtning eller anpassning eller om 

individen inte bemästrar stressituationen uppstår skadliga förändringar. Dessa föränd-

ringar kan påvisas i alla organsystem i kroppen. En ökad mängd stresshormon adrena-

lin, noradrenalin och kortisol frisätts vid stress för att öka vår beredskap. Om dessa 

nivåer är förändrade under en längre tid så kan skador uppstå (Ekman, Arnetz, 2002).  

Då vi befinner oss på hög stressnivå under lång tid är det som att sätta fart och stanna 

samtidigt. Det innebär stora påfrestningar och ett hårt slitage. Oro, frustration och 

otillräcklighet dominerar oss ofta känslomässigt. Vår logiska förmåga försämras samt 

att vi får en sämre koordination pga. att samarbetet mellan nervimpulser och musku-

latur försämras. Hormonerna i kroppen kommer i obalans och musklernas spänning är 

högre än normalt (Rydqvist, Winroth, 1995, 2002). 

Robert Karasek och Töres Theorell (Ekman, Arnetz, 2002) menar att kombinationen 
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av liten makt att påverka sitt arbete och bestämma över sina arbetsuppgifter tillsam-

mans med höga krav, stort ansvar och tidspress är den största riskfaktorn när det gäll-

er stressrelaterad ohälsa. Karasek och Theorell (Perski, 1999) har arbetat fram en 

”stresskarta” som visar skillnaden mellan positiv och negativ stress vilken enligt dem 

avgörs av två aspekter, krav och kontroll. En stark riskfaktor för stressrelaterade sjuk-

domar finns då tillståndet med litet utrymme för beslut tillsammans med höga krav då 

vi känner oss hotade och spända blir långvarigt. Senare har de tillsammans med Jeff-

rey Johnsson arbetat fram en tredimensionell modell som även innefattar socialt stöd 

som också har en viktig del i människans upplevelse av stress (Ekman, Arnetz, 2002). 

 

Olika perspektiv på utmattningsdepression; burnout. 
 

Ett rutinbetonat eller monotont arbete som leder till leda kan också vara en anledning 

till utmattningsdepression eller burnout. Christina Maslach, (Danielsson, 1987) fors-

kare från USA, började studera detta fenomen redan 1972 och anses som forskare 

vara en av de ledande inom området. Hennes definition är att hon ser det som ett syn-

drom av emotionell utmattning och människoförakt. De som oftast drabbas är indivi-

der inom yrkeskategorier där man arbetar med människor. Då finns inte risken endast 

i vårdande yrken utan även i andra yrken där man arbetar mycket tid i nära kontakt 

med andra människor. Ayala Pines som också börjat forska i ett tidigt stadie om ut-

mattningsdepression menar att nästan alla kan drabbas av detta och att fenomenet 

måste ses i ett socialt och inte i ett individuellt perspektiv (Danielsson, 1987). Ut-

mattningsdepression är en psykologisk process som kännetecknas av att man ger ut 

mer energi än man kan tillföra sig. Orsaker kan lika väl vara frånvaron av positiva 

betingelser i individens arbetsmiljö som att närvaro av negativa betingelser finns. 

Processen har en gradvis utveckling av belastningssymptom som kan kulminera i 

emotionell, mental och fysisk utmattning. Detta karakteriseras av känslor av hjälplös-

het och hopplöshet, av känslomässig tomhet och av utveckling av en negativ själv-

uppfattning och negativa uppfattningar av arbetet, livet och andra människor. Perso-

ner som har ett överdrivet behov av att ge ut mycket av sig själva är en grupp männi-

skor som riskerar utbrändhet (Danielsson, 1987). 
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För att kallas depression skall det finnas en viss varaktighet i ett nedstämt sinnelag 

som varat i minst två veckor. Det skall orsaka påtagligt lidande eller försämrad social 

funktion och innehålla minst fem av nio symtom. Två av dessa är nedstämdhet eller 

minskat intresse eller glädje och ett av dessa två kriterier finns alltid med då diagno-

sen depression finns. Faktorer i arbetslivet som man vet har inflytande i stressreaktio-

ner är möjlighet till egenkontroll, belöning, samspel med arbetskamrater och arbets-

ledning, upplevelser av rättvisa och en känsla av att egna värderingar stämmer med 

arbetsgivarens. Värderingskonflikter har varit av stor betydelse i ökningen av stress-

reaktioner hos vårdpersonal i dagens ekonomistyrda system (Ekman, Arnetz, 2002). 

 

Socialt nätverk 
 
Sedan förhistorisk tid då vi levde i flock har människan levt i samverkan med andra 

människor. Då vi ger och tar emot socialt stöd ökar hälsa och välbefinnande (Ekman, 

Arnetz, 2002). Forskning har visat att ensamhet hos människor försämrar hälsan. Hos 

män visade det sig att social utarmning är en stressfaktor tillräckligt stor att framkalla 

hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död. Genom denna studie myntades begrep-

pet iso-train (isoleringsspress) som innebär stress pga. isolering av forskarna Jeffrey 

Johnsson och Töres Theorell (Herting, A., 1999).  

 

I samhället som det ser ut idag är det mer vanligt än någonsin att människor lever 

ensamma. Samtidigt visar forskning att social isolering kan vara livsfarligt. Flera stu-

dier visar att prognosen vid hjärtsjukdomar är betydligt sämre för människor som 

saknar socialt stöd. Forskningen menar inte att alla människor som lever singelliv 

lever i verklig ensamhet men visar att nära relationer är livsviktigt för människan. En 

professor menar i en intervju i dagspressen att fyra behov som är livsviktiga för häl-

san svarar mänskliga relationer för. Dessa behov är känslomässig uppskattning och 

stöd, goda råd alltså information och hjälp att orientera sig och bemästra problem. 

Delade intressen och värderingar ger tillhörighet och kamratskap samt materiellt stöd 

(WilliamOlsson, G-P, 2002-11-24). 

 

Könsskillnader finns då det gäller relationer. 65% av männen uppger sin livspartner 

som den viktigaste stödpersonen samtidigt så uppger endast 25% av kvinnorna sin. 

Som sitt viktigaste känslomässiga stöd pekar kvinnorna oftast ut en släkting eller vä-

ninnan. Kvinnor är bra på sociala relationer men ser dem ofta som mer komplicerade 
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än vad männen gör. Om relationerna inte fungerar så innebär det ofta en hög belast-

ning för kvinnorna. Det kan innebära en hälsokostnad för kvinnor med många kontak-

ter. Stressen finns i att kvinnorna ofta tar på sig ansvaret för att alla skall må bra.  

Samtidigt så visar studien att ensamstående män ofta mår sämre än ensamstående 

kvinnor. Det beror troligtvis på att kvinnor oftare har fler sociala kontakter utanför 

hemmet (William-Olsson, G-P, 2002-11-24). 

 

Ledarskap 
 

Ledarskapet är på väg mot en mer rådgivande form (Andersson, C., 2000) vilket 

kommer att ge chefer fler pedagogiska uppgifter. Den nya ledarrollen som tycks ligga 

i tiden utmärks av kreativitet, visioner och ett ”karismatiskt” ledarskap. Det kommer 

att vara en mer omvandlande ledarroll än vad som varit och i den ingår mycket in-

struerande vilket skapar ett ökat behov av lärsituationer, feedback och uppföljning 

m.m. Detta gör att det finns ett ökat behov av kunskap inom den pedagogiska rollen 

för cheferna (Andersson, C., 2000). 

 

Då man vill ha en positiv utveckling med lärande och förändring på arbetsplatsen har 

det pedagogiska ledarskapet en stor betydelse (Perneman, Branzell-Hermelin, 2002). 

Genom ett medvetenhetsskapande arbete kan möten mellan människor i grupper bli 

till medskapande och frigörande möten där man tar tillvara den kraft och energi som 

finns hos varje individ och i varje möte. Ledaren har det pedagogiska ansvaret att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla i gruppen att känna sig trygga så att 

man kan föra en kreativ dialog  (Perneman, Branzell-Hermelin, 2002). 

 

Då det sker ett lärande i gruppen är det viktigt (Hård af Segerstad, Klasson, Tebelius, 

1996) att ledaren är medveten om gruppdynamiken och observerar grupprocessen. 

Gruppen kan hamna i ett känslomässigt tillstånd, ett slags kollektivt försvar, då inte 

förväntningar infrias eller spänningar blir för stora. Det kan innebära att gruppen blir 

mer beroende av ledaren eller gör densamme till syndabock (Hård af Segerstad, Klas-

son, Tebelius, 1996).  

 

Den socioemotionella aspekten då det gäller ledaren är den mest betydelsefulla för 

medlemmar i en grupp (Granér, 1991). Gruppens resultat blir högre vid ledarskap 
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med förklaring och omsorg. För mycket utmaning och struktur har en negativ inver-

kan på gruppen (Thylefors, 1991).   

 

Gruppen 

 

Eftersom mycket arbete idag förekommer i grupper så värderas social kompetens 

eller relationskompetens högt av dagens rekryterare. Denna kompetens är viktig då 

det mellan människor uppstår möten på arbetsplatser och tillit är en viktig del för att 

kunna utföra ett bra arbete (Andersson, 2000). 

 

Perneman och Branzell-Hermelin (2002) benämner ett möte som används till att för-

trycka för det utsatta mötet. Det mötet kan innehålla utstötthet, marginalisering och 

där kan finnas en ojämlikhet i positioner som kan ge olika makt. Denna osäkerhet och 

otrygghet som detta skapar ger ofta symtom som hårdhet, frustration och vanmakt 

som kan leda till apati.  Man kan som pedagog genom dialogen tillsammans med in-

dividerna som ingår i gruppen utveckla en trygghet så att det blir en samverkan i 

gruppen och genom det medskapande möten (Perneman, Branzell-Hermelin, 2002). 

Ett meningsfullt samspel mellan oss människor är enligt många forskningsresultat av 

mycket stor betydelse (Wennberg, 1992). Exempel på stödjande miljö på en arbets-

plats är där det finns ett bra ledarskap och bra arbetsgemenskap (Rydqvist, Winroth,  

2002).  

 

Ensamhet kan lindras genom att individen vågar ta risken att visa mer av sitt verkliga 

själv i grupper. Detta ger oss en äkta kontakt med andra människor och tar bort 

mycket av den ensamhet som många av oss känner av. Rädslan ligger i att individen 

inte tror sig om att bli accepterad eller älskad om hon blev känd i sin helhet (Rogers, 

1974). I en grupp är det viktigt att få erkännande från kamrater och ledare, känna att 

man lyckas med sin uppgift och uppleva den som viktig. Det är också viktigt att få 

känna medansvar och ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Dessa faktorer kallas 

för de inre faktorerna och har störst betydelse då det gäller att känna sig tillfreds med 

sin arbetssituation (Maltén, 1997). 

 

Ecounetrgrupper var vanligt under sextio- och sjuttiotalen. De bestod av en grupp på 

mellan sex och femton personer som hade för avsikt att genom aktiviteter som syftade 
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till att låta deltagarna uppleva kontakt med varandra utan fasader och förställning 

(Egidus, 2000). Många kände sig styrkta genom denna sortens terapi men tyckte att 

de hade svårt att behålla effekten i sin vardagliga miljö (Rogers, 1974). 

 

Människor med en stark känsla av sammanhang har lättare för att låta känslorna 

komma upp till ytan (Antonovsky, 1991) och ge uttryck för dem vilket minskar risken 

för att omvandla spänning till negativ stress. Hur man upplever sitt sätt att fungera har 

en anknytning till en stark känsla av sammanhang eller ett högt KASAM som är det 

begrepp författaren använder. Känsla av sammanhang i en gruppgemenskap kan man 

tala om i ett sammanhang då gruppen arbetar för ett gemensamt mål, med en gemen-

sam övertygelse. Grupper med en stark känsla av sammanhang strukturerar situatio-

ner som med tiden höjer denna känsla hos individen i gruppen. Detta är en tillgång då 

det gäller att hantera stressorer (Antonovsky, 1991). 

 

Återkoppling och kommunikation 

 

Återkoppling och kommunikation s.k. feedback mellan gruppmedlemmarna är viktigt 

inom all grupputveckling. Den typen av feedback som beskriver hur de andra ser på 

mig kallas personinriktad och den som beskriver resultatet av mitt beteende i förhål-

lande till gruppen och uppgiften vi har att lösa kallas för funktionsinriktad feedback. 

Viljan att växa som person och söka kunskap om sig själv fungerar endast när man 

känner sig trygg och har sin egen situation inom kontroll. Det ingår ångest i en per-

sonlig utvecklingsprocess speciellt om den sker i grupp (Maltén, 1997). ”Själkänne-

dom är nyckeln till människans fördjupade gruppfunktion” (Maltén, 1997, s.166). 

 

Reflektion som en väg till självkännedom förespråkas av Freire (Perneman, 1977). 

Genom reflekterande samtal utforskar man individens egna möjligheter och begräns-

ningar (Wennberg, Hane, 1995). Dessa samtal gör att man i gruppen förstår varandra 

bättre. Genom detta byggs en gemensam trygghet som gör att man vågar ge utrymme 

åt varandras kvaliteter samtidigt som man arbetar mot gemensamma mål. I en sådan 

fungerande grupp är olikheter inte hotande utan istället en plattform för vidare ut-

veckling (Wennberg, Hane, 1995). 
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Gruppens stress 

 

Under stress kan grupper som under normala omständigheter fungerar väl genomgå 

en speciell typ av negativ förändring (Yrkesinspektionen, 1998). Under krissituatio-

nen utvecklas en stark vi-känsla som ställs överordnad individens egna tankar i grup-

pen. Man är rädd att öka stressnivån genom att komma med kritik eller avvikande 

uppfattningar. Mekanismen stöds inbördes av medlemmarna i gruppen och har myck-

et gemensamt med försvarsmekanismen defensive avoidance, undvikande försvars-

ställning, på individnivå (Yrkesinspektionen, 1998). Följande åtgärder rekommende-

ras för att undvika denna typ av utveckling i en gruppdynamik. Faktorer som enligt 

forskningen är noterade att öka möjligheterna att hantera kraven är att man har en 

överblick över kraven, eget beslutsutrymme och att man får tydlig information och 

instruktion. Feedback på sina insatser och tillgång på hjälpmedel vid behov ser man 

också som styrkande faktorer. Utöver det så påverkar också socialt stöd, självbe-

stämmande, yrkesmässigt ansvar och arbetsledarstil (Yrkesinspektionen, 1998). Styr-

ka genom gruppen får man genom att kritik görs till något positivt (Maltén, 1997). 

Den kritiska funktionen säkerställs ytterligare genom att en av gruppens medlemmar 

utses att uppmuntra kritik. Ledaren lämnar då och då gruppen för att underlätta fritt 

tänkande i gruppen och gruppsammanhållningen bryts medvetet genom att en eller 

flera nya medlemmar tillkommer. Riskfaktorer som är väl beforskade när det gäller 

arbetskrav är då det gäller arbetstiden hur den är förlagd, regelbundenhet och omfatt-

ningen. Tidspress, arbetstakt, arbetsmängd och deadlines är också områden som det 

forskats mycket omkring. Man har också ur forskningsperspektiv tittat på krav på 

uppmärksamhet och känsloengagemang. Hur kravens tydlighet och realism samt roll-

konflikter och oklara realiteter påverkar ur stressperspektiv (Maltén, 1997). 

 

Stressreducerande åtgärder 

 

I Skaraborg har man startat ett projekt i syfte att minska sjukfrånvaron. Detta projekt 

har visat på ett resultat med en minskning från femhundraelva sjukskrivningar under 

år 2001 till etthundraelva hittills i år. Fjorton läkarsekreterare och undersköterskor har 

ingått i en grupp som under tjugo veckor har träffats en gång i veckan för att få in-

formation om stress och stresshantering, livsstil och kost samt ergonomi och arbets-

miljö (Carmbrandt, C. G-P, 2002-11-28). 
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Olika typer av handledning stärker den egna yrkesidentiteten och är avgörande för att 

klara den höga arbetsbelastningen. Det ger en större säkerhet i att sätta gränser och 

hantera stress. Dessutom skulle antalet sjukskrivningar sjunka tror en sjuksköterska 

som är ansvarig för kamratstödverksamheten på sin avdelning. Minst en gång i veck-

an samlas personalen för att ha gruppsamtal. Inflytande över den egna arbetssituatio-

nen är också en faktor som spelar en stor roll (Schatzl,S, G-P, 2002-10-28). 

 

Oro och stress minskar genom kognitiva strategier eller kognitiv terapi som behand-

ling då individen lär sig att ta över makten i sitt liv. Man lär sig genom denna metod 

att sätta gränser, strukturera och ta kontroll över sin situation (Ekman, R. Arnetz, B. 

2002). Sinnesro skapar vi i oss genom meditation (Krouse 2000). Osäkerheten och 

rädslan som vi upplever i stress kommer ifrån att vi känner det som om vi förlorat 

kontrollen. Genom att meditera kan vi få ordning på våra reaktionsmönster som 

framkallar vår egen stress (Krouse 2000). Genom massage utsöndrar kroppen det ro-

givande hormonet oxytocin som ökar välbefinnandet. Fler sätt att påverka de endoge-

na välbeffinnandehormonerna med en ökning av aktiviteten hos serotonin och endor-

finer är t.ex. avspänning, motion och andhämtningspauser. Detta är stressreducerande 

åtgärder för människor (Ekman, R. Arnetz, B. 2002). 
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Syfte  

Syftet med min studie är att undersöka och jämföra upplevelsen av situationen då 

människor drabbas av utmattningsdepression. Tyngdpunkten i studien har jag lagt vid 

att undersöka och jämföra upplevelsen av det sociala nätverkets betydelse då männi-

skor drabbas av utmattningsdepression eller vid rehabilitering från det samma ur tera-

peuters och drabbade klienters perspektiv.  

Frågeställningar  
 

• Hur upplever klienterna sin situation?  

• Vilken upplevelse har terapeuterna av klienternas situation? 

• Hur ser klienterna på det sociala stödets betydelse för att förhindra utmatt-

ning? 

• Hur ser terapeuterna på det sociala stödets betydelse för att förhindra utmatt-

ning?  

• Hur ser klienterna på det sociala stödets betydelse för rehabilitering? 

• Hur ser terapeuterna på det sociala stödets betydelse för rehabilitering? 

 

Metod 
 

Metodval  

 

Jag har valt en kvalitativ metod för min forskning då den innebär att forskaren fördju-

par sig (Patel, Davidsson 1994) i människors upplevelse av ett visst område. Kvalita-

tiv undersökning är lämplig (Hartman1998) då forskaren vill undersöka vilka egen-

skaper något har. Karaktären i en sådan studie är (Hartman1998) att man vill försöka 

uppnå en förståelse för upplevelsen en individ eller en grupp individer har av ett visst 

fenomen. I studien vill jag fördjupa mig i terapeuters och drabbade klienters syn på 

vilken betydelse det sociala nätverket har runt människor som drabbas av fenomenet 

utmattning eller andra symtom av arbetsrelaterad stress. 

 

Då syftet är att undersöka och jämföra betydelsen av gruppens stöd för människor 

som drabbas av utmattningsdepression eller utbrändhet sett ur terapeuters och drab-
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bade klienters perspektiv så har jag valt att göra en hermeneutisk studie. Det innebär 

(Patel, Davidsson 1994) att jag vill försöka få fram en djupare kunskap om detta fe-

nomen genom att tolka och förstå terapeuters och drabbade klienters olika perspektiv 

i min problemställning. Jag har valt att genomföra delvis standardiserade intervjuer 

vilket betyder (Trost 1997) att jag hade samma frågor (se bilaga) till alla respondenter 

som stöd för mig men lät respondenterna berätta fritt om det jag ville veta och i den 

ordning de själva valde. Jag har också låg strukturering på frågorna då respondenterna 

ges möjligheten att strukturera svaren fritt utifrån ämnet jag frågar om (Trost 1997).  

Detta val gjorde jag för att få ut så mycket individuella svar som möjligt. 

 

Urval och genomförande  

 

Då jag har gjort mitt urval av respondenter så har jag haft i åtanke att kunskapskällan 

vid kvalitativa intervjuer (Hartman1998) skall kunna ge mig relevant information som 

jag är intresserad av, den skall vara praktiskt tillgänglig för mig och etiskt sett skall 

det vara tillåtet att använda sig av den kunskapskälla jag har tänkt mig. 

 

Genom att välja ett strategiskt urval för min studie (Trost 1997) som innebär att jag 

har handplockat sex terapeuter med så stor variation som möjligt, för att min forsk-

ning skall ge största möjliga informationsvärde. Dessa respondenter har olika utbild-

ningar som berör mänsklig hälsa på universitetsnivå och arbetar på olika sätt med sina 

klienter både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Då de arbetar med 

pedagogisk handledning som innebär att de hjälper klienter att finna sin egen kunskap 

om sig själva och sin sociala miljö ansåg jag att det var en relevant grupp för min 

studie.  Denna del av min urvalsgrupp består dessutom av tre män och tre kvinnor 

med tanke på manliga och kvinnliga egenskaper och är i åldrarna mellan trettio och 

sexfem år. Alla har de genom sitt arbete kommit i kontakt med klienter som drabbats 

av utmattningsdepressioner eller andra stressrelaterade symtom. 

 

De respondenter som varit drabbade av utmattningsdepression är alla tre kvinnor i 

åldrar mellan trettiofem och femtio år. Jag kallar dem i min studie för klienter då de 

alla har varit detta i förhållande till terapeuter. Då det gällde dem använde jag mig av 

bekvämlighetsurval vilket innebär att jag tog vad jag fann (Trost 1997) då jag genom 
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kontakter sökte efter individer som drabbats av någon form arbetsrelaterad stress. 

Variationen mellan dem består i att de kommer från tre olika yrkeskategorier.  

 

En av dem har arbetat inom vård och omsorg som undersköterska och är nu tillbaka i 

yrkesverksamt liv men inom den fackliga organisationen. Den andra respondenten är 

yrkesverksam inom IT-branschen och är fortfarande sjukskriven vid min intervju och 

den tredje har arbetat flera år inom industrin i olika former men är permitterad och 

har nu börjat studera. De drabbade respondenterna är endast tre och dessutom är alla 

kvinnor då resultatet från de drabbade endast blir ur ett kvinnligt perspektiv. 

 

Data insamling 

 

Jag startade min undersökning med att ta kontakt med varje person via telefon och 

talade om att jag var beteendevetarstuderande från högskolan i Vänersborg. Jag in-

formerade om att jag ville intervjua dem angående arbetsrelaterad stress och det soci-

ala nätverkets betydelse i detta fenomen. Jag var också noggrann med att berätta för 

dem alla att jag ville använda bandspelare, detta är viktigt (Trost 1997) då många 

upplever att bli inspelade som besvärande. Det var också en av respondenterna som 

först då jag ringde kände sig tveksam då det gällde bandspelaren men samtidigt för-

stod att det var viktigt för min datainsamling. Då jag informerade om att jag skulle 

stänga av om respondenten tyckte att det kändes obehagligt och jag hade en diskret 

mikrofon så gick även den intervjun friktionsfritt att genomföra. Det gav mig möjlig-

het (Trost 1997) att observera nyanser och kroppsspråk hos respondenten då denne 

berättade om sina tankar angående mina frågor. 

 

Jag informerade också om att intervjun skulle ta mellan en halv till en timma. Samtli-

ga personer som jag kontaktade var positivt inställda och ställde upp på intervju. Det 

var inte något bortfall. 

 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer då min studie är av kvalitativ art och inter-

vjuade alla respondenter av terapeuterna på deras arbetsplatser. Två av dem valde att 

bli intervjuade tillsammans då de arbetade i ett team med terapi i en speciell form av 

grupper. Detta kan ha påverkat intervjun (Trost 1997) eftersom man i en grupp har 

olika roller och olika dominans vilket ger dem olika inflytande över vad som sägs i 
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intervjun. Två av de drabbade respondenterna valde själva att bli intervjuade i sina 

hem. Jag var där i god tid så att jag kunde kontrollera min bandspelare innan varje 

intervju. Till den första respondenten blev det bestämt mycket snabbt att jag kunde 

komma och då han är en person som reser mycket så fick jag passa på att ta den tiden 

han kunde avsätta för mig. Jag kunde känna att jag inte hann förbereda mig så väl 

som jag hade möjlighet att göra till de senare intervjuerna vilket kan ha haft inverkan 

på intervjun. Men eftersom han var en mycket intresserad respondent som hade 

mycket att berätta så fick jag mycket information i denna intervju. 

 

Under intervjun så hade jag endast tillgång till mikrofonen i bandspelaren då det blev 

mycket brusigt då jag skulle lyssna och återge den på papper. Det tog sin tid men jag 

tror att även den är i det närmaste ordagrant återgiven. En tid under intervjun så var 

det kollegor till min respondent som var i ett angränsande rum och hade ett samtal 

som tydligt hördes in till mig och respondenten och jag kunde se att han var påverkad 

av detta störande vilket jag även kände själv att jag var. 

 

Under de andra intervjuerna fanns inga störande episoder utan att vi satt för oss själva 

den tiden som respondenten hade avsatt till mig. Då tiden mellan den första och den 

sista intervjun var fyra veckor och jag kom mer in i arbetet innan den sista responden-

ten fick säga sitt så kände jag att jag fick en större säkerhet vilket kan ha påverkat 

kvaliteten på intervjuerna. Vid alla intervju tillfällen startade jag med att fråga vad 

respondenterna kallade fenomenet. Detta gjorde jag för att på det sättet starta en re-

flektion tillsammans med respondenten om ämnet vi skulle prata om genom att de 

fritt fick tala om sina tankar angående benämningen på fenomenet. Förutsättningen 

för att det inte skall bli en krystad stämning under intervjun är säkrare genom denna 

öppning (Trost 1997). 

 

Då jag gjort intervjuerna satt jag hemma och lyssnade igenom banden och skrev av 

intervjuerna ordagrant. Resultatet valde jag att redovisa uppdelat i terapeuter för sig 

och drabbade för sig och i slutet göra ett sammandrag av de båda resultaten. 
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Etik 

 

Jag informerade också alla respondenterna om att jag har fullständig tystnadsplikt 

(Trost 1997) då det gäller vilka de är och vad de säger till mig under intervjun. Ge-

nom mitt sätt att presentera dem i uppsatsen har jag avidentifierat dem så att det inte 

skall kunna härledas till vilka de är av dem som läser min uppsats. De har också rätt 

att avsluta intervjun och de väljer själva om de vill svara på mina frågor eller inte 

(Trost 1997). 

 

Trovärdighet 

 

Då denna studie är en undersökning av olika individers upplevelse då det gäller det 

sociala nätverkets betydelse vid utmattningsdepression så har jag valt att göra kvalita-

tiva intervjuer. Jag har skrivit ner intervjuerna ordagrant då jag lyssnat på banden och 

i resultatdelen använt det materialet för att citera respondenterna och föra fram deras 

tankar och ord angående deras upplevelse av min frågeställning. Jag har i resultatet 

använt det som sades av flest respondenter då inget annat återges. Alla terapeuterna är 

utbildade och har flerårig erfarenhet inom det aktuella området och som handledare åt 

människor varför jag anser att de har mycket att tillföra min rapport. De respondenter 

som jag i min rapport kallar klienter har vågat vara mycket öppna och jag finner ing-

en orsak till att tvivla på att någon av dem har haft orsak att berätta om något annat än 

just sin egen upplevelse av fenomenet. 

 

Validitet och reliabilitet är termer som hör hemma i kvantitativa studier (Hart-

man1998). Graden av validitet är svårt att bedöma i en kvalitativ studie (Trost 1997) 

då det betyder att frågan eller instrumentet skall mäta vad som avses att mäta. Relia-

bilitet som är ett annat ord för tillförlitlighet (Patel, Davidsson 1994) omätbart i en 

kvalitativ studie då resultatet är individers upplevelse av ett fenomen. En forskare har 

alltid någon grad av subjektivitet, som inte går att mäta i ämnet studien syftar på och i 

relationen till sina respondenter. Då jag dessutom var ensam vid intervjutillfällena så 

är det endast mina iakttagelser och det jag har hört av respondenternas upplevelse 

som finns med i resultatet. 
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Resultat 
 
Då syftet är att utifrån förebyggande och rehabiliterande åtgärder undersöka och jäm-

föra upplevelsen av gruppens betydelse vad det gäller stress och utbrändhet sett ur 

terapeuters och  de drabbade klienternas perspektiv har jag  valt att redovisa resultatet 

på följande sätt . Först ägnar jag några rader till att beskriva den osäkerhet som gäller 

vad man kallar fenomenet hos alla respondenterna. Därefter redovisar jag klienternas 

upplevelse av orsaker till fenomenet, terapeuternas upplevelse av orsaker till fenome-

net och sedan upprepar jag detta sätt att redovisa resultatet då det gäller upplevelse av 

fenomenet samt rehabilitering. Efter det gör jag en sammanfattning av resultatet och 

en gemensam diskussion.  

 

Klienters och terapeuters benämning 
 

En av respondenterna tror att utbränd har blivit en sophög där det mesta hamnar då 

man inte hittar någon annan vettig förklaring till sina problem så kallas det för ut-

bränd. 

 

”Ja jag vet inte vad man skall kalla det men jag tror att det finns en hel skala som 

hamnar under det här gummiordet utbrändhet.” 

 

Benämningen stress och utmattningsdepression är den benämning som är vanligast 

men det är svårt att använda ett enskilt ord eftersom reaktionerna på långvariga stres-

situationer är så individuella enligt terapeuterna.  

 

”Om man ser på kriterierna för att vara utbränd så är de ganska allvarliga. Som tur 

är så är de flesta inte där.” 

 

Läkares benämning för att kunna sjukskriva en person som drabbats är anpassnings-

störning. Det är den benämning som försäkringskassan har med. 

 

”Det är ju läkarnas bekymmer så de får kalla det anpassningsstörning för det finns 

med, och detta är viktigt för försäkringskassan.”  

En av respondenterna som är klient använder ordet vidbränd vilket hon har anammat 

efter sin läkares val av ord.  
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”Vidbränd, då är man svedd i kanten man är på väg. Det känns inte riktigt lika all-

varligt som utbränd, då är det kört liksom.” 

 

Utbränd tycker en av klienterna låter som starten och de andra två tycker att det låter 

för starkt. ”Som ett utbränt hus, totalförstört och omöjligt att reparera.” Alla tre me-

nar att de har möjligheten att byggas upp och kunna fungera som vanligt igen. 

 

Orsaker enligt klienters upplevelse 
 
Orsaken till utbrändhet är ju situationen vi har idag i samhället som ju är arbetsgivare 

till alla inom vård och omsorg. Det var ju där som denna farsot började. Där är det för 

lite personal helt enkelt.  

 

”Fler och fler är ju sjukskrivna. Det är så kortsiktigt att tänka att nu drar vi in perso-

nal och så bränner den ena efter den andra ut sig och går sjukskrivna. Det kostar ju 

fruktansvärda pengar.” 

 

Man räcker inte till, det är för stora krav både från arbetsgivaren och från personalen 

själv.  Är det så att du har för lite lön och personal så du inte kan täcka hela arbetet så 

ställer du ändå det kravet på dig själv att du skall klara av det. Hela systemet är sjukt. 

 

”Alla lider av den här prestationsångern och mår dåligt på ett eller annat sätt. Du är 

mestadels kvinna och arbetar med människor vilket arbetsgivaren säger att man skall 

tänka på. Det får inte drabba tredje part. Men det är ditt arbete det glömmer man 

lätt.” 

 
Arbetsplatsen är en spegel av samhället som trissar upp kraven, det är stressat och det 

är bara karriären som räknas. Hela systemet är uppbyggt på att man skall jobba heltid 

och hemarbetet nedvärderas. Det tas ingen hänsyn till hur mycket tid det tar. Skall 

man ha någon pension att räkna med då man blir gammal så gäller det att ligga i.  

”Titta bara på pensionssystemet det visar ju att det är den som tjänar mycket och är 

medveten om ekonomi och aktiemarknaden är värd något. Allt hemarbete som mesta-

dels kvinnorna står för värderas inte det minsta i samhället.”  
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Den största orsaken till att man drabbas ligger på arbetsplatsen som det ser ut idag. 

Men om det privata livet med familjen och fritid fungerar tillfredsställande så är det 

som en buffert av kraft för att klara jobbiga situationer på arbetsplatsen.  

 

”Jag tror att största biten är där men om livet går sin gilla gång och man har det bra 

utanför arbetet så tror jag att risken är lite mindre. För då har man kanske en liten 

oas att andas ut i då man kommer ifrån jobbet.” 

 

Neddragningar och omorganisationer på arbetsplatserna är en bidragande orsak. Men 

även att man har svårt att bara koppla av då man har kommit hem. Barnens skola, 

fritidsaktiviteter och vardagssysslor som matlagning och liknande är svårt att priorite-

ra bort. Det finns inre krav som talar om för oss vad det innebär att vara en ”god mo-

der”, och vilken mamma vill inte vara det.  

 

”Det har varit mycket omorganisationer på jobbet som man knappast fattar vad de 

skall leda till förrän de gör en ny omorganisation. Förutom omorganisationerna rent 

fysiskt med personal och så när det gäller arbetsuppgifterna så har de ju lagt på oss 

mer och mer och mer.”  

 

”Kravet på att vara en bra mamma och hur man skall var då är starkt” 

 

På en av arbetsplatserna var det förutom omorganisationer också nedskärningar på 

gång och folk hade börjat permitteras.  

 

”Det var näst intill konkurs och mycket låg stämning på jobbet. Det kan säkert vara 

en bidragande orsak än att det hade rullat på. Alla var ju negativt påverkade av det 

som rådde på jobbet just då.” 

 

Har man redan innan lätt att ta på sig för mycket så är det ännu lättare att vilja vara 

duktig vid ett sådant tillfälle då konkurrensen mellan arbetskamraterna blev så påtag-

lig.. 

”Det kan säkert vara en bidragande orsak än att det hade rullat på. Alla var ju nega-

tivt påverkade av det som rådde på jobbet just då.” 
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Dessutom arbetade hon nattskift och gick gärna upp tidigt på dagen för att få något 

gjort hemma också. Det året då hon jobbade natt upplever hon som otroligt slitsamt 

och hon känner själv att det snabbade på processen. 

 

”Men jag tror att det hade kommit ändå, men det året då jag jobbade natt gjorde nog 

att det kom snabbare.” 

 

Trivseln på arbetsplatsen upplevde hon också försämrad då de hade de fått en annan 

förman som bara var intresserad av produktionen till skillnad från den som varit före 

honom som också intresserade sig för personen bakom produktionen. 

 

”Det var stor skillnad på den förmannen vi hade haft tidigare som alltid brydde sig 

om hur man mådde och den som vi hade då jag blev sjuk. Han var bara intresserad 

av att vi var produktiva. Det kändes som att han inte litade på att man gjorde sitt bäs-

ta.” 

 

Arbetssituationerna är ofta en utlösande faktor då det ser ut som de gör idag. Men det 

är inte enda orsaken till att en arbetstagare bränner ut sig. 

 

”Människor som har bränt ut sig p.g.a. arbetssituationen, nu är det ju inte så att man 

gör det p.g.a. bara en sak utan det är ju fler saker sammantaget, så händer det något 

som är droppen som får bägaren att rinna över.” 

 
Klienterna upplever sig alla tre som ambitiösa människor som har svårt att sätta grän-

ser för hur stort ansvar de skall ha i olika situationer. De har svårt att säga nej och att 

lämna över arbete till andra. 

 

”Jag tror att jag drabbades för att jag har svårt att säga nej.” 

 

De känner inte sina signaler och kan därför inte lyssna till dem. 

 

”Man lyssnar inte på sina signaler, därför att man inte vet vad signalerna betyder då 

man inte har varit med dom det förut. Det är jag fullständigt övertygad om.” 

 



 24

Människor som är sådana att de skall klara av allting drabbas. Det finns ingen klass-

skillnad eller någonting sådant att peka på. Och det behöver inte vara någon som är 

yrkesverksam då man ser att även arbetssökande människor drabbas mycket. Det 

handlar ju om att individen tar ut sig vad han eller hon än gör. 

 

”Alla sorters människor, det finns ingen gräns eller någon skillnad. De kan jobba 

som förvaltningschef i kommunen eller som städerska eller vad som helst. Det hand-

lar ju om att du tar ut dig vad du än gör. Arbetslösa drabbas ju väldigt mycket av 

utbrändhet och stress.” 

 

”Människor som är sådana att de skall klara av allting. – Jag fixar det här, jag kla-

rar det här. Trots att det händer saker runt omkring, det kreverar och exploderar och 

man klarar det där ändå. Tills en vacker dag då man inte gör det längre.” 

 

De är alla tre mammor till barn vilkas pappa de inte lever tillsammans med längre. De 

har höga krav på sig själva både i yrkeslivet och hemma. 

 

”Jag har mycket höga krav på mig själv. Och en vilja som det var då var att man 

skulle utvecklas på jobbet och man skulle gå framåt. Samtidigt så tycker jag att famil-

jen och tiden med dem är otroligt viktig. Hjälpa barnen med läxor och finnas då de 

behöver det.” 

 

Vad man är rustad med för temperament är inte heller avgörande för om man skall 

drabbas av utbrändhet. Den mentala stressen som man vänder inåt även om man har 

ett lugnt yttre är också skadlig. 

 

”Sedan lurar man ju sig kanske ofta så att människor som är väldigt lugna och still-

samma och så, att de inte skulle kunna drabbas utav det. Men det kan de ju mycket 

väl. Det finns ju andra sorters stress, den inre stressen.” 

 

En av klienterna är förundrad över att hennes utmattningsdepression kom efter att 

hennes liv började kännas som att det hade ordnat upp sig. När hon inte stod ensam 

med allt ansvar längre då var det som allt rämnade. 
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”Egentligen tror jag att luften gick ur mig när min sambo flyttade hit och livet börja-

de ordna upp sig barnen flyttade hit till mig båda två. Då var det som om jag slapp-

nade av och då släppte allt. Ibland har man så svårt att se det hos sig själv.” 

 

Innan det hade hon klarat år med både psykisk och fysisk misshandel och en mycket 

omfattande vårdnadstvist där hon också förlorade tilltron till sin biologiska familj och 

de människor i familjerätten som skall finnas till för barnens bästa. 

 

”Jobbig skilsmässa efter ett jobbigt äktenskap då hon kände sig misstrodd i sin egen 

biologiska familj angående hur hon blivit behandlad av sin f.d. man. Rättegång om 

vårdnad om barnen, i samband med det mådde barnen otroligt dåligt.” 

 

En av klienterna talar om att hon alltid såg det som att hon inte skulle tro att hon hade 

det värre än någon annan utan det hon stod inför klarade vem som helst själv. 

 

”Beteendevetaren som jag hade som terapeut tyckte att jag hade haft en alldeles för 

tuff situation under lång tid. Jag ville inte erkänna det själv. Då hon påstod det så 

sade jag nej det har jag väl inte. Jantelagen åt andra hållet. Jag har väl inte haft det 

sämre än någon annan.” 

 

Orsaker enligt terapeuters upplevelse 
 

Samhällets sätt att värdera påverkar oss mycket. Nutidens koncentration på att god 

ekonomi och hög materiell status är det som står högst i kurs är stressande för männi-

skan. 

 

”Jag tror att tidsandan som finns i samhället alltid påverkar. Och då får man väl se 

det som en reaktion på ekonomismen och hur man agerar oavsett om det är den of-

fentliga sektorn eller den privata.” 

 

Samhället har under de senaste åren haft ett perspektiv där allting står och faller med 

individen. Man betonar individens betydelse, att individen skall hantera sin egen situ-

ation. Materiell välfärd anses viktig, hela pensionssystemet bygger på att alla skall 

engagera sig i aktiemarknaden och fonder. Styrka i vår tid anses vara att man klarar 
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sig själv, det skapar en rädsla för att be om hjälp, även inom familjen. Genom det 

finns det ofta ensamhet även inom den närmaste kretsen.  

 

”Problemet är ju bara det att efterhand som tumskruvarna dras åt så blir det ju indi-

vidualismen som gäller i samhället. Solidariteten finns det inte mycket tillövers för 

när det inte finns resurser kvar för ens egen överlevnad.” 

 

Samhället beskriver en människa utifrån ett tekniskt eller ekonomiskt synsätt enbart. 

Arbetslivet idag är fullständigt omänskligt och det är mer omorganisationer i företag 

än någonsin. Ett fåtal kan kombinera sin egen behovstillfredsställelse med organisa-

tionens mål, hos de andra ökar obalansen mellan krav och förmåga. Stressrelaterade 

symtom ökar lavinartat beroende på att skillnaden på att vara människa hemma och 

på arbetet bara blir större och större. 

 

”Konflikten mellan organisationens mål och människans behov blir större och stör-

re.”   

 

Det sociala åldrandet är ett system som ingår här i Sverige. Den individ som inte or-

kar mer har tio år kvar innan pensionsåldern och samtidigt går de också under som 

har mycket kvar att ge för de kan inte vara kvar på jobbet för nu är de sextiofem. Det 

leder ju inte bara till att samhället går framåt, om vi bara får yngre människor på ar-

betsplatserna. Då har vi förlorat de äldres hela livserfarenhet. 

 

”Med människor som har blivit utslängda eller kvarhållna i system som de inte pas-

sar i. Bara därför att de råkar till att vara födda ett visst år. Det där tycker jag att 

samhället borde se över lite bättre, att man skulle kunna ha en slags flexibel pen-

sionsålder.” 

 

En av grundorsakerna till att man drabbas är då man upplever att ingen lyssnar på vad 

man har att säga eller bryr sig om det man gör. Det är ett problem som man inte kan 

lösa ensam som individ utan måste lösa tillsammans med de andra i gruppen. 
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”En av grundorsakerna till utbrändhet är just detta att man inte får sin stämma hörd. 

Den problematiken måste man ju lösa tillsammans med varandra. Den kan man ju 

inte bara lösa själv.” 

 

I grupper där man har höga psykiska krav och en låg grad utav kontroll i sin arbetssi-

tuation har man mer symtom och är mer borta från jobbet. Det gäller inte bara fysiska 

stressymtom som att ha ont i leder och muskler utan också hjärt- och kärlsjukdomar 

det finns det en del forskning på. 

 
”Gruppen som drabbas är de i gruppen som har höga krav och låg kontroll. Arbets-

platser där det är låga krav finns nästan inte längre. Alla upplever nästan nuförtiden 

att de har höga krav.” 

 

Ett bra stöd på arbetsplatsen är avgörande. Det får man inte in i krav/kontroll- model-

len för då blir den tredimensionell. Man säger att socialt stöd är en buffert dvs. har 

man höga psykiska krav och låg grad utav kontroll så ligger man mer eller mindre 

dåligt till. 

 

”Men om man har ett bra handgripligt stöd hos sina arbetskamrater att någon träder 

in och hjälper till då man har för mycket att göra så är det bra. Sedan att ha ett soci-

alt stöd dvs. man har någon att prata med på arbetsplatsen, man känner tillhörighet 

man har social kontakt.” 

 

Människor är experter på att lägga sådant de inte klarar av själva utanför sig. Led-

ningsgrupper lägger i många fall problemen på sina arbetsgrupper och flera av dem 

vill inte se dilemmat ens då det blir påtalat. 

 

”Exempel på orsaker på bl.a. en arbetsplats där arbetarna mådde dåligt och konten-

tan av min reflexion var att de var utsatta för så mycket som egentligen inte var deras 

problem. Problemen låg egentligen hos ledningen som inte ville se detta.” 

 

Ledningen på en arbetsplats har ansvaret för att det finns klara mål, klara riktlinjer 

och klara krav. Det är problem då det inte finns då börjar individen ställa krav själv 

och här i Sverige har vi en hög arbetsmoral. Det leder till att man sätter ribban väldigt 
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högt för det mesta. Man sätter målet så man inte klarar att nå upp till det bara nästan 

varje dag, på bekostnad av att man sliter ut sig. 

 

”Då blir det så där skiljer vi oss ändå från övriga världen vi har en hög arbetsmoral. 

De tar på sig mycket mer ansvar än vad arbetet kräver. Klarar inte jag att prioritera 

mellan mina arbetsuppgifter så skall jag be min chef göra det.” 

 

Då man sätter sina mål för högt blir följden att man inte känner sig nöjd med sig själv. 

Det som händer då man aldrig når sina mål är att man går hem med en självkänsla 

som krymper för att man aldrig lyckas. Detsamma gäller då man känner sig oumbär-

lig. 

 

”Man sätter målet så man inte klarar att nå upp till det bara nästan varje dag, på 

bekostnad av att man sliter ut sig. Det som händer är att man går hem med en själv-

känsla som krymper för man har fortfarande arbetsuppgifter kvar.  Det är en riskfak-

tor på samma sätt som att vara oumbärlig. Man är alltså aldrig nöjd med sig själv.” 

 

Skolpersonal och vårdpersonal där det är flest kvinnor anställda står för flest sjuk-

skrivningar i Sverige Inte pga. att de är svagare eller mer sjukliga än män. 

 

”Det är ju också där det är flest sjukskrivningar i Sverige och att kvinnor är mest 

sjukskrivna beror kanske just på det att det är inom dessa utsatta områden som de 

har flest arbeten.” 

 

Där det krävs att arbetstagaren alltid skall vara anträffbar och där chefen inte är in-

tresserad av hur han eller hon mår, utan endast produktionen är en kategori människor 

som ökat under senare tid. 

 

”Man är inte intresserad då han kommer från sina försäljningsresor hur han har haft 

det eller hur han mår, utan den enda fråga han får är hur mycket han har sålt.” 

 

Det finns också de som haft möjlighet att ta med sig jobb hem och så klarar de inte av 

att sätta de gränserna för jobbet. Väldigt ambitiösa personer som känt sig jagade av 
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tiden och känner sig väldigt trängda är faktorer som finns i personligheten i riskfak-

torgruppen. 

 

”Svårighet att sätta gränser förekommer ju hos alla. Svårt att säga nej, tar på sig 

mycket fast man inte vill det.” 

 

” …hon får tom. ta med sig jobb hem. Hon har haft en massa på sig, telefonen jämt, 

aldrig kunnat äta en hel lunch utan att bli avbruten. Så det finns nog all slags press.” 

 

Arbetsgruppens storlek och arbetsplatsens storlek spelar klart en stor roll omkring 

huruvida människor är sjukskrivna mycket eller mindre. 

 

”Ju större arbetsplatser desto fler sjukskrivningar, det gäller inte vilka som helst men 

om man tittar på ett tillräckligt stort antal arbetsplatser så är det så.” 

 

Då man känner mycket tryck från olika håll och pressen att klara barn och familj sam-

tidigt som de skall klara sitt yrkesliv är en orsak till många som drabbas. 

 

” Ofta har man problem med sig men då det blir problem på jobbet så får det bäga-

ren att rinna över. Jag vet inte om vi har någon där bara yrkeslivet är pressat utan 

det är annat också. Så då det blir både och, både privatliv och yrkesliv då faller man 

igenom.” 

 

Arbetssituationen är en orsak för många mellanchefer som känner sig trängda mellan 

sina chefer och de som de har ansvar för under sig drabbas. Den som har personal-

chefskapet i vården där den kan ju gå i väggen, den är ju mellanchef i en ansträngd 

organisation. 

 

”En av våra klienter är underchef och han arbetade ju med människor på ett sätt, han 

var trängd mellan chefer och dem han hade under sig.” 

 

Kraven på föräldrar och alla möten de skall gå på och hur insatta de skall vara i sko-

lan samtidigt som det är ett tryck på dem att de skall finnas till för deras barn hemma 
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och hinna engagera sig i deras fritidsaktiviteter är stort i samhället. Dessutom är det 

även ett tryck från media som signalerar att utseendet är viktigt. 

 

”Man skall vara uppdaterad på en massa håll och kanter. Dessutom så skall man 

vara fräsch och allmänbildad, det är ett fruktansvärt tryck på alla människor och 

kanske mest på föräldrarna nuförtiden.” 

 

I början gällde det kvinnor framförallt i 40-55 års ålder. Då var det människor som 

arbetar med människor, alltså människovårdande organisationer som var utsatta där är 

det ju också flest kvinnor. Sedan kom ju andra grupper IT-grupper, unga människor, 

väletablerade människor. Nu gäller det alla. Inte lika mycket män de hanterar sina 

problem på lite andra sätt och är bättre på att sätta gränser. 

 

”Väldigt ambitiösa personer, som vill väldigt mycket. Människor som arbetar med 

människor sägs ju vara vanligt.” 

 

”Vi träffar ju tjejer här i strax efter tjugoårsåldern. Inte lika mycket män de hanterar 

sina problem på lite andra sätt. De är också lite bättre på att sätta gränser.” 

 

Den ”äkta” utbrändheten är när människor blir stressade av det de inte hinner med. 

Ambitiösa människor blir utbrända man tror att man klarar sig själv vilket man egent-

ligen inte gör. De har en överambition och ett mentalt ansträngande arbete. 

 

”De som har ett mentalt ansträngande arbete tror jag. De som blir utbrända de vill ju 

mer än de hinner. Och det är då människor som har en viss övertro på sig själv och 

inte har tid och trygghet hos andra.”  

 

Det som är något av det farligaste man kan hitta är då man inte når målen i sin verk-

samhet. 

 

”Då sätter man ribban väldigt högt för det mesta. Man sätter målet så man inte kla-

rar att nå upp till det bara nästan varje dag, på bekostnad av att man sliter ut sig.” 
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Dessa som är stressade kan man nästan lära sig att känna igen. Då det är för mycket 

på jobbet så säger de först att det är en utmaning, sedan är de uttråkade, orkar inte och 

i sista hand kollapsar de. Det är vad som återstår. 

 

”De säger ofta: Visst jag har det väldigt jobbigt på jobbet, men jag tar det som en 

utmaning. Det här fixar jag. Jag har den kapaciteten. Nästa steg är: - Jag är så himla 

trött så jag orkar inte. Tredje steget: då går man in i väggen.” 

 

Klienternas upplevelse av stressrelaterade symtom  
 

Social isolering är ett sätt de alla reagerat med och de talar alla tre om personlighets-

förändring där man inte känner igen sig själv i vissa situationer. Galopperande hjärta 

känner en av dem av även nu då hon arbetar. 

 

”Mina symtom då jag väl har bränt ut mig är ju att jag inte fungerar med andra 

människor. Jag behöver vara för mig själv då. Man känner inte igen sig själv” 

 

Det som är gemensamt i kvinnornas berättelser om hur man upplever sina symtom är 

den totala uttröttning som de känner. De har varit allmänt nedstämda och haft väldigt 

lätt för att börja gråta. 

 

”Hela kroppen var trött och öm på insidan på något sätt. Och så var jag ledsen. Jag 

tappade minnet, jag kunde berätta samma sak flera gånger för att jag inte kom ihåg 

att jag redan hade sagt det. Det var hemskt. Jag tänkte att det kanske aldrig går över, 

det kanske blir så här.”  

 

En av kvinnorna har funderat över livets mening och gått ner i en djupare form av 

depression under tiden som de andra kallar sig utmattade. Hon har valt att använda 

psykofarmaka. Psykiska sätt att må dåligt på är svårare för andra att acceptera än då 

man har en fysisk åkomma.  

 

”Och sedan är det ju faktiskt så att man får använda mediciner, och det är inga lyck-

opiller utan de gör att man hamnar på en nivå så att själen hinner läka sig.” 
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”… en psykisk blackout, man hamnar i en depression.  Det måste bli lika legalt att må 

dåligt psykiskt som att bryta benet.”  

 

”Vi har ju en tradition här som gör, alltså utbränd är ju ett annat ord för depression 

och att man mår dåligt psykiskt fast det är mer legalt att vara utbränd.”  

 

Man mister ju en förmåga i samband med att man inte orkar arbeta så byggs det ju på 

med att det blir en förlust, precis som om man t.ex. förlorar en arm. 

 

”Du får separationsångest från allt som man är van vid och samtidigt känner man att 

man inte klarar av det.” 

 

Terapeuternas upplevelse av klienternas symtom 
 

Det finns en symtomlista på utmattningsdepressioner med 160 – 170 symtom på olika 

sätt, isolering är det man ser tydligast som alla terapeuter nämner. 

 

”Social isolering är ju ett av symtomen på utmattningsdepression och på utbrändhet, 

man vill helst inte träffa någon, man vill helst inte gå i affären man vill helst inte vis-

tas där det är mycket folk.” 

 

Man blir irriterad och man hamnar lättare i konflikter en konflikt är sällan så allvarlig 

att de ni sig vänder upp och ner på en individ, om individen inte är i obalans redan 

innan och hårt pressad. 

 

”Konsekvenser i samspelet med andra, i kommunikationen, i konflikter, i missupp-

fattningar, i tolkningar, i positionering, i maktkamp du har hela paketet där.” 

 

Varje individ bär det här på sitt sätt, alla sätt att reagera är individuella därför finns 

det egentligen inga kardinalsymtom. För varje individ har sina reaktionsmönster. 

Många mister förmågan att ta emot kärlek och bryr sig inte längre om sitt yttre. 

 

”Man känner sig otillräcklig, kan inte ta emot kärlek och inte bara det utan man kan-

ske inte bryr sig om hur man ser ut eller beter sig.” 
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Det finns ju ingen sjukdom som grund. En del får utslag som beror på att man får 

hjärtklappning hjärtat jobbar alltså mer, det finns också de som får hjärtinfarkt, eller 

hjärnblödning. Det beror ju på att trycket är för högt. 

 

”Vi är ju unika. Att man tex. får utslag beror ju på att man får hjärtklappning hjärtat 

jobbar alltså mer, det finns ju tom. de som får hjärtinfarkt, eller hjärnblödning eller 

vad som helst.” 

 

De generella symtom på utmattning eller då man är på väg att bli utbränd kan man 

dela in i dessa tre huvudgrupper intellektuellt, fysiologiskt och emotionellt. De vanli-

gaste symtom som man pratar om är att man börjar glömma och blanda ihop saker, 

tappa ord, svårt att koncentrera sig. 

 

”Och det kan ju vara mer i form av kognitiva reaktioner som att du har svårt att kon-

centrera dig och svårt att lösa problem osv. Då blir utmattningsdepression miss-

visande som helhet.”  

 

Individen är ständigt trött en enorm trötthet eller utmattning då man bara vill sova 

eller tvärtom att man går på högvarv och inte kan sova alls. Huvudvärk och spänning-

ar i kroppen är vanligt, man har svårt att koppla av eller spänna av under dagen, en 

fysisk trötthet, stora smärttillstånd, stressrelaterad i någon form och att man inte har 

någon riktig matlust. 

 

”Och alla de här vardagliga tingen klarar man inte av. Det här är det typiska för den 

stressade människan.”  

 

Då många blir labila lättgråtna eller irritabla orkar de inte heller med det sociala livet. 

Följderna blir att man börjar sovra bland vännerna, klarar inte av att läsa böcker, se på 

TV, läsa tidningar, Känslighet för ljud ökar. 

 

”De har ingen koll på känslorna sedan hanterar man det på olika sätt genom ned-

stämdhet, oengagemang, kreativiteten hämmas och en del sluter sig.”  
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I slutändan innebär det en personlighetsförändring och till slut också att man undrar 

över meningen med livet då man kan vara självmordsbenägen. Många frågar sig om 

de har blivit tokiga eller om det skall vara så här resten av livet. 

 

”Det sista området är ju det existentiella då man känner det som att man inte har 

någonting att leva för, man har inga drömmar kvar.” 

 

Det är lättare att ta ut stressreaktionerna på dem hemma än att ta ut det på dem på 

jobbet. 

 

”Det är ofta det som händer på samma sätt som att det är vanligt att konflikter på 

jobbet tar jag med mig hem. Och vise versa, man spelar ofta upp det i en annan mil-

jö.” 

 

Det är fortfarande så att det är skamligt att ha ont i själen. Det är svårt för alla att er-

känna att det beror på något psykiskt att de mår som se mår. 

 

”Problemet är att folk inte vill erkänna att de inte räcker till. De har så svårt att er-

känna att det beror på något psykiskt att de mår som se mår. Många sitter här i den 

där stolen och säger att de skulle ha önskat att de brutit benet eller något sådant 

istället.” 

 

Klienternas upplevelse av arbetsplatsens betydelse 
 

En av kvinnorna kan se en stor skillnad mellan de båda arbetsplatser hon har varit på 

då hon har varit sjukskriven från båda pga. arbetsrelaterad stress. På sin första arbets-

plats upplevde de flesta medarbetarna dessutom att chefen inte fungerade bra. Grup-

pen hon hade på arbetet hade ju dålig förståelse p.g.a. att de mådde så dåligt själva. 

Det är vanligt att de i arbetsgruppen inte ordnar upp det då en kollega bränner ut sig. 

 

”Tyvärr är det väl vanligt att när man bränner ut sig att de i arbetsgruppen inte fixar 

det .Vår chef var  inte någon bra ledare och det mådde ju inte gruppen bättre av.” 
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”Ingen ringer, ingen som frågar hur man mår det är ingen som bryr sig, detta är ty-

värr väldigt vanligt.” 

 

Dessutom är det ju ytterligare en börda om man redan är utbränd när man är sjukskri-

ven och det inte finns vikarier. Är det då så att det har blivit sämre på jobbet, mer 

stressigt och så då blir det ju inte bättre. 

 

”Sedan har man ju det när man är sjukskriven och de inte får in folk och så då är det 

ju ytterligare en börda om man redan är utbränd.” 

 

På den arbetsplats där hon är nu, där de har en mycket öppen attityd till varandra, de 

håller alltid kontakten när någon är hemma och är sjukskriven. Det är viktigt att de då 

inte ringer till henne och talar om arbetet utan det är henne som person de skall vara 

intresserade av vilket också är fallet på denna arbetsplats. 

 

”Jag har ju det så att blir jag dålig så ringer mina arbetskamrater hem till mig och 

frågar hur jag mår och pratar med mig om en massa saker men de pratar inte om 

arbetet.” 

 

Det är en arbetsplats där de ser det som viktigt att vara öppna och våga prata om vad 

man känner och vilka behov man har. De ser det som viktigt att alla skall sätta grän-

ser för vad de tar på sig i arbetet. De frågar om de ser att någon börjar ta på sig mer än 

vanligt och är noga med att alla mår bra. Det känns tryggt att jobba här och man vågar 

säga om man mår psykiskt dåligt utan att det för den skull känns genant. 

 

”Individen har ett eget ansvar också för sin arbetsmiljö, både den fysiska och psykis-

ka. Man är även sitt eget skyddsombud. Man skall larma själv också om man ser att 

någonting är tokigt. Men vi är för dåliga på det. Med den påföljden att vi bränner ut 

oss det är den helgalna arbetsmoralen.”  

 
För de andra två kvinnorna har det har blivit tyst från arbetsplatsen. Det känns skönt 

om någon ringer och frågar hur man har det även om man inte själv just då har för-

mågan att ta kontakt med sina vänner. 
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”Det som jag tycker är värst nu, det är jobbet och att de har varit så dåliga på att 

höra av sig. Den av våra gruppchefer som är min, jag ingår alltså i hans grupp nu 

sedan omorganisationen, han har inte heller hört av sig en endaste gång.”  

 

Fler och fler är ju sjukskrivna. Personal dras in och det blir vanligare med ensamarbe-

te på nattjänster och i hemtjänsten. Den ena efter den andra bränner ut sig och går 

sjukskrivna. Det är kortsiktigt och kostar ju fruktansvärda pengar. Man borde istället 

ta in mer personal vilket lönar sig i längden, både ekonomiskt och känslomässigt. Det 

skulle rädda många liv. ”För en förlorad själ finns inga proteser.” 

 

”Det är mycket ensamarbete också. Äldreomsorgen och handikappomsorgen, då man 

går till vårdtagare i hemmen nattarbetare är ju oftare ensamma igen p.g.a. indrag-

ningar.” 

 

Orsaken som de ser den är ju situationen som råder idag. Jobba och slit gärna för två, 

tre eller fyra stycken utan att höja lönen. Så där blir du inte heller uppskattad. Risken 

att man i det läget gör ett dåligt arbete finns ju där hela tiden. Många går hem och är 

jätteledsna för att de känner att de inte gjort sitt arbete på rätt sätt. 

 

”Du kanske snäste någon eller struntade i något för att du var så pressad. Man får ju 

inte behandla vårdtagare på det sättet. De är ju dessutom i underläge.” 

 

En av respondenterna blev uppringd av sin arbetsledare då hon blev sjukskriven och 

han frågade hur hon mådde vilket hon upplevde som positivt. Då pratade han också 

om att det var bra om hon dök upp på arbetsplatsen så att hon fortsatte att känna det 

som att hörde till gruppen.  

 

”Min arbetsledare ringde mig och frågade hur jag mådde och så vilket jag upplevde 

som mycket positivt. Han sade också att jag var mycket välkommen att komma till 

arbetet och fika och hälsa på vilket jag inte orkade i början.” 

 

Först orkade hon inte ta sig till arbetsplatsen men efter en tid så var hon där och då 

kände hon utanförskapet för att de inte hade hört av sig då de hade gjort olika aktivi- 
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teter tillsammans som arbetsgrupp. Det hade känts mer positivt om hon fått möjlighe-

ten att välja själv. Det kändes som att det som arbetsledaren sagt inte gällde i prakti-

ken. 

 

”Jobbarkompisarna var här med blommor och det kändes jättebra. Men då man väl 

började orka ta sig in till jobbet så var det aktiviteter som de hade gjort men ingen 

hade ringt ändå.” 

 

Även för kvinnan inom IT-branschen var det omorganisationer. De fick fler arbets-

uppgifter samtidigt som de inte blev fler anställningar. Det fanns det inte ekonomi till 

fick de endast som svar. Dessutom var det mycket prat om att de även skulle få en 

säljande uppgift och inte endast support vilket var denna kvinnas arbete. Hennes in-

vändningar mot detta hörsammades inte heller. 

 

”Jag känner mig maktlös helt enkelt. Man får ingen respons helt enkelt. Allt handlar 

om pengar hela tiden, de skall tjäna på allt i pengar räknat.” 

 

De chefer som finns över henne har inte ringt en enda gång under dessa tio veckor 

som hon har varit hemma. En annan gruppchef har ringt tre gånger under den tiden. 

Kontakten med jobbet har helt varit upp till henne. Detta är mycket svagt anser hon. 

Då hon började på jobbet var det en suportchef som nu inte finns kvar i livet. Då 

fanns en annan anda. 

 

”Hon var mycket noga att höra av sig då folk var hemma. Blev det mer än en vecka 

så skickade hon kort och ibland köpte hon blommor och skickade hem till den som 

var sjuk.” 

 

Då hon har börjat åka till jobbet kortare stunder har det nästan varit en omöjlighet att 

gå in, gråten har suttit som en klump i halsen. Men då hon väl är inne så känner hon 

att arbetskamraterna vill henne väl och det känns bra. Då hon åker hem är hon helt 

slutkörd. 

 

”Första gångerna fick jag panik. Då jag gick in där och kände hur gråten växte i 

halsen, men så såg jag dem och de såg precis ut som vanligt. De undrade hur jag 
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mådde, verkade snälla. Då blev jag ju lite lugnare men sedan då jag åkte därifrån, då 

var jag trött. Jag grät inte men svalde och så där.” 

 

Terapeuternas upplevelse av arbetsplatsen och dess betydelse 
 

Arbetsgivaren ser till pengarna och inte till människan. Nittiotalets neddragningar 

som framförallt har gällt vård skola och omsorg och att man fortfarande drar ner gör 

att det ser ut som det gör och att dessa problem ökar lavinartat.  

 

”Vård, skola och omsorg har bantats ner mest sedan början av 90-talet och blivit 

mest anorektiska därför drabbas de hårdast.  Där är det också svårast att sätta grän-

ser eftersom man jobbar med människor som har en svagare ställning. Hur kan man 

säga nej till barnen, gamla, sjuka och de som behöver socialhjälp, de behöver ju 

dig.” 

 

Bakom alla sjukskrivningar i vård och omsorg är att det finns för få händer och fötter 

till alla arbetsuppgifter. Vårdpersonalen har fått mer administrativa arbetsuppgifter 

men inte mer tid. Alla skall vara effektiva och de är färre. Organisationsförändringar 

och neddragningar drabbar den enskilda människan.  

 

”Mer ansvar har skjutits ut ekonomi, administrativa uppgifter, sätta egna ramar, eg-

na mål, men inte mer tid så man har inga möjligheter att faktiskt jobba med de här 

frågorna.” 

 

Dubbel kommunikation förekommer ofta på arbetsplatser exempelvis då man pratar 

om service och att alltid vara anträffbar. Ledningen kräver att man skall tillgodose 

kundens eller vårdtagarens behov samtidigt pressar man budgetmässigt och ekono-

miskt och minskar med människor i organisationen. Dessutom har arbetstagarna kan-

ske skolats i att ha höga krav på kvalitet i sin utbildnings situation eller i sin profes-

sionalisering. De här arbetsplatserna organiseras mot bättre vetande.  

 

”Man skall tillgodose kundens behov samtidigt pressar man budgetmässigt och eko-

nomiskt och minskar med människor i organisationen, som kanske har skolats i att ha 
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höga krav på kvalitet i sin utbildnings situation eller i sin professionalisering. Sedan 

lämnar man inte utrymme för den kvaliteten, och det tror jag är oerhört stressande.”  

 

Där det råder en god psykosocial arbetsmiljö organiserar man arbetsplatserna utifrån 

organisationens och de människors behov som arbetar där. 

 

”Vi vet hur människors behov ser ut, de är inte så föränderliga. Vi har ett antal olika 

behov som människor, men det är ju inte alltid som vi organiserar arbetsplatserna 

utifrån de behoven.”  

 

Arbetsgruppen har en stor betydelse på många olika sätt. En god stämning på arbets-

platsen är det bästa hälsomedlet. Anonymiteten kan vara livsfarlig. På jobbet träffar 

man sina kompisar. Vården är ett mycket bra föredöme för där jobbar man i team 

vilket är lösningen då det gäller anonymitet. 

 

”Ja jag vill påstå att en god arbetsplats skapar eller är det bästa hjälp- medicinska- 

eller hälsomedlet. Där man tycker att det här är roligt att gå hit nu skall jag träffa 

mina kompisar. Nu skall vi göra vårt jobb under tiden i pauserna så pratar vi om lite 

andra saker. De lär känna varandra. Den där anonymiteten är ju livsfarlig.” 

 

Ett team människor som kan samarbeta bra kan också hjälpa varandra mer än vad 

man gör idag. Man behöver hitta former för att ha lite medbestämmande, att man be-

traktas som en resurs och blir hörd. 

 

”En av grundorsakerna till utbrändhet är just detta att man inte får sin stämma hörd. 

Man upplever att det inte är någon som bryr sig om det man gör. Den problematiken 

måste man ju lösa tillsammans med varandra.” 

 

Feedback mellan arbetskamraterna är viktig. Alla skall visa uppskattning gentemot 

sina kollegor då de gör något bra, berätta vad som var bra och varför det var bra. En 

förutsättning är ju att inte någon är anonym. Detta får alla dessutom tillbaka av själv. 

Det är nästan som ett socialt ”pyramidspel”. 
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”Om man ger uppskattning till andra så får man tillbaka flera gånger av samma vara 

själv. Det är helt gratis men värt mycket.” 

 

Det är av stor vikt att ha ett socialt stöd någon att prata med på arbetsplatsen, så att 

man känner tillhörighet man har en social kontakt. Genom det kan ett värderande so-

cialt stöd ge respons eller feedback. Gruppen skall vara överens om prioritering av 

arbetsuppgifter om de gör samma saker. 

 

”Så att arbetsgruppen om den är bra och öppen och att det är så pass flexibelt på 

arbetsplatsen att man kan få göra något åt de problem som arbetsgruppen möter då 

blir det inga arbetsrelaterade sjukskrivningar i särskilt stor utsträckning.” 

 

På en stor arbetsplats då man blir sjuk så är det för det mesta någon annan som kan ta 

över arbetsuppgifterna. I en stor grupp blir det ingen ordentlig tillhörighet utan istället 

fler subgrupper. Hamnar man utanför alla subgrupper så blir man anonym och tillhö-

righetslös. Om man är borta på en liten arbetsplats så måste man göra arbetsuppgif-

terna själv då man kommer tillbaka. 

 

”Arbetsgruppens storlek och arbetsplatsens storlek spelar klart en stor roll omkring 

huruvida människor är sjukskrivna mycket eller mindre.” 

 

Prioritering vid neddragningar är av stor vikt och om arbetstagarna inte klarar att pri-

oritera mellan sina arbetsuppgifter så skall man be sin chef göra det. Om det blir bätt-

re att jobba på arbetsplatsen, leder det i sin tur förstås till bättre ekonomi på sikt för 

arbetsledare. Så det är ju även i arbetsgivarens intresse. Man säger att stöd är en buf-

fert dvs. har man höga psykiska krav och låg grad utav kontroll så är det lättare att 

klara detta i en bra arbetsgrupp. 

 

”Men om man har ett bra handgripligt stöd hos sina arbetskamrater att någon trä-

der in och hjälper till då man har för mycket att göra så är det bra.” 

 

I samband med omorganisationer och den formen av förändringar som oftast är 

belastande för människor för att tryggheten rubbas ju i någon form så måste männi- 
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skor stå ut i en oviss situation under en period. Då är kommunikationen och språket 

runt detta jätteviktigt så att man kan prata om det, ge utlopp för det dela det med 

andra. 

 

”Har du en grupp där man kan vara öppen och stötta varandra så har ju det en 

känslomässigt avlastande funktion.” 

 

”Jag menar att känna delaktighet, tillhörighet, bekräftelse, lust de för mig centrala 

begrepp i att vara människa.”  

 

Ledningens ansvar är stort. Feedback är viktigt, att chefen engagerar sig och tar i 

vilka mål man skall ha gemensamt med den anställda. Vad det är som skapar moti-

vation och arbetsglädje. I en god psykosocial arbetsmiljö finns ju ett inflytande, ett 

medbestämmande då kan individen påverka sin situation ganska mycket. 

 

”Arbetsgivaren och cheferna är egentligen väldigt medvetna om den här faran för 

alla medarbetare.” 

 

Det är av stor vikt att ha ett socialt stöd någon att prata med på arbetsplatsen, så att 

man känner tillhörighet man har en social kontakt. Genom det kan ett värderande 

socialt stöd ge respons eller feedback. Då arbetsgruppen har samma arbetsuppgifter 

skall de vara överens om prioritering av dem. 

 

”Gruppen skall vara överens om prioritering av arbetsuppgifter om de gör samma 

saker. Vad är viktigast, vad är det som styr vårt arbete. När är det tillräckligt bra? 

Vad är acceptabelt? När räcker det?” 

 

Klienternas upplevelse av den sociala närmiljön 
 

Upplevelsen av att en del av familjen inte vet hur de skall hantera situationen och 

drar sig undan finns hos dem. Familjen hör av sig ytterst lite tycker en av kvinnor-

na. Men en av dem tycker att det har blivit bättre då hon har förklarat hur hon kän-

ner sig och talat om att hon behöver familjens stöd. De anser alla tre att det är 
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mycket viktigt att man talar om det. Gör man inte det så kan ju ingen annan männi-

ska förstå heller. 

 

”Då måste man tala om att man har drabbats, att man är sjuk. Nu klarar jag inte 

av vissa saker. Man måste ju ge den sociala gruppen runt sig chansen att klara av 

det. Att agera utifrån läget som är. Barnen vet ju inte hur de skall vara man måste 

förklara för dem.” 

 

Då man blir ifrågasatt av sina närmaste gör det ont. Men det är mycket vanligt att 

man blir. Det finns ju inget att ta på. 

 

”Syrran och mamma var mycket ifrågasättande i början till varför jag var hemma 

och inte på arbetet. Då fick jag ju förklara för dem att jag inte klarade av att utföra 

mina arbetsuppgifter så som det krävs av mig.” 

 

En av kvinnorna har känt ett jättestöd hemma av sin sambo och sin dotter som för-

stod och accepterade hennes tillstånd. Hon upplevde också mer stöd av sin mamma 

än vad hon trodde hon skulle känna. I de övriga familjemedlemmarna kunde hon 

väl känna en osäkerhet. Några få av de där riktiga vännerna hörde också av sig trots 

att hon inte hade ork att höra av sig tillbaka. 

 

”Att människor har svårt att höra av sig just när man har ont i själen märkte jag 

redan för sex år sedan då jag och barnens far separerade. Då var jag dels arbetslös 

och dels var jag sjukskriven för depression. Det kunde gå en vecka utan att telefo-

nen ringde. Inte ens familjen inte ens min mamma ringde.” 

 

Det finns en upplevelse av ensamhet hos de drabbade kvinnorna då mal tankarna 

och det upplevs som frustrerande att bara vara med sig själv hela tiden. Mycket av 

kontakter med vänner och familj tycks ligga på den drabbade och det tror de beror 

på rädsla och okunskap hos vänner och familj. 

 

”Jag både har känt mig och känner mig fortfarande ganska ensam, speciellt nu då 

jag har varit hemma. Jag orkar inte vara bara med mig själv hela tiden, och tänka 

på mig själv. Det var en vecka som jag lyckades träffa folk nästan varje dag.” 
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Terapeuternas upplevelse av den sociala närmiljön 

 

Man har mycket att göra på jobbet tycker inte att man räcker till och inte orkar så 

tar man bort en del saker som skulle kunna göra att man orkar mer. Göra roliga sa-

ker på sin fritid, motionera, umgås med vänner, plocka godbitarna i sitt jobb tex. gå 

på något föredrag eller läsa någon spännande artikel kompetensutveckla sig. 

 

”De som har en trygg familj, goda familjeförhållanden, god ekonomi, många in-

tressanta sysselsättningar, fritidssysselsättningar och goda vänner. Spelar golf eller 

spelar kort eller någonting sådant, de har så mycket annat som de tar som kompen-

sation, dessa händer det nästan aldrig.” 

 

Då det gäller familjen så finns kärnfamiljen nästan inte finns kvar i Sverige.  Om 

man känner sig ensam i sin sociala grupp som man har omkring sig hemma så upp-

repar man ofta det beteendet då man kommer till jobbet. 

 

”Ja vi har ju inte kvar kärnfamiljen i Sverige. Många äter ju inte ens måltider till-

sammans.”  

 

En styrka som man ser hos invandrare är att de sluter sig samman i sina familjer i så 

kallade getton. Där känner de den trygghet de behöver ha. Vissa likheter finns ju 

som i en del samhällen t.ex. på öarna här på västkusten där man lever kvar från ge-

neration till generation. Mötena mellan människorna får en annan betydelse. Där är 

även möten mellan olika generationer naturligt. 

 

”Jag tror att de klarar sig mycket bättre än människor som isolerar sig från sina 

familjer.” 

 

Biologiskt sett är det viktigt att undersöka vad familjen har haft för problem och 

sjukdomar. Genom att bli medveten om vad man själv bär för anlag så kan man 

förebygga att de utbryter. De depressiva tillstånden som kan vara livshotande kom-

mer inte bara från arbetsplatsen det måste finnas någon form av anlag, antingen en 

nedärvd eller förvärvad disposition att gå in i depression. Det har bara varit en tids-
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fråga när det skulle inträffa att det bryter ut, biologiska klockor som bara ligger och 

tickar om vi ingenting gör åt det. 

 

”Alla skulle titta lite grann i sin familjs backspegel tror jag, morfar, farfar, farmor 

bakåt i tiden menar jag.” 

 

Ursprungsfamiljen präglar individen och man kan få väldigt många roller som barn 

som man behåller tills man börjar revidera. Våra mönster som vi internaliserat från 

barndomen styr oss mycket. Många behöver ha professionell hjälp komma till insikt 

och se det för att kunna förändra. Annars är risken att man hamnar i sina mönsters 

våld och blir ju då också ett offer för sina mönster. Många kvinnor har fått lära oss 

att man är en snäll flicka då vi säger ja och hjälper andra men man är en stygg flicka 

då man säger nej och det är djupt präglat 

 

”Det här att man måste duga och vara duktig, visa vad man kan, vara till lags har 

vi sett och att man har ett livsmönster som man fortsätter med.” 

 

” … så kommer det självklart då min chef kommer till mig som då blir min pappa 

eller mamma. Så klingar det ju an ett mönster. Det vill mycket till att vara en elak 

flicka.”  

 

Många tar på sig för mycket som förälder också dessutom kräver de inte så mycket 

som att de skall hjälpa till hemma. Det finns familjer som inte förstår att den här 

personen är sjukskriven och skall vila och rehabilitera sig, utan tycker att det är all-

deles utmärkt att hon är hemma och sköter hemmet. 

 

Avgörande eller en oerhört viktig del är att ha de där riktiga vännerna som orkar 

höra av sig fastän man säger att man inte orkar. Många av de människor som drab-

bas av sorg upplever också att förutom sorgen så tystnar telefonerna, det gör det ju 

ännu värre. 

 

”Det finns en stor rädsla hos människor. Istället för att ringa och låta den personen 

avgöra om den orkar prata nu eller inte.” 
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Klienternas upplevelse av behandlingsmetoder och åtgärder 
 

Två av kvinnorna har blivit erbjudna psykofarmaka i ett första läkarbesök vilket de 

reagerat starkt emot. Medicinering anser de inte vara första hjälpen de behöver ha. 

 

”Jag fick panik av det hon sade för det var inte det jag ville. Jag ville bara få vara i 

fred. Några psykofarmaka ville jag inte ha.” 

 

”Jag blev erbjuden antidepressiva tabletter redan då jag var hos den första läka-

ren, men tackade nej. Jag tycker inte att jag mår så dåligt så att jag vill äta det.”  

 

Kvinnan som gått djupare ner i en depression äter medicin för att öka serotininhal-

ten i signalsubstansen som det finns för lite av i hjärnan vid depression. Det är en 

antidepressiv medicin och hon känner att det är vad hon behöver för att få tag i kraf-

ten som behövs för att orka ta sig vidare och bli helt frisk igen.  

 

”Eftersom mitt serotonin har minskat och de har ju kommit underfund med det nu. 

En kemisk substans i hjärnan som det blir för lite av. Det blir ju så då man helt en-

kelt har gett för mycket och tagit in för lite.”  

 

Som person så har hon reagerat med depression vid större förändringar vid flera 

tillfällen, både positiva och negativa. Hon har börjat på sitt arbete igen men i en 

annan form än från början. Hennes arbete består inte längre i att ta hand om männi-

skor som behöver vård utan handlar om fackföreningsarbete med personalfrågor där 

människorna hon har kontakt med kan ta eget ansvar. 

 

”Sedan har jag själv en förändringsdepression. Så om det händer saker antingen de 

är positiva eller negativa har ingen betydelse jag blir deprimerad ändå. Fast det 

kommer ju aldrig med en gång.” 

 

Genom mental träning som hon lärt sig tömmer hon huvudet på det som tillhör ar-

betet då helgen kommer, och på måndag morgon då går hon till jobbet igen. Hon 

känner att hon måste tömma huvudet då det fortfarande är hennes tid. 
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”Då är jag ledig, stänger av alla tankar på arbetet. Inte förrän möjligtvis på sön-

dag kväll då jag har lagt mig kan jag börja på jobbet igen. Då tömmer jag huvudet 

på det genom sådan där mental träning, jag har gått och lärt mig sådant.” 

 

Det är också mycket viktigt för henne att man har egen tid för bara sig själv. Det 

tror hon också är viktigt för alla, däremot hur man använder den är individuellt. 

Hon väljer då ofta långa promenader med sina hundar. 

 

”Jag har mina hundar, de är min stora medicin att vara tillsammans med dessa 

trevliga underbara varelser som aldrig säger emot utan bara finns och älskar. Det 

är ju suveränt.” 

 

För att kunna tyda sina signaler så krävs att de tar sig tid för att reflektera över sig 

själva och över vad de väljer att göra av tiden. 

 

”Man måste hela tiden tänka efter, fundera, vad gör jag, vad håller jag på med, är 

detta bra för mig? Man måste lära sig att tyda signalerna.” 

 

Det här är ju också beroende av vem man är vad man är och har runt omkring sig 

och allt sådant hur man läker och vad det finns för metoder för personen själv.  

 

” Det första som finns är att man sorterar bort allting som gör att man inte mår 

bra. Men jag var ju och fick massage en gång, kan någon säga, en gång på tre år 

typ. Egen tid skall man ha i bästa fall varje dag. Sådant som man tycker är kvalitet 

själv skall den ägnas åt.” 

 

Kvinnan som har arbetat inom industrin i olika former under ett antal år har också 

återvänt till ett verksamt liv fast i annan form. I nedskärningar på företaget där hon 

var anställd var hon en av dem som fick gå, det var efter att hon blivit sjuk. 

 

”Jag är glad för detta för jag vet inte om jag hade orkat gå tillbaka till min gamla 

arbetsplats. Detta gav mig en möjlighet och en knuff att vidareutbilda sig med en 

viss ersättning.” 
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Alla tre har valt att prata med någon professionell inom yrkesgrupper som kurator, 

psykolog eller beteendevetare. Deras arbetsgivare finansierar det. För någon av dem 

var det något nytt men de två andra har haft kontakt med sina samtalsterapeuter 

redan tidigare. 

 

”Nu träffar jag henne med två eller tre veckors mellanrum. Det är en trygghet att 

hon redan känner mig och känner till det mesta runt omkring mig redan.” 

 

Kvinnan som arbetar inom IT-branschen har just börjat göra kortare besök på sin 

arbetsplats. Hon vill komma tillbaka dit men med mindre kundkontakt än tidigare. 

Hon känner sig som att hon är bättre i sin känsla men då hon försöker att göra saker 

som hon vanligtvis klarar så reagerar hon inte på det sätt som hon förväntar sig. Det 

blir fortfarande kaotiskt i känslan och även besöken på arbetsplatsen är jobbiga att 

ta sig till, och efter en kort stund där så är hon fullkomligt uttröttad då hon kommer 

hem. 

 

”Bolagschefen hon vill ju att jag skall klara att göra samma jobb som förut att su-

porta, annars så får jag söka mig ett annat jobb inom koncernen.” 

 

Terapeuternas upplevelse av behandlingsmetoder och åtgärder 
 

Då de kan stötta varandra i arbetsgruppen använder man den som ett stöttande nät-

verk, handledningsgrupper och organisationsdiagnoser och stödsamtal. Jobbar man 

med individen så jobbar du oftast inte också med gruppen parallellt för då känner 

sig ofta individen sviken om man går in och jobbar ihop med gruppen. För några år 

sedan så arbetade man med individperspektiv då det gällde stress och stresshanter-

ing, det var individens ansvar att ta hand om sig själv oavsett hur organisationen såg 

ut så är det inte nu. Den sociala miljön är viktig. Titta på vad den här personen har 

för stöttande nätverk på jobbet och hemma omkring sig i privatlivet, hur nätverket 

ser ut kring människor. 

 

”Men man kan ju även titta på gruppen i privatlivet, hur nätverket ser ut kring 

människor.” 
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Det är viktigt då man gjort eller på plats gör en undersökning av psykosocial ar-

betsmiljö att arbeta med resultaten i arbetsgruppen. Det har med etik att göra. Man 

kan inte påbörja en undersökning och vilja ha arbetstagarnas engagemang och sedan 

avsluta där. Föreläsningar och stresshanteringskurser att ha i förebyggande verk-

samhet i arbetsgrupperna är det bästa. Men det är arbetsgivaren som bestämmer. 

 

”Men arbetsledaren som inte har förmågan att göra en sådan bedömning är då den 

som bestämmer”  

 

Då det händer att människor på arbetsplatser i olika organisationer får stressrelate-

rade symtom så skall man gå in och titta på den organisationen och på individerna 

som drabbas. Inställningen till utbrändhet hos de flesta är att det gäller problem på 

arbetsplatsen. Men ofta är det problemen där som får bägaren att rinna över. Ut-

brändhet ligger till stor del hos personligheten hos den som drabbas. Det är indivi-

den som har ansvaret för hur han eller hon hanterar problemen, det finns ingen an-

nan som kan ta det ansvaret för vuxna människor. Man måste också titta på samhäl-

lets spegling av vad som är viktigt och på hur det ser ut i organisationen, hur arbets-

belastningen ser ut hur nätverket ser ut och hur tydligt det är i organisationen. 

 

”… en massa andra problem av något slag som man har med sig hemifrån. Sedan 

kommer man till arbetsplatsen så finns där problem av något slag. Det kan då vara 

droppen som får bägaren att rinna över.” 

 

Det viktigaste för dem som drabbas är att de får ha någon att prata med. Om man 

inte kan prata med dem därhemma så måste man ställa upp med någon dialogpart-

ner på arbetsplatsen så att man kan prata av sig sina problem. Det finns projekt på 

arbetsplatser där man arbetar på det sättet att man för en dialog med dessa männi-

skor och diskuterar om vilka villkor som gäller och på det sättet skapa någon slags 

medvetenhet. Dessa projekt finns på flera olika typer av arbetsplatser t.ex. sjukvård, 

tandvård, administrativa arbetsplatser. En uppväckande form av dialog vill man ha 

för att få loss frågeställningar och diskussion. På det sättet skapar man de här möj-

ligheterna att samtala om annat i omvärlden att engagera sig i. Om man då samlade 

ihop dessa människor både ledning och samtliga anställda i seminarier och ger först 

och främst en internationell utbildning till var och en i gruppen där man väcker frå-
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geställningar som hur livsvillkoren ser ut på jorden idag, har människan målat in sig 

i ett hörn och hur tar vi oss därifrån. På detta sätt skulle man kunna utbilda männi-

skor till att bli medvetna. 

 

”Vi måste våga använda vår intuition för att ha någon möjlighet att förhindra kata-

strof. Att vänta på forskningsresultat tar för lång tid.” 

 

Då man skapar dialoger höjer man också tron på sig själv. ”Tro inte att någon an-

nan vet mer om dig än du själv.”  Då man får igång denna dialog mellan männi-

skorna på en arbetsplats, både chefer och arbetstagare, så skulle de kunna ge var-

andra en hand. 

 

”Framförallt visar man då att företagsledningen är intresserad av dessa frågor 

också att de känner medbestämmande och kan påverka sin arbetsplats.” 

 

Det skulle vara intressant att skapa sådana här seminarier antingen det finns pro-

blem på arbetsplatserna eller inte. På det sättet skulle man kunna undvika att männi-

skor börjar må dåligt. Genom att medvetandegöra har man kommit en lång bit på 

vägen. 

 

”Man skall ge dem kunskap om att utbrändhet inte är någon sjukdom utan snarare 

symtom på något annat. Kanske få dem att titta på sitt eget liv i backspegeln för att 

bli medveten om vem de är.” 

 

Medicinsk hjälp är den lösning som finns till hands då det blir frågan om en depres-

sion då har det gått väldigt långt och många av dem som drabbas mår så dåligt att 

de inte orkar söka hjälp själva. 

 

”Man söker inte den hjälpen då man väl är utbränd. Då är det för sent. Då måste 

den här människan ha hjälp rent medicinskt för att komma ur sitt högvarv och 

komma ner på tomgång igen. Det här är fruktansvärt och då finns ingen annan lös-

ning.” 
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Terapigrupp 

 

Ett annat sätt att arbeta med detta problem då det redan finns hos individen är då 

man arbetar i team med terapigrupper. Den egna situationen talar patienten i en in-

dividuell samtalsterapi med annan terapeut än de som arbetar med dem i grupp. De 

gör en bedömning om personen är lämplig för terapigruppen i ett enskilt samtal. 

Man hör efter hur den mår och vilket nätverk den har och om den har suicidtankar. 

 

I gruppen kan diskuteras vad de känner igen. Man har kroppskännedomsövningar 

inklusive att man masserar varandra och sedan en avspännig. Gruppen undervisas 

också i vikten med att kunna spänna av. De tränar på sittande, liggande och stående 

avspänning. Medicinering förekommer ju då det har blivit fråga om depressioner. 

 

” Gruppen i sig som vi arbetar med är ett stöd eftersom de känner igen sig i var-

andra. Man är en del i en grupp tillsammans med andra som har liknande symtom.  

Man behöver inte vara någon annan, man behöver inte orka.” 

 

Teman som man pratar om i gruppsamtalen handlar om stressen och symtomen för 

att medvetandegöra sambanden mellan kropp och själ. Man pratar exempelvis om 

kroppens symtom på stress, och själens symtom på stress, hur man reagerar tillfäl-

ligt på stress etc. I samband med dessa teman använder gruppen också bildterapi då 

det handlar om att alla har resurser inom sig, inte någon prestationsmålning. Utifrån 

dessa teman målar man fritt med tanken på sina egna känslor i förhållande till te-

mat. 

 

”Det man får fram på papperet kan ingen annan säga är rätt eller fel. Temat kan 

handla om t.ex. hur det känns i kroppen då jag mår bra, vad mår jag bra av, hur 

känns det i kroppen då jag är stressad och var sitter det i kroppen.” 

 

På Karolinska institutet i Stockholm och där man arbetar mycket med stress, där har 

man samtalsgrupper i vanlig bemärkelse men de har också börjat med samtalsgrup-

per angående livets mening. Detta är då i rehabiliteringsgrupper där man tittar på 

filosofi. I början trodde de att det bara skulle finnas några få intresserade men man 

ser nu ett oväntat stort intresse. Denna typ av forskning finns även i Växjö 
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” Där man också ger akupunktur, man får gå på olika Qigong kurser de prövar 

olika österländska metoder.” 

 

Klienternas upplevelse av hälsa 
 

För att man skall må bra så skall man äta gott älska mycket och så skall man sova. 

Det är viktigt att leva i nuet och inte oroa sig för vad som kan komma imorgon. 

Reflektionen för att bli medveten och på det sättet lära sig att tyda tecknen är en 

grund för att inte hamna i detta tillstånd igen. Om de märker av minsta tecken så 

skall de ta sig själva på allvar. 

 

”Då börjar jag göra saker som fyller mig med tillfredställelse. Älskar, promenerar 

etc. sådant som jag njuter av. Sedan gör jag så att då jag kommer hem på fredag då 

jag har slutat mitt arbete då kopplar jag av arbetet.” 

 

Motion och promenader är något de alla tre förespråkar vare sig de har hund eller 

inte. Sätta av tid och aktivera sig med till sådant som de tycker är av kvalitet själv. 

På arbetsplatsen skulle de vilja få så mycket inflytande om var möjligt, känna att 

deras tankar är värda att tas på allvar. 

 

”Jag har slitit skor må du tro och gått och gått och gått. Och biblioteket gick jag till 

nästan, ja jag tänkte det jag vill försöka få in dagliga rutiner.” 

 

De skall också våga sätta gränser och säga nej innan det går över styr. För att behål-

la hälsan. 

 

Terapeuternas upplevelse av hälsa 
 

Man måste våga reflektera över sig själv och lita på sitt eget omdöme om varför 

man mår som man mår på vägen mot personlig hälsa. Vi har inte längre tid att vänta 

in forskningen. 

 

”Jag tror att det är självdiagnosen som hjälper. Det finns inget annat sätt. Männi-

skan måste våga börja använda sin intuition. Forskningen tar för lång tid.” 
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Man skall man ta över rodret och ta ansvar för sitt eget liv. För att må bra skall man 

ta reda på varför man mår dåligt. Då man blivit medveten om orsaken så eliminerar 

man den. Genom dialogen finns en väg att bli medveten om sina begränsningar. En 

stor viktig punkt i yrkeslivet är att man skall sätta upp mål för sitt arbete som man 

uppnår varje dag. Arbetstagaren skall prata med sin chef om att få ändra sin arbets-

situation om den ser ut på ett sätt så att man inte hinner med den. Ta sig tid att gå en 

sväng på lunchen tillsammans med en kollega. Reflektera över vad som är värde-

fullt i livet. 

 

”Man skulle stanna upp och fråga sig: - Vad skulle jag kunna göra annorlunda 

här? Vad är det som inte hänger ihop? Vad kan jag ta bort av mina arbetsuppgif-

ter?” 

 

En stor andel av dem som drabbats av arbetsrelaterad stress väljer att inte börja på 

sin gamla arbetsplats igen de bryter sin sjukskrivning då de fått ett nytt jobb och går 

ut och jobbar igen. En terapeuts uppgift då de tankarna kommer är att försöka hjälpa 

dem att komma till ett beslut och ta ansvar för sin situation. 

 

”En övning i positiv feedback är att skriva en positiv egenskap som de tycker att 

den personen bidrar med till gruppen på en papperstallrik. Då blir man bekräftad 

på arbetsplatsen. Tallriken symboliserar att det här är också näring som människor 

behöver.” 

 

För att fler människor skall uppleva hälsa så är lite grand av en bättre självkontroll 

och kunskap en grundidé som en av mina respondenter talar om. Det kanske kan 

vara en väg att hjälpa människor att undvika att känna sig sjuka.  En del människor 

betraktar sig som kärnfriska trots att man är en medicinsk katastrof och man kan 

betrakta sig som en hälsokatastrof trots att man inte har någon som helst sjukdom. 

 

”Jag tror att alla människor är skapta att må bra redan från början. Sedan händer 

det något som gör att man glömmer att mådde bra igår. Och vad det är som har 

gjort det då att man mådde bättre igår det är det man skall ta reda på.” 
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Regelbunden återhämtning under den yrkesverksamma dagen då man avsätter tid 

för regelbundna pauser. Man kan sätta sig och spänna av i tre minuter och få en bra 

vila då. Äta bra mat regelbundet och så motion. 

 

”Motion fyller ju en funktion om folk vill ta hand om sig själv. Det befriar ju oss 

från onödiga stresshormoner.”  

 

För att må bra skall man gå tillbaka till grunden och så långt man kan, utgå från sig 

själv. Fysisk aktivitet, bra mat och göra saker man tycker är roligt ger oss hälsa. 

Den fysiska rörelsen är så oerhört underskattad som läkare i praktiken. Man bör 

behålla balansen mellan arbete och fritid. 

 

”Reflektionen är insikt mod och tålamod att våga se konsekvenserna av sina tankar 

och sitt handlande, reflektion är en mycket viktig ingrediens för att må bra i den 

situation där man är.” 

 

Kan man inte respektera sig själv så kan man inte heller respektera någon annan. 

Det är viktigt att integrera sig själv i ett helt sammanhang, eller att ta med hela sig 

själv då man tänker på något. 

 

”Vissa saker som står i bibeln är ganska bra och där står det ju att du skall älska 

din nästa så som dig själv. Det är ju ett kärleksbudskap man måste ju börja med sig 

själv. Detta är mentala hjälpredor för att motivera mig att faktiskt utgå från mig 

själv.” 

 

Sammandrag av resultat 

 

Benämning  

 

De är alla överens om att val av benämning på det som är ett symtom på stress är 

mycket individuellt. Utmattade och deprimerade är det som de drabbade använder 

sig av i det tillstånd de var eller nyss hade varit i. Då terapeuterna ibland är beroen-

de av försäkringskassans klassning av vad symtomen är blir ju anpassningssvårig- 
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heter en benämning även om det inte är vad någon av dem kallar det i mötet med 

drabbade. 

 

Stress  

 

Det finns en positiv stress som är styrd av då man känner lust och arbetsglädje den 

utsöndrar endorfiner som är bra för kroppen. Kortisol och adrenalin som utsöndras 

vid negativ stress såsom ångest och rädsla att göra fel är också bra för kroppen då 

det skall finnas i kroppen men inte då det finns under långa tider. Den negativa 

stressen är alla respondenterna överens om beror på neddragning av resurser, känsla 

av maktlöshet och en vilja att göra mer än vad som är möjligt. 

 

Symtom 

 

Varje individ har sina egna reaktionsmönster men social isolering, irritation, ned-

stämd och lättgråten är symtom som nämns i resultaten hos terapeuterna och de 

drabbade kvinnorna. Individen hamnar lättare i konflikter eftersom man reagerar i 

ett labilt tillstånd. Det finns en symtomlista med över 150 symtom men de generella 

symtom på utmattning eller då man är på väg att bli utbränd kan man dela in i dessa 

tre huvudgrupper intellektuellt, fysiologiskt och emotionellt. Social isolering är det 

som både terapeuter och drabbade ser som vanligast. 

 

Arbetsplatsen och arbetsgruppen 

 

Omorganisationer skapar oro bland dem som arbetar. Bemötandet på arbetsplatsen 

är av stor vikt, både från ledningen och från arbetskamraterna. Alla de drabbade 

kvinnorna nämner att de har varit påverkade av dåliga ledare och skillnaden då de 

har haft ledare som de känt ett personligt intresse ifrån. En positiv arbetsgrupp där 

individerna ger varandra feedback och kan arbeta i team är av stort värde. En förut-

sättning för att detta skall kunna förekomma är att arbetsplatsen inte är för stor så att 

det finns anonyma medarbetare. Medbestämmande och att få känna sig som en 

resurs är också en viktig ingrediens för att må bra på jobbet. Delaktighet, tillhörig-

het och bekräftelse är mycket viktigt att få känna som människa. Arbetsplatsen har 

en bra grupp då man har en öppen dialog och reflekterar över hur arbetsplatsen ser 



 55

ut och vilka åtgärder som kan arbetas med. Det skall finnas en klar struktur och 

ledningen skall hjälpa till med prioritering vid neddragningar om inte arbetstagaren 

klarar det själv. Det är också viktigt att individen sätter upp mål som är möjliga att 

uppnå varje dag. 

 

Familj och vänner 

 

Familjen och vänner som klarar att stötta är av stor betydelse. Vi upprepar ofta det 

mönster som vi har i vår familj då vi kommer ut i andra sociala grupper, det sociala 

arvet. Framförallt en av terapeuterna lägger också stor vikt vid det biologiska arvet 

och menar att vi bör titta tillbaka i släkten för att se vad vi bär på för anlag. Genom 

att bli medveten och förebygga de problem och sjukdomar som finns så kan man 

undvika att de utbryter säger terapeuten. Alla respondenterna pratar om att det är 

viktigt att människor orkar höra av sig även om den som drabbats inte just då orkar 

ge någon respons . Den som känner sig älskad och behövd har ett naturligt skydds-

nät. Jag kan i svaren från de drabbade kvinnorna se en ensamhetskänsla och en viss 

besvikelse på den egna familjen. Den trygghet som många invandrare har i sin fa-

milj och som vi även kan se i en del svenska samhällen nämns av en av terapeuter-

na. 

 

Samhället 

 

Hela systemet är sjukt och ger dubbla budskap. Respondenterna ser samhället som 

en dålig arbetsgivare som drar in på personal och inte lyssnar på dess behov. Män-

niskan beskrivs utifrån ett ytligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv utan att ta hän-

syn till mänskliga behov och att människan är en individ i gruppen. 

 

Behandlingsmetoder och åtgärder 

 

Det är viktigt att gå in på både samhälls-, individ-, och organisationsnivå och titta 

på orsaker för att kunna åtgärda dessa. Dialogen och reflektionen på arbetsplatsen 

anses som viktig för att bygga upp relationerna mellan arbetstagare och de i led-

ningen i förebyggande syfte men också då det gäller rehabilitering efter att någon 

har drabbats av utmattningsdepression. Social isolering är ett av symtomen men då 
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grupper fungerar ur rehabiliteringssyfte är de att föredra. Både då man använder 

arbetsgruppen, terapigrupp eller på annat sätt där fler människor stöttar varandra. 

Kontinuerliga hälsoåtgärder är viktigt för att få resultat säger flera av respondenter-

na. 

 

Hälsa 

 

Samhället och organisationerna bör ge individen möjligheter till att vårda sin hälsa. 

På individnivå så skall individen för att må bra ta kontrollen över sitt eget liv, ta 

över rodret, reflektera över vad som är hälsa för honom eller henne och om möjligt 

ta bort eventuella hinder för att nå dit. Om individen själv känner sig begränsad då 

det gäller åtgärder så skall han eller hon be om hjälp hos sin arbetsledning. Hälsa 

och det en människa mår bra av är individuellt men en viss del av sömn, bra mat 

och rörelse behöver alla en del av för att kunna må bra. 

Diskussion 
 
Benämning  
 
Det kan tyckas ovidkommande vad man kallar ett fenomen som vi skall prata om 

men för mig tydliggör det vilken variation av betydelse vi människor har på samma 

ord. Det som jag själv tycker är mest anmärkningsvärt i det som resultatet visar är 

försäkringskassans benämning anpassningssvårigheter. Benämningen har jag också 

fått bekräftad från försäkringskassans håll då jag ringde upp en läkare där för att 

kontrollera påståendet. Den är en huvudrubrik som ingår i en diagnoskod på försäk-

ringskassan och även läkaren tyckte att benämningen var anmärkningsvärd. Läka-

ren menade att det står för att man vid svår stress får sådana störningar att man inte 

klarar av det vanliga livet. För mig ser det ut som att hela ansvaret för tillståndet 

och problemen det medför tillskrivs individen då man kallar det anpassningstörning. 

Utbränning som process och utbränd som ett slutresultat av denna process (Jenner, 

Segraeus, 1989) är ett sätt att uttrycka sig då det gäller detta fenomen. Stressutlösta 

utmattningsreaktioner förkortat STUR (Klingberg Larsson, 2000) är en benämning 

som jag själv tycker känns mest korrekt och som stämmer bäst med vad responden-

terna säger eftersom reaktionerna är så individuella och så skiftande. 
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Orsaker 

I resultatet ser jag att terapeuternas och klienternas upplevelse är att samhällets ska-

par mycket av den uppstressade tillvaron som råder. Vår höga arbetsmoral tror jag 

har sina grunder i Luthers Lilla Katekes (Gustafsson, 2000) där idogt arbete gör 

människan salig, vi ska vara överheten lydiga och kvinnan skall vara mannen un-

derdånig. Detta är sanningar som kyrkan har slagit i oss under århundraden och en 

del tror jag sitter i ryggmärgen på oss. Jag tror också att detta skapar en inre konflikt 

i människor då vi ibland i vårt moderna samhälle ser gamla mönster samtidigt som 

det sägs att jämlikhet mellan människor skall råda. 

 

Bl a kan jag se att den största orsaken som både terapeuter och klienter tar upp är 

alla neddragningar i samhället och på arbetsplatser tillsammans med omorganisa-

tioner. Omorganisationer och känslan av att ingen lyssnar på individens behov är 

enligt Ekman, Arnetz, (2002) av stor vikt i hur stark den egna upplevelsen av stress 

blir. I Schultz Larsen, (1997) läser jag om Maslows behovstrappa och jag kan av 

resultatet förstå att den trygghet och stabilitet i tillvaron som Maslow talar om inte 

blir tillgodosedda som det ser ut i samhället och på arbetsplatserna idag enligt min 

studie. Respondenterna förmedlar att kraven som finns hos arbetstagaren själv samt 

hos arbetsgivaren inte går att uppnå med de knappa resurser som finns kvar. Det 

finns en känsla av maktlöshet hos arbetstagaren genom att de inte känner mycket 

respons eller feedback från sina överordnade. En frustration uppstår då möjligheter-

na att uppnå målen för en bra genomförd arbetsinsats uteblir till stor del. Karsek och 

Theorells stresskarta som Perski (1999) skriver om och som visar vikten av en ba-

lans mellan krav och kontroll understryker att detta är en stressande faktor som ar-

betstagarna utsätts för. Det skapar enligt Ekman, Arnetz, (2002) en känsla av hjälp-

löshet och vad som är ännu värre en känsla av hopplöshet. Stressreaktionen avtar 

om individen upplevelser sig ha makt att klara av problemet. 

 

Respondenterna talar också alla om att arbetssituationen och stressen där är ”drop-

pen som får bägaren att rinna över”. De menar att det finns fler belastande orsaker 

i den privata miljön som också påverkar till att just de drabbade människorna drab-

bas. Klingberg Larsson (2000) benämner detta som en multifaktoriell orsak till 

stressutlösta utmattningsreaktioner, eller som hon också kallar det, STUR. 
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I Ekman, Arnetz, (2002) läser jag att då organisationen endast är intresserad av siff-

ror och tekniska data ökar genast riskfaktorerna för stress. Detta bekräftas i resulta-

tet då respondenterna menar att en orsak till att människor drabbas är att människan 

av samhället beskrivs utifrån ett tekniskt eller ekonomiskt synsätt. Klienterna näm-

ner också att då de har haft arbetsledare som endast såg dem som en producerande 

varelse och inte intresserade sig för hela människan. De upplever att påverkas triv-

seln vilket är en viktig ingrediens på en arbetsplats. Det är viktigt att arbetare får 

känna feedback från medarbetare och ledning säger alla respondenter. Andersson, 

(2000) beskriver social kompetens som en viktig egenskap som krävs hos den pe-

dagogiske ledaren i nutidens och framtidens organisationer framförallt för att skapa 

relationer i arbetsgruppen. 

 

Respondenterna talar om självbilden man har fått genom det sociala arvet. Vilken 

självbild och självkänsla individen har påverkar också hur starka stressrektioner han 

eller hon visar skriver den amerikanska terapeuten Hare, (1998). Lenéer-Axelsson, 

Thylefors, (1991) menar att då det gäller självkänslan är utebliven själig beundran 

av stor vikt även för vuxna. Då resultatet talar om att andra människor som indivi-

den har och har haft runt sig har en stor roll i utvecklingen av självkänslan så tror 

jag inte att det spelar någon roll om jag tittar i backspegeln på mitt liv och ser alla 

oförrätter som jag har varit med om och bara är arg på människorna som har orsakat 

dessa. Det hjälper mig att bli medveten om min roll men tar inte bort den dåliga 

självkänslan. Om det är min familj eller mina vänner har ingen betydelse, de kan 

inte förändra känslan i mig det tror jag att varje individ måste göra själv. Däremot 

så anser alla respondenter att det är en stor tillgång för individen med ett tryggt so-

cialt nätverk i förebyggande syfte liksom i rehabilitering då stressymtomen är ett 

faktum. 

 

Det biologiska arvet nämns också i resultatet som en del i orsakssammanhanget till 

varför just vissa individer drabbas. Det är i varje individs ansvar att se tillbaka i sin 

familj vad för svagheter som finns och genom att ha vetskap om dessa arbeta för att 

inte de skall få de möjligheter som krävs för att de skall bryta ut säger en av tera-

peuterna som har forskat en hel del i patologi. I Ekman, Arnetz (2002) står det ock-

så att man har lättare att drabbas av stressrelaterade sjukdomar då man har ärftliga 

sårbarhetsfaktorer som t ex benägenhet för oro, ängslighet, depression, en ambitiös 
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och rastlös eller ängslig personlighet tillsammans med långvariga livs och vardags-

händelser.  Då det gäller detta är väl många enligt vad man ser i media oense om 

vilket som orsakar vad. Min personliga åsikt är att man skall skapa omständigheter 

som gör att människor oavsett biologiska eller sociala arv har möjligheter att lyckas 

i samhället. Detta är i mina ögon alla människors ansvar att delta i efter resurser och 

förmåga. 

 

Upplevelser av symtom 

 

I resultatet talar en av terapeuterna om att en del återhållen andning andra saker som 

gör att man inte andas med magen utan med bröstkorgen då måste man upp med 

axlarna med muskulaturen för att få in luft, vilket till slut ger värk. Värk i axlar och 

andra fysiska symtom som t ex hjärt- och kärlsjukdomar kan utvecklas vid långva-

rig negativ stress. Det är sådana saker som inte händer i samma utsträckning då man 

har positiv stress, en positiv självbild av sig själv i olika situationer berättar en av 

terapeuterna för mig. Den positiva stressen är då man känner arbetsglädje, lust att 

göra det man gör, intresse, personlig tillfredställelse. Vid positiv stress så utsöndras 

endorfiner och det är bra då de verkar som en buffert som finns i kroppen, de ut-

söndras också vid fysisk träning (Rydqvist, Winroth, 1995). Negativ stress är då 

man har ångest att inte räcka till, rädd för att göra misstag och rädd för att få kla-

gomål. Då utsöndras det stresshormon och i stor utsträckning kortisol och adrenalin 

som är bra då de behövs i kroppen vid kraftansträngningar men inte då man har det 

i kroppen 24 timmar om dygnet under en längre tid (SIF:s annonskampanj, G-P, 

oktober, 2002). I litteraturen läser jag att höga halter av stresshormoner under en 

längre tid leder till fysiologiska symtom (Ekman, Arnetz, 2002) som hjärt- och kärl-

sjukdomar, högt blodtryck och värk i kroppen på lång sikt, man spänner sig efter-

som man har stresshormoner i muskulaturen. I resultatet talar flera av respondenter-

na om dessa symtom. 

 

Social isolering, behovet av ensamhet då man mår som sämst talar de flesta respon-

denter om samtidigt som de drabbade fortfarande har ett behov av att bli bekräftade 

genom att människor i deras sociala närmiljö skall höra av sig. De har ett behov av 

att fortfarande känna en delaktighet med sina arbetskamrater. Detta är ett ansvar 

som jag tycker vilar tungt på den personalansvarige ledaren och som jag tycker 
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handlar om ett pedagogiskt ledarskap då den socioemotionella aspekten är den mest 

betydelsefulla för gruppen (Granér, 1991). Känslor som begriplighet, hanterbarhet 

och mening (Rydqvist, Winroth, 1995) är svåra att nå då individen är utmattad pga. 

långvarig stress. De drabbade förlorar stora delar av känslan av sammanhang eller 

KASAM (Antonovski, 1991). I resultatet kan jag bl a läsa om personlighetsföränd-

ring, man hamnar oftare i konflikter, känner sig lättgråten, en otrolig trötthet samti-

digt som sömnlöshet kan vara ett symtom. 

 

Jag kan i resultatet läsa om att det inte bara är människor med ett livligt tempera-

ment som drabbas av stressrelaterade symtom, utan det kan lika väl drabba dem 

som utåt sett är lugna. Människor med starka försvarsreaktioner läser jag om i Ek-

man, Arnetz, (2002) kan i andras ögon vara mycket lugna personer. Det är en fara 

för dem själva då de inte har en sund överlevnadsreaktion och t ex saknar flyktreak-

tion då den verkligen behövs. Då stressen tröttar ut individen så har jag tankar om 

att det kan vara då när man inte orkar hålla försvaret lika starkt som de lugna perso-

nerna upplever sig personlighetsförändrade och gapar och skriker ut sin frustration 

tillsammans med gammal återhållen frustration. Social isolering är ett av de vanli-

gaste symtomen då en människa är på väg in i stressens dimma. Det är i mina ögon 

sett en försvarsreaktion då individen ser sin egen personlighet förändras och man 

blir lättsårad och har svårt att dölja detta. Då man isolerar sig från andra tar man 

inte några risker att bli sårad av omgivningen. I denna, i andra människors ögon 

sett, självvalda isolering kan man skönja en stark ensamhetskänsla då individen 

samtidigt har ett behov av att människor i omgivningen skall höra av sig. Då det är 

svårt att visa att det är vad man vill i det tillstånd man befinner sig på det sättet blir 

det lätt en ond cirkel. 

 

Upplevelse av arbetsplatsens och det sociala nätverkets betydelse 

 

I resultatet talas det om det sociala nätverket som finns på en arbetsplats och som 

innebär att där finns människor som bryr sig om och som man känner ger respons. 

De talas om att det fungerar som en buffert av kraft. Jag drar då paralleller med den 

”stresskarta” som Karsek och Theorell tillsammans med en forskare vid namn 

Johnsson utarbetat med ännu en dimension då krav och kontroll inte är de enda fak-

torerna utan socialt stöd har lagts till. Denna tredje dimension som är socialt sam-
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spel mellan alla kategorier av människor som arbetar i organisationer kan jag också 

läsa om i Ekman, Arnetz, (2002).  Krav och kontroll är ett viktigt perspektiv då det 

gäller utvecklandet av känslan för medbestämmande ser jag i resultatet men även 

feedback från arbetskamrater och ledning. Det pedagogiska mötet som Perneman, 

Branzell-Hermelin, (2002) skriver om anser jag ligger på ledningen att skapa förut-

sättningar för. Genom dialoger på arbetsplatsen tillsammans med handledare som 

det står om i resultatet kan man använda arbetsgruppen i arbetet med att medvetan-

degöra människor. Med hjälp av det tror jag att man kan låta människor få en synlig 

plats på arbetsplatsen och social feedback vilket människor mår bra av och då tror 

jag att färre drabbas av stressrelaterade symtom. 

 

Trygghet och att känna sig älskad är enligt resultatet ett skyddsnät för individen då 

det gäller att behålla hälsan även i stressade perioder av livet. Enligt Maslows be-

hovsteori som Schultz Larsen (1997) skriver om är efter de rent fysiska behoven för 

överlevnad trygghet stabilitet i tillvaron några av människans grundläggande behov. 

Därefter kommer sociala behov av kärlek, gemenskap och social status som han 

ansåg att vi behövde ha tillfredsställda för att kunna ha hälsan i behåll. Dessa behov 

är sådana som enligt denna teori måste vara tillfredställda för att människan skall 

kunna vidareutveckla sin livsbejakande natur. 

 

I resultatet kan jag även finna paralleller till ett humanistiskt-existensialistiskt per-

spektiv som Perneman (1977) skriver om då en av terapeuterna har åsikten att den 

största delen av ansvaret ligger på individnivå. Terapeuten menar då inte att man 

skall lämna individen själv i sin situation utan är också av den åsikten att det bör 

ligga på organisationsnivå att skapa möjligheter till dialog mellan medarbetarna. 

Dialogen ansåg ju även Freire enligt Perneman (1977) vara viktig för att få igång en 

reflektion hos individen om orsak och verkan. För det behövs det en pedagogisk 

handledning av handledare som blir kända med arbetarna och tillsammans med led-

ningen genomför det första arbetet med dialogen. I resultatet berättas det om en 

ökad konkurrens mellan arbetarna då företaget börjar permittera människor som en 

bidragande orsak till att stämningen på arbetsplatsen blir sämre. Gruppdynamiken 

är en viktig del att vara medveten om som ledare i en grupp som befinner sig i kris. 

Hård af Segerstad, Klasson, Tebelius (1996) tar upp en del om gruppdynamik i sin 

litteratur om vuxenpedagogik. 
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Resultatet visar att det fortfarande är i människovårdande yrken som stressrelatera-

de sjukdomar är vanligast som Christina Maslach sade redan på sjuttiotalet (Dani-

elsson, 1987), men att det även sprider sig i andra yrkeskategorier. Det som också 

tycks vara en gemensam nämnare är att de som drabbas ofta sitter mellan två grup-

pers krav. Det kan vara arbetsplatsens krav kontra familjen eller krav för mellanche-

fer från chefer och arbetstagare som han eller hon är ansvarig för. 

 

Alla klienterna berättar om att de har brutit upp från tidigare äktenskap vilket är en 

stor omvälvning i livet och orsakar stress. Kraftig emotionell stress (Klingberg, 

2000) såsom konflikter i äktenskapet, oro för tonårsbarn, misshandel eller skilsmäs-

sa etc. kan utlösa stressrelaterade symtom En av dem berättar dessutom om ett un-

der flera år mentalt pressat liv där reaktionerna visade sig långt senare då det blev 

en negativ stress på arbetsplatsen men hennes liv hemma kändes mer harmoniskt än 

på lång tid. Då individer har levt under stark press under en viss tid så kan de senare 

drabbas av posttraumatisk stress (Klingberg, 2000) då det händer något omvälvande 

i en annan situation. Många människor går och bär på gamla ibland traumatiska 

händelser som är obearbetade. Då det händer något oroande är det droppen som får 

bägaren att rinna över och resulterar i stressrelaterade sjukdomstillstånd. Detta be-

kräftar alla respondenterna vid intervjuerna. 

 

Kamratskap ger trygghet och trygghet ger hälsa (Hälsan & arbetslivet, oktober, 

2002) vilket inte är lätt att uppbringa då konkurrensen om att få behålla sitt arbete 

finns, vilket vi kan läsa om i resultatet. Då tror jag att det är av ännu större betydel-

se att ha en bra pedagogisk ledare som kan medverka till att det blir en dialog mel-

lan arbetstagarna så att problemen blir hanterbara. Vi kan i resultatet se att då resur-

serna minskar så blir en följd av det att solidariteten mellan människor också mins-

kar. 

 

Behandlingsmetoder och åtgärder 

 

En undersökning som en av respondenterna delger mig visar ett samband mellan 

relationer på arbetsplatsen och psykosomatiska symtom. Om man har goda relatio-

ner i sin arbetsgrupp upplever mindre än hälften så många vissa psykosomatiska 

reaktioner som värk i nacke, axlar och skuldror. Då man har dåliga relationer i sin 
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arbetsgrupp är det uppemot 38 % som upplever en stark grad utav dessa. Samma 

gäller med arbetsledning. Dåliga relationer i arbetsledningen då säger 41 % att de 

upplever avsevärda grader av de här symtomen. Har man goda relationer i sin ar-

betsledning så säger man 10 %. Detsamma gäller om man har ett stressande arbets-

takt så säger man att 35 % har de här symtomen, har man det inte så har 14 % de 

här symtomen. Det säger inte att det är orsaken men det finns ett samband. För min 

del så visar det på att organisationerna skulle kunna använda relationerna i arbets-

gruppen för att få en friskare arbetsplats. Återigen så vill jag anknyta till litteraturen 

och vikten av socioemotionella egenskaper hos ledare (Andersson, 2000) samt mö-

tet mellan människor innehållande dialogen (Perneman, Hertz, 2002). 

 

Alla de tre drabbade kvinnorna i intervjuerna hade tagit professionell hjälp till sam-

tal och var mycket positiva till detta. Det kan många gånger vara smärtsamt då indi-

viden måste reflektera över sig själv och sina egenskaper för att bli medveten om 

vad som behöver förändras för att kunna växa i sin självkänsla. Ibland upplevs det 

bekvämare enligt terapeuten och författarinnan Hare, (1998) att finna sig i offerrol-

len då man fråntar sig ansvaret för situationen man befinner sig i. Det är först då 

individen börjar bli medveten om sin roll i förhållande till andra och brister som gör 

att han eller hon har svårt att sätta gränser som det går att börja arbeta med de de-

larna på individnivå. Det är enligt Hare, (1998) individens uppgift är att reflektera 

över sina egna reaktioner i förhållande till andra individer. Genom att ta emot pro-

fessionell hjälp och föra en dialog med en terapeut för att reflektera och bli själv-

medveten och med hjälp av det lära sig att sätta gränser för vad som är bra för indi-

viden anser jag att individen har tagit en stor del av det ansvar som ligger på den 

nivån. 

 

I resultatet nämns intuitionen som en viktig egenskap som människan är utrustad 

med men som blivit förringad i en del vetenskapliga kretsar. Vi människor behöver 

ta hjälp av den nu för att vänta in forskningsresultat tar för lång tid enligt en av te-

rapeuterna som inte för det vill förringa vikten av forskning. Det är en hjälp att an-

vända den då man för en inre dialog med sig själv för att reflektera över sin del i det 

som händer i livet och för att känna sina signaler. Den brukar ses som en kvinnlig 

egenskap men jag är övertygad om att män också har denna egenskap men har blivit 

bakbundna av vad som enligt tradition anses som manligt och kvinnligt. Kroese, 
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(1999) skriver om att ett sätt att träna upp denna egenskap är genom meditation. 

Meditation är också ett sätt för individen att i sitt inre stanna upp, betrakta, accepte-

ra och släppa taget om gamla konflikter. Förlåtelse till sig själv och andra har en 

mycket stressreducerande effekt på människan. 

 

Resultatet talar också om att samhället har ansvar för att se till att möjligheterna till 

att må bra för samhällsinvånare. Då man läser att Sverige är den sjukaste nationen 

(Josefsson, Trägårdh, Strand, Aftonbladet, 2003-01-13,) i EU. Det är den bilden av 

Sverige som undersökningar som ligger bakom en artikelserie i aftonbladet ger. Då 

är det uteslutet att lägga allt ansvar på individnivå och organisationsnivå. Samhället 

styrs av marknadsekonomin och det som är värt något skall vara lönsamt. Den 

snabba förändringsutvecklingen i industrialiserade samhällen (Ekman, Arnetz, 

2002) betraktades redan i slutet av 1960-talet som en möjlig hälsorisk för männi-

skan. En mängd organisatoriska förändringar sker och har gjort under en längre tid 

vilket är en utlösande stressfaktor för människorna. Då inte samhället ser männi-

skans behov som något viktigt anser jag tillsammans att det får bära sin del då det 

gäller detta med stressrelaterade symtom. Försäkringskassans klassificering, som 

jag nämnt tidigare i diskussionen, på symtomen som att individen har anpassnings-

svårigheter tycker jag tyder på en vilja att lägga problemet på individnivå. 

 

Tillgången på professionell hjälp och att det är ekonomiskt möjligt att få sådan hjälp 

bör ligga i samhällets och arbetsgivarens intresse. Vad individen väljer för typ av 

hjälp bör individen själv få vara delaktig i utifrån sitt eget perspektiv. Då medicine-

ring behövs i form av serotoninhöjande preparat för att individen skall komma ur de 

djupaste depressionstillstånden skall de skrivas ut av psykiater som är kunnig inom 

psykofarmaka. I Ekman, Arnetz, (2002) läser jag att när personen som äter denna 

form av medicin kan gå ännu djupare ner i depressionen som en biverkan i början 

av medicineringen. 

 

Samhällets påverkan på individen som lever där är alla respondenter klara över. I 

Medin, Alexanderson, (2000) står det att det finns en tydlig formulering WHO om 

att alla människor har rätt till hälsa. Det visar på ett nytänkande då det gäller hälsa 

och rollen som samhället har i hälso-arbete. Då det är materiell status och ekono-

miskt tänkande som strukturerar samhället glöms de mänskliga behoven lätt bort.  
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En syn på människan som figurerat i samhället har varit att individen är stark då 

man klarar sig ensam utan att be om hjälp och det skapar en rädsla och ensamhet 

hos många. Det sociala åldrandet är också väletablerat i samhället och kan skapa en 

stress hos individer som inte passar i samhällets fyrkantiga ram. 

 

Resultatet understryker det som skrivs i media att det som från början mest har rört 

kvinnor inom människovårdande yrken så börjar det komma människor från alla 

yrkeskategorier då även arbetssökande. Men det är fortfarande fler kvinnor än män 

som drabbas och en orsak till det är att det fortfarande är inom traditionella kvinno-

yrken som skola, vård och omsorg de flesta drabbas. Den inre stressen är en orsak, 

konflikten inne i människor som vill mer än de hinner och står mellan arbetsgiva-

rens krav och människor i en utsatt position. Då kraven blir höga och man känner 

en konkurrens mellan medarbetare samt har en låg grad av medbestämmande blir 

riskerna större liksom vid ensamarbete och nattarbete. Då det gäller känslan av 

konkurrens är arbetsledarens roll viktig. Utveckling av den sociala samhörighets-

känslan ansvarar arbetsledaren för tillsammans med arbetstagarna. 

 

Några gemensamma nämnare för alla individer som drabbas är att de är ambitiösa 

människor som har höga krav på sig själva både i yrket och privat de har svårt att 

sätta gränser, tar på sig för mycket och är stressade av det de inte hinner med. Det är 

människor som har ett mentalt tungt arbete och ofta känner press från mer än ett 

håll dessutom lyssnar de inte på sina signaler. Det är sällan endast yrkeslivet som är 

orsak utan ett pressat liv i det privata är också en bidragande orsak ”som får bäga-

ren att rinna över”.  

 

Det sociala stödet är ur individens perspektiv och ur terapeuters perspektiv viktigt 

då det gäller att förhindra utmattningsdepressioner eller andra symtom av stress 

talar alla respondenter om i intervjuerna. Det är också viktigt då det gäller rehabili-

tering. Om man har en trygg familjesituation och känner ett sammanhang i den så 

ger det en styrka som gör att individen vågar vara öppen och be om avlastning i 

behov av detta. Alla individer har inte detta och har inga möjligheter till att skapa 

ett nära socialt nätverk själva. Då det är av stor vikt för samhället och organisationer 

att människor har och förblir i hälsa anser jag att förutsättningar för att skapa dialo-

ger mellan människor skulle finnas i deras intresse. På det sättet skulle man göra det 
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möjligt att bygga upp ett socialt nätverk runt individer som inte har detta naturligt 

och lever i en isolerad tillvaro. Då individen lätt isolerar sig då de är drabbade är det 

en hjälp att ha vänner som trots att man inte orkar ge någon respons vågar höra av 

sig för att motverka ensamhetskänslan. 

 

Det finns många olika sätt att ge individer rehabilitering, vad som är mest anmärk-

ningsvärt i resultatet är att det är arbetsgivaren som avgör om arbetstagaren har 

symtom på arbetsrelaterad stress, inte de som är sakkunniga. Även här är det en 

kortsiktig syn på ekonomin som styr. I förebyggande syfte är det många arbetsgiva-

re som stöttar sina anställda ekonomiskt då de bidrar till gymkort eller liknande. Då 

man motionerar så gör man av med stresshormoner (Ekman, Arnetz, 2002). Hor-

moner som ökar individens välbefinnande som endorfiner lösgörs.  

 

Projekt där dialogen mellan de som arbetar tillsammans är i centrum är ett sätt som 

går att använda i förebyggande syfte och som rehabilitering. På det sättet uppstår 

möten (Perneman, Branzell-Hermelin, 2002) mellan individer och det formas rela-

tioner på arbetsplatser som gör att individen känner sig som en del i ett samman-

hang. Det är ett sätt att använda arbetsgruppen ur ett pedagogiskt perspektiv. Alla 

respondenter ur terapeutgruppen anser det vara positivt att arbeta i arbetsgruppen då 

det är där samspelet mellan individerna skall fungera. Då det finns mycket problem 

i arbetsgruppen och den har svårt att fungera som ett team så är det svårare för indi-

viden att ta sig tillbaka till sin gamla arbetsplats då de är på bättringsväg. Teamut-

vecklande arbete är en ekonomisk aspekt på problemet för arbetsgivaren. 

 

Gruppen i terapeutiskt sammanhang är att föredra då man kan få ihop en fungerande 

grupp. Det ger individerna stöd då de ser att de inte är ensamma i sin situation. 

Även i dessa grupper används dialogen som ett instrument för att medvetandegöra 

genom reflektion (Perneman, 1977) vilket var ett sätt som Freire talade om. De te-

rapeuter jag talade med använde även bild för att medvetande göra då individerna i 

gruppen fick måla utifrån ett tema som diskuterades vid det tillfället de var där. Det 

var tema som hade med stress att göra och de skulle tex. måla utifrån vad de hade 

för känsla då de satte gränser. Det fanns inga krav på målningarna och inget rätt 

eller fel. Den var bara deras och tolkningen bestämde de över själva. De använde  
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även massage i sina grupper och handledd avslappning. Oxytocin som är ett 

lugnande hormon utsöndras vid massage (Ekman, Arnetz, 2002). 

 

Jag hade under en tid förmånen att få gå en avslappningskurs ledd av en psykolog 

på Alfainstitutet i Göteborg där det ingick biofeedback. Det är en biologisk feed-

back på att mina muskler verkligen är avslappnade och hur det känns. Psykologen 

menade att många som levt under stress en lång tid inte vet hur det känns då musk-

lerna är avspända utan behöver denna hjälp. Det kopplades elektroder till de områ-

den på kroppen som är vanligast att spänna vid stress. Dessa var kopplade till en 

elektrisk mottagare som gav signaler som var högre ju starkare anspänning jag hade 

på musklerna. På detta sätt fick jag en direkt feedback på min avslappning och kun-

de jämföra känslan i muskeln direkt. En övning var även att tänka på något som 

kändes stressande och se hur tanken räckte för att anspänningen i musklerna skulle 

höjas. Denna individuella del av kursen kompletterades med övningar i grupp där 

det även ingick en teoretisk del. Psykologen menade på att om man lärde sig en 

fungerande avslappningsteknik så kan man även påverka det autonoma nervsyste-

met bl.a. blodtrycket och pulsfrekvens. 

 

Slutdiskussion 
 

Av resultatet att döma så kan jag se att gruppen och det sociala nätverket är en vik-

tig del för människor för att inte drabbas av stressrelaterade symtom. Även då det 

gäller rehabilitering. Det finns många sätt att välja att rehabilitera sig och det som är 

bra för en individ kan kännas dåligt för en annan. De drabbade kvinnorna i min stu-

die uppger att de blivit erbjudna psykofarmaka av allmänläkare då de sökt sig dit i 

sitt trötthetstillstånd. Upplevelsen hos de två kvinnorna som inte ville ha den for-

men av hjälp var att de läkarna inte riktigt visste vad det handlade om, det tycker 

jag är anmärkningsvärt. Det är bra att psykofarmaka används då individen verkligen 

behöver detta. Men då det används som en enkel lösning för att de läkare som pati-

enten kommer till är prestigefyllda och inte kan ledsaga patienten vidare till andra 

som arbetar inom det område det gäller tycker jag är sorgligt. 

 

Då jag ser vilken betydelse mönstret som man har med sig från sin gamla familj 

både av egen erfarenhet och från det som sägs i intervjuerna önskar jag att männi-
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skor hade så mycket trygghet i sina familjer så att de kunde ha en öppen dialog om 

detta. Jag tror att det hade kunnat vara till stor hjälp för att förhindra att människor 

drabbas av stressrelaterade symtom. Min upplevelse av detta då man pratar med 

människor är att det finns en stark rädsla för att göra fel som förälder och min gene-

rations föräldrar vilket detta ofta gäller är uppväxta med att föräldrar inte skall ifrå-

gasättas. Det föder en skuldkänsla då vi ställs inför att vi inte har givit våra barn den 

perfekta starten i livet. För mig har det med självkänsla att göra. Då jag inser att 

utifrån min egen förmåga har jag gjort det bästa då kan jag inte göra bättre hur gär-

na jag vill i efterhand då jag har facit. Man är inte rättvis mot sig själv då man dö-

mer sig när man står med alla fakta. Detta dömande av sig själv tror jag också har 

en grund i kyrkans värdegrunder som vi har levt med så länge. Vem vill brinna i 

helvetet? Den piskan har människan i Sverige haft över sig under flera århundraden, 

då gäller det att vara felfri. Då jag började min yrkesverksamma bana på ett mental-

sjukhus så fick jag se mycket av den skada kyrkan har fött hos människor genom att 

den har lastat på dem skuld och krav på att vara syndfria. Skulden av att inte lyckas 

med detta omöjliga har varit tung att bära för många människor. Jag tror att det har 

inneburit att människor av rädsla för varandra inte har vågat och många gånger fort-

farande inte vågar visa sina svaga sidor. 

 

Mina egna kunskaper genom erfarenheter av detta med att få sjukliga symtom av 

stress och att jag har gjort min forskning ensam kan ha bidragit till att ge rapporten 

en mindre objektiv vinkling än om jag hade haft någon annan persons perspektiv 

med i studien. Men då jag har försökt att ha detta i åtanke under arbetets gång och 

har haft andra människor runt mig som jag har kunnat diskutera innehållet i studien 

med så framför jag respondenternas upplevelse av problemställningen på detta sätt. 

 

Det har varit lärorikt att arbeta själv men jag har många gånger under tiden arbetet 

har tagit önskat att ha någon annan individ att dela arbetet och föra en dialog med 

angående olika tankar om denna problematik som ökar lavinartat i Sverige just nu. 

För mig var det viktigt som motivation att få forska i ett ämne som känns engage-

rande för mig. Då jag inte hittade någon partner som ville arbeta med samma ämne 

som jag så kändes valet enkelt för mig. 
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För vidare forskning skulle det vara intressant att titta på paralleller då det gäller 

barn i behov av särskilt stöd, som jag tillsammans med en medstudent skrev om i B-

uppsatsen, och stress. 

 

I intervjuer av terapeuter fick jag uppgifter om att stressforskare har bekräftat att 

intresset är stort då man undersöker nya metoder för rehabilitering av individer som 

drabbats av stressrelaterade symtom. Då fanns även intresse av nya metoder som 

kommer från den österländska medicinkonsten. Då jag har gått en del utbildningar i 

detta så ser jag det som en stor utmaning att få forska i det. Där fanns även stress-

forskning med grupper på Karolinska där man förde dialoger om olika filosofier 

som jag tycker skulle vara intressant att forska i. Då man kommit djupt ner i depres-

sioner är det ofta som existentiella frågor tar form varför detta ämne är relevant. 

 

Kvinnor som föder barn drabbas många gånger av posttraumatisk stress med sym-

tom som liknar dem som människor som kommer från krigsupplevelser har. Detta 

ämne är aktuellt i mina tankar på forskning. Rädslan i en grupp formar hela gruppen 

i en negativspiral. 

 
”Utbrändhet” eller en s.k. utmattningsdepression tror jag grundar sig i rädsla eller 

en otrygghet i gruppen. Rädslan att inte duga gör att personen jagar utan att se sina 

egna gränser. Frågor jag har ställt mig själv under arbetets gång är: 

 

-Varifrån kommer denna rädsla? 

-Grundar den sig i att man inte har blivit bekräftad nog i sin egen uppväxt? 

-Eller föds vi med olika behov när det gäller att bli bekräftade? 

-Hur stor del har historien (vår egen och samhällets) i vår självbild? 

 
Jag önskar och tror att det hade varit till hjälp att varje människa kunde ha sin men-

tor i livet. Då jag nu när jag har kommit en bit in i livet kan se att jag har använt 

många människor och deras erfarenheter som en mentors funktion är ju en sak. Men 

tänk om det funnits en person att gå till som såg mina egenskaper och på vilket sätt 

de var utvecklingsbara. Det skulle ge varje människa en grund att stå på med en 

självkänsla som många inte har. 
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”Det största är ej att aldrig falla 

Utan att resa sig efter varje fall” 

(okänd klok människa från Kina). 

 

Om vi kunde bli av med vår rädsla för att misslyckas så tror jag att vi skulle vinna 

mycket på vår väg mot mer kunskap. I denna rädsla föds rädslan för att ha fel och 

då är det lätt att stirra sig blind på vad jag själv har för uppfattningar om saker. Då 

glömmer jag att ju fler som får komma till tals angående en uppfattning desto mer 

belyst blir den.  När man sedan har hört hur andra människor tänker angående detta, 

kanske har tankegångarna helt ändrat riktning då har man berikats  
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Intervjufrågor 
 
 
• Vilken benämning använder du av burnout, utbränd eller ut mattningsdepres-
sion? 
 
• Vem drabbas? 
 
• Vilka är symtomen ? 
 
• Varför drabbas man? 
 
• Vilka behandlingsmetoder finns ? 
 
• Vilken använder du? 
 
• Vilket stöd finns i gruppen runt den drabbade. Kamratgrupp, terapigrupp, 
familj, arbetsgrupp, samhälle? 
 
• Hur ser arbetsplatsen ut idag? 
 
• Vad skall man göra för att må bra? 
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